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ANTECEDENTES HIST6RICOS DA GUERRA DO LOPES 

Tito Lívio Ferreira 

(Palestra pronunciada no Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, em 14  de janeiro de  1965, no início das co 
mmoraçÚes do 1 . O  centenario da Guerra do Lolpes). 

Há um século, o Império Brasileiro, forçado pelas circuns- 
tâncias, aceita a guerra iniciada por Francisco Solano Lopes, pre- 
sidente da República do Paraguai. A luta durou cinco anos, de 
1865 a 1870. Por iniciativa do nosso digno consócir, Dr. Célio 
Balomão Debes, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
realiza hoje a primeira palestra comemorativa dêsses fatos. E, 
para começar a série, falarei sobre os antecedentes históricos da 
guerra do Lopes. 

Em trabalho publicado há mais de vinte anos, depois &e 
historiar os acontecimentos, escrevi: "O Brasil nunca teve impe- 
rialismo a reivindicar além de suas fronteiras. Xijxigiu-as sempre 
c9m energia. Desde a independência combatida para que os tra- 
tados de fronteiras fossem respeitados. Resultavam de convenções 
antigas. Reclamavam, como imperativo nacional, em nome da sua 
norma internacional, o "uti possidetis". E êste foi respeitado". 

&se imperativo mergulha raizes no fundo d9s séculos. Nascs 
no castelo de Guimarães, Portugal, em plena IdademMédia. Por 
volta de 1094, D. Afonso VI, Rei de Leão, dá em dote de casa- 
mento, o condado de Portucale, o fidalgo D. Henrique de Borgo- 
nha e a sua filha D. Teresa. O condado Porteale situa-se entre 
os rios Douro e Minho. Por morte do Conde D. Henrique, o filho 
primogênito do casal, D. Afonso Henriques, assume o comando 
do exércit:, portucalense empenhado em fazer recuar os Mouros 
ou Arabes, dominadnes do Sul da península. Em 1140, D. Afonso 
Henriques cria a Monarquia Portuguêsa e estrutura o Reino de 



Portugal, a primeira nação ocidental organizada a surgir das ve- 
lhas províncias do antigr, Império de Roma. D. Afonso I, Rei de 
Portugal, enfrenta logo seu tio D. Afonso VII, Rei de Leão e 
Castela. Portuguêses e Castelhanos guerreiam-se entre si, mas 
combatem, ao mesmo tempo, os Árabes invasores. E, já em 1358, 
Nuno Álvares Pereira, o Santo Condestável, vence os Castelhanos 
no encontro de Atoleiros. 

Em meados de junho daquele ano, as tropas lusas s ~ b  o 
comandb de D. João I, o Mestre de Aviz, derrotam as numerosas 
tr3pas castelhanas comandadas por D. João I, Rei de Castela, 
na famosa batalha de Aljubarrota. Portugal abre, a golpes de lança 
e de espada, o caminho da liberdade e do futuro. Expulsou os reis 
mouros e forma o Reino de Portugal e Algarve. Reorganiza a 
sua marinharia, para defesa de suas costas atlânticas. E prepa- 
ra-se para a maior aventura de todos os tempos e de todos os 
povos: a conquista dos oceanos Atlântico, fndico e Pacífico. 

Todo o litoral português debruça-se para o oceano. O luso 
namwa as ondirras, próximas ou remotas. Sintetiza o que lhe vai 
na alma universal, nestes versos: 

O mar também é casado, 
o mar também tem mulher; 
é casado w m  a areia 
dá-lhes beijos qrrando quer. 

Os humanismos se oceanizam no espírito do português onde 
se fundem: o marinheiro, o missionário, o mercador e o mateirr,. 
O marinheiro e o mateiro dão-se as mãos por cima da dimensão 
do tempo, dos mares e dos continentes. ~ ~ u k l e  é o pilôtr, sobre 
as cristas das .iiagas; êste é o afuroador dos sertões brutos. Fun- 
dada pelo Infante D. Henrique, Príncipe do Atlântico, a Escola 
de Sagres, a primeira do Mundr> a formar mafinheiros, repre- 
senta o espírito científico do europeu do século XV. Desde 1415 
os portuguêses começam a obra ímpar de devassamento dos ocea- 
nos. Fazem durante oitenta ancs o reconhecimento náutico do 
Atlântico. E@ 1497 Bartolomeu Dias dá a volta ao cabo da Boa 
Esperança, ao sul do continente negro. E as caravelas portuguê- 
sas mergulham as proas no oceanr, fndico. 

Em 1490, apbs o casamento de Fernando de Aragão e de 
Isabel de Castela, expulso o último rei mouro de Granada, surge 
o Reino de Castela, trezentos anos depois d9 Reino de Portugal. 

Nascido em Gênova, Cristóvão Colmbo aprende a navegar 
no Atlântico, integrado na marinharia portuguêsa. E foi durante 
dezoito anos, marinheiro a serviço da Coroa Portuguêsa. 



Colombo vai oferecer seus serviços ao Rei de Castela. O nôvo 
Reino não tem navios nem marinheiros. Para a emprêsa propos- 
ta pelo genovês, Castela adquire na Galiza três caravelas. Com 
marinheiros acostumados a rondar o litoral, Colombo vai navegar 
no oceano. E com roteiros fornecidos por marinheiros portuguê- 
ses, conforme prova o historiador russD D. Zoukernik, em estudo 
publicado em 1900, o genovês faz a travessia do Atlântico. 

Em 1494, os Reis de Portugal e de Castela concluem o Tra- 
t a d ~  de Tordesilhas. Com êle se transpõe para a América Portu- 
guêsa e para a América Espanhola, o problema das fronteiras 
luso-castelhanas. Para dirimi-los em família, D. Manoel I, o Ven- 
turoso, casa com três princesas de Castela. Primeiro com D. Isa- 
bel, viúva de D. Afonso, filho de D. João 11, seu cunhado. Em 
seguida, com D. Maria, também filha dos Reis Católicos. O 
casal teve (alguns filhos. Entre êles, D. João 111, o Povoador, e a 
Cardeal D. Henrique. Finalmente casa com D. Leonx, filha de 
de Filipe I, de Castela, noiva de seu filho e sucessor, D. João 111. 
%te sobe ao trono e casa com D. Catarina de Aragão, filha de 
Filipe I, de Castela, noiva de seu filho e sucessor, D. João 111. 
D. Joana irmã de Felipe I. O príncipe falece antes do pai e deixa 
um filho, D. Seb~stião, o Desejado. e l e  vai suceder a seu avô, 
D. João 111, no trono lusitano. Morre na batalha de Alcacer- 
quibir, em África, a 14 de agôsto de 1578, sem deixar filhos. Seu 
tio-avô, o Cardeal Rei D. Henrique é o chefe da Mmarquia. 
Pouco depois morre sem deixar descendência. O sonho de D. 
Manoel I, de cinexar Castela a Portugal, realiza-se eo cmtrário. 
D. Filipe 11, Rei de Castela, une as duas coroas. 

Os portuguêses espalham esta quadrinha: 

Viva o Cardeal D. Henrique, 
no inferno por muitos anos; 
porque deixou Portugal 
em herança aos Castalhanos. 

Houve apenas a união e jamais a unidade das Juas Coroas. 
Pelo Tratado de Tomar, datado de 12 de novembro de 1582, 
Filipe I1 assume o compromisso de respeitar os privilégim, liber- 
dades e cortes próprios do povo português; c& nomear para os 
cargos de justiça, fazenda e administração sòmente portuguêses, 
excluidos os estrangeiros; de ganrecer as praças portuguêsas no 
continente e no ultramar com tropas lusitanas; de manter a 
língua portuguêsa onde fosse falada e a moeda portuguêsa onde 
corresse. E por isso, O Estado do Brasil, Província da Monarquia 



P~rtuguêsa, jamais teve uma autoridade castelhana e conserva a 
moeda portuguêsa. 

O mais autorizado dos historiadores portuguêses dêsse perío- 
d ~ ,  Queiroz Veloso, em "História de Portugal" (edição de Bar- 
celos, vol. V. - 239, 240) escreveu: 

"Tôdas as carzcterísticas da soberania - leis, administração 
da justiça, moeda, língua - tudo Portugal conservou. Faltava-lhe, 
é certo, um rei natural, que nessas épocas era o verdadeiro sím- 
bolo da independência. Mas a união não representava a incor- 
pxação. A nossa autonomia administrativa mantinha-se absolu- 
tamente. Os reinos da Península ficaram constituindo uma Mo- 
narquia dualista, ligados apenas pelo laço dum monarca comum. 
E para marcar mais ainda essa separação, Filipe I1 de Eespnha 
tomava em Portugal o nome de Filipe I"" 

Além disso havia o espírito da vassalagem, como h3je há o 
de cidadania. O vassalo então jurava defender o seu Rei, porque 
êle simbolizava a monarquia. Ésse fato está evidente no espírito 
de Amador Bueno, o Paulista que não quis ser Rei, quando os 
Espanhóis de São Paulo o aclamaram. E o fiel vassalo recusa 
a oferta, bradando: Viva El-Rei D. João IV, meu Rei e Senhor! 

Já no fim do século XVIII, em fins da Revolução, na França, 
no ano de 1792, o Coronel Charette, monarquista, ao responder 
a c3nselho de guerra formado pelos republicanos, respondeu à 
pergunta : 
- "Em nome de quem, por quem e com que objetivo fazieis 

a guerra contra a vossa Pátria? 
- "Em nome do Rei, pelo Rei e pela Monarquia". 
A pergunta e a resposta revelam duas mentalidades em cho- 

que: uma revolucionária, a do cidadão; outra c>nservadora, a do 
vassalo. O cidaaão é patriota e republicano. Vassalo de Sua ma- 
jestade é o acusado. Para o vassalo, a pátria é o lugar do nasci- 
mento. Para o cid'adã~, a Nação é a Pátria. A linguagem de 
ambos é diferente e contrastante. E as duas mentalidades não se 
entendem. 

No período de 1580 a 1640, durante sessenta anos, os Por- 
tuguêses e & Espanhóis vivem numa forma de Mmaquia dua- 
lista. Os Lusos não têm soberam, nem o reconhecem no Rei de 
Castela. Continuam vasaslos da Monarquia Portuguêsa. E para 
manter êsse espíri8 de vassalidade, a nobreza lusitana cria o mito 
do sebastianismo. 

O mito do sebastianismo surge logo n x  primeiros anos do 
govêrno de Filipe 11. Rebeldes ao Rei estrangeiro, os vassdos 
portuguêses espalharam, por tôdas as camadas sociais, a idéia da 



volta do Rei de Portugal ar, trono lusitano. A princípio, a ima- 
ginação popular fixa-se no "bom Rei Encoberto". O mito retros- 
pectivo encontra receptividade na alma dos povos inconf2rmados 
e insatisfeitos. E o mito do sebastianismo penetra, profurrdamen- 
te, a alma portuguêsa ferida pela perda inconsolável do seu Rei 
e humilhada pela presença do s~berano de Castela. 

Por isso mesmo, precisamente em 1610, no meio dêsses ses- 
senta anos de dualidade das duas coroas, o Conselho das fndias, 
mais tarde Conselho Ultramarino, sediado em Lisboa, faz a pre- 
sente declaração de nacimalidade : 

"Quem nasce e vive em Goa, no Brasil ou em Angola, é tão 
Português, como quem vive e nasce em Lisboa". (Francisco Men- 
des da Luz. "A Concepção da Unidsde de Portugal, continental e 
ultramarino, através de um documentr, dos primórdios do século 
XVII". Em "Garcia de Orta", Revista. Vol. 111 - nP 4 ,p. 569 - 
Lisboa). 

Nesse mesmo ano de 16?Q Filipe I11 pensa em anexar Guai- 
rá, no pontal d3 Paranapanema, com o rio Paraná, hoje Estado de 
Paraná, à América Espanhola. Consulta, para i s s ~ ,  o Vice-rei do 
Peru, Marquês de Montes Cleros. E êste informou-o, desaniman- 
do-o: "Pero nacra es tan dificultoso de empreender como quitar 
(tirar) un torron de tierre a la Cr>rona de Portugal, si se hada 
agregar a la de Castilla". (Anais do Museu Paulista. T-1. p. 308). 

O abismo existente entre os dois povos, peninsulares e ame- 
ricanos, alarga-se e aprofunda-se cada vez mais com Filipe 111 
e Filipe IV. Assim, em 18 de julho de 1625, o Governador do 
Paraguai, passa p9r Santos e dirige-se a Assunção, donde envia 
requerimentos ao Governador da Capitania de São Vicente Al- 
varo Luiz do Vale e ao Ouvidor de São Paulg Amador Bueno, 
para que ordenassem aos Portugueses sob graves penas, "que nin- 
guna persona de qualquiera calidad que sea, sea osado a pasar 
e1 cricho mi gobierno (do Paraguai) por ser perjuicia de la Corona 
de Castilla y contra 10 que S. Majestad tiene mandado en aquel- 
las partes. . ." (Anais do Museu Paulista. T-I, I1 parte. p. 172/177). 

Todos os documentos de origem espanhola, ublicados por 
mestre Afonso Taunay, nos "Anais do Museu Pau 5 ista", eviden- 
ciam luta surda ou aberta entre Eespanhóis e Portuguêses. Insis 
tem em "10s excessos que cometiam 10s P q g u e s e s  de S. Pablo 
de1 Brasil". 

No entanto, os Jesuítas do Paragwii transpuseram o ri9 Pa- 
raná e estabeleceram-se no pontal do Paranapanema e naquele 
curso de água, em começos de 1600. Antonio Raposo Tavares e 
sua Bandeira vão obrigar os invasores a recuar p a  o território 



paraguaio. E para isso destroem as reduções jesuíticas do Guai- 
ra, pertencente a Coroa Lusitana. 

Em carta ao Rei de Espenha, a 10 de outubro de 1629, os 
Jesuítas Simon Maceta e Justo Mancilla narram "10s agravios 
que hizieron algunos vezirros y moradores de la villa de S. Pablo 
de Piratininga, de la Capitania de S. Vicente de1 Estado de1 
Brasil". Assim, os d ~ i s  Jesuítas descrevem os fatos. "En e1 prin- 
cipio de1 mes de agosto de 1628 saliron de la villa de S. Pablo 
nuevecientos Portugueses con escopetas, espadas, escupilos, rod'e- 
las, machetes, y muncha munición de balas y polvora, e de otras 
armas acompanhados de dos mil y docientos indios.. . y entre 
ellos 10s dois jueces de la misma villa de S. Pablo Sebastian Fer- 
nandes Camacho y Francisco de Payua, dos vereadores Maurício 
de Castillo y Diego Barbosa, e1 Procurador de1 Consejo (Cmce- 
lho, hoje Câmara de Vereadores), Cristoval Mendez, e1 hijo, yerno 
e hermanos (filho, genro e irmãos) de1 mismo oydor (Ouvidor) 
que está siete léguas de S. Pablo, e1 Capitan Andrés Fernandes 
de la villa Amador Bueno, y de la villa de S. Ana de Parnayba, 
y e1 juez Pedro Alvares su yerno (genro), de manera que San 
Pablo fuera de 10s viejos, que por su vejez (velhice) no podian 
yr, apenas quedaron (ficaram) 25 hombres que pudiesen tomar 
armas". 

Conforme êsse documento, sairam cTe São Paulo menos de 
mil Portuguêses e dois mil e duzentos Brasilíndios. Muito bem 
informados, os Jesuítas paraguaios contam como era a organi- 
zação de uma Bandeira. A Bandeira era uma tropa civil, mili- 
tarizada. Oupmo-10s: "Dividiose toda esta gente em 4 Com- 
pafiias, levantaram sua Capitanes (Capitães), y otros officiales de 
guerra com vangras (bandeiras), como si fueran levantados y 
amutirrados contra si Real Corona (de Castela), Ias vanderas (ban- 
deiras), que llevavan, no tenian las armas de1 Rey, sino (senão 
otrm sefiales differe~tes, traziam a oruz de Cristo em vermelho), 
e1 que fue declarado por Capitan mayor de la primera Compafiia 
fue Antonio Raposo Tavares, que tomo por su alferez Bernard.) 
de Sosa (Souia) y a Manuel Mbrato por su sargento, y por Ca- 
pitan de su avanguarda a Antonio Pedroso y de su retaguarda 
a Salvad~r Pires. Do las otras Compafiia han sido Capitanes Pe- 
dro Vaz de Barros*Braz Leme y André Fernandez. Por maestro 
(Mestre) de Campo de todas estas Compaííias fue Manuel Prieto 
(Preto), autor de todas estas malocas (invasões), como em su 
lugar se dirá. Lo que que toca a1 2.O 10s de la Compafiia de Anto- 
nio Raposo Tavares". . . A narrativa continua. Refere que "en 
20 de março, la tercera vandera (bandeira) cujo caudillo (chefe) 



era Manuel Morato. . ." (Anais do Museu Paulista. T. I - ps. 
247/270). 

Assim, as Bandeiras dos Portuguêses de S,?o Paulo eram di- 
vididas em Cmpanhias. Tinham o Capitão comandante, os Ca- 
pitães das Companhias, os sargentos e os alferes. Marchavam 
com tambores, clarins e bndeiras alceadas. Já em meados do 
século XVIII as Banaeiras recebem 9 nome de Ordenanças. E as 
Ordenanças, ou Milícias, estruturam, no século XIX, o Exército 
e a atual Fôrça Pública de São Paulo. 

Assim, êste exército luso-tupi organiza-se no século XVI e 
vai até o século XVIII. Na História Lusobrasileira êle constitui 
a origem e formação das Barrdeinas e do Bandeirismo. O Bandei- 
rismo foi o gênero de vida, meio civil e meio militar, específico 
dos Portuguêses de São Psulr>. E êste exército luso-tupi defende 
e defenderá as fronteiras da América Portuguêsa. 

Nessas condições, quando já estava prestes a findar a dua- 
lidade das duas coroas, Filipe IV ressalta a soberania territorial 
kla Coroa Portuguêsa na América Lusitana, ao escrever, a 16 de 
setembro de 1638 ao vice-rei do Peru, com referência a s  mora- 
dores de São Paulo, para dizer que ordenara por meio da Coroa 
de Portugal: "que 10s Portugueses de1 Brasil no puedan pasar la 
linea de demarcación que hay entre aquella Corona y la de Cas- 
tilla ni entran en ella a reduzir índi%, ni a contratar en genero 
alguno, r i  por otra razon, ni causa que sea, se pena de la vida 
y perdimiento de bienes". (Anais do Museu Paulista. T. V - pgs. 
137, 38). 

Assim, os Reis de Espanha e o "sebastianismo" preparam o 
povo português para a restauração da Monarquia e a aclamação 
de D. João IV, em 1640. Em 1669 surge, pelagrimeira vez, na 
história lusobrasileira, a palavra "Paulista", para designar os Por- 
tuguêses de São Paulo, informa o Padre Serafim Leite, na sua 
monumental "História da Companhia de Jesus no Brasil". (Vol. 
111 - pg. 341). 

Naquele ano de 1669 alguns brasilíndios Aruaquis desceram 
o Tocantins até Cametá e foram pedir socorro dos Padres, "pois 
tinham sido invadidos pelos Portuguêses do Brasil a tuem chamam 
Paulistas ou de São Paulo". 

Já em 1676, o Rei Carlos I11 de Espanhg refere-se aos "Por- 
tuguêses Paulistas". (Cf. 'Bandeirantes no Paraguai". p. 115, V. 
XXX. Pref. de São Paulo, 1949). 

No século seguinte, em janeiro de 1754, ao fazer o relato 
dos acontecimentos da guerra dos Portuguêses com os Jesuítas 
dos Tapes, no atual território do Rio Grande do Sul, Gomes 



Freire de Andrade, governador da Capitania do Rio de Janeiro 
e comandante da tropa lusitana, escreve: "Dos Portuguêses mor- 
reu apenas um Paulista". Processava-se então o trabalho de de- 
marcação dos limites entre a América Espanhola e a América 
Portuguêses, nos têrmos do Tratado de Madrid, de 1750, redigido 
pelo estadista lusrrbrasileiro Alexandre de Gusmão. E daí em 
diante, agravar-se-ia o problema entre Portuguêses e Espanhóis, 
nas bacias do Paraguai e do Prata. 

Em fins do século XVIII, a Monarquia Portuguêsa tinha le- 
vantado catorze fortalezas, do forte Príncipe da Beira, construído 
na margem direita dr, Guaporé, fronteiriço à Bolívia, ao Forte de 
Coimbra, no rio Paraguai. E todos erguidos pelo engenheiro na- 
tural de Portugal, Tenente-Coronel Ricardo Franco de Almeida 
Serra. 

Em começos do s é c u l ~  passado, D. Lazaro de Ribera, Gover- 
nador de Assunção, resolve atacar o Forte de Coimbra, onde 
sediava o Tenente-Coronel engenheiro Ricardo Franco de Almeida 
Serra, comandante chefe da fronteira d:, Paraguai. Com êsse pro- 
pósito manda entregar-lhe a carta do teor seguinte: "Ayer tarde 
tube la honra de contestar a1 fuego que V.  S .  me hizo, y habiendo 
reconocido en aquelas circunstancias que Ias fuerzas con que ime- 
diatamente voy atacar ese fuerte son muy superiores à las de 
V.S .  no puedr, dejar de hacer ver en este momento que 10s 
ivasalos de S.M.  Catholica saven respetar las leys de la huma- 
nidad, aun en medio de la misma guerra. Portanto, yo requero 
a V. S. se rienda prontamente á las armas de el-rei my amo, 
pues de 10 contra3rio e1 caiícn y la espada decidiran la suerte de 
Coimbra, sufriendo su desgr~çada guarnición todas Ias extremi- 
dades de Ia gueea, de cuyos estragx se verá libre se V.S.  con- 
viene con mi propuesta, contestando-me categoricamente en e1 
termino de una ora. A bordo de Ia sumaca Nuestra Seííora de1 
Carmen, 17 de Septembre de 1801. De V. S. su atznto y rebe- 
rente servicTor. Lazaro de Ribera. A1 Sr. Comandante de1 fuerte 
de Coimbra". 

a 
Ao receber essa carta, com prazrr de uma hora para respon- 

der, o Engenheiro Ricardo Franco de Almeida Serra, nascido 
em Portugal, mas htegro defensor das fronteiras do Estado do 
Brasil, Província da Monarquia Portuguêsa, recorda a batalha 
de Aljubarrrrta, onde havia um português para vinte Castelhanos. 
Após a luta, a vitória coube aos Lusitanos. Agora eram mais de 
seiscentos Espanhóis contra uns quarertta Polrt-tuguêses. Mesmo 
assim, o Tenente-Coronel Almeida Serra responcleu: 



"Ilmo? e ExmO Sr. Tenho a honra de responder categorica- 
mente a V.Excia. que a desigualdade de forças sempre foi um 
estímulo que animm os Portuguêses, por isso mesmo, a não de- 
samparar os seus postos e defendê-los até uma das duas extre- 
midades - ou de repelirem o inimigo, ou de sepultarem-se de- 
baixo das ruinas ci'os fortes, que se lhes confiaram; e nesta reso- 
lução se acham todos os dêste presídio, que tèm a honra de ver 
em frente a excelsa pessoa de V.Excia. a que Deus guarde mui- 
tos anos. Coimbra, 17 de setembro de 1801. IllmP Exm.O Sr. D. 
Lazaro de Ribera. - Ricardo Franco de Almeida Serra". (Cí. 
Rocha Pombp. "História do Brasil". p. 402/403. 1.a ed.). 

Embora faça diversos ataques, Ribera não consegue tomar 
o Forte de Coimbra. Retira-se sob a ameaça de voltar quando 
fosse maior o número de Portuguêses, para liquidá-los a todos. 
E a vez não chega. 

Após a sepração do Reino do Brasil da Monarquia Portu- 
guêsa, a 7 de setembro de 1822, quando o Império Brasileiro já 
era uma nação independente, José Gaspar Francia, "Ditador Vita- 
lício da República do Paraguai", conforme se lê em documento 
da época, não nos considera Brasileiros. Assim Garcia Cossio em- 
baixador da Argentina, em carta de Corrierrtes, 19 de marzo de 
1824, escreve a1 "supremo dictadx", para reclamar o mesmo 
tratamento, "aunque sea circunscripto a un Punto, com se ha 
otorgado a1 Português". (Júlio César Chaves. "E1 Supremo Dic- 
tador". 2.a ed. p. 329). O Português era o Brasileiro Corrêa da 
Câmara, embaixador do Império do Brasil retido em Itapúa, por 
ordem de Francia. E o Paraguai recusa-se a reconhecer a inde- 
pendência do Brasil. Pedro Calmon em "História Social do Bra- 
sil" (2.O tomo, p. 31, 1.a ed.) cita documento da Guerra Cispla- 
tina, em 1826, quando os Brasileiros são tratabbs ainda de LU- 
sitanos. AS forças imperiais eram chamadas sempre de "portu- 
guêsas". Portuguêses para cá e Castelhanos de outro lado. 

"Los Portugueses enemigos mestres. . . " era o tratamento 
dado aos Brasileiros em 1827. A 14 de março de 1827, cinco 
anos após a independência, Francia refere-se aos Argentinos com 
"e1 aparato de hacer guerra a 10s Portugueses". (J. e. Chaves, ob. 
cit. p. 352). Em meados de 1829, Francia acusa-nos de apoiar 
os índios por assolar e saquear as estâncias raguaias, levando 
milhares e milhares de animais que foram "c r si txios a parar a 
poder de los própios portugueses que con ellos se han abastecido 
y enriquecido". (J. C. Chaves. ob. cit. p. 365). E assim, para os 
Paraguaios e para os Argentinos os Brasileiros ainda eram Por- 
tuguêses. E sòmente em 1837, Francia refere-se, primeira vez "a 
toda gente Brasileira". (Chaves. ob. cit. p. 405). 



Em 1840 falece o "supremo ditador" D. José Gaspar de  
Francia. Logo surgem dois grupos: um defendendo a memória do 
"gran dictador querido"; outro ataca-o. São panfletos, pasquins, 
escritos anônimos ou assinados. Atribuido a Villarino, ora de- 
dicado: "A la memoria de1 más ilustre Ladrón impio, asesino, 
embustero, e1 más canalla Paulista que quantos se han visto, ni 
verán en Ia tierra y e1 infierno. E1 nunca bien perdonado José 
Gaspar de Francia, que hizo en su infame gobierno e1 bien de 
arruinar 10s templos, 10s edificios de la ciudad, a 1% sacerdotes, 
a los particulares, y en razón de loco ma10 la pegó hasta con 
las pobres vacas". (J. C. Chaves. ob. cit. p. 446). O historiador 
paraguaio Julio César Chaves, fêz a biografia do "e1 más canalla 
Paulista", concluindo: "En vida habia sido E1 Supremo, después 
sempre se nombró E1 Finado. h campesinos se descubrian o se 
ponian de pie a1 hacerlo". (449). 

Com a palavra o historiador paraguaio Júlio César Chaves: 
"Execerbados 10s ánim- era i m i n e n t e  un choque y que la guer- 
ra civil incendiara a1 Paraguay. Intervieron 10s consules Mariano 
Roque Alorrso y Carlos Antonio Lópes". Decidiram a 31 de de- 
zembro de 1841 publicar o "Decreto de 10s Consules": "Por quan- 
to no es conforme a Ia tranquilidad pública ni a 10s principias de 
moralidad de un pueblo culto, la licencia que personas frivolas 
se han tomado para ajar y ultrajar por escrito y de palabra la 
memoria de1 difunto Dictador, otro tento que la insolencia y la 
tenacidad de 10s que pretendem hacerlo necesario en Ia Repú- 
blica, echando de menos su régimen con desaire de la presente 
admonistración, que pudiendo y debiendo reprimir con energia a 
unos y otros. . . Por tanto ordenamos que en adelante nadie se 
ocupe de censuras ni aplausos de1 Dictador citado, en inteligencia 
de que 10s contraventores serátr tratados como perturbadores de1 
buen orden y agentes de division . . . " (440). 

Daí em diante, quando alguém se referiu ao "Finado", os 
camponeses descobriam-se e se punham de pé, ao ouvir mencio- 
nar "E1 Suprgmo". 

Tempo adiante, Carlos António Lopes retoma a idéia de for- 
mar no Prata um grande império, para abater o Império Brasi- 
leiro. Ela germinaha no cérebro de João Marroel Rosas, ditador 
argentino. O Império do Brasil era um continente flanqueado a 
Oeste por ilhas republicanas. Filho de Carlos António Lopes, suco- 
de-lhe Francisco Solano Lopes. O plano do pai deve ser realizado 
pelo filho. Mas, para isso, antes de tudo, urge humilhar "o co- 
losso". E o "colosso" era o Império. 



Para isso, escrevem alguns historiadores, seu orgulho teria 
sido ferido. Não fâra bem acolhida na côrte brasileira, a pre- 
tensão apresentada por S o l a n ~  Lopes de casar-se com uma das 
nossas princesas. E daí a sua idéia de humilhar "o c~losso". 
abatendo-o. 

Rocha Pombo, no volume IX, da primeira edição de sua 
"História do Brasil", (p. 57) me rodapé, escreve: 

"Num curioso livro de notável escritor que se assina Ildefon- 
so Antonio Bermejo, encontramos o seguinte irrecusável teste- 
munh9 a respeito de Solano Lópes. Havia Bermejo vindo para a 
América, e fora estabelecer-se no Paraguai ao tempo ainda de 
Carlos Lópes, e êste recomendado por Solano, que então se achava 
na Europa em missão diplomática. Logo depois d9 falecimento de 
Carlos (em 1862), ao pressentir que Solano preparava a tormenta, 
deliberou Bermejo sair do país. Procurou antes disso deter o 
homem na sua insânia; deu-lhe conselhos; e mostrou-lhe como 
aquela guerra daesastrada só prepararia a própria desgraça e a 
ruína de sua pátria". Aqui Rocha Pombo trenscreve o depoimento 
de Ildefonso Antonio Bermej3. Ouçamo-lo: "E sucedeu, escreve 
Bermejo, o que eu progn~sticara. "Ausento-me do Paraguai", dis- 
se eu ao General. "Que ingratidão!" respondeu-me êle. Eu o trou- 
xe ao Paraguai. Foi você um leal amigo de meu pai, e na aurorz 
do meu govêrno Você me abandona!. . ." - "Geíreral, repliquei- 
lhe, quando V x ê  sucedeu a seu pai, julguei que Você faria o 
que tinha prometido, isto é, daria mais ensanchas às idéias; mas 
vejo que Você é mais opressor que seu defunto pai". - "Soy un 
soldado, disse-me êle, y teng5 que declarar la guerra a1 Brasil. 
Es necesario que las republicas vecinas me respeten dando una 
lecion a1 imperid'. - "General, respondeu-lhe, 9e tôdas as repú- 
blicas se unissem para aqaiietar o espírito absorbente de1 im- 
pério, eu aprovaria a guerra; mas vai acontecer exatamente o 
contrário. Os Estados vizinhos h ã ~  de ver sem dúvida com sim- 
patia essa luta; e por maiores que sejam os elementos com que 
Você conta para resistir, o Brasil queimará o último cartucho, 
e afinal terá Você, em curto períod9, destruido 09 bens acumu- 
ladm em tantos anos de perseverança. Não quero ser testemu- 
nha da ruina total do Paraguai. - "Não se retire", disse-me. - 
"Não declare Você a guerra ao Brasil e ficaidi", repondi. - "No 
puede ser, Bermejo, cmtestou-me, Si he dejado qug mi padre fir- 
me la paz, és porque yo queria tener la gloria de mostrar a las 
Repúblicas vecinas que e1 Paraguai se basta para derribar á ese 
coloso". - General, conclui Bermejo apertando-lhe a mho, não 
quero ver derrotado o amigo; vou-me embora". 



Depois de ter citado o historiador de 'Vn Estadista do Im- 
pério", Júlio de Mesquita Filho no seu penetrante estudo "Guerra 
do Paraguai" ("Ensaios Sul-Americanr>s", p. 55, 1P ed.) assinala: 
"Joaquim Nabuco tinha por assentado, indiscutivel e amplamente 
provado pelos fatos. que a causa imediata, substancial, irremwf- 
vel da guerra residia na decisão em que há muito se achava 
Solano Lopes, de provocá-la, o que a circunstância casual, aci- 
dental, imediata que lhe serviu de pretexto fora a revolução "co- 
loradan preparada em Buenos Aires e chefiada pelo General Flo- 
res. A prova é fácil. 

Antes, porém, de aduzi-la, continua o autor de 'Snsaios Sul- 
Americanos, em carta dirigida ao Embaixador Ramon J. Carcano, 
da  República Argentina, permita-nos V.Ex. declarar que não ali- 
mentamos o mais lmghquo propósito de fazer pesar, sôbre esta 
ou aquela persmalidade, a culpa pelo desencadaamento da tra. 
gédia. Entre os que procuraram elucidar as causas verdadeiras 
que redundaram no tremendo conflito, formamos, deliberadamen- 
te, nas fileiras dos que rechaçam sem receito qualquer tentativa 
de lançar à conta dos pretendidos erros do executivo argentino 
ou brasileiro, um ato, cuja responsabilidade, sem sombra de dfxvi- 
da, cabe, exclusivamente,. à ditadura paraguaia. 

"Aliás, prossegue Júlio de Mesquita Filho, são de V.Ex ês- 
tes conceitos: "E1 General Lopes, solitario seiíor feudal de las 
selvas y grandes rios de1 norte, ya está armado sistematicamente 
y con designio fijo. Quiere assegurar 10s limites de su feudo, 
anexar Mato Groso y Las Missiones, estabelecer e1 protetorado en 
Entre Rios y Corrientes, y salir, después de tres siglos de1 'humilde 
rol" de nación "zgorralada". Baseado ainda em Zani, atesta V. Ex. 
que o Marechal Solano prepara a guerra: "Está convencido de 
que não pode assegurar a independência do país, nem a fixação 
dos seus limites, nem o domínio dos rios que são a própria nação, 
sem vencer o Império". E mais adiante, conclui o autor de ''E- 
saios Sul-Americanos", cita V. Ex . esta frase do ditador: 

"Sou sol+do e tenho que declarar guerra ao Brzsil. É: precis~ 
fazer-me respeitar pelas Repúblicas vizinhas d,an$b uma lição ao 
Império". 

Estava selado 8 destino de Francisco Solano Lopes, Marechal 
Ditador da República do Paraguai. Importava-lhe a glória: não 
o futuro pacífico da Pátria entre as Pátrias vizinhas e amigas. O 
dia?ogo de Bermejo com Solam Lopes e as declarações do ditador 
explicam tudo. E explicam ainda como a vaidade humana se so- 
brepõe ao destino de um povo, aniquilando-o. 



Ao iniciar esta palestra, repeti as palavras por mim escritas 
há mais de vinte anos, em trabalho de minha autoria, uma "His- 
tória do Brasil" didática. Repito-as, ao fechar esta explicação: "O 
Brasil nunca teve imperialismo a reivindicar além de suas fron- 
teiras. Exigiu-as sempre com energia. Desde a independência com- 
batia para que os tratados de fronteiras fossem respeitados. Re- 
sultavam de convenções antigas. Reclamavam, como imperativo 
nacional, em nome de sua norma internacional, o "uti possidetis". 
E &se foi respeitado". 





A BATALHA DE TUIUTI 

Arrisom de Souza Ferraz 

Vamos r e m e m ~ a r ,  em ligeiros debuchos, nesta noitada cívica 
promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
um quadro pretérito da vida nacional, parte de uma jornada lon- 
ga, penosa e difícil. Um quadro apenas, mas dêsses que se limi- 
tam pela vastidãr> dos horizontes ou pelas coordenadas oceârricas; 
um quadro dramático, mas épico e deslumbrante ao mesmo tempo, 
porque emoldurado pelas fascinações da bravura, porque nimbado 
pelos encantos do heroismo. Grande com9 os maiores que a hu- 
manidade já presenciou em todas as épocas. 

Fazia a sua passagem pelas alternâncias do calendário a se- 
gunda metade do século XIX. Foi aquêle um período marcado por 
nuvens borrascosas, a ensombrarem os horizontes da América do 
Sul. Percebia-se, à mais ligeira apreciação, que algo de terriveI. 
de trágico, de aterrador, estava sendo arquitetado, aqui na faixa 
meridional do continente colombiano, pelo govêrno de um dos 
países vizinhos, pelo govêrno do Paraguai. Esses vaticínios torna- 
ram-se mais evidentes a partir de 1862, cDm a a&ensão de Fran- 
cisco Solano Lopez à suprema curul daquela nação em substitui- 
ção ao seu progenitor, Carlos Antônio Lopez. De então por dian- 
te, aceleraram-se os preparativos do país limítrofe para uma 
grande aventura. 

Educado na sua pátria, muito jovem foi Francisco Solano 
Lopez enviado à Europa para complebar a sua formação. A in- 
cumbência de missões oficiais e a condição de filho de um chefe 
de Estado abriram-lhe as portes das cortes do Velho Mundo. Vi- 
sitou arsenais e conheceu a organização dos Cnelhores exércitos 
da época. Enamorou-se de princípios flexíveis de Gustavo Ad9lf0, 
estudou a famosa concepção da Manobra em Linhas Interiores 
de Frederico I1 e encantou-se com a cerebração de Napoleão Bo- 
naparte, o gênio das batalhas. 



Talvez tenha trazido do velho continente, berço da latinidade 
e da cultura clássica, os grandes planos que ideiou executar, uma 
vez investido nos altos poderes de seu país, como é possível que 
os tivesse levado consigo, apenes os revigorando num ambiente 
em que a guerra de conquista era o grande sonho dos que -pre- 
tendiam traçar os caminhos da história. Um novo vice-reinado 
do Prata, de ma<iores dimensões, engloband3 territórios do Uru- 
guai, da Argentina, do Brasil e da Bolívia, não mais dependente 
de uma realeza européia; um grande império sob sua chefia incon- 
teste e com o Paraguai a ditar-lhe os rumos, eis o que pretendia 
Francisco Solano Lopez como primeiro lanço. Uma saida para O 

mar, não mais pelo rio Paraguai, mas etravés do território bra- 
sileiro, conquistada a ponta de baionetas, já que falhara o seu 
projeto de conseguí-la por meio de uma composição com a fa- 
mília imperial, pelo seu casamento com Isabel, a que seria mais 
tarde a Redentora, constituiria a empreitada seguinte. Outras 
viriam depois. Era uma questão do resultado das   rime iras ações. 
Nada melhor para estimular a ambição dos jogadores do que O 

sucesso nas partidas iniciais. 
A máquina bélica paraguaia estava preparada. O exército, 

cuidadosamente, adestrado. Seu efetivo ía além de 50.000 com- 
batentes, havendo autora que o estimavam em 80.000 homens 
E isto para uma população que não ultrapassava a casa de 
1.500.000 almas. 

Tudo pronto, o espírito belicoso do povo paraguaio elevzdo 
a3  auge por uma preparação psicológica meticulosa, Francisco SO- 
lano Lopez aguardava apenas oportunidade propície. Desejava 
salvar as aparências, alegando ter sido forçado à decisão extrema, 
para não arrastar contra SEU govêrno e seu país a opinião pública 
internacional eaa simpotia das grandes potências. Eis que surge 
o ambicionado pretexto. Os acontecimentos do Uruguai, àquelas 
alturas, tomavam rumos perigosos. O presidente Bernerdo Berro 
pediu ajuda militar do Brasil, deixando claro no pedido que o 
mal interno era alimentado por forças estranhas do outrrr lado do 
estuário. O Brasil não ztendeu a tal solicitação. Entrementes Ber- 
ro é substityído por Aguirre, o mesmo que, ao lado de Urquiza, 
chefiava a corrente dos que rezavam pela cartilha das forças do 
outro lado do estuário. Precipita-se a guerra civil. As coisas to- 
mem uma direçãgtal que o Brasil se viu coagido a intervir para 
evitar que o Bando Oriental, já às portas do caos, se tornasse 
prêsa fácil das ambições de Srrlano Lopez. 

Surgira o mo~ivo embiciosamente esperado. Solano Lopez en- 
via notas de protesto ao Brasil e à Argentina pela ingerência nos 



negócios internos do Uruguai. Incontinenti, intima o govêrno im- 
perial a retirar as forças Brasileiras daquele país. E sem mais 
delongas aprisiona o nosso barco mercsnte Marquês de Olinãa, 
internando sua tripulação e passageiros e confiscando a carga. 
Como se iss? não bastasse, faz invadir o estado de Mato Grosso 
por uma fôrça de 10.000 homens ao comando dos generais Res- 
quin e Barrios. Foi a repelir os intrusos da antiga província me- 
diterrânea que o Exército Brasileir3 escreveu as epopéias imar- 
cessíveis do forte de Dourados, às ordens de Antônio João Ribeiro, 
e de "A Retirada da Laguna", sob o comando do c~ronel  Carlos 
de Morais Camisão. 

Até aquêle momento, a Confederação Argentina e o Uruguai 
msntinham-se à margem do conflito, observand~ rigorosa neutra- 
lidade. Francisco Solano Lopez desejava atraí-las para a sua ór- 
bita, mas fazendo tábua rasa do velho princípir> da sabedoria 
popular de que a prudência é sábia conselheira, ao invés de pr9- 
(curar conquistá-las pela persuassáo, recorreu à coação. Com 5.000 
homens, sob o comando do general Robles, invade a Argentina; 
com 3.000, dirigidos pelo major Duarte, viola o território da Ban- 
da Oriental. E repete a operação de Mato Grosso, invadindo o 
Rio Grande do Sul com uma força de 9.000 combatentes. às or- 
dens do coronel Estigarnbia. 

O desrespeito à s~bersnia da Argentina e do Uruguai levou 
os dois países a entabolar negociações com o Brasil. Não foi di- 
fícil um perfeito acordo entre as três nações. Na verdade, a 
de maio de 1865, na cidade de  Buenos Aires, assinava-se entre o 
Uruguai, a Confederação Argentina e o Brasil, o tratado da Trí- 
plice Alilança, pelo qual os três países declaravam guerra ao go- 
vêrno do Paraguai. Era uma luta - afirmava o pacto subscrito 

e - contra o govêrno e nã? contra o povo paraguaio. 
São passados cem anos do início daquela cruenta jornada. 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, fiel às suas tra- 
dições de evocação d ~ s  grandes feitos da nacionalidade para apm- 
tá-10s como exemplo às novas gerações, decidiu comemorá-los C% 

uma ~ é r i e  de celebrações. Com uma sessão aqui na sua sede evo- 
cou o centenário do aprisionamento do Marquês de b l inda ;  c% 
uma romaria cívica em Freguezia do Ó, no lugar do primeiro alto 
d a  coluna que partiu de São Paulo para Mato Grosso, a 10 de 

e abgril de 1865,. reverenciou a memória dc>s heróis de Laguna e 
Dourados. Hoje. ao transcurso do aninversário da batalha de Tuiuti, " ,  

exalta o grande feito das armas aliadas nsquela luta de gigantes. 
As invasões foram de resultados negativos. A de Mato Gros- 

so, ao contrário de um simples passeio militar, tornou-se uma p- 
rada dura. Robles foi obrigado a d'eixar a Argentina às carreiras. 



O major Duarte foi aniquilado no Uruguai. Estigarribia, encurra- 
lado em Uruguaiana, foi obrigado a render-se às forças brasileiras 
em presença do Imperador Pedro I1 que para alí se havia des- 
locado. Como se tudo isto não bastasse, sofre o govêrno paraguaio 
contundente revés na sua tentativa de desalojar as forças impe- 
riais da Ilha de Redenção. A travessia do Rio Paraná, no Passo 
da Pátria, a 16 de abril de 1866, pelos exércitos aliados, veio 
aumentar a cadeia de insucessos do chefe guaraní. 

Concebeu, então, Francisco S ~ l a n o  Lopez uma ação de gran- 
de envergadtura, com dois objetivos; retomar a iniciativa e mu- 
dar o curso das operações. Com tais cmjecturas, coincidiu o des- 
locamento, na manhã de 23 de maio de 1864, d.ss exércitos da 
Tríplice Aliança do Passo da Pátria para a povoação de Tuiutí. 
O presidente paraguaio julgou chegado o momento ideal. Acele- 
rou e concluiu seus planos. Preparou suas melh~res tropas, divi- 
diu-as em três colunas, cada uma com missão específica: uma 
devia acometer e destroçar os brasileiros; outra bater os orieri- 
tais; a outra aniquilar os argentinos. Antecipou o choque para não 
dar tempo aos aliados de se organizarem. 

Tuiutí era uma vasta planície entremeiada de ipueiras e la- 
gamares, entre Yatataí e Sauce. Alí, em instalações sumárias, dis- 
puseram-se os aliados na seguinte ordem: A esquerda, nr> Potrero 
Pires, os brasileiros, sob o cr>mando do general Manoel Luiz Osó- 
rio; ao centro, os orientais, reforçados por unidades brasileiras, 
às ordens do general Flores; à direita os argentinos, comandad- 
por Arredondo e Paunero, sob a supervisão do generalíssimo Bar- 
tolomeu Mitre, a quem cabiam as honras de comandante-chefe 
das forças das três nações. 

Estávamx a 24 de maio de 1866, numa quarta-feira. As 
10,30 horas da manhã, um obus paraguaio é arremessado sobre as 
instalações da Tríplice Aliança. Era o sinal do ataque. Imedia- 
tamente, vagas de guerreiros guaranís lançam-se sobre os aliados. 
A resposta é rápida e fulminante. As duas infantarias se engajam 
com violência sempre crescente. As cavalarias secundam-lhes a 
ação em terreno ingrato pera seus movimentos. A artilharia tro- 
veja sem cbsar, rem~vendo os obstáculos do campo da luta e 
pondo fora de combate vidas e mais vidas. Mas, a artilharia alia- 
da, às ordens do admirável Mallet, em pouco tempo, era senhora 
absoluta do camp8 de batalha. As cargas se sucedem; os quadra- 
dos são formados a cada momento; veêm-se assembléias aqui, ali 
e alhures. Tudo aumenta de intensidade naquele torvelinho de 
fumo, ferro e fogo. 

No momento mais c r í t i c~  dla peleja, Resquin, com 5.000 
cavalarianos, lança-se sobre a 3.a divisão de infantaria brasileira 



que c9mbatia fazendo ligação entre os nacionais e os orientais. 
Osório de seu posto de comand'o, no cimo de uma colina, percebeu 
a perigo e mandou ordens ao bravo cearense para que não ce- 
desse um palmo de terra. Sampaio, o príncipe da infantaria bra- 
sileira, respmdeu que êle e sua tropa não arredaria pé das suas 
posições, mas pedia a sua substituição por já ter recebido dois 
ferimentos e estar perdendo bastante sangue. Quando acabava 
de proferir estas palavras, disse ao mensageiro: "Avise o Osório 
que acabo de receber o terceiro ferimento, mas aguardarei o meu 
sucessor". A divisáo Sampaio, a divisáo Argolo e os uruguaios de 
Flores, batem-se como leões. Terminam forçando a cavalaria de 
Resquin à retirada. Mas, aquilo foi apenes uma pausa meteó- 
rica. Dias, com 10.000 infantes, jo,ga-se contra as mesmas fôr- 
ças: divisão Sampaio, divisão Argolo e orientais de Flores. Aquê- 
les bravos já se achavam extenuados de tanto cpmbater. Osório 
de seu posto de com'ando que tudo via, compreendeu a gravidade 
do momento. Sem demora, lança mão de uma brigada de reserva 
da divisão Argolo e outra da divisã2 Xavier de Souza e com essas 
tropas corre célere ao ponto nevrálgico. Sua intervenção decide a 
parada. Diaz recua com pesadas baixas. 

Resolvida a pendência com Diaz, Osório deixa as duas bri- 
gadas, reforçando o dispositivo naquele pmto e volta ao seu posto. 
Chega, exatamente, quando Barrios, investindo furiosamente pela 
esquerda, penetra no Potrero Pires, recalca a brigada do general 
Neto e se prepara para cair sobre a retaguarda aliada. Coloca-se 
à frente do 8.O batalhão de voluntários e da Cavalaria a pé de 
Mena Barret? faz frente a Barrios; contém o seu movimento e 
força-o a uma parada. Nesse instante, acena para as tropas na- 
cionais que haviam recuado. Estas não se fazem s erar. Com os ' i p  
dois efetivos, Osório elimina o perigo. Barrios recua completa- 
mente destroçado. 

Resqui, perdida a cartada com Sampaip, Argolo e Flores, 
volta à retaguarda, reorganiza suas forças, aumenta-as com novos 
efetivos, e investe contra os argentinos da direita. Era tarde de- 
mais para reviravoltas. Os argentinos, às ordens de Qvas e Arre- 
dondo, batem-se com vigor. Em mei3 ao choque, Osório despacha 
em auxílio dos soldedos da Confederação a brigada do general 
Neto e o regimento do coronel Amar2 Barhsa. Argentinos e 
brasileiros impõem frogorosa derrota à cavalaria de Resquin. Esta 
deixa o entrever0 completamente batida. 

Marcava o relógio 16,OO horas, quand2 as cornetas e clarins 
fazem subir aos ares os acordes vibrantes do hino da vitória das 
forças da Tríplice Aliança. Vitória dura que lhes custou nada 



$menos de 4.000 baixas. Só de brasileiros, 2.683 homens foram 
postos fora de combate. As perdas inimigas elevaram-se a 6.000 
combatentes. 

Terminada a peleja, Mitre dirige-se à barraca de Osótio. Ali, 
abraça-o calorosamente, com estas palavras que a história guar- 
dou: "Vim cumprimentar o maior do campo de batalha, o grande 
artífice da vitória aliaday'. 

Osório - diz um historiador da época- foi o a u t h  dos 
planos da batalha e sua figura aparecia, inesperadamente, onde o 
inimigo se batia com mais vigor. Na sua "História Militar do 
Brasil", Gustavo Barroso, comentand3 o grande feito das armas 
aliadas de 24 de maio de 1866, na Mesopotâmia sul-smericana, 
tem as segu'ntes expressões: "Osório foi a alma da batalha de 
24 de maio, chamada de Tuiutí. e l e  vê tudo, corre a todos os 
cantos da pugna, entusiasma DS soldados, bate-se como simples 
lanceiro, toma todas ss medidas, movimenta as tropas e ganha a 
vitória, como reconheceu o próprio generalíssimo Bartolomeu Mi- 
tre". Dionísio Cerqueira, combatente daquela j3rnada memorá- 
vel, afirma que nos três momentos cruciais para as armas aliadas, 
uma interrogação povoava a mente de todos. De quem seria a 
vitória? E êle mesmo responde à indagação: "Surge no seu bel:, 
cavalo de combate o general Osório, com o largo chapéu de fel- 
tro negro, o ponche flutuante deixando ver a gola bordada, a lança 
de ébano com incrustações de prata na sua mão larga e robusta, 
e o olhar fascinante, dominando aquêle cenário traágico da glória 
e da morte. Tudo transforma-se ao tremular da bandeirola da 
lança legendária. A nosso infantaria avançou, galvanizada por 
aquêle homem imensamente amado, e levou de vencida até às 
profundezas densas da mata os guerreiros inimigos que sobrevive- 
ram à horroro* hecatombe". 

Éste o quadro que estamos evocando. Trágico, doloroso, mas 
pontilhado de lances homéric~s, com todas as características de 
uma epopéia. Guerreiros de três naçóes irmãs - argentinos, uru- 
guaios e brasileiros - pintaram-no com o vigw da coragem e a 
fascinação da bravura. Mas, houve um pintor soberano, uma es- 
pécie de paketa mágica, que foi a vida e a alma dessa obra prima. 
&se artista primaz foi o general Manoel Luiz Osório. 

Antes daquela arrancada épica, Osório já se havia impôsto 
nos campos de baalha como o cavaleiro "sans pèur et sans repro- 
che" de nossa histbria. Louros imarcessíveis já emolduravam a 
sua fronte dominaci'ora. Em Montes Caseros. no dia 3 de feve- 
reiro de 1853, como tenente coronel comandante de um regimen- 
to, foi um dos construtores da grande vitória das armas imperiais, 
às ordens de Caxias. Foi a figura ímpar na transposição do ria 



Paraná pelos exkrcitos da Tríplice Aliança, realazada a 16 de abri! 
de 1866. Enquanto a glxiosa Marinha de Tamandaré e Inhaúma 
despejava a força de seus potentes canhões, sobre o forte de 
Itapiru e outras posições do inimigo, mascarando com espéssa 
cortina de fumo o movimento dos transportes carregados, um sem 
n ú m e r ~  de vapores com chatas e chalanas a reboque, conduzindo 
9.000 filhos do Brasil, aportava e permitia o desembarque no ter- 
ritório inimigo, no famoso e histórico Passo da Pátria. Osório in- 
sistiu com Mitre e o generalíssimo concordm em ser o coman 
dante da vanguarda de ivasão. Foi o primeiro a saltar das em- 
barcações, o primeiro a pisar o território inimigo. Após êle, o seu 
piquete de lanceiros; depois, o grxso das tropas vanguardeiras. 
No dia seguinte, às 11 horas, completava-se a difícil operarão com 
o desembarque dos demais escalões. Mitre, tão logo desembar- 
cou, vai ao encontro de Osórir> e o cumprimenta pelo êxito, di- 
zendo: "Sois um herói". No dia imediato ao da transposição do 
csudal, os paraguaios com 3.000 homens de infantaria cavalaria, 
comandados p3r Bemtez, fazem uma sortida contra os aliados. Era 
uma espécie de t ~ m a d a  de pulso do adversário. Osório tomou a 
frente de um regimento e conteve o ataque. Ao mesmo tempo, 
despacha o coronel Jacinto Machado com dois batalhões de linha 
para uma ação de flanco. Benitez bate em retirada, completa- 
mente, destroçado. Palleja, que assistiu ao encontro, em obra que 
escreveu mais tarde, afirmm: "O general Osório, chefe das for- 
ças imperiais, bateu-se como um cadete". 

Conta-nos a história das guerras púnicas que a grande vitória 
dos cartagineses sobre os romanos, às margens do rio Ofasto, 
teve como determinante principal a atitude de Anibal, cavalgando 
seu belo cavalo de campanha, correndo a toda parte, t ~ m a n d o  pro- 
vidências oportunas, estimulando os combatenta e participando 
da pelêja. Longe estava de pensar o Filho de Hamilcar Barca 
que quase dois miI anos depois, um general brasileiro realizaria 
proeza idêntica na planície de Tuiutí. Quand-> os canhões do 
Grsnde Corso dissipavam as névoas do Gold Bach, o astro-rei, 
despontando, iluminava a mais bela das vitórias na "batalha dos 
três imperadores", às portas de Viena. Estava crihcia a legenda 
do sol de Austerlitz. Na tarde de 24 de maio de  1866, o sol já 
em marcha para o ocaso, mas ainda presente, e as brisas da Amé- 
rica do Sul siaudaram o triunfo aliado de T A t í  e a entrada do 
general Manoel Luiz Osório para a galeria dos grandes capitães 
de todas as nações e de todas as idades. Osório em Tuiutí foi 
grande como Alexandre em Arbelas, extraordinário como César 
em Farsália, viril como Frederico em Rosbach, excepcional como 
Hindenburgo em Tanenberg. 



O Brasil soube fazer justiça ao seu grande filho. No exército, 
ascendeu ao posto supremo da hierarquia. Comandou-r> três vêzes: 
no início da guerra do Paraguai; como tenente-coronel do Império 
e como Ministro da Guerra. Teve assento na câmara mais alta 
da nação, como senador pela província do Rio Grande do Sul. 
O poder público conferiu-lhe a alta dignidade de Marquês de 
Herval. Da voz do povo que é a voz de Deus, recebeu dois lumi- 
nosos títulos: Osório, o legendário; Osório, o centauro dos Pampas. 

A 20 de outubro de 1879, na cidade do Rio de Janeiro, en- 
tregou a alma a Deus, depois de ter cumprido o mais belo des- 
tino. Múcio Teixeira, que assistiu ao desenlace, dedicou-lhe linda 
composição poética. Assim começava o grande bardo: 

"Eu vi o nosso herói nos transes derradeiros, 
D D  derradeiro instante 

Forte como um leão, grande como um gigante: 
Parecia passear nos cam,ps de batalhas 

A frente dos guerreiros, 
Por entre um temporal desfeito de metralhas!. . . 
Não é mais belo o sol, como um titão sangrento, 

No ocaso avermelhado! . . . 
Eu vi (sonho ou visão?) - febril deslumbramento! 

Nos olhos seus profundos 
Com tristezas de morte e audácias de soldado, 

Vivas irradiações 
De esplendorosos mundos 

No som&-io estenda1 das amplas vastidões!" 

E, mais a.diante. continuava: 

"A? do~rso de um corcel de crina solta ao vento 
Num galope febril, fantástico, infernal, 
Fortwcomo o exemplo eterno do calvário, 
Passava o general. . . 
0 general Osório - o nosso legendário". 

a 
"fa colhêr mais louras 
Se mais louros houvesse ainda por colhêr. . . 
Bradava então a morte: "Eu te posso suster 

Com meus pulsos fatais!" 
Respondia o herói: "Eu vou para os vindouros!" 



E galopava mais 
E galopava mais! e mais. . . e tanto, tanto, 
Que os primeiros heróis perdiam-no de vista: 
Viam sòmente ao longe, atônitos de espanto, 
Um vulto indefinido. . . o Anjo da Conquista!" 

"Foi assim que o nosso herói nos campos de batalha 
Glorificou a vida - exposto sempre à morte. 

Como é que vem a sorte 
Envolver seus troféus nas dc>bras da mortalha?!" 

"Pátria, não vês que chora uma nação inteira 
Aos pés de um homem só?! 

O presente não sonhe em mística cegueira 
A escada de Jacó?. . ." 

'% mister levantar um monumento a Osório, 
O maior general dos nossos generais - 
Um monumento enorme, assim como o zimbório, 

Das amplas catedrais: 
Bem o podes talhar ao molde do seu nome 

Que o tempo não consome". 

O canto do poeta foi ouvida Por subscrição popular, na qual 
nenhum cmtribuinte podia ofertar quentia superior a quinhentos 
réis (cimoenta centavos na moeda atual) foi erigido ao herói um 
belo monumento, no Rio de Janeiro, na atual Praça 15 de No- 
vembro. Trata-se de imponente estátua eques-, assente sobre 
um pedesal de granito. Nesse pedestal, dorme êle o sono da 
imortalidade. 

A figura biológica do grande soldado desapareceu como man- 
da um imperativo da lei da criaçã~, mas os tipos heróicos e ro- 
mânticos que êle encarnou e viveu, jogando a vida pela pátria 
com intrepidez dos fortes, êstes não desaparecerão. @sório, o cen- 
tauro dos Pampas, a correr as coxilhas meridionais e os campos 
da Mesopotâmia colombiana, colhendo sempre louros, e Osório, 
o legadário, conduzindo legiões à vitória, êsks continuarão re- 
divivos nas páginas da história e na glorificação das gerações. 

(Oração proferida pelo Cel. Arrisom de Souza Ferraz, a 
21 de maio de 1965, no Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, por designação da diretoria do S&ício). 





RELI QUIAS DE ANCHIETA 

J. P. Leite Cordeiro 

Quando se aproximava o IV Centenário da fundação de Sái  
Paulo, escreviamos, em parecer a projeto apresentado à Câmara 
Municipal dte São Paulo: - 

"Passamos ao estudo das relíquias e dos restos mortais dr: 
Padre José de Anchieta, falecido aos 9 de junho de 1597, na aldeia 
de Reritiba, donde foi levado para Vitória, ali tendo sido inumado 
na Igreja dos Jesuítas. Assunto apaixmarrte e de relêvo histó- 
rico, possui farta bibliografia. Dêle cuidaram vári% estudimos: 
- Padre Quirício Caxa (Breve Relação.. .), Padre Simão de 
Vasconcelos (Anchieta . . . ), Eduardo de Castro Almejda (invent. 
Docs. relativos a9 Brasil - Bahia - Ansis Bibl. Nac. vol. XXXI), 
Teixeira de Me10 (José de Anchieta, Anais Bibl. Nac., vol. II), 
Xavier Marques (Relíquias 89 Padre Anchieta, Rev. Inst. Geog. 
e Hist. da Bahia, ns. 39 e 40), Celso Vieira (Anchieta), Serafim 
Leite (Páginas de História do Brasil, História da Compznhia de 
Jesus no Brasil, tomo 11). Interessaram-se também pelo assunto 
o Padre Antônio Franco, Ramiz Gelvão, Sá e Bdhevides, Pereira 
de Vasconcelos, Lordelo dos Santx  Sousa, além de muitos outros. 

Do estudo desses fontes, podemos, em síntese, assim acom- 
panhar o destino dos restos mortais e das relíquias de Anchieta: 
- em 1609, parte, transportada para a Bahia, f9i depositada ao 
lado do altar-mór da Igreja do Colégio, onde os fiéis e romeiros 
a veneraram, situação que durou até 1625 quandg em virtude 
do breve Non Crrlfu, do Papa Urbano VIII, que vedava o culto 
aos não beatificados e não canonizados, foram as relíquias envia- 
das a várias casas e colégios jesuíticos. Uma belas chegou a Ro- 
ma, segundo relata Simão de Vasconcelos em biografia do Após- 
tolo do Brasil. 

Algo, porém, devia ter permanecido, se não no Espírito Santo 
d e ,  pasmem todos, até o século passado eram distribuídos frag- 



mentos de relíquias anchietanas certamente apócrifas, pelo menos 
em Salvador na Bahia, mas, em 12 de abril de 1760, o Chanceler 
da Re laçã~  da Bahia, Tomás Rubi, enviava para D. José I, rei 
de Portugal, o que até então ali permanecera. E' esta a referên- 
cia de Tomás Rubi: - "E acompanha a dita remessa num cofre 
de jacarandá e sua ferragem de prata, em que vão as estimáveis 
relíquias do Venerável Padre Anchieta e constam de 4 ossos das 
canelas e 2 túnicas: O que tudo entregará o Capitão de Mar e 
Guerra, Antônio de Brito Freire, a quem V. M. determinar" (Se- 
rafim Leite - História da Companhia de Jesus no Brasil, tomo 11, 
pág. 483). Bsse Antônio de Brito Freire comandava uma das naus 
que levaram a Lisboa os jesuítas deportados da Bahia na época 
de Pombal. O relato de Tomás Rubi foi publicado no volume 
XXX, págs. 387-388, dos Anais da Biblioteca Nacional. 

Do exposto, conclui-se: - nada mais existe, na Bahia, das 
relíquias anchietanas que estão ou em Lisboa, enviadas no ano 
de 1760, ou em Roma, para lá transportadas em 1625 segundo 
relato de Simão de Vascmcelos. No Brasil, poderia restar quanto 
ao Espírito Santo uma esperança já desfeita, porém, por h d e l o  
dos Santos, Xavier Marques, Teixeira de Melo, Padre Serafim 
Leite e Celso Vieira. Éste último, em biografia sôbre o Apóstolo 
do Brasil, apensou notas intituladas: - "Relíquias de Anchieta", 
assim se manifestando à pág. 341 da citada obra: - "Das que 
permaneceram no Espírito Santo, já não existem documentos com- 
probatórios nem sequer vestígios". 

E' tão elucidativa a adenda feita por Teixeira de Me10 a 
biografia de José de Anchieta por êle publicada no 1P Fascículo 
(págs. 44 a 75) dos Anais da Biblioteca Nacional, que não nos 
furtamos à sua transcrição acentuadamente informativa para esta 
nossa investigqão pois esclarece até a verdadeira grafia da ins- 
crição tumular : 
- "HIC IACVIT" e não "HIC JACET". Assim acentuava 

Teixeira de Melo: - "Duas palavras ainda sôbre êste apóstolo 
do Brasil". 

"Joseph Marcellino Pereira de Vasconcelos, no seu "Ensaio 
sobre a h i 6 r i a  e estatítica da Província do Espíritci Santo", 
publicado na cidade de Vitória em 1858, diz à pág. 207: 

"Na lousa sepulcral, em que se acham os restos de Anchieta, 
lê-se a seguinte iihcrição "- Hic jacet venerab. P. Josephus de 
Anchieta I soc. Brasiliae Apost. et novi orb. Novus I Thaumaturg. 
obiit Reritibae die I IX Jun. anrr. I MDXCVII -" 

"Na sessão do Instituto Históric~ e Geográfico Brasileiro, 
continua o mesmo autor, celebrada em 17 de agosto de 1855, foi 



apresentada pelos Srs. Pereira Pinto e Norberto uma proposta pai- 
que se solicitasse do govêmr, a entrega de um fragmento dos 
despojos mortais do missionário Anchieta, que se conserva em 
uma caixa com lavor de prata no tesouro público da C6rte ou 
da Província dr, Espírito Santo. A proposta foi aprovada, depois 
de algumas reflexões dos Srs. José (aliás Joaquim) Norberto, Pe- 
reira Pinto, e Pôrto Alegre, devendo o Instituto tomar as medidas 
necessárias para que seja êle depositado em lugar mais apro- 
priado". 

"O tesouro públicr, de que fala dubitativamente Vasconcelos 
seria de certo o da capital da Província do Espírito Santo, se não 
se soubesse que se trata aqui da Igreja dos Jesuítas na capital 
daquela província, onde se acha vazia a lousa tumular do santo 
varão apostólicr,, de cujos restos mortais alguns presidentes da 
Província, com mais cortesania para com os vivos do que vene- 
ração para com os mortos, têm lançado mão para obsequiar a 
amigos ou a altos personagens, que visitaram a igreja em que 
êles jaziam". 

"Não se podia, entretanto, corxiliar a existência dos ossos 
de Anchieta naquela localidade, afirmada pelo Hic Jacet do epi- 
táfio, com o asseveração do Sr. Cons. Pereira da Silva, fundado 
n* biógrafos que consultou do insigne catequista, e assim a de 
outros escritores modernos, de que - o seu corpo, a princípio 
depositado na capela de S. Tiago na igreja dos Jesuítas da cidade 
de Vitória, foi depois transladado em parte para o colégio da 
Companhia de Jesus da Bahia, tendo o Geral da Ordem, Cláudio 
Aquaviva, mandado uma relíquia dêle para Roma, a fim de se 
encetar o processo da sua camnização". 

"A lousa que se vê ao ladr, da de Anchieta, digamo-lo de 
passagem, é provàvelmente de seu amigo e confmde Gregório Ser- 
rão, a darmos crédito, como devemos, ao que nos diz Simão de 
Vasc~ncelos no livro 5.O, cap. XV, parágrafo 7 - da sua "Vida 
de Anchieta". 

"Graças às informações que temos à vista, recentemente mi- 
nistradas ao sr. dr. Ram;z Galvão pelo seu parente e amigo, o 
exmo. Sr. dr. Francisco Maria Correia de Sá e Brievides, atual 
presidente da província do Maranhão, temos alguma cousa mais 
de pxitivo a acrescentar ao que sabíamos a respeito dos ossos 
de venerável pastor d'almas José de Anchietd'. 

"Ao passar pela Vitória, em viagem para a província que foi 
aaministrar, o sr. dr. F. Benevides teve ocasião de observar que 
no letreiro da campa de Anchkta não se lê jacet, como nos diz 
Pereira de Vasconcelos, mas sim jacuit, o que certamente indica 



que já deixaram de jazer ali os seus ossos. Com a devida vênia 
transcrevemos o que a êsse respeito comunicou ao sr. dr. R. Gal- 
vão o digno presidente do Maranhão, em carta particular datada 
da cidade de S. Luís a 20 de dezembro do ano próximo passado: 

"Agora, diz S. Exa., a 1.a parte do meu compromisso: 

Eis o que se lê no túmulo de Anchieta, na Igreja dos Jesuítas, 
ao lado do palácio do Govêrno da Vitória, sito n3 antigo convento: 

HIC IACVIT VENERAB. P. IOSEPHVS 
DE ANCHIETA SOC. BRASILIAE APOST. ET NOVI 

ORB - NOVUS THAVMATVRG ORBII RIRITI 
BAE DIE IX IVN. ANN. MDXCVII 

"Eis tudo o que há; sendo as pequenas figuras que vão além 
da palavra Josephus e no final do distico, simples desenho (pare- 
ce). A pedra já tem fendas e os msos já foram tirados, havendo 
na sacristia uma caixa de prata com uma canela de Nóbrega, e 
uma outra, também de prata, com uma pequena parte também 
de prata, com uma pequena parte também da canela de Anchieta. 
Supõe-se que foram os ossos transportados de Benevente e Nova 
Almeida. antiga vila dos Reis Magos, onde havia um convento 
de Jesuítas". 

"Assim, pois, m despojos mortais do infatigável missionário, 
cuja vida foi uma longe romaria, seguiram o mesmo destino, e 
peregrinam ainda p l r ,  mundo. Convém ao menos que aquêles a 
quem isso compete, tomem as medidas necessárias para que não 
se suma êsse precioso fragment9, de cuja existência nos dá notí- 
cia o ilustre sr. dr. Benevides, de acordo com o que m s  deixou 
dito o cronista ea província do Espírito Santo, José Marcel'no 
Pereira de Vasconcel3s; para que não desapareça de todo da su- 
perfície da terra o último vestígio material, além d'a história dos 
seus grandes serviços, que subexiste e nos recorda a lembrança 
de uma varão a quem tanto deve a civilizacão da nossa pátria. 
Que escspe pelo menos êsse fragmento precioso da voragem que 
tem abszrvidg o mais que dêle nos restava. Paguemos com isso 
a dívida de gratidão que temos em aberto para com êle". (Anais 
Bibl. Nac., tomo 11, págs. 126-127). 

Voltando a CRlso Vieira, devemos assinalar que êle aindd 
anontou: - "O sr. Sá e Benevides, em 20 de dezembro de 1876, 
informava ainda ao Sr. Ramiz Galvão (membr2 do Inst. Hist. 
e Geogr. Brasileiro) que existiam, na sacristia da Igreja dos Je- 
suítas ao lado do palácio do Govêrno, de Vitória, duas caixas de 



prata, contendo a primeira uma canela de Nóbrega e a segunda 
um fragmento da canela de Anchieta" (Obra citada, pág. 341). 

Exarando, finalmente, o seu parecer sôbre tão palpitante ques- 
tão, dizia o mesmo Celso Vieira em 1930, ano da edição de seu 
livro, apresentado em 1949 em reedição pela Companhia Editora 
Nacional, o que não veio, porém, modificar o juízo emitido em 
1930: "Em suma, as relíquias do Santo espalharam-se pelas ca- 
pitanias do Brasil onde se alardeava o seu poder curativo", frase 
que nos desilude inteiramente sôbre a existência no Espírito San- 
to ae relíquias anchietanas, conceito e certeza que têm a sua plena 
e cabal corroborsção no afirmar do Padre Serafim Leite já trans- 
crito linhas atrás: "Em 1934, visitamos a Igreja do Espírito San- 
to, transformada em tipografia. Ninguém nos soube dar infor- 
mação desses assuntos, a que anda ligada uma das maiores re- 
cordações históricas do Brasil" (Hist. da Companhia de Jesus no 
Brasil", tomo 11, pág. 47). A estas, podemos acrescentar outra 
frase que se encontra à pág. 483 do mesmo tomo: "Ignora-se o 
paradeiro das relíquias de Anchieta". 

Ficam-nos duas possibilidades: encontrarmos algo em Roma 
(1625, segundo o relato de Simão de Vasconcelos) ou em Lisboa 
(1760, segundo a asseveração do Chanceler Tomás Rubi). 

O assunto estava quase encerrado, pois remotas eram as pos- 
sibilidades de pesquisa em Portugal e na Itália, quando em 1949, 
o "Jornal do Comércio", assinada por L. G., e na qual era dada 
ao público brasileiro, através da correspondência transmi~tida de 
Portugal para um matutino carioca, a auspiciosa notícia de ter 
sido encontrado no mês de abril de 1949, em uma das depen- 
dências da Faculdade de Ciências de Lisboa, entre outras anti- 
qualhas ali depositadas desde longuíssimos anos, um cofre de ma- 
deira com a .Seguinte inscrição: "Jaqueta do .V. P. José de 
Anchietan. 

Ansiosos por ver solucionada uma questão de tanto interêsse 
para os próximos festejos d~ IV Centenário da Fundação de São 
Paulo, escrevemos ao Dr. Antônio Pereira Forjaz, Diretor da Fa- 
culdade de Ciências de Lisboa, que gentilmente nos respondeu: 

"Lisboa: R. do Vale (a Jesus), 6, 1.0 t. 2347b 29-XII-49. 

"Exmo. Sr. Dr. J. P. Leite Cordeiro: 

"Acuso a recepção da carta de V. Exa., de  12 de dezembro, 
relativa ao Rev. Pe. José de Anchieta". 

"O cofre de veludo lilás, fechado, contém a jaqueta, intacta 
dr, reverendo missioná~io, de tão gloriosa memória: pode ela ser 
vista por uma janela, lateral, transparente. A minha célebre Fa- 



culdade foi antecedida pela Escola Politécnica, antecedida, por 
sua vez, pelo Colégio dos Nobres, de Pombal, o qual sucedeu à 
Escola do Noviciado da Companhia de Jesus, a qual certamente, 
foi a detentora do relicário histórico, talvez a única lembrança 
que nos resta da Escola que foi nossa tetra-avó. Embora o Con- 
selho Escolar muito queira a preciosa relíquia, suponho que anui- 
ria a cedê-la, condignamente, à nobre cidade & São Paulo, d e s  
de que o pedido fosse feito pelo Govêrno Brasileiro ao Govêrno 
Português e desde que tal fato constitua um forte elo futuro en- 
tre as duas pátrias irmãs - a iuntar a tantos outros". 

"Que esta oportunidade sirva para aproximar a minha escola 
da laboriosa urbe de São Paulo são os votos, muito sinceros, de 
quem é, de V. Ex., adm. 

a )  Prof. Antônio Pereira Forjaz" 

Neste nosso afá, havíamos recorrido não só ao Professor Pe- 
reira Forjaz mas também ao Padre Serafim Leite que, na mesma 
carta de 2 1  de dezembro passado, citada linhas atrás, assim se 
pronunciou a respeito, sem ter ainda conhecimento dos dados 
fornecidas tão amàvelmente pelo Dr. Antânio Pereira Forjaz: 
Ê possível que a "jaqueta" de que me fala, seja uma das duas 

túnicas contidas no cofre enviado para Lisboa em 1760. $ igual- 
mente possível que seja outra. * ainda possível que seja autên- 
tica. Como também é possível que ainda apareça o referido 
cofre, por não se conhecer documento que ateste a sua destruição. 
Tentei descobri-lo em 1934, no Centenário de Anchieta, que 
era o momento próprio. Não apareceu e talvez nunca apareça 
e já exista ou ande confundido com outros depósitos de relíquias 
antigas. Em chpensação, achei e publiquei a primeira biogra- 
fia inédita do Venerável Padre, uma carta sua, e a certidão de 
batismo que pess~almente mandei  vi^ de Laguna, contribuição 
esta positiva que algum tanto me consolou". 

Na mesma carta, Padre Serafim Leite respondeu à inquiri- 
ção que se poderia fazer a respeito das relíquias anchietanas en- 
viadas para Roma: - "Sobre as relíquias de Nóbrega e de An- 
chieta, deixei o que averiguei, na História,, 11, 470, 482. Não 
creio que já se possa falar em reunir os restos mortais dos dois 
jesuítas, desde que se repartiram e dispersaram antigamente. O 
que se pode achar é algum pequeno osso de Anchieta, e temos 
aqui um em Casa, que me dizem veio de Roma e talvez fosse 
o que lá foi outrora. Coisa pouca, mas ainda assim estimável, 
supcrnho a sua autenticidade". 



Do exposto, conclui-se pela existência de duas possíveis re- 
líquias anchietanas: uma no Colégio S t o  Inácio, m Rio de Ja- 
neiro, conforme dizeres do Padre Serafim Leite, e outra na Fa- 
culdade de Ciências, em Lisboa, dependendo apenas da prova de 
sua autenticidade, as providências a fim de que sejam traslada- 
das para o solo paulista". 

"Após a elaboração dêste parecer, apresentado à Comissão de 
Festejos do IV Centenário de São Paulo e comunicado ao Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, chegaram-nos alguns 
documentos que vieram mais esclarecer o assunto estudado. O 
primeiro, endereçado por Manuel Vieira dk Albuquerque e Tovar 
a D. Fernando José de Portugal, apontava a existência de ''Um 
caixotinho de prata lavrada; tem dentro uma canela do Venerá- 
vel Anchieta", entre a longa "Relação da prata pertencente ao 
colégio que foi dos extintos jesuítas da "vila de Vitória". Isto 
ocorria em 14 de maio de 1808 (Arq. Nac., vol. I, 1808-1820 - 
pág. I-IV - Governadores do Espírito Santo - Corresponderr- 
cia com o Ministério do Reino). 

Em Portugal, a pedido nosso, foram feitas pesquisas pelo Sr. 
Alfredo Mendes Gouveia. dedicado funcionário do Arquivo His- 
tórico Ultramarino donde nos chegaram as seguintes referências. 

1) "Instrumento do Inventário dos Ornamentos, ouro, pra- 
ta, e mais alfaias pertencentes à Igreja do Colégio da Companhia 
de nominada de Jesus da cidade da Bahia, de que tomou entrega 
o cabido da mesma cidade por ordem de Sua Majestade que 
Deus guarde, com os têrmos, assim da conferência, e concórdia 
respectiva aos ditos bens, como da entrega dêles". 

"Aos dois dias do mês de março de mil setecentos e sessen- 
ta anos nesta cidlade do Salvador da Bahia de Todm os Santos, 
e colégio . . . . . . . . . . . . um bauzinho de jacarandá de dois pal- 
mos, e quatro de comprido, forrado de veludo azul. em que es- 

(I 
tão quatro ossos inteiros das canelas, dos braços e pernas ao 
Venerável Padre José de Anchieta, um roupão de pano pardo, 
e uma cazula, são as dobradiças, e duas fechsduras, que tem o 
dito baú, e cada uma com sua chave tudo de prata, e tudo pesa, 
excetuando as chaves, um marco, quatro onças e seis oitavas. 
Pesam as chaves do dito baú duas onças, duas oitavas e meia". 
(Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Bahia, doc. n.O 4893. 
do catálogo de E. de Castro e Almeida). 



Refere-se êste dbcumento ao mesmo cofre de que demos no- 
tícia baseados na referência de Tomás Rubi, Chanceler da Re- 
lação da Bahia, e de cujo transporte para o Reino fora encarre- 
gado o Capitão de ar e Guerra Antônio de Brito Freire. 

2)  Sôbre o referido embarque foi passada uma certidão 
por João Ferreira Bitencourt conforme outro documento: - "Eu 
escrivão fiz recolher no dito cofre os ditos noventa e quatro mil 
e duzentos réis como consta do dito apenso, e dbs autos princi- 
pais, nos quais também se acham entranhadas duas portarias do 
Ilustríssimo e Excelentíssima Senhor Marquês do Lavradio Vim- 
Rei do Estado, pelas quais ordena que o sobredito Desembar- 
gador Chanceler faça remeter a El-Rei Nosso Senhor pelo seu 
Tribunal de Suprema Junta da Inconfidência todo o dinheiro que 
tiverem produzido as arrecadações dos bens, que até agora pos- 
suiram os denominados Padres da Companhia de Jesus, e da mes- 
ma sorte as relíquias do Venerável Padre Anchieta, ao que tudo 
satisfez o dito ministro fazendo embarcar na nau Nossa Senhora 
kia Ajuda, e São Pedro de Alcântara, de que é cmnandante An- 
tônio Brito Freire, trinta contos duzentos e setenta e dbis mil 
novecentos e sessenta réis; e da mesma sorte o cofre das referi- 
das relíquias. O que tudo consta de dois conhecimentos, que se 
acham entranhados nos ditos autos principais, e que os inven- 
tários e seqüestros mandados fazer pelo despacho f .  25 e 25- 
verso, em Sergipe, de El-Rei, Jaboatão, Rio Prêto. e margens do 
Rio de São Francisco, ainda se não remeteram a êsse iuízo: - 
o que tudo consta dos referidbs autos principais, e apensos a 
que me reporto, e em virtude da portaria supra fiz passar a pre- 
sente, que conferi, consertei, subscrevi e assinei nesta cidade do 
Salvador Bahiade Todos os Santos aos dez dias do mês de Abril 
de mil setecentos e sessenta anos. E eu João Ferreira Bitencourt 
e Sá escrivão desta diligência que a fiz escrever, e subscrevi. 
Consertada por mim João Ferreira Bitencourt e Sá". (Arquivo 
Histórico Ultramarino de Lisboa, Bahia doc. n.O 4915). 

3) Or' inara o transporte do cofre para o Reino, a seguin- f t e  portaria o Marquês do Lavradio: "O Desembargador Chan- 
celm desta Relação faça embarcar na nau de que é CornancFante 
Antônio de Britogreire um caixote em que se acham deposita- 
das as relíquias do Venerável Padre Anchieta o qual se acha 
no colégio que foi dos religiosos da denominada Compznhia de 
Jesus, fazendo-o conduzir a bordo da dita nau com aquela de- 
cência que é indispensàvelmente necessária, remetendo o diito 
caixote e relíquias a El-Rei meu Senhor pelo seu Tribunal da 



Suprema Junta da Inconfidência. (Bahia 11 de março de 1760. 
Rubrica do Ilmo. e Exmo. Sr. Marquês do Lavracrio". (Arquivo 
Histórico Ultramarino de Lisboa - Bahia Doc. n. 4919). 

Em passagem por Lisboa, no mês de junho de 1952, tive- 
mos a oportunidade feliz de conviver alguns dias com o Prof. 
Antônio Pereira Forjaz, intelighcia brilhante, amabilidade en- 
cantadora, grande cultura, amigo irrestrito de São Paulo e do 
Brasil, e em cuja companhio visitamos a Faculdade de Ciências 
onde, emocionados, tivemos em mãos e examinamos o cofre lá 
existente e que, pelo aspecto externo, nada nos faz duvidar de 
sua autenticidade a não ser o impmderável prêso a todo julga- 
mento humano em casos semelhantes ao presente. 

Não podemos, nestas linhas. deixar de homenagear o Prof. 
Pereira Forjaz, e agradecer-lhe a dedicação e os esforços v-ados 
à tarefa de doar a São Paulo a reliquia anchietana vencendo, de 
início, as dificuldades para um parecer favorável da Congrega- 
ção da Faculdade de Ciências, ciosa do seu tesouro, e, a3  dkpois, 
a natural dificuldade apresentada pelo govêrno do país irmão, 
disposto, de início, apenas a ceder para as c~memorações do quar- 
to centenário, o cofrezinho que seria exposto em São Paulo, dk- 
vendo voltar para Lisboa, mas finalmente vencido pela tenaci- 
dade do Pr3f. Pereira Forjaz a quem devemos a solução amiga 
do governo lusitano que já doou a São Paulo aquele relíquia do 
venerável José de Anchieta como os jornais noticiaram e con- 
forme comunicação por nós recebida do próprio Prof. Pereira 
Forjaz: - "Lisboa, R. d3 Vale, 6 - 24 de outubro de 1952 - 
Meu querido Amigo Dr. Leite Cordeiro. RecebT, ontem, a sua 
apreciada carta do dia 17 dando-me conta do seu regresso. Minha 
mulher e eu enviamos, a si e a sua espôsa, os nossos melhores 
cumprimentos. Lembramo-nos, com sincera saudade, dos nossos 
últimos dias de bom convívio! Tenho, por meu turno, notícias 
sensacionais a comunicar-lhe, que ninguém conhece ainda e que 
julguei dever transmitir diretamente ao Itamarti. O Govêrno Por- 
tuguês consultou-me oficialmente sobre o cofre enchietam. Eu 
sabia que a sua opinião era no sentido cre emprêstimo. Fiz um 
parecer vibrante, optando pela doação. E acabê de ser informado 
que o Govêrno Português acedeu ao meu desejo! É com emoção 
que lho comunico! Será bom tratar do auto que terem% ddb assi- 
nar; guardar sigilo, antes do Chanceler Neves da Fontoura falar. 
Seu devotado Antônio Pereira Forjaz". 



Em seu inspirado e profícuo labor, o Prof. Pereira Forjaz 
em artigo intitulado "Os Noviços do Monte Olivete" (Diário Po- 
pular de Lisboa, edição de 11 de junho de 1952), após o estudo 
da documentação que lhe cheg~u  às mãos, indica-nos: a)  a exis- 
tência do cofre encontrado na Faculdade de Ciências, de Lisboa, 
com a seguinte descrição: - "Um cofre pequeno forrado de ve- 
ludo roxo (19 x 11 x 15,s cm.) tendo uma cartouche metálica 
cercando um vidro em que se lê em letras vermelhas: "Jaqueta 
do V. P. José de Anchieta". b) A referência documental do Car- 
tório da Inconfidência (Arq. e Bibl. do Tribunal de Contas, m.o 
29. n.O 112, L. manuscrito do século XVIII, a fls. 24 v.), descre- 
vendo os bens dos Padres da Igreja de São Roque: "No cubí- 
culo da Irmandade do Santíssimo há um cofre de madeira dou- 
rada com a capa do venerável Padre Anchieta . . . . . .  um braço 
de madeira dourada com a relíquia do mesmo venerável". c) Cui- 
dadoso e bem orientado, o Prof. Forjaz mandou radiografar o 
cofre existente na Faculdade de Ciências, não tendr> sido assina- 
lada a existência no seu interior de peça óssea alguma. 

Ora, disso tudr>, chegamos à conclusão de terem existido, 
pelo menos, três cofres contendo relíquias anchietanas: dois que 
até hoje não apareceram, diferentes nas descrições que m do- 
cumentos nos dão sôbre êles - a de Tomás Rubi e a dos bens 
dos Padres de São Roque - mas de cujas existências passadas 
temos as provas documentais, uma no Arquivo Histórico Ultra- 
marino e a outra no Cartório da Inconfidência e Arquivo e Bi- 
blioteca do Tribunal de Contas. 

O terceiro, o da Faculdade de Ciências, não possui ainda 
documento conhecido que a êle se refira mas é um terceiro por- 
que não corresponde às duas descrições que pr>ssuimos e que tam- 
bém diferem egtre si. 

Devemos notar que a tentativa de canonização de Anchieta, 
o rumor de santidade que envolveu e envolve, tão justamente, o 
seu nome, originaram o recolhimento, a guarda e o estudo de 
tudo o que lhe dissesse respeito. .......................... 
........................................................ 

Ora, sequase tudo se guardou de Anchieta, se a sua vid'a foi 
rebuscada, sua biografia elaborada por tantos estud'iosos? se em 
torno de sua persmalidade giraram tantos interessados, natural que 
surgissem vários &res - conhecemos três e outros ainda poderão 
surgir - contendo suas relíquias. &te fato, a nosso ver, não in- 
valida a autenticidade do cofre cra Faculdade de Ciências, cuja 
prova de ser verdadeiro fica apenas na dependência do raciocínio 
histórico e pericial aplicado em todos os casos a êle semelhantes" 



Isto foi o que escrevemos há vsrics anos. E, agora, nesses ;e$- 
tejos anchietanos de 65, passados onze a n x  das comemorações da 
fundação de São Paulo, necessário é que não desperdicemos, ums 
vez mais, a oportunidade de trazermos para a nossa catedral me- 
tropolitana, uma relíquia do Santo do Brasil. Mãos à obra! Reen- 
setemos os entendimentos e que venha até os paulistas a relíquia 
anchietana para a venerarmos de perto, na catedral magnífica da 
Largo da Sé, um pouco mais perto dos corações brasileiros. 





ESmVÃO DE MENDONCA E A HISTORIOGRAFIA 
MATOGROSSENSE 

José Jayme Ferreira de V ~ ~ c e I y x 3  

Os estud'os de História são, entre nós, reconhecidamente es- 
cassos e falhos. Na área nacional de tais estudos, tivemos a salien- 
tar-se a operosidade de um Rocha Pombo; mas quanto aos Esta- 
dos, nossos historiadores vêm-se limitando a traçar bosquejos, qua- 
dros parciais, simples subsídios para o seu enquadramento na His- 
tória Geral do Brasil que, quanto aos nossos agitados dias, só po- 
deria ser escrita serenamente, vencido o crepitar das paixões, daqui, 
no mínimo, a cinquenta ou cem anos. 

O notável Barão de Studart, fundador do prestigioso Institu- 
to do Ceará, em 1896 deu início à publicacão dos seus importan- 
tes trabalhos sobre a História do Ceará, com os primeiro e segundo 
tomos de sua obra - "Datas e fatos para a História do Ceará". 
Profunda aproximação, mental, encontramos na vida e nos traba- 
lhos do insigne historiador cearense e a imperecível obra de Es- 
têvão de Mendonça em Mato Grosso. Sem teflcontado com os 
recursos da fortuna do consagrado filho do muito ilustre Cônsul 
Britânico John William Studart, o nosso saudos~ Estêvão de Men- 
donça legou-nos, como aquêle, à sua terra natal, o livro que cons- 
titui a pedra arrgular de todos os estudos sobre a História de Mato 
Grosso - "Datas Matogrossenses", em dois vdumes. Devemos ao 
amor de Estêvão de Mendonça pela sua terra, do m e m o  modo que 
o Ceará deve ao Barão de Studart a fundação do Instituto d3 
Ceará, a fundação do nosso Instituto Histórico de Mato Grosso. 

Suas obras, a que uma vida laboriosa, *tensa, de trabalho 
intelectual e funções públicas pouco produtivos não deixou o ne- 
cessário tempo para as avantajarem, são todas elas mocTestas, mas 
valiosos subsídios, constituíndo as melhores indicações e mais va- 
liosas, para que seu digno e inteligente filho, o já hoje consagrado 



historiador e beletrista Rubens de Mendonça trace, em têrmos de- 
finitivos, os rumos da História de Mato Grosso. 

Êsse beneditino estudioso da História de Mato Grosso que é 
o Engenheiro Virgílio Corrêa Filho. em seu livro "Mato Grosso", 
que foi publicado em segundo edição definitiva em 1939, durante 
o govêrno do operoso e devotado Interventm Federal Júlio Muller, 
deu sistematização às crônicas, e aos trabalhos esparsos, referentes 
à fundação de Mato Grossa 

Mas, já nesse interessante e volumoso livro, o seu preclaro 
autor se abeberou, conforme declara a página 264, nos livros de 
Estêvão de Mendonça, não raro nas páginas das "Datas Matogros- 
senses" e no "Quadro GeGográfico de Mato Grosso", de Estêvão 
de Mendonça, os quais haviam sido publicíados em 1918, durante 
o Govêrno &o Presidente Dom Aquino Co~rêa. 

A vida de Estêvão de Mendonça foi, toda ela, caracterizada 
por um constante amor ao estudo dos fastos de sua terra, que seus 
trabalhos bem patenteiam. A sua autobiografia, inserta no interes- 
sante opúsculo "Retalhos da Vida", publicação póstuma coorde- 
nada pelo seu digno e ilustre filho Rubens de M;endonça, conta que 
nasceu em 25 de dezembro de 1869, no então Município de Santo 
Antonio de Leverger, hoje Barão de Melgaço, e que, em 1895, 
fundou o Colégio Augusto Leverger, d a d o  início ao seu culto pela 
obra levergeriana do Barão de Melgaço. 

A sua situação jornalistica, que se prolongou por toda vida 
começou na "A Tribuna", de Custódio Alves Fererira, em 1889, 
e continuou na fôlha literária "A Vespa", que fund'ou tendo ao la- 
do Henrique Silva e José Júlio da Silveira Martins, e, em 1910, 
publicou, com Amarílio de Almeida, o periódico "O Comércio". 
Colaborou dep& assiduamente nos seguintes jornais de Cuiabá: 
"A Gazeta", "O Clarim", "O Republicano", "O Mato Orosso", "O 
Debate", "Gazeta Oficial", "A Cruz", "O Farol" "O Democrata", "A 
Reação" e "Estado de Mato Grosso". 

Em 1905, proposto pelo Dr. Anônio de Toledo Piza, foi elei- 
to sócio do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Foi 
também elei8 para os Institutos Históricos de Sergipe, Alagoas e 
Pará ; Sócio - correspondente da "SociedacTe de Geografia" de 
"Lisboa"; da "Sociedade Capistrano de Abreu", por proposta do 
General Malán d'%ngrogne. Em janeiro de 1919, fundou, com 
Eurico de Góes e D. Aquino Corrêa, o Instituto Histórico de Mato 
Grosso, fundador da Academia Matogrossense de Letras, nela ocu- 
pou a cátedra que tem como patrono Augusto Leverger - Barão 
de Melgaço. 



No Liceu Cuiabano foi professor de História e Geografia. 
Foi ex-auxiliar-técnico e depois diretor da Diretoria de Obras 

Públicas, de 1903 a 1906. De 1920 a 1927, foi inspetor federal 
de ensino. junto ao Liceu Cuiabano. De 1932 a 1933, fri mem- 
bro do Conselho Consultivo do Estado, e, de 1932 a 1934, exerceu 
o cargo de Juiz do Tribunal Regimal Eleitoral. Em 1947, por 
decreto do General Eurico Gaspar Dutra, foi nomeado Membro 
do Conselho Administrativo do Estado. 

Organizou, por determinação do Govêrno, a Biblioteca Pú- 
blica do Estado, merecendo ao concluir a importante comissáo 
um expressivo elogio, publicado no órgão oficial e firmad,o pelo 
então Secretário do Interior, Justiça e Fazenda, Dr. Manoel Paes 
lde Oliveira. 

Conquanto educado na Religião Católica, não era entretanto 
católico praticante, e nos conta o porquê nestas palavras de sua 
autobiografia : 

"Educado sob orientação católica. bem cedo, entretanto, com 
Ernest Renan, os meus princípios se assentaram de parelhas com 
o Mestre": ''Quando se chegou a conhecer o "Pai Celeste", aquê- 
le que se adora em espírito e em verdade, não se é de nenhuma 
seita, de nenhuma religião particular, de nenhuma escola. &se 
da religião verdadeira; todas as práticas se tomam indiferentes; 
não se desprezam, porque são sinais que foram ou são ainda res- 
peitaveis; mas deixa-se de lhes reconhecer uma virtude intrín- 
seca". (São Paulo). 

Verdadeiro historiògrafo de M~ato Grosso em cujos trabalhos 
foram buscar subsídios todos quanto= têm tratado biografias dos 
homens públicos do nosso Estado, Estêvão de Mendonça, fale- 
cido em 21 de dezembro de 1949, repousa em sepultura perpé- 
tua no Cemitério da Piedade ao lado daquela gm que estão as 
cinzas do Barão de Melgaço, a qual lhe f ~ i  comedida por expres- 
siva resolução da Câmara Municipal de Cuiabá, "em atenção e 
reconhecimento pelos seus serviços à Capital do Estado". 

O notável sábio frencês Jean Reville, especializado na árdua 
ciência dqa História, escreveu, no alvorecer dêste século, que a 
crescente c~mplexidade dos estudos históricos e a*isuperposição 
dos trabalhos de detalhes, obrigam a nos contentarmos com o do- 
mínimo dos detalhes em que ncs especializarmos. 

Estêvão de Mendonça foi um intemeratb lutador, não lhe 
tendo dado as dificuldades com que lutou as necessárias facili- 
dades para desenvolver, como se fazia mister, a sua obra cre his- 
toriògrafo. Reuniu dados preciosos, valimas achegas para que ou- 
tros desenvolvessem com elas a História de Mato Grosso. 



O sábio e ilustre Thomaz Pompéia Sobrinho, escrevendo a 
introduçã:, da obra publicada pelo Instituto do Ceará - ao qual 
o autor desta monografia se orgulha de pertencer -, quando 
das comemorações do centenário do glorioso Barão Stucrart, isto 
mesmo observava em relação à obra do maior historiadlm do 
Ceará. E essas observações se podem aplicar ao focalizarmos a 
obra, sem dúvida valiosa, mas fragmentária do historiador Mato- 
grossense. 

O Ceará teve no Barão de Studart e em Capistrano de Abreu, 
os dois luzeiros de sua História, Mato Grosso teve em Estêvão 
de Mendonça e tem em Virgílio Corrêa Filho e Rubens de Men- 
dorrga seus mais eruditos, mais dedicados e mais cultos pesquisa- 
dores e orientadores dos rumos da História de Mato Grosso. 

Encerrand:, estas breves referências ao primeiro historiador 
de Mato Grosso que ocupou esta cadeira, faço-o, reverente à sua 
memória, com estas lindas e expressivas palavras do seu filho. 
Rubens de Mendonça, que é h3je continuador d'a obra do pai, no 
discurso que proferiu em dezembro de 1959 ao paraninfar uma 
turma de graduados do Colégio Estêvão de Mendonça: 

"Certa vez, em uma crônica publicada no jornal "A Cruz", de 
Cuiabá, fêz meu pai esta afkmativa: morre pTa sempre quem 
morre em Cuiabá". Não sei a razão dessa afirmação pessimista. 
Talvez a ingratidão do mundo ou o c~nhecimento dos homens, 
porém m,aior pessimismo teve um outro ilustre matogrossense, 
Joaquim Murtinho, que fêz escrever no portão de sua chácara em 
Santa Teresa, n3 Rio de Janeiro, esta inscrição: Quanto m'ais co- 
nheço os homens mais estimo os cães. E a vida é essa realidade 
amarga. 

Dos capítulos do livro de meu pai, "Memórias de Um Cuia- 
bano", livro êss8 que, conforme a sua vontade, só deverá ser publi- 
cado por ocasiãr> do centenário do seu nascimento, um dos capí- 
tulos termina com êstes versos: 

O tempo tudo consome 
É esta a verdade cr&, 

0 De  muita gente o renome 
Só fica, se fica, o mnae 
Na placa de a l@m rua. 
e 

Nesta desalentadora concl~usáo, Estêvão de Mendonça não se  
lembrou que nem sempre morre aquêle que se elevou da mediana 
entre os de sua geração; que os homens de valor, os espíritos de  
escol, os varões exponenciais não morrem para sempre; que ficam 



eis suas lições na memória dos pósteros e que jamais morrerá na 
memória das gerações que surgem aquêle cujo nome errcima as 
entradas dos educandários. É que fica inapagável na retina e na 
recor$ação de cada criatura humana, a paisagem da sua infância 
e os quadros vivos das escolas que frequentaram. As gerações que 
aqui se sucederem transmitirão, assim, numa infindável cadeia de 
e l ~ s ,  o nome de Estêvão de Mendonça e, assim, êle não morrerá 
na lembnança dos porvindouros e cada um de nós desmentirá, na 
imortalidade de vossas recordações, o desalento e o pessimismo que 
ditaram aquelas palavras de desencanto". 

O historiador que have em Estêvão de Mendonça, testemu- 
nhava o educador que sempre foi, porque a história é a mestra da 
vida e a missão do historiador é educar o futuro com as liçí5es 
do passado. 

Daí porque, quando o Poder Público, generosamente, encimou 
nos pórticos do colégio o nome de Estêvão de Mendonça, quis 
demonstrar que no historiador havia o mestre e que seu nome 
pertencia menos aos cenáculos acadêmicos, confinados, do que ao 
mundo álacre e amplo da juventude, onde teria que educar pelo 
exemplo de sua vida as gerações para o desenvolvimento da in- 
teligência e da cultura. 





RONDON E O fNDIO 

No centenário de seu nascimento: 5 de maio d'e 1865-1965 

Herbert Bddue 

A escolha de Rondon como candidkato ao Prêmio Nóbel de 
Paz, a mais alta distinção conferida no mundo para reconhecer 
feitos de amor à humanidade, fundamentou-se no exemplo dado 
por êste universalmente admirado oficial do Exército Brasileiro na 
proteção ao índio, ensinando a todos os povos dominadores a 
maneira justa, bondosa e abnegada de tratar os povos mais fracos 
em equipamento civilizador. 

Quando o conjunto de salas do Museu Paulista destinadas a 
exibir culturas indígenas brasileiras recebeu oficialmente a deno- 
minação "Salas Marechal Rondon" pensou-se nos trabalhos reali- 
zados pelo grande sertanista para que conhecêssemos melhor o 
índio. 

Considerando a contribuição de Rondon para a etnografia, 
temos de distinguir aí os seus próprios escritos, os dos seus auxi- 
liares e as pesquisas incentivadas e facilitadas por êle e pelas 
organizações que criou. Já o opúsculo de 57 páginas que O então 
coronel publicou em 1910 com o título "Ethnographia", contendo 
suas observações sôbre os Pareci e Nambikuara, encmtrou boa 
acolhida entre os especialistas. A lenda da origem da mandioca, 
aí inserta na líígua original e em versão portuguêsa?oi reprodu- 
zida em obras de diversos outros autores. Os três a1entad.x vo- 
lumes do "Relatório apresentado à Diretoria Geral dc>s Telégra- 
fos e à Divisão de Engenharia (G.5) do ~ e ~ a r t % m e n t o  de Guer- 
ra" e os dois volumes de "Conferências" contém interessantes da- 
dos sôbre numerosas tribos. Sob o título geral "fndios do Brasil" - 
apareceram, ainda, em formato grande, três volumes de fotogra- 
fias tiradas em épocas diversas, desde 1890, p x  membros da cé- 



lebre Comissão Rondon. Figura Rondon, também, como co-autor, 
com João Barbosa de Faria, de três obras sôbre línguas indígenas 
brasileiras. E entre a imensa documenação trazida pn- Rondon 
e seus colaboradores não sejam esquecidas as coleções de peças 
de museu, alicerces dos estudos ergológicos. 

Quanto à sua orientação científica, Rondon era bem o filho 
de sua é p ~ c s ,  isto é, da segunda metade do século passado. No 
dizer dêle, "o problema americano da Etnografia resume-se, em 
uma palavra, no Problema da origem do Homem americano". Esta 
frase publicada em 1940 e reimpressa em 1946 poderia agradar, 
de certo modo, ao eminente Paul Rivet, nascido só onze anos 
depois de Rondon e falecido no mesmo ano que êle, isto é, em 
1958. Mas indiamistas modernos, treinados para pesquisas sxio- 
lógicas e psicológicas, não concordarão com els. 

Dos trabalhos sôbre índios, publicados por auxiliares de Ron- 
don, e~nvém mencionar os de Amilcar A. Botelho de Magalhães, 
Boanerges Lopes de Sousa, Antonio Pyreneus de Souza, Luis Bue- 
no Horta Barbosa, Alípio Bendeira e José Maria de Paula. Mas 
enquanto o material etnográfico contido em todas essas publica- 
ções não passa de ligeiras, ainda que interessantes notas, obras 
cierdt3icas :fundsmentais cuja realizacão foi pos'sibilitada pelas 
organizações criadas por Rondon, são o livro "Rondônia" de E. 
Ruquette-Pinto e certos trabalhos de Curt Nimuendajú. Roquette- 
Pinto reuniu naquela sua obra já várias vêzes reeditada o copioso 
material sobre os Pereci e Nambikuara tornando acessível pelas 
explorações da Comissá~ Rondon, oferecendo com isso uma notá- 
vel fonte principalmente para o estudo da cultura material dêstes 
índios da Serra do Norte. Nirnuedajú, convivendo como encar- 
regado do Seqiço de Proteção aos fndios, durante vários anos, 
com os Guarani do sul de Mato Grosso e do Estado de São Paulo, 
produziu um trabalho indispensável para 0 conhecimento das re- 
ligiões sul-americanas e a tupinologia, aparecida em 1914 na 
Zei tschif t  für Ethnologie. Incumbido pelo mesmo Serviço, paci- 
ficou os Parintintin o que lhe deu ensejo de escrever impm-tante 
monografia inserta, em 1924, no Jmd de la Soci&té des Anreri- 
canistm &%ris, sob o título "Os índios Parintinti do rio Madeira". 

Mencionando o S .  P . I., já estamos aludindo a um outro cam 
po em que RonQn desenvolveu suas atividades a respeito do ín- 
dio: o campo da antropologia aplioada. É sabido que êste têrmo 
veio substituir o de "etnologia colonial", como chamavam, até a 
Segundo Guerra Munidal, as tentativas de resolver cientificamente 
os problem'as da administração de certos povos da Aftica, Asia e 
Qceânia pelos brancos. Marcava a substituição a passagem de 



um ponto-de-vista mais ou menons imperialista para outro basea- 
do em reconhecimento e respeito recíprocos. 

Em matéria de política indigenista, carregamos no Brasil, até 
hoje, a herança do colonizador lusitano: procurar integrar o indí- 
gena na sociedade neo-brasileira desarraigando-o de sua própria 
cultura. É emocionante ver comr> Rondon, pouco a pouco, se eman- 
cipava desta tendência absorvedora e uniformizante. Ainda em 
seu trabalho publicado no ano de 1940 na Revista do Z&ituto 
Hisfórico e Geográfico Brm'leiro, vol. 174, sob o título "José Bo- 
nifácio e o problema indígena", que trata do Patriarca da Inde- 
pendência como autor dos "Apontamentos para a civilização dos 
índios bravos do Império do Brasil", aparecidos em 1823, e, par- 
tanto, como precursor e mestre dos organizadores do mmsderno 
S .  P . I. ,  encontramos as frases seguintes : "Para incorporar o Indio 
à Sociedade não basta s u p x  a intervenção de um missionário na 
sua vida fetichista, atuando contra a sua vontade pela instituição 
do batismo, isto é, a incorporação de um novo ente à massa hu- 
mana, e o culto teológicp, católico ou protestante, (EU qualquer 
outra intervenção espiritual a transformar sua mentalidade pri- 
meva. Demanda paciente atuação e perenal assistência de Amor, 
pela aplicação incessante da bondade nas relações acaso possí- 
veis entre os fndios e os que pretendem transformar a sua concep 
çã3 concreta do Mundo. Como é fenômeno que depende da lei 
da evolução, cumpre apreciar, ainda que suscintamente, a evolu- 
ção mental do fndio, que rrão é outra coisa senão uma criança 
grande, segundo o método oferecido por José Bmifácio, nos seus 
tradicionais Apontamentos, assimilado pelo Serviço de Proteção 
aos fndios, e ppr sua acurada e sensata experiência, adaptado re- 
fletidamente à prática educacional". (pág. 882). ., - 

Isto é a linguagem de um fervoroso adepto do positivismo de 
Auguste Comte, ideologia que guiava, durante a longa existência 
de Rondon, tantos militares e p~líticos ilustres dêste País, inspi- 
rando também os líderes do Serviço de Proteção aos fndios. As 
citadas palavras denunciam, além disso, a influência do evoluoio- 
nismo que orientava as ciências na segunda metade d~sécul i r  pas- 
sado, sendo representado, nos estudos dedicados às coisas do Bra- 
sil, pelo etnólogo Karl von den Steinen e, para mencionar um gran- 
de brasileiro, pelo histpriador Capistrano de Abbeu. Por fim, há 
no trecho citado uma expressão frequentemente usada na fala tu- 
telar de certos missionários, expressão essa que, por manifestsr, 
no melhor dos casos, um amor antes paternal que fraternal, não 
deixa de parecer etnocêntricamente arrogante. É a afirmação de 
não ser o índio "outra coisa senão uma criança grande". Não con- 



siderando a nossa própria cultura como a medida de todas as ou- 
tras, reconheceremos fàcilmente ser impossível consistir em "crian- 
ças grandes" qualquer tribr, ou povo que, durante milênios, susten- 
tava a luta pela vida com os mesmos meios de  que se servia no 
século XVI, e sem ajuda alguma da nossa parte. 

Em 1940, Rondon falava, ainda, de acordo com a "etnologia 
colonial". Nove anos mais tarde, porém, se manifesta de modo 
diferente mima entrevista publicada pelo Diário Carioca, em 1 
de junho de 1949. Revelando rara vitalidade intelectual, o já 
octogenário adere a pontos-de-vista da moderna antrop3logia apli- 
cada. Declara: "A tendência atual é afastar o índio, quanto pos- 
sível, ci+o contato pernicioso dos brancos. Já nãr> se compreende 
a idéia errada de que os índios devem ser incorporados à nossa 
civilização". Com simpática sinceridade acrescenta palavras tão 
justas como as seguintes: 'Vocês, os jornalistas, são os piores ini- 
migos dos índios. Vivem a procurar reportagens de sensação ator- 
mentando os pobres aborígines cuja única aspiraçã3 é viver longe 
de nós, os civilizados. O índio não acredita, nem pode acreditar 
no branco. Somos para êle uma nação grande, forte e cruel. Nem 
poderia pensar de outro modo acreditando apenas no que obser- 
vam e sendo, desde a épXa do descobrimento, escravizado, massa- 
crado, espoliado de suas terras pelo branco mau e traiçoeiro. 
Poucos, pouquíssimos são os brancos que procuram os índios cr>m 
objetivo de ajudá-los. Na maioria dos casos procuramos o íncfio 
apenas para corrompê-lo, levando-lhe sòmente vícios e enfermi- 
dades que grassam abundantemente nesta nossa civilização". - E 
com a amargura que lhe deram as experiências com ~s homens, 
Rondon levanta a voz no deserto para dizer dêles: "Infelizmente 
esta sociedade é egoista e corrupta, tendo uma grande falta de 
cultura morake de honestidade. Como só daí poderemos retirar 
os elementos necessários para nos mantermos em contado com os 
índios, temos um grznde trabalho em refrea~ as paixões luxurio- 
sas e educar os maus. Sim, porque os maus são os brancos e não 
os índios. Teixeira Mendes, célebre e grande apóstolo do positi- 
v ism~,  dizia-me certa vez: "O maior mal que podemw fazer aos 
índios é p~curá-10s. Só devemos fazer isto quando o povo brasi- 
leiro se regenerar compleatmente e abandonar a luxúria, a corrup 
ção em que vive atolado". 

Vemos queeão  é de h,r,je o clamor dos bons brasileiros con- 
tra a corrupção, como não é de hoje o Serviç~ de Proteção aos 
'índios, identificado, desde 1910, ano de sua criação pelo Gwèrno 
Federal, com o homem que, até morrer, lhe foi  cabeça e alma: 
Cândido Mariano da Silva Rondon. 



Analisando as atividades dêsse Serviço, podemos distinguir 
três aspectos, que sáo: a proteçáo, a pacificação e a aculturação 
dirigida. A proteção compreende não só a defesa dos silvícolas 
contra roubos de terras, explorações e matanças, mas também, m 
dizer de Rondon, "respeito às tribos indígenas com9 povos inde- 
pendentes". Esta Última norma para a conduta do branco em re- 
lação ao índio foi aceita apenas por uns poucos idealistas. Para 
desgraças d% indígenas, naqueles sertões imensos do Brasil, poli- 
tiqueiros regionais e a lei do mais forte frustraram e continuam 
frustrando os esforços filantrópicos feitos pelo Govêrn:, F e d e ~ a ~  
através do S.P. I . .  Ainda atualmente temos o caso dos Canelas 
que, há gerações, viviam em contacto pacífico com os vizinhos 
neo-brasileiros do Maranhão e, em julho de 1963, foram expulsos 
da  terra dos seus antepasasdos por bandoleiros a serviço de fa- 
zendeiros expansionistas. Muitas balas acertaram nestes índios tão 
amados pelos etnólogos Nimuenda e Crocker, seus melhores conhe- 
cedores. Sentiu-se, então, mais do que nunca, o imenso vácuo dei- 
xado pela morte de Rondon. ale, mesmo estando, naquele momen- 
to angustioso, com noventa-e-oito anos, teria salvo a inditosa tribo. 
Não apareceu ninguém para substituí-10. Não há ninguém para 
tomar o lugar dêste líder carismático. E os Canelas, segund3 as 
últimas notícias dos jornais, estão sendo cada, vez mais sacrificados. 

Querendo tratar do segundo dos três mencionados aspectos da 
ação indigenista no Brasil, isto é, da pacificação, logo nos vem 
à mente o lema de Rmdon: 'Morrer, se preciso for; matar, nun- 
ca!" E como bom militar, êle exemplificou consigo mesmo, ex- 
pondo-se a flechadas, sem reagir. Fiéis àquele lema, morreram 
pelos índios dezenas de servidores, genuínos heróis que deram a 
vida pelo engrandecimento moral cra Pátria Brasileira. 

Não mence heróicos, porém, foram outros pacificadores orien- 
tados por Rondon que sobreviveram. Para dar idéia dos métodos, 
seja-me permitido mencionar duas célebres pacificaçóes: uma que 
a nós aqui em São Paulo toca de perto, a pacificação dos índios 
Caingang dêste Estado por Luiz Bueno Horta B a r b a ,  um dos 
mais fiéis colaboradores de Rondon, e a pacificação dos Parin- 
tintin da bacia do Madeira por Curt Nimuendajú. ?Escreve Horta 
Barbosa: "Em fins de 1910, quando apenas se começava a orga- 
nizar o serviço de Proteção, a situação da Noroeste era tão pre- 
mente, que o empreiteiro oficiava ao Ministroada Viação, avisan- 
dwo de que estava na irninência de suspender as obras de cons- 
trução, por impossibilidade de conter os silvícolas e fazer parar 
as suas correrias. O Coronel RoncToxn, tendo notícia, pelos reco- 
nhecimentos preliminares dos Tenentes Pedro Dantas e Manoel 



Rabello, da excepcional gravidade do problema, cuja solução ain- 
da era mais dificultada pelas disposições hostis com que os mo- 
  adores da região, todos armados e em pé de guerra, recebiam 
os empregados d'o serviço, resolveu partir para lá, a fim de estu- 
dar a questão em suas fontes diretas e ali mesmo dar a traça 
que conviria seguir para conquistar a amizade dos temidos Cain- 
gangs, e assim estabelecer a paz e a ordem em todo aquelle vasto 
sertão. Estudada a região, não só ao l o n g ~  da estrada como tam- 
bem lateralmente até ao Tieté, o benemérito diretor do Serviço 
de Proteção aos Indios assentou, com a maestria que todx  lhe 
~econhecem, o plano da pacificação e escolheu para o realizar o 
Tenente Rabello, tendo como principais auxiliares os Tenentes 
Cândido Sobrinho e Sampaio. 

"No plano estabelecido, o Coronel Rondon aproveitava com 
admirável habilidade a circunstância de se poder contar com os 
serviços de alguns Caingangs, tirados do grupo já civilizado do Es- 
t2do de Paraná, p w  meio dos quais podiamos comunicar aos 
silvícolas as nossas intenções pacificas, não só p.r meio de pala- 
vra, como também por certos sinais peculiares a essa nação, fei- 
tos com o auxílio de buzinas, e de uma espécie de hier9glifos. 
muitíssimos originais, construídos com pauzinhos e pequenos ra- 
mos de árvore. Esses elementos, que deviam representar na cam- 
panha que se ia iniciar uma ação decisiva, foram logo depois ac 
crescidos dos indios escravos de uma fazenda de Campos Novos 
Paranapanema, cujo proprietário, famoso bugreiro, os havia apri- 
sionado por accasião de devastadores assaltos que costumava dar 
às aldeias do rio do Peixe. Entre êles vinha a velhz índia Vanuire, 
que entre todos se destacou depois pelo inexcedível zêlo e verda- 
deiro amor com que se devotou àquela obra que ela compreen- 
dia ser a de sahraçáo das ultimas reliquias de seu povo. 

''Uma g r a d e  dificuldade, porém, ainda estava para ser re- 
solvida, a da escolha do porrto onde conviria iniciar-se a entrada 
na floresta e instalar-se o serviço. De fato, os Canigangs, nesse 
tempo faziam irrupções quasi simultâneas, numa linha de frente 
superior a 250 quilômetros; de modo que era quase impossível des- 
cobrir-se o @ar de onde êles irradiavam, e para onde era neces- 
sário dirigir-se a ação dos expedicionários, a fim de se ter a cer- 
teza de entrar logo em contacto com êles e nunca mais os perder 
de vista. Ainda eaavam, o Tenerrte Rabello e os seus ajudantes, 
nessa perplexidade, quando se deu o assalto contra a turma 21.a 
de conservaçã~ da via-férrea, o que determinou a vinda do Te- 
nente Candido Sobrinho para a estação de Heitor Legru, então 
fortemente ameaçada. Feito o acampamento ao lado dessa estação 



iniciou logo o Tenente Candido Sobrinho a exploração da mata 
que a circundava, resultando daí a descoberta de que se achava 
num lugar muitíssimo frequentado pelos índios e por isso mesmo 
muito próprio para a fundação dr, projetado centro de atração. 
Seguindo por um dos trilhos mais batidos, foi o Tenente Sobrinho 
esbarrar t? 2 quilômetros da estação com o Ribeirão dos Patos, 
num ponto de passagem dos selvicolas, de onde divergiam para 
todos os lados numerosos caminhos com sinais evidentes de 
serem muito trafegados. Para ai resolve êle transferir imedia- 
tamente o seu acampamento fazendo para isso a necessária der- 
rubada do arvoredo secular; depr,is substituiu o abarracamento 
inicial por um arranchamento de páu a pique e cobertura de fôlhas 
de coqueiro, destinado a servir de centro das operaçóes que se 
haviam de desdobrar para o interior da misteriosa floresta, que 
se estendia ininterrupta para os lados do Feio, transpunha-r, e daí 
se derramava até o Feio e o Paraná. 

"Para prender a atenção e o interêsse dos índios em torno 
dêsse acampamento e assim evitar que êles continuassem a espa- 
lhar o terror e a desorganização dos serviços ao longo da estrada 
de ferro, derrubaram-se 4 alqueires de mata e fez-se uma grande 
plentação de milho e feijão. Todos êsses trabalhos se prosseguiam 
no meio de tremendas ameaças dos silvícolas, os quais noite e dia 
cercavam o acampamento, ora tirando de suas buzinas lúgubres 
mugidos, que significavam guerra e extermínir,, ora dando nas 
árvores com seus terríveis pmretes pancadas que provocavam, no 
silêncio da noite, sons pavorosos, que deixavam as almas transidas 
de mêdo a lembrança de que a cacetada tais nunca havia esca. 
pado com vida uma única vítima dos assaltos daqueles temerosos 
guerreiros. E a todas essas ameaças, no meio de tantos terrores, 
respondiam os assediados com palavras de paz, &m os cantos de 
festa da incomparável Vanuire, e com os sons alegres de bene- 
volência e de boa amizade derramados por sôbre a soturna flo- 
resta pela buzina que sopravam os intérpretes paranaenses, do 
mangrulho cmstruido no alto de uma árvore. 

"E o Tenente Sobrinho, continuando impávido a grande obra, 
embrenhava-se na floresta para os lados do Feio, s&uinda o tri- 
nêles deixavam-lhes presentes de roupas, machados e quinqui- 
e quando encontrava os pequenos ranchos de caçada dos idios, 
lho principal que de lá vinha em demanda do Ribeirão dos Pat*, 
lharias. Depois êsse trilho foi transformaclo em estrada numa ex- 
t e n s ã ~  de 30 quilômetros até alcançar o rio em cuja barranca foi 
forçoso fazer-se novo acampamento a espera de que se terminasse 
a construção de uma ponte, sob a dirqão imediata do Tenente 



Rabello. Concluida a ponte, continuou a expedição para além do 
Feio, alcançando em principio de Dezembro de 1911, depois de 
percorridos perto de 20 quilômetros a contar daquele rio, a pri- 
meira aldeia dos Caingangs, a qual, soubemos mais tarde, perten- 
cia ao grupo chefiado pelo rekakê Vauhin. Ao pressentirem a a- 
proximação dos expedicionarios, os indios abandonaram seus ran- 
chos e embrenharam-se pela mata, sem quererem attender aos 
chamados dos interpretes. O panico, como explica o chefe Vauhim 
originou-se de que êles não esperavam, aquela hora, em que cho- 
via torrencialmente, a chegada da coluna exploradora, e o inopi- 
nado dessa marcha, agravado pelo desordenado temor das mu- 
lheres e crianças, fez generalizar o mêd:, até aos homens, que tam- 
bém correram. 

"O Tenente Rabello deixou nos ranchos grande quantidade 
de machados, facões, cobertores e outros presentes, depois do que 
regressou para o acampamento do Ribeirão dos Patos, para daí 
vir apresentar-se ás autoridades militares conjuntamente com os 
seus esforçados ajudantes em cumprimento de uma ordem do 
Ministério da Guerra. Com 6 meses de trabalho, o Tenente Rabelo 
deixava o programa da pacificação dos Gaingangs, antes consi- 
derados como iiredriictiveis, nitidamente encaminhado para o feliz 
e desejado desfêcho. Graças 2 aplicação rigorosa do plano do 
Coronel Rondon, à au&ncia absoluta de toda e qualquer mani- 
festação que podesse ser interpretada como hostilidade ou má 
vontade (basta dizer que durante todo êsse tempo não se deu 
um nico tiro, nem mesmo para matar esplêndidas peças de caça 
que passavam quase ao alcance da mão), e às reiteradas provas 
de paciencia e de amizade, traduzidas pelos brindes deixados na 
floresta, graças a tudo isso, repito, já muito se havia modificado 
a noção que os rndios tinham sôbre os moradores do Ribeirão dos 
Patos e começava a despontar em suas almas a confiança que os 
havia de conduzir a se fazerem nossos amigos". 

A pacificação dos temidos índios Parintintin foi realizada em 
1922. Estabeleceram-se, primeiro, postos de presentes nos lugares 
em que havi indícios evidentes de frequente passagem desta tribo 
tupi. Eram a 86 rigos cobertos de folhas de zinco, que defendiam 
da chuva as miçangas, roupas, facões, machados e outros utensí- 
lios. Depois de alsuns dias, êsses objetos desapareceram, achan- 
&-se em lugar dêles, flechas fincadas n:, chão. Os índios tinham 
aceito os presentes, mas sua resposta significava que não cmfia- 
vam no doador. este, por sua vez, repetia sem cessar as ofertas. 
Os Parintinti, então, acusavam a recepção, armando estrepes com 
pontas de flechas. 



Nárr se contentaram, porém, com isso. Seu primeiro ataque 
deu-se pouco mais tarde. Nimuendajú não foi surpreendido. Cons- 
truíra, com folhas de zinco, um sólido barracão que o abrigava 
e a seus camaradas. Era uma casa forte num poMo estratégico, 
oferecendo larga vista a9 redor e facilitando a defdsa. Os índios 
deram gritos de guerra e atiraram flechas. Não houve reaçáo hostil. 
Então, com nova gritaria, afastaram-se. 

Depois de outro ataque semelhante, Nimuendajú os seguiu, 
procurando atraí-1- com palavras da Língua Geral, faladas bran- 
damente, e oferecendo-lhes machados e facões que tinha nas mãos 
levantadas. Não teve êxito. Os índios sumiram. 

i* 

Com maior ousadia foi feito o terceiro ataque. Logo depois 
de  desfechadas as setas contra o barracão, os agressores força- 
ram a porteira da cêrca de arame farpado que circundava a casa. 
Nimuendajú mandou disparar as armas de fogo para o ar. A maio- 
ria dos intrusos saiu correndo. Alguns, porém, recuaram sòmente 
até o lado de fora da cêrca, aí permanecendo a descoberto. Nimu- 
endajú, com palavras amáveis, aproximou-se da porteira e, não 
sendo atendido, colocou uma bacia com diversos presentes, e 
retirou-se. 

Os índios apoderaram-se da bacia. Outros Parintintin, que es- 
tavam separados pelrr rio Maici-mirim do local em que Nimuen- 
dajú se instalara, começaram a pedir presentes. O pacificador man- 
dou lançar sôbre a água uma bacia de coisas boas. Dois índios 
tentaram alcançá-la a nado, enquanto um de seus companheiros 
atirava uma flecha que quase atingiu o seu alvo. Apesar dêsse 
comportamento traiçoeiro, Nimuendajú ofereceu uma terceira ba- 
cia, e o Parintintin mais valoroso atravessou o rio, apanhou o 
presente voltou para os seus. 

Assim desenvolveu-se, prruco a pouco, a aproximação mútua. 
Quando Nimuendajú falou em guarani foi melhor entendido, pois 
êsse idioma se assemelha mais do que a Língua Geral ao 
parintintin. 

Um índio, então, mostrou-lhe, cDm gestos mais expressivos, que 
estava crrm a barriga vazia. O pacificador mandou b m a r  farinha 
de mandioca, comeu primeiro um pouco à vista do faminto, con- 
vidandeo a servir-se. Dessa feita Nimuendajú conseguiu entregar 
a dádiva diretamente em mãos, concluindo, assim, o primeiro ca- 
pítulo da pacificação. 

Estas eram pacificações inspiradas por Rondon e realizadas 
enquanto êle vivia. Mas já em fins do ano da sua morte, Moreira 
Neto observa a respeito da ação do S.P.I. no seu "Relatório sôbre 
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a situação atual dos índios Kayapó", datado de dezembro de 1958: 
"As pacificaçhs ora em curso na bacia do Xingú ignoram quais- 
quer pressupostos básicos, apoiados nos dados da experiência, que 
protejam grupos tribais dos perigos da desintegração sócio-cultural 
e dos processos depopulativos por epidemia a que se encontram 
expostos. Nenhuma dessas atividades prevê, como medida neces- 
sária, a garantia às comundades ndsgenas da posse dos territórios 
que ocupam. 0. que se verifica então é que às próprias equipes de 
pacificação se associam seringalistas e exploradores de castanhais 
que vão imediatamente ocupando as áreas tornadas acessíveis pela 
atração de grupos hostis. Dessa forma, as atuais medidas pacifi- 
cadoras serão nã3 só desaconselháveis como de toda inconvenien- 
tes se se tem em conta os mais elementares interêsses e direitos 
dos grupos indígenas por elas atingidos". 

Resta-nos ventilar o terceiro aspecto da ação indigenista: a 
aculturação dirigida. Enquanto as diversas missóes cristãs não p s  
dem deixar de impor-se, mais dia menos dia, no campo da religião, 
embora umas mais discretamente que outras, o S .P. I . ,  desde a 
sua criação, sempre tem o cuidado de não exercer tais influências. 
Outros problemas de aculturaçãr>, porém, inevitáveis depois de 
uma tribo ter entrado em contacto conosco, exigiam ser enfrenta- 
dos também por Rondon e seus auxiliares. Óbvio é que no irrícic 
da pacificação se distribuíam presentes sem esperar p3r uma re- 
tribuição. Era fácil acostumar os índios, então, a receber gratui- 
tamente utensílios, roupa e víveres. Mas como familiarizá-los com 
o sistema de reciprocidade que caracteriza a nossa vida econô- 
mica? Eis um dêsses problemas mas cuja s3lução leva a pedir 
dêles sempre uma espécie de troca, seja retribuindo êles em ira- 
balho ou matéria. As tribos, porém, que já vivem em contacto 
permanente cbm a sociedade neo-brasileira e mesmo mais ou me- 
nos nela integradas, a ação indigenista oficial dá ajuda técnica 
para desenvolver sua capacidade de produção. Assim, vemos hoje 
índios em certas regiões do Brasil, trabalhando com máquinas 
agrícolas modernas e criando plantéis de gado de raça. Moram 
êles em casas frequentemente do mesmo tipo que as dos serta- 
nejos da raoião; às vêzes, superiores até, devido à interferência 
do S. P . I., como, por exemplo, aqui no Estado de Sáa Paulo, os 
Últimos Kaingang, em Icatu. Vestem-se, em geral, como vizinhos 
neo-brasileiros, anservando as mulheres, em certos casos, modas 
de gerações passadas, como, por exemplo, entre os Kaingang do 
Paraná e Rio Grande do Sul. Naturalmente, nos mais de cem 
Postos Indígenas distribuídos num país tão vasto e heterogêneo 
como o Brasil, os métodos de aculturação dirigida variam. Conti- 



nuam as contradições na ação indigenista governamental, a con- 
trovérsia sobre princípios e os contrastes entre êstes e as práticas. 

E' por isso que Rondon compreendeu a necessidade da cola- 
boração dos etnólogos. Foi, ainda sob sua orientação que se en- 
tregou a direção do S.P. I .  a José Maria da Gama Malcher, 
amigo do grande indianista Nimuendajú, cercando-o de excelentes 
assessores científicos. Assim começou a funcionar no Brasil a An- 
tropologia Aplicada. 

Resumindo podemos dizer: A ,Etnologia Brasileira está em 
franco progresso. Para ela contribuiu Rondm com material co- 
!Ihido em suas expedições bem como dando impulso a pesquisas 
especializadas. Mas o que êle fêz neste sentido pelo S.P.I., per- 
tence ao passado, pois esta instituição federal não dispõe mais de 
etnólogos. Assim, o desenvolvimento da Antropologia Aplicada es- 
tá ameaçado no que diz respeito aos nossos índios. Mais do que 
nunca, portanto, necessária se torna a criação do Instituto Indi- 
genista Brasileiro preconizado por Rondon a fim de que a irrevi- 
tável integração dos silvícolas à nossa sociedade se processe com 
suavidade e sem destruir o mosaico cultural que constitui a pe- 
culiaridade mais preciosa do País. 

Reconhecer e propalar esta forma científica e humanitária 
de resolver o chamado Problema Indígena é uma digna maneira 
de comemorar o centenário de nascimento do "marechal da paz" 
que foi mestre dedicado de muitos brancos e protetor do índio 
da sua Pátria. 





HISTdRICO DA LEGISLAÇiiO DE IMPRENSA NO BRASIL 

Brasil BatKiecchi 

A palavra é o mais forte instrumento de todo o progresso 
humano. Transmite as idéias e neste intercâmbio superior, onde os 
conhecimentos se entrelaçam e somam, e crescem e avultam, está 
a matéria prima e primeira de todas as conquistas da civilização. 

No princípio era o verbo. E sempre, no princípio, será a 
idéia expressa pela palavra.. 

A idéia sem sua manifestação é como se não existisse, é 
como se fosse uma causa sem efeito. se a istr> se pudesse cha- 
mar de causa. 

No cérebro as idéias se egitam e neste plano ideal constroem 
o mundo que o indivíduo imagina. São prisioneiras dentro da- 
quele "eu" que as concebe. Se elas continuzssem prisioneiras, ie- 
ríamos a sua quase inutilidade, o que cmtrariaha a vocação 
do gênero humano na sua marcha por êste planeta, na procura 
do que é superior e útil. 

As idéias só são realmente úteis quando se libertam, quando 
passam a ser patrimôni3 da coletividade. E elas passam a ser 
patromônio da coletividade através da palavra que as difunde, que 
as comunica, que as divulga, portanto, é a palavra brinstrumen- 
to da libertação das idéias, que põe na trilha das grendes con- 
quistas os povos e as nações. 

Acontece que o homem pensa para o bem e vara o mal. Pen- 
sa bem e pensa mal. 

Cabe, aqui, uma indagação: 
A d'ivulgação das idéias - boas e más - indistintamente, é 

um bem ou um mal? 



Respondemos que é um bem. Mal maior seria - a pretexto 
do bem e do mal - impedir a libertação das idéias. 

O homem é um ser c~nsciente, e isto o torna responsável 
pelos atos. 

Tem livre arbitrio. 
Chegamos, assim, deante de um binômio; Liberdade e Res- 

ponsabilidade. 

Os homens de gênio, como Napoleáo. têm exaltado a im- 
prensa porque a conhecem e os medíocres para bajulá-la, sem 
conhece-la. 

O h ~ m e m  começou a imprimir suas idéias desde o momen- 
to em que a simples transmissão por sons e gestos não mais o 
satisfez. E do gesto que se perdia no a r  como a palavra, surgiu 
a gráfia, isto é, a impressão numa superfície sólida onde perdu- 
rasse aquela idéia que êle representara no espaço, nc, instante 
de um gesto. Novas necessidades criaram novos sinais e êstes 
se combinavam formando frases, que as páginas de pedra ou náo, 
guardavam para os séculos, para que no fim de longos estudos 
e penr>sos trabalhos, sábios dedicados e persistentes - perdoai 
o pleonasmo, porque a sabedoria é fruto da dedicação e da per- 
sistência, aliadas à inteligência - passaram a compreender e a 
nos fazer compreender. aquilo que, até então, não passava de 
um emaranhada incompreensível. 

E durantk séculos, o h ~ m e m  gravou em materiais diversos. 
conforme o estágio da civilização, a soma dos seus conhecimentos. 

E vieram, depois, os copistas. 
Se neste trabalho não cabe um capitulo sobre os copistas, 

lembrei-vos de todas as obras que se escreveram até o invento 
de Gutemberg e tereis a grandeza do seu oficio. Basta dizer que 
os copistaeozavam de prestígio enorme, não importando que err- 
tre os gregos e romanos fossem escravos, porém escravos letra- 
dos. E sabemos que nomes ilustres da literatura e do pensamento 
universal estivekm sujeitos a essa condição. Entre os hebreus 
eram considerados sábios pelos conhecimentos que tinham do@ 
textos bíblicos ou sagrados. E na Idade-Média eram os frades 
que se ocupavam de tão respeitável atividade intelectual. No caso 
dos copistas cabe o adjetivo. 



No século XV, Gutemberg faz, o que se pode chamar com 
acerto, uma autêntica revolução, quando descobriu, para a arte 
de imprimir, a vantagem do tipo móvel. 

Não vai mal, embora sejam muito citados, repetir aqui os 
famosos versos de Castro Alves: 

"Por uma fafalidade 
dessas que descem do além, 
o sécrrlo que viu Colombo, 
viu Gutemberg também". 

Os versos do poeta bahiano, além de altamente inspirados, 
reunem dois nomes que tornaram mas amplas os horizontes gran- 
diosos da Renascença. 

Vejamos, agora, o que escreve Darcy Arruda Miranda em 
seu livro Dos abusos da Liberdade de Imprensa: 

"A primeira tipografia introduzida em Portugal, fato ocor- 
rido mais ou menos em 1487. era de propriedade de hebreus, 
e as duas obras iniciais foram impressas na língua dos seus pro- 
prietários. 

E ao primeiro assomo da imprensa na terra lusitana,  surgi^, 
vigilante, a mordaça da censura. Sòmente após a revolução do 
Porto, de 20 de agosto de 1820, a imprensa começou a respirar". 

O citado escritor e juiz de direito, após esta notícia sobre 
a imprensa em Portugal, baseada na obra de Marcelo de Ipanema, 
Legislação de Imprensa, refere-se ao Brasil: 

"Até o século XIX, não tivemos tipografias permanentes no 
Brasil. As primeiras que surgiram foram logo confiscadas pela 
Corr>a Portuguêsa. No entanto, já em 1539, o alemão Cormberg 
instaiava, no México, a primeira tipografia que funcionou no 
Nôvo Murrdo; em 1583, aparecia a imprensa no Perú; em 1630, 
nos Estados Unidos; em 1801, na Argentina". E cita Barbosa 
Lima Sobrinho quando êste infr>rma: 'É certo que t%emos uma 
imprensa em 1706, aproximadamente, aparecida es Pernambuco, 
outra que surgiu no Rio de Janeiro, sob a direção de Isidoro da 
Fonseca, no ano de 1747, e ainda uma terceira: que, em 1807, 
o padre Viegas de Meneses fundou em Vila Rica, Minas Gerais; 
mas foram suprimidas por ordem db govêrtro português". 

Latino Coelho, um dos homens mais lúcidos de Portugal, 
mais lúcidos e mais cultos, no seu Elogio Histórico ci.2 José Bo- 



nifácio de Andiada e Silva, afirma com toda a autoridade que 
vem de sólido conhecimento: 

"Declaramos por atentado que um só prelo difundisse timi- 
damente a sua luz naquela regiões obscurecidas. Condenamos 
por subversivas as sxiedades literárias. Receamos que a mínima 
ilustração do pensamento nos roubasse a colônia emancipada". 

Neste estado de coisas não é possível cogitar da imprensa 
no Brasil colonia, face à lei. 

Estas c*taçks surgem no momento em que, realmente, 
aparece a imprensa e isto se deu em 10 de setembro de 1808, 
quando D. João, príncipe regente, aqui se encontrava. E uma ti- 
pografia adquirida na Inglaterra, não podendo ser entregue em 
Portugal, então sob o domínio napoleonic~, acabou sendo en- 
viada para o Brasil. E, desta forma, tivemos A Gazeta do Rio 
de Jamiro. 

A legislação aplicável era a lusitana, isto é, sub censura, e 
que vigorou até 1820. 

O primeiro decreto relativo à imprensa, em nossa terra, foi 
assinado em 18 de junho de 1822, por D. Pedro, sendo ministro 
José Bonifácio de Andrada e Silva. 

É a partir dessa data que as leis de imprensa passam a nos 
interessar, para o objetivo deste discurso. 

O Decreto de 18 de junho de 1822, publicado num momerr- 
to de lutas entre P~rtugal e o Brasil. quando nossa pátria, por 
atos e manifestações, caminhava decididamente para a Indepen- 
dência, é bastante previdente sob o ponto de vista político, pois 
que não havia mais dúvida quanto ao destino histórico do Brasil. 
Desde 1821, que os acontecimentos se definiam. A Manifestaçá~ 
dos Paulistas, anterior à do Rio de Janeiro, e juntamente com 
esta, havia pwvocado, o célebre Fico. D. Leopoldina influenciava 
o espôso para que fundasse um n ô v ~  Império. E na crista dos 
acontecimentos estava, manobrando habilmente, o experimenta- 
do José Bonifácio. 

O decreto citado tem ai sua origem. 
&te decreto criava um juri compôsto de ''vinte e quatro 

cidadã~s escolhidos dentre os homens bons, honrados, inteligen- 
tes e patretas, os quais" seriam juizes de fato "para conhecerem 
da criminalidade dos escritos abusivos". 
- Os réus podiam recusar dezesseis dos membros daquele juri, 
restando, portafio, oito para julgar. 

Admitia-se ao réu a justa defesa, que é de razão, necessi- 
dade e uso. 

Determinada a existência da culpa, cabia ao juiz aplicar 
a pena. 



E como as leis antigas eram muito duras e impróprias para 
as idéias liberais - diz o decreto textualmente - do tempo em 
que vivemos, as Juízes de Direito regular-se-ão para essa impo- 
sição pelos artigos 12 e 13 do título 2.O do Decreto das Cortes 
de Lisboa, de 4 de junho de 1821. Era esta a única parte da- 
quela lei, que se aplicava no Brasil. 

Determinava, ainda, o diploma para que o procurador da 
coroa tivesse conhecimento de quanto se publicasse, ficavam as 
tipografias obrigadas a enviar-lhe um exemplar de todos os pa- 
péis que imprimissem. E como os escritos deviam ser assinados, 
os anonimos corriam s9b a responsabilidade dos que os impri- 
missem ou publicassem. Prevaleceu, porém, o rigor da lei antiga, 
isso para os autores de pasquins, proclamações incendiárias e 
outros papéis não impressos. 

O diploma seguinte é a Carta de Lei de 2 de outubro de  
1823. O Brasil já independente, tinha sua Assembléia Consti- 
tuinte, que foi logo dissolvida. Entre os projetos em pauta, está 
o da citada Carta. D. Pedro resolve transformá-la em lei e o 
faz com a seguinte justificação: 

"Considerando que assim como a liberdade de imprensa é 
um dos mais firmes sustentáculos dos Govêrnos Constitucionais, 
também o abuso dela os leva ao abismo da guerra civil e da anar- 
quia, como acaba agora mesmo de mstrar  uma funesta quão 
dolorosa experiência; e, sendo aboluta a necessidade de empre- 
gar já um pronto e eficaz remédio que tire aos inimigos da In- 
dependência deste Império toda a esperança de verem renovadas 
as cenas que quase levaram à borda d9 pre+cio, marcando 
justas barreira a essa liberdade de imprensa, que, longe de ofen- 
derem o direito que todo cidadão de comunicar livremente suas 
opiniões e idéias, sirvam sòmente de dirigí-10 para.0 bem e in- 
terêsse geral do Estado, único fim das sociedades políticas". 

Após estas considerações, ordena que o projeto tenha, a par- 
tir da publicação do decreto, inteira e plena exes)ção, embora 
provisòriamente. 

A Carta de Lei é longa e minuciosa. Declara que nenhum 
escrito estava sujeito à censura nem antes, n e ~ d e p o i s  del impres- 
so. Fora dos casas previstos na lei, tudo o mais podia ser divul- 
gado sem responsabilidade. 

Praticava crime (eis os casos previstos) todo aquêle que abu- 
sasse da liberdade de imprensa contra a Religião Catóólica Apostó- 



lica Romana, negando a verdade de todos ou alguns de seus dog- 
mas, ou estabelecendo e defendendo dogmas f a l s ~ s ;  que abusasse, 
excitando os povos diretamente à rebelião; se &te abuso consis- 
eisse em atacar a forma de Govêmo Representativo Monarquico 
Constitucional, a pena era mais grave; infamasse ou injuriasse a 
Assembléia Nacional ou o Chefe do Poder Executivo; o que pro- 
vocasse os povos a desobediência às leis ou autoridades constitu- 
cionais; que abusasse da liberdade de imprensa contra a moral 
cristã ou os bons costumes; o que imputasse fatos criminosos a em- 
pregados públicos em razão do seu ofício e não os provasse; o 
que cometesse os mesmos crimes contra particulares ou contra 
empregados públicos mas não em razão do ofício, imputando-lhes 
crimes porque deveriam ser pro;essados, ou vícios e defeitos que 
fariam que se tornassem desprezíveis ou odiosos. 

As penas eram de prisão, degredo e multa, conforme o caso. 
O degredo devia ser cumprido numa província distante daquela 
em que residia o réu. 

O art. 5.O da Constituição do Império, outorgada em 25 de 
março de 1824, declarava que a Religião Católica Apostólica Ro- 
mana continuava a ser a Religião do Império. E o mesmo artigo 
admitia a prática de todas as religiões, c ~ m  o seu culto domés- 
tico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma al- 
guma exterior de templo. E o art. 179 estatuia que ninguém podia 
ser perseguido por motivo de religiáo, desde que respeitasse a do 
Estado e não ofendesse a moral. O mesmo artigo consagrava, em 
seu n. IV, a liberdade de pensamento, nos têrmos sguintes: 

"Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, 
escritos e publicá-los nEt imprensa sem dependência de censura, 
contanto que hajam de respmder pelos abusos que cometerem no 
exercício deste direito, nos casos, e pela forma que a lei determinar", 

"Uma lei de 20 de setembro de 1830 - projeto Gonçalves Ledo 
- procurou regulamentar êsse dispositivo constituci~nal, mas teve 
existência efêmera, não chegando siquer a vigorar três meses, pois 
iresse mesmo ano, a 16 de dezembro, era sancionado o nosso pri- 
meiro Código Criminal, que incorporou disposições dessa Lei, com 
pequenas al&ações: e que, durante sessenta anos, até a procla- 
mação da República, regulou os abusos da liberdade de emprensa 
no Brasil, passando êsses abusos a constituir delito comum. ( . . . ) 
Em 18 de marçode 1837, o Regente Diogo Antônio Feijó baixou 
decreto regulamentando o processo de crimes de abusos de liber- 
dade de imprensa, podendo o réu ser processaão no seu domicíli9 
ou no distrito da culpa, à escolha do queixoso. O impressor, que 
quisesse livrar-se do process3, devia indicar ao juiz o editor e, 
sucessivamente, o autor e o vendedor". 



Êsse decreto foi revogado por Pedro de Araujo Lima, Re- 
gente interino, em 24 de setembro do mesmo ano. 

Em 3 de janeiro de 1841, novo decreto foi baixado, obrigan- 
do os impressores a remeter para a Biblioteca Pública Nacional e 
às bibliotecas das Capitais das Províncias, um exemplar de todos 
bs impressos saídos das respectivas tipografias, reproduzindo, as- 
sim, medida já vigorante ao tempr, da Lei de 18 de junho de 1822 

Em 26 de novembro de 1853, outro decreto surgiu, aprovan- 
do e mandando observar instruções para a execução do decreto 
de 1841. 

Já no regime republicano, tivemos, a 11 de outubro de 1890, 
um novo Código Penal, que englobou as disposições pertinentes 
à imprensa. 

O dispositivo da Constituição Republicana é idêntico, na es- 
sência, ao do Império, tendo-se-lhe acrescentad~, apenas, a proi- 
bição do anonimato. 

Um decreto que examinado hoje é bastante pitoresco e serve 
para um estudo revelador da apreensão que reinava na época de 
sua publicação, é o que recebeu o n. 4.269, promulgado em 17 
de janeiro de 1921. Regulava a repressão ao anarquismo. A guer- 
ra de 1914-1918 trouxera grandes agitações sociais. Era o início 
de transformações que se processariam na vida das nações. São 
Paulo fora palco de lutas, greves e outros rnovimentr,~. Daí O 

decreto que tinha por objetivo reprimir o anarquismo e impedir 
que se provocasse diretamente, por escrito ou qualquer outro meio 
de publicidade, ou verbalmente em reuniões realiwdas nas ruas, 
nos teatros, clubes, sedes de associações, ou em qualquer lugar 
público ou frequentado pelo público, a prática de crimes tais como 
danr,, depredação, incêndio, homicídio, com o fim de subverter a 
organização social; evitar que se fizesse pelos meios indicados a 
apologia d3s crimes praticados contra a organização social, ou 
fazer, pelos mesmos meios, o elogio dos autores desses crimes, 
com o intuito manifesto de instigar a prática de %vos crimes 
da mesma natureza. 

Até aqui o que se refere à imprensa. O legigador, pr,rém, foi 
mais longe e viu que a dinamite da palavra não era menos peri- 
gosa para o regime do que a própria dinamite. E a lei continua 
clzssificando os crimes anárquicos, e quer deixar bem claro a pu- 
nição aos que fizessem explodir em edifícios públicos ou parti- 
culares, nas vias públicas ou lugares franqueados ao público, bom- 



bas de dinamite ou outros explosivos iguais, ou semelhantes em 
seus efeitos aos da dinamite; os que colocassem nos lugares men- 
cionados tais explosivos. O legislador quer ser mais cuidadoso e 
vai mais longe. E, por isso, inclui no diploma, como criminosos, 
os que fabricassem bombas de dinamite ou de outros explosivos 
iguais ou semelhantes, em seus efeitos, aos da dinamite, com in- 
tuito de causar tumulto, alarma ou desordem, ou cometer algum 
dos delitos há pouco referidos. 

Decorridos dois an% da promulgação da chamada lei dina- 
mite, em 1923, no govêrno Artur Bernardes, tivemos uma severís- 
sima lei, onde, se quisessem os censores, bem p~ucos  artigos de 
jornais ou revistas deixariam de motivar processo. Trata-se do 
famoso diploma 4.743, que tanta celeuma levantou e tantos ata- 
ques sofreu. 

Esta lei, pode-se dizer, nasceu no Palácio dos Campos Eliseos, 
quando a bancada federal paulista, reunida em 5 de março de 
1922, traçava seus planos, sua linha de conduta para a legislatura 
que iria iniciar. Entre os projetos a ser apresentados, cogitaram OS 

kleputados de uma lei de imprensa que sem ferir a liberdade de 
pensamento, reprimisse os abusos que poderiam advir da liberdade. 
O senador Adolfo Gordo foi escolhido para apresentar o projeto e, 
de fato, a fez no dia 19 de julho. Os debates travaram-se acirra- 
dos e de tal maneira se conduziram que o próprio autor apresen- 
tou substitutivo. Do Senado vai o projeto A Câmara dos Depu- 
tados, e, como sói acontecer, novos debates e inúmeras emendas 
são apresentadas e aprovadas muitas. Sai, por fim, uma lei intei- 
ramente ditatorial. O diploma fora preparad?, julgamos assim po- 
der falar, para as necessidades de um presidente que governaria 
quase que em permanente estado de $tio. 

a 7 

Agitava-se o pais cada vez mais. O mundo de após guerra 
vivia um natural processo revolucionário, onde idéias novas ga- 
nhavam terreno, solapand~ instituições e regimes. 

Carlos alertou - Fqamos a revolução antes que o 

E a revolução foi feita em 1930. 

Da clarinada constitucionalista de São Paulo, em 1932, resul- 
tou o chamamento às urnas para a formação da Assembléia Coils- 
tituinte. 



Tivemos a Constituição de 1934, cujo ar. 113, inciso 9 0  
consagrava : 

"Em qualquer assunto é livre a manifestação dcr pensamento 
sem dependência de censura, salvo quanto a espetáculos e diver- 
sões públicas, respmdendo cada um pelos abusos que cometer, nos 
casos e pela forma que a lei determinar. Não é permitido o ano- 
nimato. E' assegurado o d$reito de respgsta. A publicação de livros 
e periódicos independe de licença do poder público. Não será, 
porém, tolerada propaganda de guerra ou de processa violentos 
para subverter a ordem política e social". 

Poates de Mirada  nos seus Comentários à Consfifui$o, num 
estudo comparativo com artigo correspondente da Constituição 
Alemã de 1919 (art. 118) mostra que a nossa foi mais feliz, pois 
que não deixou margem a dúvidas quanto à liberdade de impren- 
sa. Eis parte do seu comentário: 

"A Constituição Brasileira de 1934 foi mais feliz e cumpre 
não lhe atribuirmos o que ela não diz. Só anui o art. 133, em que 
se vedam: a )  a propaganda de guerra; b) propaganda de pro- 
cessos violentos para subverter a ordem política; c)  a propaganda 
de processos violentos para se subverter a ordem política ou SO- 

cial; não, porém, da censura dos livros, revistas, jornais etc. A 
censura (précensura) só se permite no caso do art. 113, 9, 1.a 
parte, isto é, espetáculos e diversões públicas. A Constituição de 
1934 não conhece censura de livros, revistas etc.; só conhece cen- 
sura de espetáculos e diversóes". 

Ao mesmo tempo que era promulgada a Constituição, o pre- 
sidente da República publicava o Decreto n. 24.766, a nova Lei 
de Imprensa. 

O golpe de 10 de novembro de 1937, veio modificar, nova- 
mente, a fisionomia política da nação. E a cons8tuição de 1934 
era substituída pela Carta de 1937. 

Eis o que dizia o art. 122, n. 15, do novo Estatuto Nacional: 

"A lei pcrde prescrever: 

a )  com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pú- 
blica, a censura prévia da imprensa, do teatro, do+ematógrafo, 
da radiodifusão, facultado à autoridade competente proibir a cir- 
culação, a difusão ou a representação; 

b) medidas para impedir as manifestaçõe ccmtrárias à mo- 
~e.lidaae e aos bons costumes, assim como as especialmente des- 
tinadas à proteção da infância e da juventude; 

c )  providências destinadas à proteção do interêsse público, 
bem estar do povo e segurança do Estado. 



A imprensa regular-se-á p x  lei especial, de acordo com os 
seguintes princípios: 

a)  a imprensa exerce uma função de caráter público; 

b) nenhum jornal pode recusar a inserção de comunicados 
do govêrno, nas dimensões taxadas em lei; 

c )  é assegurado a todo cidadão o direito de fazer inserir, 
gratuitamente, nDs jornais que o infamarem ou injuriarem, res- 
posta, defesa ou retificação; 

d)  é proibido o anonimato; 

e)  a responsabilidade se tornará efetiva por pena de prisão 
contra o diretor responsável e pena pecuniária aplicada à empresa; 

f )  as máquinas, caracteres e outros objetos tipográficos, uti- 
lizados na impressão do jornal constituem garantia de pagamento 
da multa, reparação ou indenização, e as despesas com o processo 
nas condenações pronunciadas por delito de imprensa, excluídos 
'os privilégios eventuais derivados do contrato de trabalho da 
emprêsa jornalística cDm seus empregados. A garantia poderá 
ser substituída por uma caução depositada no princípio de cada 
ano e arbitrada pela autoridade competente, de acordo com s 
natureza, a importância e a circulação do jornal; 

g )  não podem ser proprietários de empresas jornalísticas as 
sociedades por ação ao portador e os estrangeiros, vedado tanto 
a êstes como às pessoas jurídicas participar de tais empresas como 
acionistas. A direção dos jornais, bem como sua orientação inte- 
lectual, política e administrativa só poderão ser exercidas por bra- 
sileiros natos". 

Após diveiSos sucessos políticos, queda do regime ditatorial, 
eleição de presidente da República, tivemos a convocação de uma 
Assembléia, que votou a atual Constituição Brasileira, em 1946, 
cujo art. 15, § 5.O, com pequena diferença, reproduz o art. 113, 
inciso 9.4 da Lei Maior de 1934. A parte final ficou assim redigida: 

"Não será, porém, tolerada propaganda de guerra, de proces- 
sos violento-ara subverter a ordem política e social, ou precon- 
ceitos de raça ou classe". 

Voltava a vigorar o Decreto n. 24.776, que foi substituido 
pela atual Lei d k  Imprensa, que recebeu o n. 2.083, datada de 
12 de novembro de 1953. Esta tem suas vigas mestras nos arti- 
gos 1P e 8.9 que, respectivamente, rezam: 

'% livre a publicação e a circulação no territóro nacional de 
jornais e outros periódicosu. 



"A liberdade de imprensa não exclui a punição dos que pra- 
ticarem abusos no seu exercício". 

A circulação dos jornais e periódicos sofre as restrições ex- 
pressas no § 1P do art. I?, que proibe a publicação e circulação 
rde jornais e outros periódicos quando sem editores ou redatores 
conhecidos ou quando atentarem contra a moral e os bons costumes. 

Os jornais ou periódicos que não trouxerem os nomes dos 
editores, diretores ou redatores são considerados clandestinos. 

Durante o estado de sítio os jornais ou periódicos estão su- 
jeitos à cemura, na matéria que diz respeito às causas que deram 
motivo à sua decretação. 

Fixa o art. 3P, que a responsabilidade principal nas emprê- 
sas jornalísticas e sua orientaçá~, assim intelectual como adminis- 
fativa, caberão exclusivamente a brasileiros. E, por essa razão, o 
art. 2 . O  veda a propriedade dessas emprêsas, sejam políticas ou 
simplesmente noticiosas, a estrangeiros e a sociedades anonimas 
por ações ao portadcrr. E o § único acentua que nem estrangeiros, 
nem pessoas jurídicas. excetuados os partidos nacionais, poderão 
ser acionistas de sociedades anônimas, ou não, proprietárias de 
emprêsas jornalísticas. 

"Os jornais ou periódicx com as oficinas impressoras de  qual- 
quer natureza, pertencentes a pessoas físicas ou sociedade, devem 
ser registradas em cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídi- 
cas", conforme o art. 5.O, e o pedido será instruído com os docu- 
mentos indicad~s no art. 6.O. 

Constituem abusos de imprensa, relaciona o art. 9.O: 

a) Fazer propaganda de guerra, de p r o c e e  violentos para 
subverter a ordem política e social, ou p o p a g a n e  que se propo- 
nha alimentar preconceitos de raça e de classe; b) publicar no- 
tícias falsas ou divulgar fatos verdadeiros, truncados ou deturpa- 
dos, que provoquem alarma social ou perturbação da ordem pú- 
blica; c) incitar a prática de qualquer crime; d) publicar 
segredos de estados, notícias ou informações relativas à sua força, 
preparação e defesa militar, ou sôbre assunto cuja divulgação fôr 
prejudicial à defesa nancional. desde que exista n%na ou reco- 
mendação prévia, determinado segrêdo, confidência reservada, ou 
desde que facilmente compreensivel a inconveniência da publica- 
ção; e )  ofender a moral pública e os bons cdktumes'; f )  calu- 
niar alguém, imputandalhe falsamente fato definido como cri- 
me; g) difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua re- 
putação; h) injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade e d s  
coro; i) obter favor ou proveito indevido, mediante publica- 



ção ou ameaça de publicação de escrito ou representação figura- 
tiva desabonadora da honra ou conduta de alguém. 
i As penas são de detenção e multa. 

Especifica a lei os casos em que é admitida a prova do fat3 
imputado a aqueles em que a não é admitida. 

O condenado por delitos de  imprensa fica também sujeito a 
pagar ao ofendido as perdas e danos que houver ocasimado, cor- 
rendo esta ação perante o juízo civel. 

Classifica, com clareza, os escritos que não constituem abuso 
de liberdade de imprensa, tais como críticas desfavoráveis de 
obras literárias, científicas, artísticas; publicação dos debates nas 
assembléias legislativas e noticiário a respeito; crônica dos deba- 
tes escritos ou orais perante os juízes ou tribunais; exposição de 
qualquer doutrina ou idéia etc. Evidentemente, desde que tais 
publicações sejam isentas de ânim3 de injuriar. 

Assegura o direito de resposta, de acordo com os arts. 17 a 25. 
Ois respc~iisáveis pelos delitos de imprensa são, sucessiva- 

mente, o autor do escrito, o diretor ou diretores, o redator ou 
redator-chefe de jornal ou periódico, o proprietário da oficina onde 
se imprimiu o escrito, o gerente da oficina, o distribuidor ou dis- 
tribuidores da publicação ilícita e os vendedores das ditas publi- 
cações. 

"O julgamento compete a um Tribunal composto do Juiz de 
'Direito que houver dirigido a instrução do processo e que será 0 

seu presidente, com voto, e de 4 cida&os sorteados dentre 21 
jurados da Comarca". (art. 41). 
, A prescrigão da ação ocorrerá um ano ap6s a data da publi- 
cação do escrito incriminado, e a da condenação, no dobro do 
prazo em que fôr fixada. 

A Lei n. 9 0 8 3 ,  com seus admissíveis senões, tem sido criti- 
cada por uns e bem aceita por outros. Não se pode negar, entre- 
tanto, que não seja uma lei inspirada em princípios democráticos. 

O fundamento básico de toda lei de imprensa deve ser: Li- 
berdade e Resporrsabilidade. 

Rui Barbosa nos seus Comentários à Comtifttiçáo Federal 
(1891) ao Merir-se ao 9 12, do art. 72, assim se expressa: 

''De tôdas as liberdades, a do pensamento é a maior e a mais 
alta. Dela decorrem tôdas as demais. Sem ela tôdas as demais 
deixam mutiladasoa personalidade humana, asfixada a sociedade, 
entregue à cmrupção o govêrno do Estado. Nenhuma Constitui- 
$50 lhe abona maior amplitude que a nossa, quando institui no 
art. 72, § 12, que em qualquer assunto é livre a manifestação do 
pensamento, pela imprensa ou pela tribuna, sem dependência de  



censura, respondendo cada um pelos abusos que cometer, nos ca- 
sos e pela forma que a lei determine". 

E quem poderia negar que de todas as liberdades a de pen- 
samento não seja a mais alta? 

Um povo sem liberdade é um povo mutilado naquilo que 
êle tem de mais nobre; um p ~ v o  que não tem liberdade de pensar 
e manifestar seu pensamento é como se não existisse, porque só 
através das conquistas do espírito que as nações se engrandecem 
e constroem para os séculos e para a humanidade. 

O abuso é que deve ser punido. Mas o pensamento criador, 
a livre critica, a exp%içáo de idéias, a discussão superior, não 
podem sofrer os freios das imposturas, e cerceamento dos pode- 
rosos, a perseguição dos que esmagam a liberdade de pensamento 
para explorar os fracos e os oprimidos. A liberâ'ade do pemamen- 
to deve ser, acima de tudo, a mais poderosa das armas que a 
humanidade possui para conquistar dias mais felizes e menos an- 
gustiosos. 

Liberdade e responsabilidade - duas palavras que abrem 
horizontes mais amplos para os explendentes destinos de um mun- 
do melhor. Um mundo onde haja menos injustiças, uni mundo 
mais equilibrado, mais humano mais digno. Um mundo onde O 

estado não obsorva o indivíduo e nem seja absorvido p3r grupos 
dominantes. 





SOB O SIGNO DO CIVISMO 

(Vida de Luiz Americano - Voluntário do Paraguai) 

Jorge Americano 

Os mais antigos lembram-se dêle: um velho alto, de bigodes 
e cabeça toda brenca, fardado de coronel honorário do exército, 
nas solenidades cívicas ostentando ao peito as quatro medalhas 
ganhas na Campanha do Paraguai. 

Luiz Americano nasceu em 1848, em Pouso Alegre, a cidade 
mineira à beira d'o rio Mandu, afluente do Sapucaí, cidade de ve- 
lhas casas de taipa, longos muros de adobe, ocultando quintais; 
carros de bois, chiand~, caregados de gêneros trazidos das roças, 
cavalos atados aos moirões fincados nas ruas. 

Fôra levado ao batismo com o nome de Luiz Carlos, filho do 
advogado provisionad'o Coronel Aurel,iano Baptista Pinto de Al- 
meida e sua mulher D.a Maria da Anunciação Vilhena de Almeida. 

Luiz Carlos de Almeida brincava e peraltava como os merri- 
nos da sua idade. Ao entrar êle na adolescê,ncia, seus pais, entu- 
siastas da abolição da escravatura, empolgame com sua decre- 
tação na América do Norte e substituem-lhe o *me Luiz Carlos 
por Luiz Americano. Tanto mais1 fácil de pegar o nome adotado, 
quando se repara que o seu portador era muito elt3, alourado, 
olhos muito azuis. 

Vai Luiz Americano Vilhena de Almeida mandado para o 
Rio de Janeiro, a estudar e trabalhar, quando chega à Corte do 
Império a notícia do aprisionamerrto, por Solano Qpes, Tirano 
do Paraguai, do navio brasileiro "Marquês de Olind'a", onde ia 
Carneiro de Campos, presidente nomeado para a província de 
Mato Grosso. 

Todo o entusiasm3 cívico, que fizera com que o pais lhe 
mudassem o nome, ressurge agora no filho. Com 16 anos de 
idade, alista-se no 2.O Regimento de Voluntários da Pátria, sob 
o comando do Coronel Manoel Deodoro da Fomeca. 

O que foi a campanha, dizem-no os historiadores. 



Nessa primeira fase, ventos minuanos, vadola, charcos palu- 
dosos onde grassam a malária e a desinteria. Ligeiros encontros 
de guerrilhas aDntra o inimigo. 

Numa fria manhã, em Tuiutí, a 24 de maio de 1866, trava- 
-se a batelha em que é ferido no braço direito. 

Quiseram amputar-lhe o braço, mas um méidico opinou que 
fosse deixado morrer socegado. Mas venceram a mocidade e a 
vontade de viver. 

Luiz Americamrr vai convalecer em Buenos Aires, na casa 
da família Benito Machado, que, como muitas outras, recebi@ e 
acolhia feridos da guerre. Por longo tempo, traz o braço na tipóia, 
atada ao pescqo. 

O G~vêrno Imperial, "atendendo aos relevantes serviços pres- 
tados na guerra atual contra o Govêrno do Paraguai" promove 
vários voluntários da pátria, entre os quais está Luiz Americano 
Vilhena de Almeida, com o pôsto de alferes. 

É essa a última vez em que é designadrr pelo sobrenome 
Vilhena de Almeida, e com isso, também, se encerra o primeiro 
ciclo da sua vida cívica. 

Ele, 'agora, está no Rio de Janeiro, trabalhando para o co- 
mércio, a viajar pelas províncias de Minas, Goiás e Mato Grosso. 
ora seguindo velhas trilhas bandeirantes, ora cruzando aldeamen- 
tos de índios nus. 

Mas não se conforma com essa vida, já de si aventurosa. 
Preocupa-o o problema cruciante da escravidão. A êste se entrega 
como propagandista, de corpo e alma, arrostando a hostilidade de 
comerciantes e de fazendeiros, cuja prosperidade assentava m, 
trabalho escravg 
1 Pondo em risco o emprêgo e até a vida, Luiz Americano 
teima, discute, insiste, nunca desiste, prega a emancipação, protege, 
'acolhe e aco<ta escravos foragidos. 

É evidente que tal atividade desagradaria à maior parte, para 
a qual a propriedade escrava era intangível. 

O q u e a m i r a  é que a situação de Luiz Americano durasse 
assim, por tantos anos, sem maiores percalços, até 1883. 

Nesse ano, êle atende à sugestão de seu irmão, o engenheiro 
Gabriel Osório c& Almeida, que trabalha na Estrada de F e r r ~  
Porto Alegre a Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e fixa resi- 
dência em Porto Alegre, como secretário do diretor da Estrada, 
o engenheiro Eugênio de Mello. 

Inicia-se, aqui, nova fase na vida de Luiz Americano, e êle 
a ela se entrega de corpo e alma: a propaganda republicana. 



Não lhe importa que o novo emprêgo dependa do govêrno 
Liga-se aos republicanos rio-grandenses e é feito secretário do j x -  
na1 republicano "A Federação". 

O chefe incontrastado no Rio Grande é Júlio de Castilh-, 
que o faz seu íntimo amigo e o convida para padrinho de uma 
das filhas. 

Luiz Americano, por haver servidrr no Paraguai sob as or- 
dens de Deodoro, que é agora comandante das armas em Pôrto 
Alegre, procura aproximer dêle Júlio de Castilhos, prom69vendo um 
encontro de ambos. Nessa errtrevista, Deodoro manifesta-se sim- 
pático à república, pois teme um terceiro reinado, o da princesa 
Isabel, sob a influência do marido, um príncipe estrangeiro. Mas 
ressalva que, enquanto o "velho" (O Imperador) fâr vivo, não 
contem com êle para nenhum rnrwimento. 

Além de secretário de um jornal republicano, Luiz Amei 
aicano frequenta rodas republic~nas, conspira, discursa na praça 
pública, pouco se importando que o jornal governista reclame a 
sua dlemissáo do cargo que exerce na estrada do govêrno. 

Há muitos companheiros na propaganda: Júlio de Castilhos 
como chefe, Germano Hasslocker, Demétrio Ribeiro, Constância 
Alves, Ramiro Barcellw, Assis Brasil, Borges de Medeiros. 

Os anos que decorreram de 1883 a 1887, no Rio Grande do 
Sul, foram os mais intensos â'a sua vida, a ponto que muita gente 
em São Paulo o tinha como riegrandense. 

Em 1887, Luiz Americano casa-se em São Paulo e para aqui 
se muda. Mas não deixa a propaganda republicana, e aqui cons- 
pira, promovendo encontros em sua casa entre os companheiros 
rio-grandenses que vinham a São Paulo, e os republicanos paulistas 
Francisco Glicério, Campas Salles, Manoel Lopes de Oliveira, Ber- 
nardiao de Campos, Paulo de Sousa Queiroz, vicdrino Carmilo. 

Ocorre, em 1888, a lei da abolição dos escravos, que põe em 
delírio de alegria tanto os pretos, como os brancos abolicionistas 
e republicaax. Luiz Americano entra em casa dizendo que a raça 
branca se redime do imenso crime. 

A 15 de novembro de 1889, chega do Rio de Janeiro, onde 
estava Francisco Glicério, a notícia da proclam'ação &mRepública. 
Novo del í r i~  pelas ruas. 

D o  grupo dos conspiradores, são escolhidos os novos elemen- 
tos da polícia: Chefe de Pr>lícia, Bernardino de C a p o s ;  delegados 
Luiz Americano e Paulo de Sousa Queiroz. 

A República, porém, está mal consolidada. Quando Deodoro 
renunciou à presidência, assumiu o Vice-presidente Fllrxiano Pei- 
xoto. Mas rwolta-se a Marinha, em 1893, chefiada por Custódio 
José de Me110, e os republicanos históricos juntam-se em torno 



de Floriano. Fôrças sulistas, chefiadas por Gumercindo Saraiva, ati- 
ram-se também contra Floriano. 

Luiz Americano, feito tenente-coronel, mganiza e comada o 
batalhão n.O 108 da Guarda NacionaL Conduz forças para Itararé, 
onde o revoltoso Gumercindo Saraiva é contido. 

Passados poucos anos após dominada a revolta, sucedem-se 
outros movimentos - revolta de João Cândido e uma série de 
sargentadas durante o govêrno de Hennes da Fonseca. Luiz Ame- 
ricano empolga-se de cada vez e oferece de cada vez os seus ser- 
viços em defesa da ordem constituída. 

Era preciso vê-lo, também, como um líder entre os veteranos 
do Paraguai, tocE3s mais velhos que êle, Bento Bicudo, Oliveira 
Campos, Borges Lagoa, Carlos Boucault. 

Era preciso vê-lo, ainda, em 1915, cheio de entusiasmo cívico, 
diante da propaganda da lei do serviço militar obrigatório, divul- 
gada pela palavra eloquente de Olavo Bilac. 

E, em 1918, quando, já septuagenário, presta serviços auxi- 
liares, enquanto a gripe espanhola dizima, iassola e apvora. 

A República sofre novos revezes políticos: Revolta do Forte 
de Copacabana, em 1922; revolta de Isidoro, em São Paulo, em 
1924. Luiz Americano, caminhendo para os 80 anos, está vibrante 
cFe indignação contra os chamadcrs mazorqueiros. 

Quando, em 1930, um movimento do sul, favorecido pela in- 
disciplina militar, implantou o que o seu próprio autor chamou. 
mais tarde, "um mar de lama", Luiz American'o, octogenário, foi 
dos primeiros que, sem receio de censura da correspondência, car- 
teou-se com Washington Luiz, o grande exilado. 

E, na revolução constit~cionalist~ de  1932, o velhc> veterano 
do Paraguai, 3á com 84 anos de idade, dá exemplo de civismo, 
carteando-se com Pedro de Toledo, que está no exílio. 

Há, pois, nesta longa vida, quatro ciclos cívicos distintos: 
- o d a  oferenda de sangue, aos 16 anos, na guerra ocrntra 

o Govêrno do Paraguai; 
- o da propaganda abolicionista, em que, dos 20 aos 34 

anos, tmbalha intensamente pela abcrlição da escravatura; 
- o da propaganda e conspiração republicana, no Rio Gran- 

de do Sul e depois em Sáo Paulo, dos 30 aos 34 anos; 
- o da omsolidação da República, dos 40 anos até à morte, 

à beira das 86 anos. 



Viveu, pois, sob o signo do civism3. 
Assim o viram, ora à paisana, ora fardado, sempre agindo, 

combatenda, propagando, os que viveram no seu tempo. 
Jovem, deu o sangue. 
Amad'urecido, o trabalho entusiasta. 
Envelhecido, a cooperação generosa. 
Há, em São Paulo, duas ruas a que está ligada a sua perso- 

nalidade: 
A Rua Tuiuti, aberta em terras que o govêmo lhe doou por 

serviços da guerra 
E a Rua Luiz Americeno, sublinhada o "abolicionista". tam- 

bém na vila Gomes Cardim. 
%te artigo é o pálido preito que lhe dedicam os filhos. 





"A PAZ COM O TAMOIO" 

Ldz Tenório de Brito 

Conhecido o roteiro que conduziu P d x o  Alveres Cabra1 ao 
descobrimento do Brasil, passou a interesar a outras nações a ex- 
ploração da, nova terra. 

A França terá sido das primeiras a trilhar o caminho aberto 
E o fêz resolutamente, primeiro aomerciando com o índio, ten- 
tando logo após fixar-se definitivamente em algum ponto da 
imensa costa brasileira. A mais séria da tas  tentativas foi a que 
resultou na experiência da baía da Guanabara. 

Aí desembarcando na segunda1 metade do século XVI, com 
podenosos recursos em homens e material de guerra, alimentavam 
os franceses o objetivo claro de uma instalação definitiva. A con- 
juntura desenhou-se grave. País pequeno, população escassa, no 
apogeu dos descobriment~ marítimos, era ainda mister que Por- 
tuga,l mantivesse intactas as conquistas já levadas a efeito nou- 
tras partes dom undo. (I 

Enquanto ao Brasil, que desde os primeiros tempos se des- 
tinara à formação de vasto império, necessário se fazia defendê-lo 
contra investidas assim perigosas. 

A presença do francês calvinista na Guanabara ameaçava sob 
tríplice aspecto a unidade do Brasil. geográfioa, lin&etica e 
religiosa. \ 

Como fator agravante da situação, já de si delicada, conse- 
guiu ro intruso as boas graças da grande rqãa  tamôio que do- 
Minava o litoral da Bertiogal até Cabo Frio. . 

Tornaram-se amigos e aliados na guerra. 
Povo belicoso por excelência, eram dez mil arcos com que 

passou o francês a. contar sôbre os próprios recursos que já seriam 
suficientes para enfrentar o lusitano em qualquer emergência. Por 
outro lado, nunca tinham sido boas, razoáveis sequer, as relações 



Entre o tamôio e o Português. A aliança agora estabelecida trouxe 
ar, índio maior estímulo nas hostilidades ao lusitano. 

Resultado imediata da circunstância foi a tentativa de d e s ~  
kruição levada a efeito contra o Colégio que, de São Vicente, pas- 
sara para o planalto Piratininga, por ordem do Padre Manoel da 
Nóbrega, primeiro provincial dos jesuítas no Brasil. 

Não há dúvida sobre a excelência do local escolhido p e l ~  pro- 
vincial Padre Manoel da Nóbrega para a edifiçação do Colégio 
de São Paulo de Piratininga. Oferecia a Colina histórica condi- 
ções naturais de defesa de alto merecimento. As escarpadas ladei- 
ras que a circundavam, cobertas de mato, era de difícil acesso. 
Isto do ponto de vista topográfico, de valor defensivo imediato. 

Em relação à parte geográfica, nãr> have?ia no planalto n e  
nhum outro que o igualasse. As imensas planícies que se des- 
dobram em derredor permitiriam, no futuro, o desenvdvimento 
de uma cidade para milhões de habitantes e o pujante parque in- 
dustrial que hoje nela se expancre. 

Ponto cr>nvergexrte de caminhos indígenas vindos de diferen- 
tes regiões, ensinaram êles os desvios da.s serranias que circund'am 
São Paulo, por onde mais tarde passariam as paralelas de aço. 
na sua missão de levar o progresso aos mais distantes rincões do 
extenso hinter1,and brasileir~. 

Foi a visão do homem de Estado, que em Nóbrega palpitou 
exuberante, que presidiu as grandes decisões de jesuíta ilustre. 

Em viagem de inspeção às instalações do Sul, não gostou O 

Padre Manoel da Nóbrega de São Vicente para sede do Cr>légio, 
pela preferência do Padre Leonardo Nunes. E não gostou porque 
vivia o litoral vicentino sob duplo flagélo: a pirataria marítima 
e pr,r terra, o &dio ad'verso. 

Deslocado essim o Colégio para serra acima, passm o Padre 
Manoel da Nóbrega a cuidar de sua seguranlça: O chefe Tibiriçá, 
no hoje Largo de São Bento e Caiubí na Tabatinguera, garantiam- 
lhe os flancos. 

Exposiçã~r, pormenorizada e convincente levou o governador 
geral M e m a  Sá a atender o Provincial, removendo a Câmara 
Municipal de Santo André da Borda do Campo para o Pátio CTO 
Colégio, que passou então a o ~ g r e g a r  toda a população esparsa 
pelo planalto. 

Assim, quando em 1561, ocorreu o assalto dos índios, insu- 
flados pelo francês da Guanabara, a defesa da Colina Sagrada 
pôde ser feita o m  vantagem. Como era cGsa esperada pela pers- 
picácia do Padre Manoel da Nóbrega, obras importantes de for- 
tificação do baluarte foram levadas a efeito com antecedência. 



sob a direção de João Ramalho que igualmente lhe comandou a 
ação de represália ao atacante. 

Após dias sucessivos de luta sangrenta, de gritaria e assédio 
refluiram os idos.  Refeitos parém do abalo ~ f r i d o ,  reaparelha- 
dos dos seus rudes petrêchos de guerra, voltariam êles à sinistra 
empreitada de destruir o núcleo católico de São Paulo de Pi- 
~atinirtga. 

Atento, meditava o Padre Manwl da Nóbrega. 
E é dessa época a instalação de verdadeira rêde de postos 

avançados, composta dos aldeiamentos que então se f3rmaram em 
tôrno do Colégio, d'irigidos pelos abnegados padres que o serviam: 
São Miguel, Itaquaquecetuba, Guarulhw, Emboaiçava, Carapicuí- 
ba, Itapecerica e Ibirapuera - Santo Amaro de hoje. 

Nenhum índio mais, isolado ou em grupo, damandaria o Co- 
légir> sem ser visto e anotado. 

A confiança renasceu na população atribulada. 
O trabalho retomou suas atividades normais. 
Refazia-se aos poucos a vida no planalto. 
Em meio aci desafogo e bem estar geral que se apossaram de 

Piratininga, contagiando toda a população, um homem havia in- 
quieto: o provincial dos jesuítas, Padre Manoel da Nóbrega. Te- 
mia êle pelo destino da terra que lhe arrancara um dia ao pisá-la, 
quando em companhia do governador geral Tomé de Souza de- 
sembarcou na Bahia - a frase que a história recolheu: "Esta 
terar é a nossa emprêsa". Emprêsa que êle entrevia umidade geo- 
gráfica, linguística e religiosa sob a égide do Luzo-Cristianismo 
$e que era o arauto no Brasil. E o magno empreendimento via-se 
agora ameaçado de soçobrar com a presença no Rio de Janeiro 

0 do francês calvinista. apoiado por dez mil arcos do tamôio. 
Noites de ansiedades, povoadas de horripilantes visões, fa- 

ziam sofrer o grande homem. Eis que, derrepente sentiu no cére- 
bro o calor de estranha luz. 

Surpreendente resolução se cristalizara na ardente imagina- 
@:, do Padre Manuel da Nóbrega. Examinou-a o provincial sob 
diferentes perspectivas, pesou-lhe devidamente os próskrbs contras, 
adotando-a pr>r fim como ação a seguir, definitiva e inconstrastável. 
Iria negociar pazes com o tamôi~. 

E aos primeiros clarões da manhã que se 8proximava, des- 
pertou o seu secretário, o irmão José de Anchieta. (ainda não era 
padre). 

Transmitiu-lhe a idéia já corporificada através de vigílias 
crolm258s. 



Ouviu-lhe José de Anchieta o plano pordigioso e transbor- 
dante de entusiasmo e aplaudiu irrestribamente. E sem perda de 
tempo puseram-se os dois, visionários a caminho de São Vicente. 

Inteiradr, quanto aos objetivos contidos no projeto temeroso, 
pôs-se José Adorno à disposição dos religiosos. 

Era Jos6 Adorno genovês de origem e com os irmãos - ar- 
hadx em São Vicente. 

A história tem sido parcimoniosa em elogios - sequer refe- 
rências - à memóna dessa benemérita figura do século XVI. 

Na fase épica que significa a expulsão do francês do Rio 
de Janeiro, deixou José Adorrw assiinalada a sua passagem p x  
serviços inestimáveis prestados à causa da unidade do Brasil - 
Lusitano. 

Em agilissima embarcação dos sew estaleiros, par êle mesmo 
dirigida, rumou o genwês com a preciosa carga para a praia de 
Iperoig. 

Pequeno surrão, encerrando modestos paramentos e utensílios 
litúrgicos constituiu ao que parece a Única bagagem da fabulosla 
viagem. 

Dividido ao m e b  o percurso, dormiram os itinerantes em São 
Sebastião, alcançando ao dia seguinte o ponto cobiçado. 

Alvoroçou-se a indiarada M praia, face a tão insólito acon- 
tecime&:, e acercando-se das estranhas figuras humanas, foi o 
primeiro gesto esboqado no sentido de, sem mais delongas, liqiu- 
dar-se com os dois padres, 

Vencendo porém prudente intervenção de alguém dentre os 
selvagens, conseguiram os audazes parlamentares chegar à pre- 
sença dx maiorais da tribo. 

Iniciavam-se desde êsse momento aquelas notáveis conversa- 
ções que se wlongariam por meses consecutivos, culminando com 
a famosa paz de Iperoig, de tão fecundas consequências para o 
Brasil nascente. 

Extrmrdinária e original batalha diplomática jamais conhe- 
/ida em terras da América, no plano em que se desenvolveram 
as negociações de Iperoig. De um lado, êsses homens rudes, va- 
lentes, or u osos de sua cmdiçáo de chefes da mais poderosa 
nação ind I$? ena do Braslil-cabralino: C>unhanbebe, Pindobuçu e de- 
mais elementos dominadores do vasto trato litorâneo brasileiro 
ocupado pelo tomôio, respeitadr, e temido. Do outro lado, dois 
indefesos embadtadores da magna causa da integridade do Brasil- 
lusitano, sèriamente ameaçada pela presença há dez anos do fran- 
cês calvinista na baía da Guanabara. Luta de gigantes entre a 
força bruta, apoiada na tradição galharda de guerreiros invictos - amaciada afinal pela tenacidade, pela inteligência e pela fé 



religiosa que alimentava o inquebrantável espíri t~ de sacrifício dos 
veneráveis padres Manoel da Nóbrega e José de Anchieta. 

Muito se tem escrito sôbre oi tratado de Iperoig. 
A impressão que resta no entanto dessas leituras é a de que 

o fundo psicológico dos fatores que determinaram a desfêcho da 
contenda em favor do Brasil, ainda não foi devidamente esqut- 
drinhado. Ao contrário disso. O magno acontecimento só tem ser- 
vido até hoje para dar largas a paixões injustificáveis e a exacer- 
bados jacobinismas de uns e a grosseiras expansões humorísticas 
)de outros. De acôrdo c3m levianos comentaristas, surgidosi atra- 
vés dos quatrocentos anos que nas separam daquêles tempos he- 
róicos, passou o tamôio à história simplesmente como pnmotos 
de  festins antropofágicos. 

Escritor patrício, membro da Academia Brasileira de Letras, 
escreveu que Cunhambebe ficava mal humorado no dia em que 
nãr, tinha uma tíbia humana para roer. 

Ora, é ponto pacífico entre os historiadores moldernos que o 
índio brasileir~ não foi cenibal. Do seu ritual guerreiro fazia parte 
istc> sim, o sacrifício do inimigo vencido que era em seguida de- 
vorado - notadamente o prisioneiro volorma. 

É destituído, pois do sentido científico a alusão do Sr. Viíia- 
to  Corrêa. 

Outros, cro~llistas de todos os tempos, censuram-lhes ai c%- 
tumes, OS hábitos de vida. Não procuram no entanto pelo estudo 
adequad3 e honesto, indagar dos verdadeiros motivos que leva- 
ram aquêles homens formidáveis a abandonarem os francêses, vo!- 
tando à causa lusitana que era a causa do Brasil. 

Infindáveis as discussões entre os chefes tamôios e os pad~es. 
O tema era imutáveI, queixas do índio contra o português. Mas 
i s t ~  só por si, já constituía fato inusitado. Hodkns poderosos, 
agressivos, habituados ao mando incontestado, argumentando com 
estranhos, sôbre assuntos que julgavam do seu exclusivo interêsse. 

Mostra a circunstância alto sentido de compreensibilidade 
dos brasilíndios. Não importa que as soluções aos problemas pos- 
tos em foco fôssem demoradas. O essencial é que viessem, como 
de fato vierem. *.r 

Para mentalidades infantis - crianças grandes que eram - 
segundo observação de Basílio de Magalhães, o raciocínio seria 
mesma Vagaroso. E .o foi. e 

B&&ses a fio trabalharam os padres na defesa das teses que 
as animavam, até chegarem as partes ao acôrdo almejado. 

Gago, transmitia o Padre Mamel da Nóbrega a Anchieta 
os argumentos adpquados a neutralizar oa ressentimena% dos 
índios e aquêles que deveriam ind'uzí-los a deixar o francês, vol- 



tando ao convívio lusitano. Poeta e músico; expressandci-se ainda 
fluentemente no linguajar da terra, levava-os Anchieta aos seus 
interlocutores vasados em modulações poéticas e musicais. 

Se .o misticismo que emanava daquelas duas singulares figu- 
ras já havia desde o primeiro momento fundamente impressiona- 
do o índio - o que indiscutivelmente concorreu para lhes garan- 
tir a vida, a qualidade de artista, agora revelada pelo Padre An- 
chieta o fascinara irremissivelmente. 

I3 preciso salientar nestas alturas o gosto que a tamôio tinha 
pela hospedagem. João de Lery, que viveu na Guanabara nessa 
Iépoca, pôs em relêvo esta faceta do tamôio. Vingativo porém, 
constitue verdadeiro milagre a preservação dos padres - face a 
luta de vida e de mrxte que aci momento mantinha com o por- 
tuguês. 

Ésses contrastes chocantes no caráter do tardio foram bem 
,apreciados pelos criadores do indianismo brasileiro: José de Alencar 
e Gonçalves Dias, cujos vultos centrais dos seus grandes poemas, 
tiveram como mod&lo o tamôio. A Gonçalves Dias sobrava au- 
toridade. 
, O indianismo que esposara resultou um tanto do atavismo a 
que estaria sujeito - descendente próximo que era do indigêna 
maranhense, decorrendo a parte científica dos profundos estudos 
a que se de!dicara, de onde o renome que adquiriu de etnóli3go 
acatado nos meios onde êsses trabalhos eram frequentes, no Brasil 
quanto no estrangeiro. 

Reforçando êstes importantes aspectos da vida cultural de 
Gonçalves Dias, acrescente-se a incumbência que lhe atribuiu o 
Imperador D. Pedro 11, em sessão de 1847, do Instituto Histórico 
le Geográfico Brasileiro, expressa nos seguintes têrmos: 
- " Commrar o estado físico, intelectual e moral dos indí- 

genas da quinta parte ci'o mundo com os do Brasil, considerados 
uns e outros na época da respectiva deso2berta e deduzindo desta 
comparação quais ofereciam nessas mesmas épwas melhores pro- 
babilidades à emprêsa da civilização". 

Ainda outro elemento de inegável valor no estímul~ ao co- 
aihecimentoa índio brasileiro: o cargo de inspetor escolar que 
exerceu Gonçalves Dias em t o d ~  o Vale Amazônico. 

Das pesquisas então levadas a efeito, resultaram - Brasil- 
Oceânia" - livro dedicado ao índio brasileiro que estudou no 

a próprio ambiente em que viviam as tribos e o ''Diconário da 
Língua Tupi" que o acompanhou. 

Daí a glorificação do índio, através os sofrimentos que expe- 
rimentou a raça sacrificada, no drama do entrosamento com o 
brsnco conquistador. 



Pela escaldarrte e generosa imaginação de Gmçalves Dias 
perpassaram os vultos magníficos de Bartira, Paraguaçu e Arco- 
verde, primeiras espôsas amoráveis de homens de além mar e 
mães valon~sas daquelas figuras legendárias de mamelucos que 
tão decisivo papel desempenharam na configuração geográfica do 
Brasil de hoje e ainda na formzção étnica da nossa gente. 

A Gonçalves Dias pois, sobrava autoridade na escolha do 
modêlo que deveria representar os heróis dos seus imortais poe- 
mas indianistas. E foi exatamente o tamôio o escalado. Seduziu- 
'lhe a nr>brêza do guerreiro nos prélios sangrerrtos a que se en- 
'tregava desde a infância. 

Fescinaram-no os códigos de honra que orientavam o com- 
plexo viver da grande nação, cujos filhos nasciam, cresciam e 
morriam tendo a guerra como lema a seguir. 

Admirou-lhes igualmente Gmçalves Dias os dons artísticos 
que revestiam a natureza do índio tamôio, aduzindo em arroubos 
românticos considerações a respeito (Brasil-Oceânia, pág. 237) : 

- "Entre os tupís era tudo música e poesia; o nascimento e 
a mmte; a guerra e as festas; o amor e a religião; a linguagem 
ie a vida - tudo era poesia". E continua: "Eram prezados por 
bons cantores e as mulheres mesmo sabiam improvisar e as águas 
da Carioca passavam por ter o condão de maviosidade ao cant3 
dos tamôios. Enquanto os tapuias arrancavam sons duros da gar- 
ganta, semelhpnte ao regongar dos guaribas, ásperx como a roçar 
dos leques pelos troncos escabrosos da palmeira - os tupís be- 
biam na solidão do mar e a entrada das florestas os sons1 mais 
doces da natureza. Na sua linguagem harmmioso e quase toda 
labial, travada e intercalada de vogais - imitavam o ciciar da 
brisa a correr sobre 2s ondas espelhadas do oceaw a agitar leve 
mente a ligara diriviando à tona d'água e a enr-ee pelas 
iôlhas dos bosques que aromatisam o litoral. Valiam-se de com- 
parações para exprimir o pensamento e dos gestos para os remat,ar. 
Falavam cantando porque a poesia e a música andavam intims- 
mente ligadas na sua linguagem orrometopáica: o cair d a  fruta, 
o estalar dos ramos, os sons imitados da natureza. e elevando-se 
a regiões mais altas - no trmão, no raio, no relh%go ouviam 
a voz, viam o olhar, sentiam os efeitos da ira de Tupã; expressões 
felizes que admiramos, imitadas do hebráico em um poeta alemão 
cantando a grandeza de Deus. Para os homens*escolhiam mmes 
que exprimissem a força. a robustez e a coragem; era a anta, O 

tigre, o ipê, a palmeira, a flecha e o arco; p a a  as mulheres os 
dos objetos mais brandos, mais doces, mais delicadx - das aves, 
dos frutos, das flores; era o romper d'alva, o cipó flexível, a jun- 



ça do brejo; e com o sentimento dr, belo que não era muito de 
esperar nêles tomando o nome da flor de manacá, designavam com 
ela a moça mais bela de uma tribo". 

%te o povo que a* Padres Manoel da Nóbrega e José de 
Anchieta levou a Providêda Divina, que velava pelos destinos 
do Brasil-lusitano, a enfrentar na dura contingência. E por ven- 
tura, tanto valera a dialética do Piadre Manoel da Nóbrega quan- 
to terão influido as afinidades artísticas que se identificaram en- 
tão entre Anchieta e o tamôio. 

Homens ~udes, acostumad* a derrotar o inimigo ao embate 
idas armas deixaram-se dominar pelo encanto da poesia e da 
música. 

Venceu a Arte. 
Após três mêses de estenuentes confabulações chegaram as 

partes ao desejado acordo. 
Permaneceria ainda e por longo tempo entre os indígenas de 

Iperoig o Padre José de Anchieta. São concordes os cronistas, 
notadamente Vasconcelos e Cardin e o próprio Anchieta confirma 
em suas cartas, a pressão que no transcurso das negociações exerce- 
ram os francêses sôbre os chefes tamôios, no sentido de um rom- 
pimento com os padres. 

Constante era a presença com êsse objetivo de enviados' da 
Guanabara entre êles. 
, Impunha-se assim a medida adotada. 
, Enquanto Nóbrega levava a grande nova às autoridades com- 
petentes, Anchieta vigiaria. 

Era o Padre Manoel da Nóbrega um homem previdente e 
Anchieta um &negado. 

Completavam-se os dois na ás&a missão de .sacrifício e de 
glória a que se dedicaram, 

Dolorosa a separação. Até o momento havia o consôlo do 
apoio espiritual mútuo, o conforto da amizade recíproca. Agora, 
não. 
, A s o l s  far-se-ia notar com maior intensidade, exigindo re- 
Idobrado esfôrço de ânimo. 

Foi então que, em transes tremendos de ansiedade, desceu 
s o b e  Anchieta d grande inspiração. Em verscxs de cristalina lim- 
pidez teceu êle o famoso poema à Virgem Santíssima. Escrevia-as 
na reia movediça da praia e antes que1 o vento os recobrisse, 
gravava-os na prodigiosa memória paxa, mêses depois, fixá-los 
n3 papel. 



Separado o tamoio, sentiu-se desarvorado o francês. A vitória 
de Estácio de Sá sobre o invasor foi uma conseqüência da Paz 
!de Iperoig. Sem ela correria o Brasil, o riso3 de ver cindida a sua 
homogeneidade. Constitui justo galardáo à tenacidade lusitana em 
preservá-lo forte, para que possa cumprir o seu luminoso destia~,  
no seio da humanidade. 

Glória pois aos heróis da temerária façanha: Padres Manoel 
Ma Nóbrega e José de Anchieta; aos chefes tamoios que com êles 
09n.cordaram assombrando o mundo pensante de hoje pelo alto 
sentido de compreensibilidacre de que der2m provas incontestáveis. 





O TREM D E  FERRO 

(Simples notas) 

Mons. Luiz Castanho de Almeida 

Com a invenção da lowmotiva, (1829) surgiu um novo pro- 
blema urbanístico: a passagem dos trilhos por fora ou por dentro 
das edificaçóes, até um ponto favorável sob vários aspectos à 
cidade, junto ou dentro de seus velhos muros. Nas zonas novas, 
p. ex. nos Estados Unidos e no Brasil, as estaçiks s ã 3  muitas vê- 
ees, núcleo inicial do alinhamento. E, em cidades não metrópoles, 
já existentes, a sua localização fora do casario e até antigm muros, 
atrai novos moradores: bairro residencial dos ferroviários, maxi- 
me se há oficinas, rua cru avenida da Estação, que, de um traça- 
'do em pleno campo, começa a transformar-se com os armazéns 
'dos comissá~ios, os botequins, bares e restaurantes, até hotéis, 
pequena e grande irrdústria, casas atacadistas, barbeiros, remen- 
dões sapateiros e o comércio mais vergonhoso de todos. Avenida 
da Estação! O nome, neste Brasil a dentro, nome popular e sem 
placa, ainda se repetirá onde quer que chegue ponta dos tri- 
lhos, mas logo se transformará em homenagem a vultos ilustres, 
e a corda sentimental continuará soando até desaparecer a ge- 
tração que  cresceu chamando ma da Estaçãia 

Assim acontece com os inúmeros bairros urbanosl "da Estação". 
Bses  bairros, como acréscimo no arruame o antigob ser* 

de quarteirões enxadrezados com eixo na Rua "c, da stação, que, 
igliás, continua adiante, se fôr possível. E a Igreja, em vez de 
ser o início do pcwoamento e comandá-lo, terá de procurar um 
local conveniente. O 

Em Botucatu, a Sorocabana chegou em 1886, parando numa 
elevaçãozinha à direita da cidade. Povoou-se o que faltava da 
rua principal que era caminho para São Manoel, os trilhos pas- 
sarem adiante, em pontilhão sobre a rua e neste século foi cres- 



cendo o Barro da Estação, emendando-se com os cafezais. Aí por 
1923, o nome era Bairro dos Lavradnes, com paróquia fundada 
pelo Bispo Dom Lúcio. Indústrias de máquinas agrícolas, peque- 
na oficina ferroviária, residência de engenheiros e empregados. 

Jundiaí também fez do seu Bairro da Estaçáo uma paróquia. 
Em Batatais, segundo um primoroso discurso de Altino Aran- 

tes, ao inaugurar-se a Mogiana, em 1886, traçou-se a Rua da 
Estação de cêrca de 1.000 metros, numa ladeira, e, então, só 
havia uma casa, a de um comerciante. 

Em Campinas, qualquer um pode ver como a estação foi 
construída no arrabalde, ao final de uma ladeira bem f ~ r t e ,  que 
começa na Praça da Catedral, aos fundos e à sua esquerda, e de. 
semboca nos portões de entrada da estação, ma cheia de bares, 
pequeno comércio, hotéis, o que tudo cmeçou em 1872. 

Aquêle largo é, tipicamente, Largo da Estação, e, segun&o 
li nos jornais de 1932, um avião vermelhinh~ da Ditadura aí 
matou um menino. 

Ainda na Miogiana, podem-se ver dêsses largos típicos, em 
São João da Boa Vista, Amparo e Serra Negra. 

Muitas das estações dessa estrada tão econômica, em vez 
de ficarem nos espigões ou a meia altura, vão colocar-se lá em 
baixo junto ao curso de água, cujas voltas o leito da linha acom- 
panhou modestamente. 

A Paulista prefere os alto% como se pode ver em Jaú, em 
Agudos e quase toda a chamada Alta Paulista. 

O viajante chega e vê a cidade a seus pés. 
O engenheiro de estradas teve de levar em conta a enge- 

nharia urbana ou o que fosse. 
C a s ~  c u r i w  é o de São Roque. A cidade tem por eixo uma 

sua de espigão desde o côrrego até o cemitério. Os1 trilhos tinham 
que passar na borda do vale, em frente. Foi preciso abrir pelo 
charco a Rua da Estação. 

A Câmara, pobre. A Companhia contava com capitais do lu- 
gar e com um sãoroquense na Diret~ria, o Barão de Piratitringa. 
E ela custeou abertura da rua. rP O traço cultural "Largo da Estação" foi resolvido de manei- 
ba diferente pela Sorocabana em alguns lugares. Passando longe 
do centrq aproveitou terrenos baratos e construiu os edifícios no 
meio, formando 8rn pátio particular, beco sem saída, a princípio 
com portão largo, que desaparece com o crescimento, do tráfegr, 
iurbano. Em, tais terrenos nunca falta a casa do chefe que, aliás, 
mora nas próprias estações menores. Exemplos: - Sorxeba, Ta- 
tuí, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Botucatu, cujos pátios, a prin- 



icípio, eram particulares da Estada e, em geral, ainda lhe perten- 
cem de direito. 

A primeira estação que houve em São Paulo foi a da Luz, 
inaugurada em 1867. Não se oxitou de pátio. Gravura antiga 
mostra, com o títulcr de estação, uma plantaforma alta e sem co- 
bertas com um correr de casas de porta e janela que seriam à 
frente, ao contrário de hoje, de fiprma que o viajante, vindo da 
cidade, tinha de saltar os trilhos e subir na plataforma. Pode ser 
um equívoco dos estudiosos, ou uma coisa pncrvisória. A segunda 
é um sobrado e também sem pátio, dando a frente para a Rua da 
Estação, que lhe é paralela e não perpendicular. 

No segurrdo quarteirãicr da mesma rua, dez anos depois, inau 
gura-se a primeira estagozinha da Sorocabana, com o largo da 
"Estação" (Praça General Osório) . 

Resultado: quando a estação atual teve de edificar-se mais 
atrás (para largueza das manobras e porque no largcr estava O 

seu escritório central). ficou de novo com uma rua lateral e, nem se 
vê a torre da estação Júlio Prestes, fechando a perspectiva, e nem 
que de propósito, uma perpendicular sôbre a fachada. A Rua Du- 
que de Caxias não começou mas acabou na Rua da Estação e, 
como 'bcrblesse oblige", foi alargada com avenida até o Arouche, 
donde se vê a tôrre da estação Júlio Prestes, fechando a pers- 
pectiva, mas a estação é de 1930, e de 1940 e pouco a avenida. 

Na realidade, a verdadeira Rua da Estação para a Soroca- 
bana antiga foi engulida até Santa Ifigênia pela Avenida Ipiranga. 
Ainda em 1917, desde essa igreja até a Sarocabana, era uma rua 
de cidade pequena, passeicrs laterais estreitos e maus, casas térreas. 

Já a Rua da Estação, perpendicular e não paralela à Luz, é 
a Florêncio de Abreu. Comprida, de terrenos pouco edificados, 
não era nem o pequeno "bas-fond" de em volta d a  linha férrea. 
nem o centrr, comercial. Sobradões imperiais que serviam de co- 
légios. Antes de 1900, palacetes em alvenaria e mármore da aris- 
tocracia do café. Daí para cá, comércio atacadista, escritórios. 

O pátio da Luz nova, inaugurado no comêço dêste século. 
6 uma curta avenida, que a separa do velho Jardim da Luz. 

A Estação do "Norte" da "São Paulo - Rio de T=meiro", inau- 
"-u gurada em 1875, teve de procurar a linha férrea mglêsa para 

baldeação de cargas, e a rua ou avenida que atravessava, mas 
houve o bom senso de se reservar entre a fachada e a avenida, 
depois, Range1 Pestana, um pequem, naquele teSpo, @ande 'lar- 
go da Estação". Tanto a Sorocabana com a do Norte eram de 
bitola estreita, daí não ser fácil uma Central. mesmo quando o 
movimento era pcruco. Em 1922, - dizia-me o papai, vinha eu de 
Santos num carro de segunda; um sujeito admirou-se da majes- 



tade da Luz e, vendo-me, arriscou: - C'est la Centrale à Saint- 
Paul? - Oui, monsieur! - conseguiu articular com orgul,ho pa- 
triótico mas era mentira. 

Além disso, a Sonxabana e a do Norte eram estações ter- 
minais que exigem um tratamento arquitetônico diverso, com as 
plataformas perpendiculares aos sagiLões. Isto se observa fàcilmen- 
te em ambas, na "Pedro 11" do Rio, na cidade de Santos. Esta 
Yem como pátio externo uma larga rua. ou antiga praça, que exis- 
tiu em função do convento de São Francisco e do cáis. 

Devia mesmo erguer-se junto ao cáis. A do Rio aproveitm 
o antigo Campo da Ãc1ãmação: não para fazer dessa imensidade 
o larga da Estação sob o ponto de vista comercial, tanto que de- 
pois foi ajardinado e é a Pnaça da República. Lá e cá desejou-se 
também a paisagem, o quadro. Ora vamos e venhamos! Era pre- 
ciso derrubar a igreja de Santana só por causa daquela esquina? 
Não haveria j e i t ~  das linhas atravesssrem a rua, tão silenciosa 
naquele tempo? 

O mesmo se diga de Santos: com um jeitinho não seria pre- 
ciso derrubar a igreja de Santo Antônio. Mas a mentalidade era 
que a igreja e estação são apenas ed'ifícios públicos e, em vez de 
desepropriar um terreno particular, pega-se o que está mais à mão 
Com a igreja de Santana (mudada depois) desapareceu a tra- 
dição da festa do Divino em seu largo. Em Santos, acabou a resi- 
dência dos Franciscanos, que datava de 1640! Mas os irmãos da 
Ordem Terceira resistiram, não deixaram derrubar a sua igreja 
tão linda, e foram aprovados pelo Govêrno Imperial. 

Não se deve desvestir um santc> para vestir outro. Então 
surgiu a lenda pitoresca; a imagem de Santo Antônio tem um 
bastão de pra a, dádiva do Visconde de Embaré. Quando os ope- C, rários foram cotmeçar a derrubada, o santo fêz cara feia e come- 
g ~ u  a ameaçar com porretadas.. . Quem as daria seriam seus 
devotos. 

Caso notável é o de Agudcs: a sua Rua da Estação, a mais 
comercial, conta nos ,dois extremos a da Sorocabana e a da Pau- 
lista (1905). 

s riste de Itapeva. Segundo a tradição oral, por briga do 
engenheiro com os políticos locais, mas também, certamente, por 
con~siderações topográficas e econômicas, a estação (1908) ficou 
três q~ i lô rne t r~dda  cidade, que os pass,ageiros nem sequer avis- 
tam. Mas a Câmara Municipal fêz uma estrada-avenida, muito 
bonita à noite, pela sua iluminação elétrica. 

Pior é o caso de Pereiras. Consta que um delegado de polí- 
cia prendeu o engenheiro em noite de bebedeira! Que idéia! 



A estação ficou bem uns 10 quilômetros adiante e uma outra, 
a de Conchas (18&6), reuniu em sua volta novos moradores, tor- 
nou-se distrito, município e, enfim, cabeça de comarca a Povoa- 
ção-Mãe. 

Na Rêde Sul-Mineira, há o caso de Pouso-Alto, cuja estação 
começou a prosperar à custa da sede do município. 

A de Curitiba tem uma larga rua comercial perpendicular. 
Da estação de Belo Horizonte, tão próxima do coração da 

cidade, direi que tem o seu belo jardim como enfeite. Apertada 
contra o morro, a de Ouro Prêto foi mesmo um problema; o trem 
parte para Mariana e a poucos metros não se vê mais a cidade. 

Quem viaja de São Paulo ao Rio, poderá notar a adaptação 
dos edifícios ferroviários: a topografia, procurando a margem do 
Paraíba, com um pequeno largo e a infalível Rua da Estação bus- 
c a n d ~  o centro, ore na planície (Taubaté) ora um pouco elevado 
(Aparecida, Guaratinguetá ). 

Barra d9 Piraí apresenta-se uma rua ladeando o leito da es- 
trada e, pois, com edificações de um só lado, o que vem a) con- 
trariar a definição de nia dada por um sabichão, "caminho com 
casas dos dois lados". O bairro da Estação atraiu a cidade, com 
alguma luta política. 

Um almanaque de São Paulo, de 1896, ainda nomeia vários 
largos e ruas da Estação, p. ex. em Ribeirão Prêto. 

Nesses novos bairros, devida às estações ou em zr>nas antigas 
atravessadas por via férrea, o folclorista pôde pq+cipiar com o 
criminoso, o batedor de carteira, o vigarista, o catten, a meretriz, 
o falso mendigo, o vadio. Numa cidade interiorana, aí por 1946, 
apareceu um caso raro de infância abandonada, meninos ladrões 
iou sòmente mendigos que dormiam nos vagões. 

Em seguida, os profissionais da própria Estação, com toda 
a sua hierarquia, desde o Guarda-freio até o Agerrt e, 

Os carregadores, outrora, na Europa, empregados na Estra- 
da. Os carroceiros, chofers em seus ppntos. Os botequinzeiros e 
hoteleiros. Pequenos comerciantes e artesãos residentes. Alto CO- 

mércio, durante o dia. Residências mais modestas de repente in- 
terrompidas por alguma casa de industrial, um chalé de engenheiro, 
Hotéis modestos ou grandiosos. 

Geralmente, nas cidades do ciclo ferroviário ou que o alcan- 
çaram, embora mais velhas, nu> interior, os hotéis mais finos con- 



tinuaram a se erguer no centro, nas ruas principais, reservando-se 
para as imediações da estrada os hotéis inferiores, os restauran- 
tes e botequins (depois bares). 

A própria palavra "Restaurante", francesismo, é companheira, 
ao que julgamos, da ferrovia, em S. Paulo. Apenas para restaurar 
to estômago, mas, desde que a coisa saiu do recinto do prédio, pas- 
sou a ser também hotel. Até nova pesquisa, o berço do "restauran- 
te", em São Paulo, me parece ser a sala de refeições nas estações 
em que o horário calha. O botequim, ao' contrário, tr9uxe o nome 
de fora para dentro. Ambos são dirigidos por concessionári~s. Ain- 
da vimos tabuletas assim: - Botequim da Estação; Restaurante 
da Estação; Hotel da Estação (fora). 

Em São Paulo, servindo à Sorocabana, havia o "Hotel do Sol", 
de dois pavimentos, .com uma comprida escada de um só lanço 
desde a p9rta. 

Não encontro o seu nome num almanaque de 1896 e creir, 
que data de 1900 para cá. Durou 50 anos. Própria para caipiras, 
isto é, gente acanhada das pequenas cidades e que então viajava 
de trem. Ainda vim% êste hotel, de fora. Em frente à estação 
da Luz, esquina de "Brigadeiro Tobias", a "Rebecchino", também 
de dois pisos ers o das classes médias, aí por 1920-1930. 

Quando lá pernoitei, em 1946, fique desiludido. E depois fui 
ao hotel "Piratininga", prédio nôvq de cinco andares, elevadores. 

Era o tempo da segunda guerra e toda a gente viajava de 
trem. 

Havia fila para as refeições e os hóspedes eram japonêses 
endinheirados da Alta Sorocabana. 

Verdadeiro Hotel da Estação era, n3 Rio, o "São Paulo - Mi- 
nas" (o nome diz tudo) na esquinla fronteira à "Pedro II", num 
sobradão velho, interminável, de três pisos, quartos com sacadas 
de ferro e janelas, a 9 mil réis a diária, em 1927. 

Junto às Estações, encontram-se hoje, caminhões carregando 
e descarregando nos armazéns de carga, e ainda carroceiros junto 
.ao depÓsit9 d s encomendas que vêm no carro-bagagem dos trens 
de carreir / 

Em tempos não mui remotos, carroções puxados por bmros 
e chamados caminhões de quatro rodas, boléia alta, &ando num 
pino o eixo as &das da frente, as carroças de duas rodas, os car- 
ros de bois, as tropas de muares. 

A êsse transporte cargueiro correspondiam os nobres carros 
de praça, tilburis, vitórias e calegas. E' digna de nota que, em 
'Aparecida, havia troles, que são 9s carros de praça :o povo, e 



que nasceram para os meios rurais e fazendas e até mesmo os 
ricos gostavam dêles. 

Romeiros, gente simples. Costumes que desapareceram e tal- 
vez existam algures: os populares sem serviço, principalmente 
homens, enchendo a plataforma na hora do trem de carreira, jun- 
to com famílias que iam ao bota-fora de parentes e amigos, ou 
esperá-los nas cidades mortas, sem fábricas, com meninas lendo 
o "Rocambole" e sonetos dedicados a elas no semanário local. 

Tal costume ainda havia em São Lourenço, em 1932, e exis- 
tirá onde acaso não cheguem boas rodiviax Nas estações de águas 
acontecia exatamente como em Petrópolis, cidade de veranistas, 
onde Dom Pedro I1 ia passar a estação e conversar com amigos, 
a plataforma transformando-se num salão de alta sociedade. 

Que prestígio teve o trem de ferro! 
Até agora só falamos no Brasil. E rro estrangeiro? Mesmas 

cousas, mesmos efeitos, idênticas ocasiões, idênticas cousas, o ho- 
mem reage semelhantemente em toda a parte. 

Citando ao léu, vejo, em romances de costumes, na França, 
uma nova avenida da Estação, modificando o traçado da velha 
cidadinha, e na qual os nobres cavzleiros do vizinho castelo vêm 
passear. Vejo, na Alemanha, uma avenida e um campo ou largo, 
aonde vêm as tropas fazer exercícios militares e 09 viajantes as- 
sustarem-se, na rua, com o barulho dos trens que as atravessam 
entre as cancelas. 

Na Itália, montanhosa, o equilíbrio das estaçõezinhas em fins 
de subida; em Roma, a primeira estação recuada das casas com 
os carros de praça no pequeno largo; na Hungria, a Central de 
Budapest alteando-se ao lado de um grande jardim. Eis aqui al- 
gumas frases soltas de romancistas populares: 

.i> 
''Quand'o saiu da Estação, Ovídio achou perto da porta da 

saída um ônibus de diversos hotéis. A essa hora, o engenheiro 
saiu do compartimento.. . entrou, depois, num restaurante perto 
da estação. Engenheiros da estrada de ferro, seus ex-colegas da 
Escola Politécnica, tinham entrado para jantar" (Xavier de Monte- 
pin, Paris, 1860 e poucos). 

Nesses romances dos primeiros tempos das estra "a as de ferro 
ouvem-se os gritos dos agenciadwes dos hotéis, p. ex. em Floren- 
ça, e isso me faz lembrar coisas de 1925, quando, na saída das 
estações, em São Paulo, empregados dos hotéis apareciam com o 
respectivo nome nos bonés e 3~ carregadores bradavam os nomes. 

E no interior, até mais para 1930 em São Paulo, os chofers 
paravam em frente à escada de fora, oferecendo-se! E' que seu 
serviço era aquêle, não havendo boas estradas. 



ESTAÇÓES EM SI MESMAS 

-. 
No mundo inteiro, as primeiras estações foram modestas, de 

acordo com as pequenas quilometragens iniciais. 
, Aos poucos, foram-se tornando monumentos e entraram na 
história das artes plásticas. Principalmente nas grandes capitais. 
Eram como que ante-salas das cortes. A arquitetura funcional ar- 
ranjou-se belamente, unindo o Útil ao agradável. 

Desde logo se adotaram arcadas de alvenaria na Inglaterra 
e nos Estados Unidos, traços delas se podiam ver na Estação da 
Luz, em São Paulo, e num armazém que há pouco se incendiou 
em Ribeirão Claro. A madeira sempre era mais difícil para êsses 
ascos, bastando as grandes folhas dos portks, algures já em ferro 
'batido. Célebre romance norte-americanio do tempo das primeiras 
ferrovias já nos apresenta essas arcadas em estação de lugar pe- 
queno. Ao mesmo tempo, na Europa e nos Estados Unidos parece 
que, por causa do frio e da neve, surgiram plataformas e linhas 
inteiramente cobertas em tetos ainda de madeira, com dois arcos 
extremos de alvenaria, ou, também, vários arcos do mesmo ma- 
terial, muito altos, cobertos de telhas. 

Usou-se algum ferro, antes da invenção do aço Bessemer. ib- 
tão, 1873 - 1909, foram vencidos enormes espaços, haja vista a 
ponte do Pôrto, a tôrre de Eiffel e os mesmos engenheiros lan- 
,çaram essas grandiosas coberturas em ferro e vidro, desde cêrca 
cre 1900, nas estações. A ponte pênsil em S. Vicente é de 1914. 

Enfim, chegou a era do cimento armado, que permite, com 
maior segurança e economia, tudo o que se fazia só em aço. 

Atualmente, no Brasil, podem-se contar a dedo essas grandes 
caberturas, por ue o clima tropical não as exige e as chuvas tor- 9 renciais podem ser rebatidas com plataformas abertas justamente 
kio lado em que encosta o trem. 

O conforto é maior, onde tudo é coberto, inclusive para os 
funcionários. 

Aliás, a eletrificação vai livrando o incômodo da fumaça. 
As estred s de ferro são, ao mesmo tempo, internacionais e 

nacionais. d aí, algo tipicamente inglês nas estações de estradas 
construídas em todo o mundo pelos inglêses, algo de norte-ameri- 
cano, francês, alemão, conforme os engenheiros. Modelos de esta- 
ções inglêsas vefhos, p. ex., em Pernambuc:, e São Paulo, com as' 
modificações locais. 

A "Luz", em São Paulo, era a mais bela do Brasil, perdendo 
a primogenitura em 1930 para cá. Antes da era dos arranha-cáus, 
foi um verdadeiro monumento da cidade. 



Nota-se ainde, em algumas velhas estações de lugarejos, a 
arquitetura com tijolos vermelhos aparentes, empréstimo inglês, 
lembrando soluções locais, clima nebuloso, severidade. A Santa 
Casa de São Paulo, principiada em 1881, continuou assim em 
seus inúmeros pavilhões. Vantagem: não ser mister renovar a 
pintura externa. Nas Estações, o fumo do carvão enegreceria bre- 
ve o revestimento. Os mesmos inglêses, todavia, adotaram esta- 
çõezinhas de madeira (p. ex., Juqueri). Podiam apr~veitar o gra- 
nito de seus cortes, mas seria mais caro. De tijolos era a primeira 
estação da Inglêsa, no Brás. Duas águas. 

Temos a impressão de que muitas estações da Paulista se- 
guiram o modêlo inglês. E dizem-me que haverá ainda uma ou 
outra assim com os tijolos à mostra. 

De um modo geral, trata-se de pequenas edificações, arma- 
zéns. Em Santos e São Paulo, os primeiros edifícim tinham de 
seguir o costume local, que era o revestimento. 

Antes de 1930, ainda havia muitas estações rurais e de cida- 
des pequenas da Sorwabana de paredes rebocadas, sim, mas p i e  
tadas à imiteção de tijolos aparentes. 

Tantc> pode a tradição, mesmo transplantada. 
Os engenheiros norte-americanos já não levam em conta êsse 

pormenor. 
No meio da mata virgem e na serrania, ou isolada no verde 

dos campos gerais e das chapadas, a estaçãozinha caiada, toda 
branca sob a luminosidade tropical, é um encanto! Lembra a er- 
mida solitária e alva. 

Ainda existem muitas estações de tábua, do Paraná ao Rio 
Grande do Sul, acompanhando a zona dos pinhais. 

O trem é a pressa e o tijolo, também. O fim da taipa de pilão 
em São Paulo coincide com a era ferrmiária. e 

Sabido é que as olarias da Capital Paulista se localizaram 
ao longo da Inglêsa e Sorocabana, tendo mesmo propiciado o 
nascimento e o crescer de Santo André e Sáo Caetano. Menos sa- 
bido, que as amas pioneiras em plena mata virgem (Sorocabana, 
Paulista), não tendo grandes olarias, importavam tijolos da zona 
velha, pela estrada. Conchas, como Adão, foi feit- barro do 
seu  sol^, exportado. 

Até aqui, os muros. As telhas, brasileiras ou chamadas fran- 
cesas. Não digo que as vias férreas introduzissem estas, mas con- 
correram para propagá-las. 

As olarias de São Paulo as exportavam para o interior, desde 
1883, pelo menos. Para as plataformas mais modestas, usou-se 
também a cobertura de zinco. O madeiramento, teto, forro e soa- 
lhos, portadas e janelas, ao modo da terra, geralmente. 



Quando foi que o primeiro cimento alisou inteiras as pla- 
taformas, facilitando o movimento dos carrinhos de bagagens, a 
higiene, etc . . . ? 

Existem plataformas enormes, simplesmente atijoladas. Pen- 
so que, na década de 1890 - 1900, se foi generalizando, em 1875, 
ainda se construiam pontilhões de pedra e cal, sem cimento Por- 
tland. Em 1883, já êste cimento era comum nos anúncios. 

Encontram-se telhados de quatro águas nas primeiras esta- 
ções iniciais, sobrados de dois pavimentos. 0 telhado quase uni- 
versal para as outras, menores, era e ainda é, frequentemente, de 
duas águas. Para armazéns e barracões já estava em pleno uso. 
;E um telhado praticamente interminável se se empregam tesouras. 
Mas, em construções menores basta uma cumieira entre os d l ~ i s  
oitões. Tudo é leve, parece maxer-se com o trem. 

E que lugar mais adaptado do que os oitões para a taboleta 
do nome? Só mesmo entre dois pedaços de trilho nas plataformas 
compridas. 

Entretanto, não se pode generalizar. Houve, também, peque- 
nas estações com telhado de quatro águas. 

Quanto à cobertura da plataforma, dependia, no comêço, do 
movimento da estação. 

Nota-se variedade de soluções para esta cobertura: às vêzes 
vem em continuação direta do telhado, se êste é de duas águas. 
Quase sempre é uma estrutura à parte, mais baixa, firmando-se 
nas paredes e em colunas, pc>is, apenas por um madeiramento es- 
pecial, mesmo porque as primeiras plataformas eram estreitas. E 
curtas, quase nunca se prolongando além dos oitóes. 

Em fotografias antigas não se vê o letreiro com o nome da 
localidade. 

Suspeitoque o uso se introduziu com a multiplicação de es- 
tações rurais. 

Encontro na rara ioonografia ferroviária estações com uma 
calçada rasa, combinando com o que nos automóveis se chama 
paralama e servia de acesso aos primitivos vagõezinhos. Para se 
entender porque um paralama assim, só usado nas extremidades, 
é preciso -rar que eram feitos na Europa, onde cada carro 
tinha entradas independentes para os compartimentos. sendo O 

korredor interno, ao que parece, uma aquisição mais tardia. 
Há um cqro  primitivo da Inglêsa com a portinhola dando 

lateralmente entrada direta. 
Vêem-se, pelas fotografias, plataformas rústicas, aparecendo 

as pedras. 
Sendo altas, não faltam escadinhas de alvenaria nos dois lados. 



Deixando agora o material da 'obra, vejamos a singeleza de 
sua arquitetura. Quem se lembrar de que, exceto nas grandes ci- 
dades, o agente residia e aind'a reside com a família no local de 
seu trabalho. pode considerar esta uma casa de acordo com os 
costumes locais. A frente, na mna rural, é justamente a parede 
que dá para a plataforma (o  que mais aparece quando não há 
coberta). Tem uma porta; de cada lado uma janela ou um grupo 
de duas. 

Ainda não aparece o guichê. Lá dentro, algumas salas são re- 
servad'as ao serviçr,, às vêzes só uma, com o telégrafo. Os fundos 
dão para um quintal, o que é possível em localidades pequenas. 
Nas cidades, p. ex. São Roque, há sempre um jeito de embelezar 
êsses fundos com uma parte fazendo fachada para o largo. Daí 
a pouco, numa nova cmstrução, e a família retira-se para sua casa 
próxima. é um edifício todo público. E' engraçadr,, hoje em dia, 
a gente passar pelas estações rurais a ver a esposa do chefe com 
uma ou mais crianças, à janela sobre a plataforma. 

A estação da cidade conserva a frente para a plataforma e 
cria autra para o largo ou rua. Aí começa a arquitetura funcional. 

As portas cTa primeira estação da Sorocabana em São Paulo, 
1876, já eram quatro3 embora estreitas, facilitando a saída, prin- 
cipalmente, na plataforma. Não se vêem mais janelas. 

Para a gente carioca entrar na estação de 1858 não faltavam 
portas. 

O contrário, na primitiva ou segunda (talvez) estação da Luz, 
duas portas. Ê que São Paulo da época era uma vilota, em ccm- 
paração com o Rio. 

Tomo a estação de Ouro Prêto para exemplr, de um tipo 
comum O viajante entra por uma porta larga e alta e o saguãozi- 
nho é apenas o corredor. w 

Outra porta leva à plataforma. Na Lapa, Paraná, vi o mes- 
mo corredor-saguão, em madeira. 

E estandardizou-se um tipo, até para cidades grandes. Várias 
portas para a rua, saguão mais ou menos grande e ornamentado, 
aos lados: guichês para passagens, telégrafo e o ma'c ~or tões  com 
grades de ferro para a plataforma. A sala ou as sa dos fun- 
cionários só abrem para esta. 

h% 
Nestas duas alas ao lado do saguáo se estabelecem muitos 

serviços. Todavia, não faltam a sala de espera c8m o respectivo 
letreiro, o botequim, bar ou restaurante, dentro ou fora, a sala de 
bagagens, as instalações sanitárias. Estas, na forma de casinhas 
sobre fossas, foram, outrora, muitr, necessárias, porque nos vagõe- 
zinhos não as havia. 



Éste Brasil é mesmo extraordinário. A Única separação que 
havia entre o povo parece que se encontrava nos meios de trans- 
porte. Noutros locais, públicos, inclusive as igrejas, não era p s -  
sível senão uma separação mais suave; assim, a sala de espera 
foi sempre para a primeira classe e para senhmas, naturalmente 
a família toda, incluindo os homens. Os de segunda esperavam 
ao ar livre, na plataforma. 

Hoje, tudo acabou. As senhoras escolheram a liberdade.. . E 
Q pressa. O regulamenta continua de pé. 

Eram e são salas de visita, algumas com a mobília austríaca 
arrurnadinha. 

Serviam também para os grandes personagens. No sábio La- 
rousse encontra-se uma reclamação de antes de 1870: a sala de 
espera, na França, também não se abria para o vulgo, que tinha 
de aguentar o triste inverno ao relento. 

E, se era de terceira classe, sua situação não melhorava nos 
carros, sem aquecimento e sem luz. 

Achamos que bancos de tabuinhas juntas, primeiro sôbre ma- 
deira depois sôbre ferro, dos jardins, fr>ram introduzidos pelas es- 
tradas de ferro, que antecederam muitos jardins públicos. Não 
nos referimos aos de alvenaria já fazendo parte do conjunto, co- 
mo no Passeio Público do Rio colonial. 

No princípio, muita estação de passageiros servia para mer- 
cadorias. O armazém ao lado, a que chamavam pitorescamente 
estação de cargas é conforme as necessidades. 

Comparando aquêles com os armazéns &os portos, se vê don- 
de veiu a idéia na Europa e aqui para a sua construção e nome. 

Ainda se diz "depósito" ao edifício de portadas largas para 
as locomotivas e ferragens. Bons tempr>s, em que bastava uma 
para longos Wechos, de sobressalente! Outra construção, nas es- 
tações maiores, o depósito de carvão de pedra. Oficinas, nova 
categoria. 

E um botequim tradicional, meio quiosque, todo de madeira, 
era o que ficava ao lado do edifício principal: café com bolinhos, 
Fernet Branca para o estômago revoltado com os pastéis frios. 
frutas. E* esquecer a secção de revistas e jornais, que já se 
vendiam nos primeiros trens dos Estados Unidos. 

Enfim, a caixa d'água. As primeiras foram fixas em esteios 
de madeira com alicerce de alvenaria e se faziam de pranchões 
de madeira com estôpa, serviço de calafate, forradas de fôlhos de 
zinco. Quando a água aescia do monte em rêgo aberto, às vêzes 
se fazia outra caixa-depósito, para se bombear acima si irmã água, 
tão serviçal; a locomotiva, já ao longe do bebedouro, se queixava, 
sedenta: Muito fogo, pouca água, muito fogo, pouca água! 



O pátio é o local onde as linhas aumentam para a formação 
dos trens em frente à plataforma. Com desvios e respectivas cur- 
vas, viradouros de locomrrtivas, vagões vazios ou carregados es- 
perando a vez e as máquinas manobrando, fazendo a composição 
dos trens. Quanto maior o m3vimento de cargas, maior o pátio. 
o qual, todavia, era quase inexistente, nem havendo locomotiva 
só para manobra nm começos de nossas estradas. 

Em Itararé, o pátio é imenso, devido a funcionar para duas 
estradas, mas uma só pequena locomotiva antediluviana, aí por 
1930, dava conta da tarefa, com muito nervosismo da vizinhança 
pelo seu barulho perpétuo, que os ares límpidos ecoavam. 

O vxábulo manobra tem origens militares, pois o exército é 
mais velho. Quanto perigo para o ferroviário que fica entre os dois 
carros a engatar, para descer o pino! Quanta manobra perdida, 
força de mais, força de menos! Tudo isso a automatização vai 
relegando ao passado. Direi pouco do telégrafo em particular. A 
estrada de ferro, sendo-lhe anterior, pôde existir sem êle. 

Na França, ainda se dispensava o admirável invento aí por 
1865 e, quando o instalaram, não foi em todas as paradas. Dimi- 
nuiu o número de desastres. 

Um trem alcançando o outro que um por motivo qualquer 
se atrasou. Um encmtro, mesmo. O recurso ainda tem a sua apli- 
cação. Quando o trem parava os empregados corriam à retarguar- 
da, fixando as bandeiras vermelhas no carro e adiante, no leito 
da via. 

Eis aqui a composição de um telégrafo com alfabet3 Morse, 
em 1872, na Sorocabana (ano da morte de Morse). Cada apa- 
relho consistia numa máquina de escrever, com tinta, tinteiro, pa- 
rafuso, ajustador para levantar e abaixar o electr&agnete, disco 
de papel para desenrolar a tira do mesmo papel em gaveta, abaixo 
do instrumento, chave de transmissão, galvanômetro, comutador 
para cortar o circuito, comutador terminal, com correspondência 
de trarrsitação de estações intermédias e finais, baterias de ele- 
mentos de Daniel, relógio, pára-ráio, despertador, linha de ferra 
recozido em carvão vegetal, isoladores de louça e- galvani- 
zado (Antonio F. Gaspar "Histórico"). 

No princípio de cada via-férrea os postes eram de madeira. 
Até envelhecerem os trilhos. . . E a gente entrara a comprar a 
pasagem ou à toa mesmo, e lá estava o barulhinho calmante do 
Morse: Ta-ta-tá. 

Juscelino Kubitscheck e André Carnegie começaram a vida 
como telegrafistas. Mario Melo, historiador pernambucano, idem. 



Geralmente, na hierarquia das estações, o pôsto telegráfico, 
uma coisinha assim, é a início. Abaixo dêle só a parada, no deserto. 
No Rio Grande do Norte, houve paradas e desvios desde o comêço. 

A parada de Cotia (em S. Paulo) em 1877 era um rancho 
aberto, de quatro esteios e duas águas, coberto de telhas. A parada 
tornou-se topônimo na Capital. A 4.a parada, na Central. 

Os m d e l ~ s  de chalé para muitas de nossas estações vieram 
idas estradas ci'e rodagem "União e Indústria", de Petrópolis a 
Juiz de Fora, que funcionou contemporâneamente às primeiras vias 
férreas e, por sua vez. trazem reminiscências de colonos suíços 
e alemães. Um traço separado dêsse modêlo são as beiradas em 
tábuas recortadas, muito úteis para os oitões e os alpendres. 

Como geradora de conseqüências urbanísticas pertence a êste 
parágrafo a triste história das porteiras ou cancelas e passagens 
de nível. 

Viaduto é um caminha cmduzido sôbre outro, uma ponte 
sêca. Depois, emb3ra haja curso de água, sendo estrada de ferro, 
é viaduto. 

Pode ser a viaférrea sbbre a de rodagem e vice-versa. Os 
primeiros viadutos foram a solução dessas perigosas pasasgens de 
nível. Se o caminho preexistente corria na baixada, os trilhos de 
ferro tinham de se arranjar com atêrro e ponte. Mas, se aconte- 
cia aquêle estar numa elevação que por fôrça teria de ser galgada 
por um corte, a viaférrea, passando em baixo, obrigava-se (isto é, 
a companhia) a construir o viaduto para o caminho. 

Vê-se isto num lindo quadro a ó l e ~  dos primeiros tempos $c. 
trem de ferro, na Inglaterra: dois trens cruzam-se num corte sob 
um viaduto, enquanto, nas duas margens, a multidão assiste ao 
espetáculo. Mas, que fôsse a estrada de rodagem que resolveu 
pasasr por c h a !  Ainda assim, o viaduto é cem por cent9 ferro- 
viário, pouco importa que tivesse predecessores nas estradas, p. ex. 
de Napoleão, nas passagens montanhosas. Porque a declividade 
mínima da estrada de ferro, pelo menos exigiu muito maic>r nú- 
mero de viadutos na montanha e os pequenos viadutos sôbre ca- 
minhos e ruas só têm sentido para evitar acidentes ferroviários. 
E assim W P a u l o ,  a cidade dos viadutos, deve algo à era das 
ferrovias, a sua legislação inicial sôbre os cruzamentos, aos via- 
dutos da Serra do Mar. Que viadutos foram construídos primeiro? 

Em quantidade e tamanho, os da Inglêsa precederam algu- 
'ma pmte ou vfaduto da "Pedro II", que se especializou em túneis. 

O primeiro viaduto do Chá parece uma réplica do "Grota 
Funda" da Inglêsa. Entretanto aquela estrada, tendo obtido licen- 
ça para as porteiras do Brás em nível em época remota, nunca 
modificaria o sistema. 



As porteiras de tanta cidade pequena, hoje grande, continuam 
marcando um urbanismo decrépito. E' preciso uma lei geral sôbre 
o assunto. 

Seria natural acompanhar estas digressões sôbre as estações 
com o quadro do pessoal, mas pAemos fazê-lo no conjunto sôbre 
a hieraquia ferroviária. 

Em conclusão, nossas primeiras estações, mesmo a do Rio, fo- 
ram bem mesquinhas, sem arte nerrhuma. Seguindo o parecer de 
Mauá, os engenheiros chamavam-nas "econômicas". Algumas de so- 
brado, só por causa do escritório central, têm parentesco entre si 
e com casas de residência. 

ESTAÇÕES ORIGINAM CIDADES 

Em 1862, Abrahão Lincoln assinou o decreto de construção 
da estrada de ferro do Pacífico. Uma Companhia principiava os 
trabalhos, dois anos depois, de São Francisco a Omaha, pelas Mon- 
tanhas Rochosas, e uma outra reunia linhas já existentes do lado 
do Pacífico. Tud3 depressa, com o intervalo da Guerra de Seces- 
são, porém. Eis o sistema adotado para as estradas pioneiras. 

A frente, cêrca de 1500 machadeiros abatem a floresta, lutan- 
do com feras e Peles Vermelhas, se preciso. Seguem-se os operá- 
rios da picareta. 

Agora os engenheiros botam as estacas. Aterrm e pontes. Dor- 
mentes. Os dormentes são acompanhados a poucos metros pelo trem 
de lastros, que derruba os trilhos e o lastro, mesmo. Fi~ma-se uma 
parada, aonde chegam og trens de abastecimento e de pessoal. Os 
vagões transformam-se em dormitórios e restaurantes. A turma 
que derruba os paus e faz o leito, adiante, volta, aockntardecer, pa- 
ra aquêle ponto. Atrás, chegam os hoteleiros e negociantes, erguem 
as primeiras casas de madeira. Assim comeGou uma nova cidade. 
(Larousse, Chemins de fer). 

Assim foi no resto da América, está sendo na Africa, onde quer 
bue uma estrada de ferro chegue a um sítio adaptado às atividades 
urbanas. \ 

Pode acontecer, mesmo em temas despovoadas e sem valor, 
a criação de um centro urbano que vive sòmente da ferrovia, como 
redistribuidor de pessoal e material, ou entroncamênto ou ponto de 
início num pôrto. 

Em 1908, chegaram a Corumbá os engenheiros e funcionários 
para começarem de lá a Noroeste do Brasil, encontrando a linha 
que partiria de Bauru. 



Houve um acréscimo de capitais nos bancos e no comércio. 
A cidade rejuvenesceu. 

Assim é o comêço e o fim de linha na floresta, p. ex., a pró- 
pria Noroeste. Gente de construção. Mas, como a terra é dada ou 
barata, e boa, afluem pequenos lavradores e o italiano abre o arma- 
zém da Estação. O berço de uma cidade. Tudo muito semelhante 
ao pouso de tropeiros, oásis no deserto. O pouso já é venda. Além 
dos viajantes em trânsito há os primeiros povoados ao longo do 
eixo do caminho. A paróquia está longe. 

O padre vem dizer a missa, administrar os sacramentos na casa 
melhor que houver, cDmo aconteceu em Ponta Grossa, no tempo das 
tropas. Segue-se a capela, a festa anual. 

A estrada de ferro Petrolina-Teresina atravessa uma região 
pobre, de flagelados. No meio da caatinga, surge a estaçãozinha de 
Pau de Ferro, no quilômetro 60. Ali, enquanto pára o trenzinho, o 
vigário faz casamentos e batizados. Começava um povoado, lá por 
1940 (C. Nery Camelo, "Alma do Nordeste"). 

A primeira locomotiva chegou a Barra do Piraí, deixand~ de 
lado Vassouras, em 7 de Agosto de 1864. A primeira casa, ponte e 
pedágio eram de 1853. 

O lugarejo deu um pulo à esquerda. A nobreza agrária, à di- 
reita, na estação, os portuguêses, o povinho: lá, igreja de Santana, 
aqui, capela de S. Benedito. As rivalidades atrasam o crescimento da 
povoagão, os homens atrapalhando o benefício da ferrovia, até 1890, 
quando, enfim, acabados os grandes fazendeiros de café, a indus- 
trializaçã:, começou com a própria ferrovia. 

Teresópolis é criatura de uma estrada de ferro que sòmente 
alcançou as encostas do Dedo de Deus a 19 de setembro de 1908, 
aumentando imediatamente os veranistas. Ainda no Estado do Rio, 
São Fidelis e s a n t o  Antônio de Pádua, aldeamentos antigos de in- 
dios, recebem sangue novo com as estradas de ferro do café, e Mi- 
racema se povoa com o fim de linha. O Rio de Janeiro é o Único 
Estado do Brasil com rêde ferroviária bem distribuída, faltando 
pequenas ligações. As populações fluminenses, pois, quase tudo de- 
vem às ferrovias, mesmo as populações fluviais e marítimas. Parece 
que o Paraíba ' o rio brasileir~ que maior número de cidades tem às 
suas m a r d m a s  desenvolvidas na era ferroviária. Motivo, nEio 
a navegação, a não ser na zona de Campos, mas a terra 6'0 café. 
as pontes e travessias. Fato interessante a cidade de Três Rioti 
nasceu de uma estação rodoviária segundo a terminolqia moderna, 
na "União e Indústria", mas progrediu quando lá chegou a Central. 

E Vassouras, a dos solares e edifícios nobres, culta e gloriosa, 
apesar de seus próprios homens, os Teixeira Leite, serem dos maio- 
res fundadores da Central, teve de parar em seu desenvolvimento 



até 1914, quando, enfim, recebeu a lirrha auxiliar, porque o tronco 
teve de subir pelo ribeirão das Lages, meio século atrás. Mas o 
seu município é o rei dos municípi~s brasileiros, quanto ao número 
de estações: 52, em 1950. 

Estrada semeadora de cidades é, por certo, a do Norte do 
Paraná, entroncada com a Sorocabana em Ourinhos, donde partiu 
em 1924. Aliás, pertenceu à mesma sociedade colonizadora inglêsa 
que vendia os lotes aos colonos. 

Estrada de ferro curiosa é a que liga Petrolândia a Piranhas, 
ladeando a cachoeira de Paulo Afonso. 

Conforme reportagem recente, os trilhos são os mesmos do 
tempo ci'e D. Pedro 11. No trem misto viajam os lavradores para a 
feira de Delmiro, transportando gêneros, carne de bode, e objetos 

e 

de cerâmica e latoaria popular, puro folclore! 
Outro caso curioso é o de Ourinhos, que nasceu de um pôsto, 

em 1908, quatro anos depois elevado a estação, e para servir à gen- 
te de Jacarèzinho, no Paraná. Era fim de linha, não tinha nome. 
Consta na lenda local, acaso história, que um português da turma. 
pDr sua conta e risco, pregou uma estaca, a tabuleta com a palavra 
Ourinhos, e l e  queria dizer Ourinho sem s, mas o português aumenta 
QS esses que o caipira engole. 

O APITO DAS LOCOMOTIVAS 

Em começos de 1833, quatro anos após o primeiro trem de 
ferro a vapor, a locomotiva da linha Leicester a Swannington, por 

' nome "Sanson", matou um cavalo que puxava uma carroça, numa 
passagem de nível, e estragou o veículo e seu carregamento de ovos 
e batatas. O carroceiro saltou a tempo da carroça(lou da linha, se 
já estava fora. 

A crxneta, que o maquinista herdara dos cocheiros das dili- 
gências, mostrou-se pouco à altura. 

Carneiros tinham morrido sob a máquina, cujas faiscas incen- 
diavam searas. 

Os camponeses estavam zangados. Então, mis-shlett Bags- 
ter, diretor daquela estradinha. . . montou a cavalo até Alto Grange, 
onde residia Jorge Stephenson e Ihe deu a idéia de um apito apro- 
veitando o vapor da locomotiva. 0 

O inventor concordou e, já em 1835, na Inglaterra, e em 1837 
na França, o uso generalizou-se, inclusive com regulamentos ofi- 
ciais. Mister Fyfe, da Manchester Railway, foi o introdutor do apito 
em todas as locomotivas de sua linha, em 1835. 



Uma comprida prosa seria possível sôbre o apito. . . Há ma- 
quinistas que empregam nisto tanta arte como um sineiro na sua 
torre, bimbalhando os sinos. 

Há modos próprios de terminar. As horas caladas da noite, 
que impressão agradável, um apito ao longe, sem nos acordar de 
todo. +, 1 

1 
O apito, na Inglaterra, é grave, como o de um navio. Na Fran- 

çe, é agudo. 
Daí "o sibilar agudo da locomotiva", chapa batida literária. 

PRIMORDIOS, 1690 - 1829 - INGLATERRA 

Tudo começou com a marmita ou auto-clave de Papin, em 
1690, continuou com a máquina de Jaime Wait (1736-1819), quase 
70 anos depois, e acabou, isto é, então é que principiou deveras, com 
a locomotiva "Rocket" dos irmãos Jorge e Roberto Stephensm, em 
outubro de 1829. 

A máquina dos Stephenson ganhou o prêmio da estrada de 
ferro Liverpool-Manchester. Portantq já havia trilhos de ferro subs- 
tituindo os primitivos de pau, que se utilizavam nas minas, já no 
século XVII. 

As locomotivas que perderam a concorrência, naquela semana, 
foram a Sans Peril, de Haewoeth, que consumia carvão, a Perse- 
verança, de Timóteo Burstal, de caldeira vertical sôbre quatro ro- 
das, a Qclopéder de Brandereth, que dois cavalos num tabladp 
moviam e a Novelty, de Erikson e Braithwite, que tinha duas das 
quatro rodas acionadas por cilindros verticais. 

A dos Stephenson foi o mdê lo  de todas as que se lhe seguiram. 
Mas, qua%o a locomotivas, a primeira (embora sem trilhos), 

foi construída por Evans, atingiu 10 atmosferas, e andou nas ruas 
de ,Filadélfia, USA. 

O inglês Trevithish Ricardo, conheceu a máquina de Evans c 
construiu a "Uncle Dicckis Puffer" em 1804, com Vivian. eles pu- 
seram a máquina sôbre os trilhos das minas e, a 21 de fevereiro 
daquele a n e  puxou vagões carregados de ferro, por 9 milhas, 
no país de ales. Mateus Murrau e José Blenkinson aperfeiçoa- 
rem suas máquinas, que duraram, em serviço, 20 anos. 

Dois cilindros verticais moviam as rodas por manivela em ân- 
gulo reto. e 
1 Rebocavam até 27 vagões de ca~vão, a 5 1/2 krns. por hora. 
O tipo foi adotado noutros países (Alemanha, 1816). 

Em 24 de junho de 1812, viajavam, com os vagões ci'e carga, os 
primeiros 50 passageiros na história do trem de ferro, vencendo 



milha e meia em 23 minutos (Inglaterra). Então, William e Eduar- 
do Capman, de Newcastle, inventaram o sistema funicular, enquanto 
a cremalheira é de 1811, e do mesmo Blenkinson. 

Quanto aos trilhos, pois, o problema era a aderência, em segui- 
da a velocidade, para servir a passageiros. 

A lxomotiva de Trevithich deu espetáculo em Londres, giran- 
cio em circulo, conduzindo gente. Esmagou os trilhos de madeira. 
Chamava-se "Catch me no can", ( 1908). Por isso, Blachett e Hedley, 
em 1813, construíram três locomotivas mineiras, mas com trilhos 
de ferro, e elas trabalhavam até 1864. 

Não deu resultado uma locomotiva de 8 rodas, nem a "Brin- 
ton", que andava por duas alavancas! 

Temos, pois, que os trilhos de madeira e os carros de carga 
sôbre êles, puxados por caval%, nas minas, deram a idéia de es- 
tradas de trilhos de madeira com carro para carga e passageiros, 
fora das minas, ligando uma cidade à outra, ainda com os fôlegos 
vivos por motor. 

Foi nos Estados Unidos que a primeira locomotiva perambulou 
pelas ruas sem trilhos. 

Na Inglaterra, puseram-na sobre trilhos, primeiro de madeira. 
A madeira não suportou tal pêso. Acontece que, desde 1770, já 
havia, nas minas, trilhos de ferro fundido, que aí aumentaram seis 
trêzes mais a quantidade de carga puxada por um cavalo, mas não 
a velocidade. A funicular e a cremalheira não aumentaram a velwi- 
dade. Tudo estava como o 1P trem de carga, em 1804. 

Outra dificuldade era a própria locomotiva, com o sistema de 
transmissão do movimento. Os Stephensm inventaram o tubular. 
Por isso, ainda em 1825, havia ferro carril de cavalos e, em 1829, 
começou o vapor definitivamente. 

w 

CONSTRU@O E CONSERVAÇAO EM FRANÇA 

De uma via-férrea francesa de 1865, a de Vitré a Fougéres, 
conhecemos o contrato e aprovação por Napoleão 111. Muito a pro- 
pósito, é o ano das nossas estradas em bom rncresso, como a 
Don Pedro 11 e a Ínglêsa. \ 

Algumas notas sugerem-nos idéias mais claras sôbre os pri- 
mórdios de nossas ferrovias. 

Era uma pequena entrada de interêsse loml, sujeita A n w a  
Lei de 1855. 

O concessionário Dalmas constituira ações (Lei de 1845), as 
quais sió podiam ser vendidas após o pagament9 de 2/5. Era uma 
Lei de 1853, que faltou no Brasil às primeiras iniciativas de Mauá. 



Dalmas não obteve a concessão, sem depositar no Tesmro uma 
caução de 80.000 francos, e obrigando-se a cumprir um "cahier de 
charges", cujas velhas disposições eram modernizadas por uma lei 
de 1865. Dalmas constituira uma sociedade anônima: Lei de 1843. 

O traçado começara na linha de Rennes a Brest e passaria por 
Chatillon, podendo chegar até ao mar, com privilégio para isso. A 
construção começaria no prazo de um ano, terminando no de seis. 

O ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas tinha 
de aprovar todos os planos e projetos, plano geral, perfil, distân- 
cias quilométricas marcadas, porcentagem das rampas, desníveis de 
curvas, posição das gares e estações principais, cursos de água e ca- 
minhos atravessados, terrenos adquiridos para uma só via, largura 
desta: 1,44 a 1,45 entre as bordas interiores dos trilhos, 2 metros 
de entrevia. 1 metro entre os trilhos e a borda superior do "ballast" 
(lastro). Em cada talude do lastro. ao pé, uma banqueta de meio 
metro de largura. 

Regos necessários, conforme os casos, quanto às dimensões. 
Curvas não inferiores a 300 metros de raio. Máximo de inclina- 
ção: 15 mm. ppr metro. 

Estações de passageiros e "gares" de mercadorias, "altos" ou 
paradas como preciso ("halt" e "arret"). 

Para os passageiros, hangares fechados de três lados, plata- 
formas e cais muito simples. 

Viadutos de 8 metr- de altura sobre os caminhos imperiais. 
de 5 e 4, para os outros. Toleram-se passagens de nível. Altura 
mínima dos viadutos em arcos: 5 metros, em traves horizontais, 
4,30. Parapeito distando 4 metros d,e largura (altura mínima 0,80 
mtes). 

Trilhos sem saliência nas passagens de nível. 
Viadut9s $bre cursos de água, altura a determinar e 4,50 de 

largura. 
Aquedutos, pontilhões, pontes em alvenaria ou ferro, em re- 

gra geral. 
A administração pode dispensar ao todo ou em parte a cêrca 

ao longo dos caminhos. 

de 5,50 de alto por 4,50. 
Direitos de desapropriações, de tirar terras, pedras, conforme 

a Lei da utilidade pública. 
Empreiteiro9 por concorrência ou contrato. Linha entregue 

parcialmente à medide que se aprontasse. 
Até aqui a construçã3. 
Manutenção. 
O Estado fiscaliza à custa da Companhia. 



Haverá guardas na via, inclusive na passagem de nível (gar- 
diens ). 

Máquina locomotiva e carros de passageiros ("voyageurs") do 
melhor modêlo. Três classes. 

Carros de 3 classes fechadcs. Na 2.as banquetas almofadadas; 
na 3.a, banquetas de encosto. 

Tarifas: De l.a, 010; de 2.a. 0,75 e 3.a, 0,055 por quilômetro: 
"Demi-place" para as crianças de 3 a, 7 ams. 

Um boi, 0,lO. Mercadorias a grande velocidade, 0,30. 
Carro de 4 rodas e carro de pompas fúnebres. 0,64; vagão ou 

chariot, 0,15. Registro na partida e na chegada das cargas. O gado 
a grande velocidade vai em carros junto com o primeiro trem de 
passageiros. 

Tarifas próprias para entrega a domicílio, até 5 quilômetros 
(Camion-mage). 

Havia regras sôbre prolongamentos e ramais (embranche- 
ment) para proprietários (desvios). Domicílio do concessionário. 
Rennes. Duração: 99 anos! 

Primeira mudança de tarifas, 15 anos depois. Nada de tele- 
grafo~! 

BONDES 

A eletrificação começou pelos bondes. Em São Paulo, no co- 
mêço deste século. C m o  se sabe. já se chamavam bondes os puxa 
dos por burros, nome inglês para as ações ou documentos dos que 
integravam a companhia daqueles ônibus, no Rio. Em Portiigal são 
os elétricos. w 

Depois de São Paulo, houve bondes em várias cici'ades, bondes 
elétricos, pois Campinas já os teve de burros anteriormente. Na 
verdade, é o veículo mais popular em sua época. Duzentos réis em 
São Paulo, uma vez só, um tostão no Rio de trechos a trechos. 
O povo apelidou de "cara-dura" o br>nde mais grosseiro de cem 
réis para os trabalhadores e que seguia puxado nutro. Os mo- ";ié torneiros na maioria eram portuguêses, o que deu orig m a muitas 
anedotas. O povo das capitais e cidades grandes é espirituoso e 
repentista. O primeiro bonde fechado que apareceu em São Paulo 
era vermelho: êsse e os da mesma cor foram chamados "camauóes". 
Quando surgiu a Companhia Mista sucedendo à Ligth, com as ini- 
ciais C.M.T.C., Companhia Municipal de Transportes Coletivos, su- 
biram as passagens de 20 para 50 centavos. A tradução foi ime- 
diata: "Custa Mais Trinta Centavos". 



NOMES DAS ESTRADAS 

As nossas primeiras ferrovias se chamaram Pedro 11, Recife, 
650 Francisco, Bahia-São Francisco, São Paulo Railway Co., São 
Paulo-Rio (que se destinava a unir-se com a Pedro 11) e assim pre 
valeceu o critério geográfico da estação de partida à terminal. Mais 
tarde, só a Central tomou critério, tão comum na Europa, de n ~ m e  
segundo uma grande região, tal como do Sul, de Leste, que aqui 
não pegou 

Mais tarde ainda, apareceu a São Paulo-Rio Grande. Havia 
a Rêde Sul-Mineira. Eis que a9 mesmo tempo preferiram os nomes 
irias companhias, segundo as cidades em que foram fundadas: Bra- 
gantina, Sorocabana, a São Paulo-Railway sempre foi, popularmen- 
te, a Inglêsa, da mesma sorte que no Nordeste diziam os "Inglê- 
ses", significando as companhias. Em suma, repetiu o a psicdogia 
que é a mesma em todo o mundto também na toporrimia ferroviária. 

A noção de estação-términus, que é a primeira, paradoxalmente 
a do comêço e por isso tem uma arquitetura diferente, não pegou 
em nossa tema. Em compensação, lá por 1920-1930, em São Paulo, 
apareceu o hotel Términus, perto das estações. 

NOMES DAS ESTAÇÕES 

Foi pene, foi. Desapareceram muitos nomes populares d~ local 
antes da via férrea e deram-lhes por substitutos, entropônimos. E' 
difícil dizer como se chamam os moradores de Fernando Prestes, 
de Cândido Mata, dce Silvestre Ferraz, e de localidades batizadas 
com nomes de políticos e enzenheiros. 

Qualquer observador consciencioso pode n3ter quanto vai de 
folclore em tudo isso, nem que os batizantes não sejam povo. Por- 
que ninguém foge aos costumes e traüições do povo de que faz parte. 

Não tradição de quando foi em nossa terra s uso de 
escrever o nome da estação em uma placa, mas sabemos que de 
primeiro era na parede, geralmente, dos dois oitões, nas estações 
de duas águas. &gora, entre pequenos pxtes de ferro no fim da 
plataforma. 

Curiosidade: estação de Britador, existe no local onde tiram 
.as pedras. Estação. Estação de Chave, mesmo depois que subiu de 
simples chave, etc. Da Ligação (Norxste). 



AS ESTRADAS DE FERRO, O TREM E AS REVOLUÇÕES 

Na revolução federalista, no Paraná, a estrada de Curitiba a 
Paranaguá, principalmente, desempenhou importante papel. No 
quilômetro 65 perto do VÉU DA NOIVA, houve o trágico fuzi- 
lamento do Barão do Serro Azul e alguns companheiros. Ele pe- 
diu para rezar primeiro o Creio em Deus Padre. Agarrou-se ao 
vagão. Todos foram mortos a bala e atirados nos precipícios, sem 
nem o direito de sepultura. Era o trem da morte. 

Na Revolução dk 1924, deve notar-se a triste história dos 
trens de refugiadm, bem como a lendária locomotiva de guerra 
da Alta Sorocabana. Na de 1930, em Goiás, uma tomada de es- 
tação, descrita depois em versos (Teixeira, Folclore Goiano). Na 
de 32, além das estações, postos de comando e trincheiras, há os 
Yrens blindadrrs. Há os "morteiros", canhõezinhos populares. . . 
feitos nas oficinas da Surocabana. 

ESTRADAS, ESTAÇÕES, TRENS E A RELIGIÃO 

As romarias em trem de ferro, no Brasil, especialmente em 
grandes composições, são bem recentes, pois as da basílica da 
Aparecida se intensificaram depois de 1904. Sempre iam os ro- 
meiros em mistura com os outros passageiros. Cantando, dando 
vivas. As bandas de música fazem um efeito agradável e popular, 
tocando nos vagões, à chegada e no percurso, inclusive de sim- 
ples festas entre lugares vizinhos, passando logo do motivo reli- 
gioso ao civil. Na Sorocabana, é de cêrca de 1882 o primeiro 
vagão especial de banda de música a Baruerí, para o Bom Jesus 
de Pirapora. Naquele tempo, os carros eram bem pequenos e 
não sobrou lugar para quem não fôsse músico. 

Em 1935, vimos locomr>tivas de trens de romeiros enfeita- 
díssimas, para maior alegria do maquinista. 

A folclorista dona Conceição Ribeiro já esmiuçou a descriçgo 
dos romeiros da Aparecida, mesmr> na parte do trem e estações. 
, Na Europa, é assaz conhecido o trem dos enfermos que pro- 
curam a gruta de Lourdes, em cuja estação os e-m com ma- 
cas oc "brancardiers". Há ainda, o trem da Cruz Vermelha. . . 

COISAS FERROVMRIAS. 

PRIM6RDIOS DA ESTRADA DE FERRO NA FUMAÇA 

A primeira estrada de ferro francesa, com locomotiva, foi 
uma estrada industrial em Lion. para uma fábrica, Saint'Etienne. 



A Bélgica, a Alemanha e os Estados Unidos marchavam na fren- 
te, porque a França ainda estava terminando as suas estradas de 
rodagem, "routes". O govêrno viu-se obrigado a construir as estra- 
das de ferro, começando de Paris e dirigindò-se para os portos 
de mar e as fronteiras terrestres. Assim, de fato, a França tem 
uma rêde de comunicações centralizadas. Aliás, Paris é cidade 
central. 

CONCESSAO 

O sistema de concessão, de privilégios, em vista dos gover- 
nos não terem capitais suficientes, começou em 1838, com as com- 
panhias de Estrasburgo a Basiléia e a de Paris ao Havre. 

COMPANHIAS 

Assim se formaram as Companhias de estradas de ferrcr, no 
regime, quase sempre, de sociedades anônimas, possibilitando, até, 
aos pobres emprestarem seu dinheiro, comprando eções e rece- 
bendo os dividendos. O nome companhia foi adotado no Brasil, 
o nome a coisa que êle significa. Até há pouco tempo se dizia 
por exemplo, Companhia Sorxabana. Ainda existem exemplares 
das ações, como lembranças. 

CONSTRUÇÃO NO BRASIL 

Primeiro, os engenheiros saem para fazer as explorações. Um 
engenheiro tinha sido designado para fazer uma exploraçáo a fim 
de conetruir uma linha férrea. Entretanto, a linha projetada pas- 
sava pelos terrenos de um fazendeiro que não queria permitir tal 
projeto. Em vista disso, os engenheiros fizeram com que a linha 
projetada passasse pelo meio da casa do fazendeiro que nã3 gos- 
tava da estrada de ferro. De tal sorte que o fazendeiro teve que 
mudar de w. . . 

Segue-se a locação do futuro leito da ferrovia. Os engenhei- 
ros têm ajudantes que vã3 à frente estaqueando. As estacas são 
mais ou menos de um metro de altura. 

O rumo v& seguindo, dê onde der, por exemplo, nós temos 
um caipira de certo local da exploraçáo da via-férrea, que tinha um 
casebre de pau a pique. O engenheiro da estrada disse que a es- 
trada ia cair cert9 no casebre e perguntou ao caipira se êle que- 
ria vender o terreno ou ganhar uma casa nova. O caipira concor- 



dou com a casa nova. A estrada mandou construir uma casa de 
tijolos, soalhada e forrada. O caipira f i c ~ ~  muito contente. 

Segue-se a construção do leito da estrada. A terra e a s  pedras 
dos cortes servem para os aterros, no fundo dos quais está? os 
boeiros, antigamente mais primitivos, de tijolos, de pedra, de ma- 
deira. Os portuguêses aparecem - fazendo concorrência com os 
nacionais na picareta e principalmente nas pedreiras. Assim nos 
explicou um ferroviário como é que se faz para rebentar as pe- 
dras: "Tem que fazer um buraco, com um "barra-mina", que 6 
de aço, faz um buraco de um metr3 e enche-se de pólvora ou 
dinamite com espuleta e um estopim. Depois, os empregados saem 
de perto , e  vem a explosão". Então aparecem, pela primeira vez 
no Brasil, provàvelmente a carrocinha cpm o burro, que leva a 
terra; a mesa da corrocinha vira, derruba-a no lugar, e êle volta, 
sòzinho, para o camarada enchê-la de novo. Chama-se Caçamba. 
O conjunto do l~xamento e construgão se chama avançamento ou 
prolongamento. Durante todo o ano sempre há alguma estrada 
em avançamento. Os operários procuram o avançamento. Cha- 
ma-se acampamento o centro onde param provisòriamente os tra- 
balhadores. Trabalhadores é o nome mais usado. As barracas s6o 
de pano e os mais pobres fazem ranchos de sapé. A vida diária 
n3  acampamento é bonita. O mesmo ferroviário depõe: - "Os 
trabalhadores dão os caldeirões com os gêneros ao cozinheiro, 
o fogão é grande, coberto de folhas de zinco; na hora dc> almôço. 
cada operário apanha seu caldaeirão. Há, também, um menino 
cuja função é distribuir água, durante o serviço, chamado agua- 
deiro, o apelidr, de "piá". Isto quanto às refeições. "Os acampa- 
mentos, à noite, são iluminados por Ismparinas de querosene e 
depósito de gás acetileno. Os trabalhadores, antes do repouso, 
cantam, tocam violões, outros, ainda, sanfonas. Aos gbados à npi- 
te, improvisam serenatas de um acampamento a outro. Os bote- 
quins nos avançamentos de estradas de ferro chamam-se bibocas. 
Ali há aguardente e outras bebidas; às vêzes saem discussões onde 
entra a faca "peixeira". 

As famílias e as cpmpanheiras, às vêzes, acompanham os 
chefes, e então fazem a própria cozinha. Se há -rime, o feitor 

-%i da turma toma providências junto da autoridade p xima. O 
acampamento pode parar, às vêzes até um ano, havendo um gran- 
de túnel ou corte. É b3m lembrar que, nas estradas pioneiras, co- 
mo aconteceu nos Estados Unidos, nas Montanhâs Rochosas, e 
na Noroeste do Brasil, os h3mens do machado vão à frente. Ago- 
ra, segue-se a fase da colocagão dos dormentes e dos trilhos. "Os 
trabalhadores vêm de uma estação ou p ~ t o  no fim da linha, uma 
locomotiva empurra o trem de lastro, que avança até o fim da 



linha onde aerruba uma quantidade de trilhos e dormentes, que 
são colocados na hora em frente à locomotiva, para que essa possa 
caminhar mais um pedaço de chão e tornar a efetuar o mesmo 
serviço". 

Caminho, do baixo latim, caminus, do celta cam, que quer 
dizer passo, é menos do que estrada, em portugub. O francês diz 
"Chemin", mesmo para estradas. Par isso, na Franca, há chemins- 
-de-fer. Os portuguêses traduziram diretamente, caminho de ferro. 
0s brasileiros, desde a primeira estrada, que foi a de Mauá, já 
preferiram dizer estrada de ferro. Mas, na literatura em geral e 
até entre os engenheiros, se encontra a expressã:, caminho de 
ferro, que só no Brasil náo pertence à linguagem popular. Os por- 
tuguêses e os brasileiros tinham, antigamente, a estrada real, que 
é uma estrada principal, diferente dos caminhos vicinais. Os fran- 
ceses tinham "route royale ou imperiale", por isso mudaram para 
"chemid', para diferenciar. Em inglês "way" serve para toda es- 
pécie de caminhos, enquanto que "road" significa a nossa "estrada". 
Daí êles usarem os dois têrmos: - Rail road e rail way. 

O Padre Feijó, em 1835, apresenta o projeto da estrada do 
Rio Grande d9 Sul a São Paulo. Acontece que o caminho an- 
terior já era conhecido pelo nome de estrada, estrada das Tropas 
do Rio Grande. 

Rail road e rail way, também, traduzidos ao pé da letra, de- 
ram ferro carril ou carris de fmro, assim a estrada do Jardim 
Botânico, no Rio, ainda puxada a cavalos. Os espanhóis dizem 
ferro-carril e linea. Exatamente em português brasileiro o povo 
distingue: esfrada de ferro é o t ~ t a l ,  inclusive a companhia, as 
estações, etc. Os trilhos e os dormentes formam a "linha". 

Bairro de Além linha, boi na linha, etc. 
A palavra dormente é também brasileira e existiu antes do 

trem de ferro: qalquer madeira estendida no chão, para servir de 
base a um eJ"'cio. Com2 está deitada, parece que dorme. Mas o 
engraçad 4 e que, em inglês, existia a palavra com outro sentido 
e foi mais fácil traduzir por uma palavra já conhecida. 

Interessante é o vocábulo vapor. No Brasil, havia algumas 
fábricas e enanhos movidos a vapor, isto é, v a p x  de água. O 
conjunto da caldeira e dos tubos e rodas etc. ficou pelo povo 
chamado vapor, embora o seu nome exat9 seja locomóvel. Quan- 
do chegou a primeira locomotiva, o povo lembrou logo do vapor. 
Na linguagem popular, a locomotiva é ou vapor ou máquina. No 



noraeste, cujas primeiras estradas começaram no Recife, o trem 
inteiro é chamado vapor. Esperar o vapor, é esperar o trem. 

Enfim, a própria palavra trem é o composto trem de ferro, 
no Brasil, é tradução direta do inglês, train, porque os inglêses 
e os anglo-americanos foram os primeiros construtores de nossas 
estradas. Como com a palavra dormente, aconteceu que nós já 
tínhamos o vocábulo trem para designar carruagem e carros de 
praça. 

Aos portuguêses impressionou o número de carros, número 
que êles exprimiam pelo vocábulo comboio. No nordeste, ainda 
há comboio de tropas, no tempo da escraviãã~, havia-o de escra- 
vos. . . O povo guarda uma entre várias palavras. 

Continuaremos em ordem alfabética a falar de outras pala- 
vras menos impxtantes mas sem esgotar o assunto. 

APITAR NA CURVA - quer dizer MORRER. porque o 
trem apita na curva da chegada. 

APITO, foi inventado na Inglaterra, deppis de alguns anos de 
experiência, em que não bastou a trompa usada pelos postilhões 
na diligência. O apito depende do maquinista, pode ser belo, sau- 
&o, tristonho, alegre, pedir socorro (três vêzes e a espços 
curtos). 

BAGAGEM. Já se viajava de carro ou a cavalo, levand-, 
bagagem, as malas Daí o nome passou ao carro-bagagem, ao ba- 
gageiro. sendo de notar que, a princípio, na E u r q a  e no Brasil, 
havia mais exigência. quanto as malas, que hoje atravancam os 
carros. Nas estaçóes há dois armazéns, o de carga, que serve para 
objetos vindos devagar, em trem de carga, e o de encomendas, 
ou bagagem, que vem nos trens de pasasgeiros. * 

CARGA, trem de carga. A expressão é espontânea, para di- 
berençar o de passageiros. Nas cidades pequenas, ouve-se o rodar 
em falso do trem cargueiro nas fortes ladeiras. Lá por 1910, as 
locomotivas Mallet, possantes, foram um sucesso para o gênero. 
Viajar num "carga" - diz-se. Cargas e encomendas até hoje fa- 
zem do largo da estação u m  pmto de carro --T Antes do veí- 
culo a gasolina, carroçóes enormes, de quatro "g: roda com boléias 
altas, rodas cre aro de aç?, faziam um barulhão pelas ruas calca- 
das, desde o armazém de carga até ao comissário ou o atacadista. 

CARVÃO DE PEDRA. Via-se dito carvão em montes bem 
arrumados com3 pirâmides ao lado das linhas, nas estações. A 
fagulha que êle desprende é pior do que a do fogo de lenha. O 
pasasgeiro sente um cheirinho de pano queimad3, olha o vozinho, 



de repente se encafifa. O fogo é na sua propriedade. Fecha a ja- 
nela, é tarde. Trenzinho do Guarujá, idem da Cantareira. Perigo 
para as casimiras. Tzmbém as curvas facilitam os cheiros do carváo 
e numa viagem longa trazem faniquito às mulheres e neurastenia 
aos vagões. Estação como a de Barra do Piraí era preta, fuliginosa 
até no restaurante. 

CARRO. O nome á tanto usadr> como vagão, só que êste é 
mais popular. Carruagem só na literâtura e tradução do frencês. 

DESVIO. Estar no desvio é estar aposentado, em descanço. 
O d e s v i ~  é para que na linha principal passem os que levam 
pressa, os jovens. 

ENCONTRO DE TRENS. Passou logo a significar o en- 
contro desastroso na mesma linha, inclusive quando um alcança 
o outro. 

FAGULHAS. Têm gerado incêndi3s enormes. 

FUMAÇA. e não fum?, como em Portugal se diz. 

GADO, TREM DE. É d3s primórdios. Na França. no comê- 
ço, o marchante ia junto. Os boiedeiros ~ D ~ t u m a m  invernar o gado 
que chegou a pé e magro, antes de o embarcar. Há uma espécie 
de chiringa, como nas touradas, no embarque em balsa, etc. corre- 
dor, enfim. 

GARE. Quer dizer plataforms n3 Brasil, mas, na França, 
donde veio, o têrmo se refere ao total da estação, e por sua vez, 
vem de "gare"", raiz do nosso verbo GUARDAR, estação de carga, 
enfim. Os jornais abundavam nas nr>tícias de chegada de graúdos: 
Viam-se na gare da LUZ o doutor Beltrano, etc. 

GATOS. heças de ferro como ganchos, que serviam para 
váries coisas. Nos vagões, tomaram o nome de engates, qualq~er 
que seja o seu aperfeiç~amento. Daí ENGATAR VAGOES. 

ENTRONCAMENTO. Estação de entroncamento, onde os 
dois troncos ou um tronco e um ou mais ramais começam. Teòri- 
camente, há um troncp. Pode gerar topônimo. ci6 

LENHA. Tomar lenha, trem de lenha, estrada ou ramal pa- 
ra lenha. As vias-férreas ajudaram muito a devastação das ma- 
tas. Hoje, é raro ver-se na beira da linha a lenha táp bem amon- 
toada. A Peulista, ao menos, plantou eucaliptus até para os pmtecr. 



LINHA. Afinal, a linha é dois trilhos e é uma só. Em Por- 
tugal e África, tem outro nome o que aquí chamamos automóvel 
de linha. Em 1911, já era conhecid3 dos engenheiros de  influência 
anglo-american~. 

MANOBRA e MANOBRAR. A locomotiva de manobras 
viaja dentro do pátio da estação, fazendo a "composiçãr>", palavra 
moderna. dos trens. Seu barulho, dia e noite, incomoda a vizi- 
nhança, mas ela acha que 3s incomodados é que se retirem. Parece 
que a semântica do vocábulo lembra a manobra militar, com seus 
vaivéns. 

QUIOSQUE. Muitos botequins conservaram a forma dos 
quiosques dos jardins e praças, que aumentaram no Brasil nr> fim 
do Império. 

RAMAL. Em francês, branche, e daí o "branchement", para 
significar entroncamento. RAMAIS PEQUENOS para fazendas, 
engenhos, e cidades que já existiam antes, etc. O chefe de  trem 
brada: Baldeação para o ramal de X. A propósito, ba ldeaçá~ é 
uma palavra existente sntes do trem de ferro. 

SALA D E  ESPERA. No Brasil, a sala de espera é espe- 
cialmente para senhoras. Como antigamente elas não viajavam 
sòzirrhas, era uma sala de famílias. Ainda se vêm com3 relíquias 
as salas mobiliadas como salas de visitas. Nas estações de grande 
movimento ninguém se incomoda com elas. 

TELÉGRAFO. A invenção do telégrafo Morse é mais re- 
cente dr> que a do trem de ferro. Na Europa houve muitos desas- 
tres que podiam ser evitados. No Brasil, parece que nenhuma es- 
trada de ferro foi construída sem aquêle grande companheiro. Os 
primeiros postes são de madeira, até estragarem 8 s  primeiros tri- 
lhos. Quando a gente entra na estação, pode ouvir logo o tá-tá-tá 
'Eio Morse. Por último, adotou-se um sistema de telefone, cha- 
mado seletivo. 

TRILHO. No Brasil parece que a origem da palavra é uma 
trilha ou t r i lh~ ,  caminho estreito no mato e pampo. Daí, lim- 
pa-trilhos. O folclore aproveitou êste traço \ cultur para. forjar 
uma comparação engraçada: - Nariz de limpa-trilho. 

Desde os primeiros dias da era ferroviária começaram os de- 
sastres: descarrilhamento, encontro, queda de barreiras, pontes. Por 
sinal que 8 palavra descarrilhamento é pròpriamente ferroviária 



e no Brasil deveria ser destrilhament3. Em 1853, tendo aumenta- 
do os desastres na França, segundo ensina o Larausse, o govêrno 
nomeou engenheiros chefes para fiscalizarem as companhias. Mor- 
riam em média cinco vêzes mais pessoas d3 que na Inglaterra, 
oito vêzes mais do que na Bélgica, vinte e uma vêzes mais do que 
na Prússia. Por volta de 1900 passageiros falecia um, e por 4000 
outros eram feridos, 1754 vítimas entre mortos e feridos até 1854. 
Entretanto, pensava-se que os acidentes deviam ser menos do que 
nos veículos de motor animal. - "o vapor é escravo e só tem que 
obedecer". Em 1863, cada semana havia um descarrilhamneto. 
Máquinas explodiam. O primeiro desastre célebre na França foi 
o de 8 de maio de 1842, um domingo, na estrada entre Paris 
e Versalhes, onde o Parisiense ia divertir-se nos jardins reais. Que- 
brou-se o eixo da locomotiva. Esta se incendiou. Pegou fogo nos 
vagões engavetados. E es portinholas estavam fechadas por fora, 
por costume daquele tempo. Outro desastre célebre foi o de Sara- 
goça, em 1868, pouco antes que o de Birminghan. O primeiro trem 
que correu oficialmente para a inaguração do Inglêsa, hoje Santos- 
Jundiaí entre a Mooca e a Luz, em 1865, sofreu um desastre tre- 
mendo, descarrilhou-se. Então os paulistanos fizeram verso como 
êstes : 

Vou para o Rio de Janeiro 
Contar pro delegado 

Que o malvado trem de ferro 
Muita gente tem matado. 

Não é sòmente hoje que há desastre na Central do Brasil. 
Já lá por 1900, a gente dizia que precisava fazer o testamento, 
antes de embarcar. Os desastres de hoje, tanto em São Paulo como 
no Rio, são de~ropmções  rnairrres, por serem trens de subúrbios. 
Antigamente, a Serra do Mar é que causava desastres nos trens 
expressos, principalmente nos noturnos. A revista "O Malho" tra 
zia desenhos e clichês trágicos, pintando os desastres. Um desas- 
tre célebre aconteceu perto de Juiz de Fora, quando morreram o 
Bispo Dom L a z a ~  a e muitos padres e freiras. É costume, que 
veio do te &caminhos de tropas, plantar uma cruz no bar- 
ranco, ou na beira da linha. Mas, logo, esquece-se e acaba. A pa- 
lavra desastre é bem brasileira. Quando um sujeitr, morria, por 
exemplo, em baiw de uma árvore que estava derrubando, morria 
de desastre. Até hoje um tiro casual mata por desastre. A palavra 
mais exata seria acidente, que, na nossa terra, esperou a era do 
automóvel. Poucos cantadores aproveitaram o motivo trágico dos 
desastres ferroviários. Acontece que os melhores cantadores fo- 
ram sempre os caipiras e sertanejos. 



NOMES DAS PESSOAS 

PESSOAL. NP trem de passageiros existem estas pesosas: na 
locomotiva a vapur, msquinista, foguista e graxeiro: na composi- 
ção de carros, chefe de trem, begageiro, e ajudante de trem; no 
carro restaurante, cozinhe ir^, gerente do carro e garçon; no carro 
dormitório, os camareiros. O pessoal da estação é o seguinte: chefe 
da estação, ajudante, telegrafistas, compositores, conferentes, guar- 
da-chaves, manobradores e trabalhad~res. Existe também estafê 
ta para a entrega de telegrames e avisos de cargas e encomendas, 
e porteiros que dão acesso às plataformas. Existe um fiel que re- 
cebe as rendas da estrada, e os bilheteiros que vendem as passa- 
gens para os trens de passageiros. Pessoal do Depósit~ de Máqui- 
nas: Chefe do Depósito, escriturários, escalantes, trabalhadores, 
ajustadores, carvoeiros, lenheiros. Turmes de conserva de linha: 
Mestre de linha, feitor de turma, encarregado de turma, trabalha- 
dores, guarda-p~rteiras. Uma estrada de ferro tem: diretoria sob 
o encargo de um diretor, sub-diretor, oficial de gabinete, secretá- 
rio, chefes de departamentos, escriturários, contínuos, e pessoal da 
limpeza dos escritórios. 

Antigamente diziam. em vez de ferroviários, empregad* de 
estrada de ferro. Os trens de carga, outrora, levavam chefe de 
trem e quatro guarda-freios, s! fim de apertarem os breques dos 
vagões de carga; &ses guarda-freios andavam por cima dos va- 
gões de um carro para outro, estando o trem em movimento, num 
declive da ferrovia. 

BRIGAS DE ENGENHEIROS - 
Fazem objeto de tradições mais ou menons lendárias as bri- 

gas ou quizílias de engenheiros, que deixaram determinadas po- 
voações ao lado das ferrovias. É o c a s ~  d'aquele engenheiro do gru- 
po de locação que foi prêso por embriaguez e disse: vocês não 
hão de ouvir o apito d o  trem. E fêz. \ 

A explicação vulgar e folclórica das estradas cheias de curvas 
não é a "estrada econômica" dos teóricos antigos, mas muito mais 
simples: os engenheiros ganhavam par quilometragem. 

Q u a n d ~  a Sorocabana alcançou o rio Paraná, não havia mais 
índios. Já a Noroeste, como se sabe, foi construída, do lado de 
São Paulo, em terrenDs em que dominavam principalmete os 
caingangues. 



ÍNDIOS NA NOROESTE 

Nasceu, então, a lenda, aumentando 9s ataques dêles âos cons- 
trutores no avançamento. Chegou-se a publicar em letra de fôrma. 
quanto mais em conversas, que êles laçavam as locomotivas com 
cipó! Um absurdo sob todos os aspectos. Não é possível êsse uso 
do prestadio cipó, nem êles tinham coragem, pois temiam muito 
o jaguar, e a locomotiva os impressionava mais. 

O que sim é que êles atacavam os acampament9s. Os cons- 
trutores contrataram valentes bugreiros, já conhecidos na região, 
como aquêle Antonio Adão. o Luizinhr, Alemão ou Luiz Wolf, que 
revidava Ôlho por ôlho, dente por dente cada ataque à sua fazenda, 
o Antônio Pedro, natural de Pinhal, que, escapando dos bugres, 
vei9 a ser assassinado, muito depois, na estacão de Avaí, mas 
matou antes, os seus dois matadores. 

Em Guaiçara, perto de Promissão, os bugres atacaram os 
engenheiros e os trabalhadores de locação do traçado. Desde então, 
adiante das turmas que abriam picadas e cavavam, ia a dos bu- 
greiros atirando e atemorizando. Daí até Araçatuba, houve mortan- 
dade de serradores de dormentes, tiradores de areia, envolvidos 
de repente num turbilhão de flechadas. 

E assim mesmo os "baianos", nome generalizado, continua- 
vam vindo, mesmo quando outro flagelo pior sucedeu, a úlcera 
de Bauru, desde 1906 a 1921, algo comparável com a construção 
Madeira-Mamoré, na qual a lenda, sempre querendo falar bonito, 
colocou a frase de efeito: "cada dormente uma rnxte". 



ACRE : O BENJAMIM DA FEDERACÃO 

João Gualberto de Oliveira 

Em 15 de junho de 1962 o Presidente da República, com geral 
exultação do País, sancion~u no Palácio do Planalto a Lei n.O 
4.070, que elevou o ex-Território do Acre à categ~ria de Estado. 
Assim, o conjunto dos Estados que constituem a República dos 
Estados Unidos do Brasil foi acrescido de mais uma unidade, DU 
seja, mais uma estrêla em sua bandeira: o 22.O Estado da Fe- 
deração. 

O aludido diploma legal está redigido nos seguintes têrmos: 

"Art. 1.O - O Território do Acre, com seus atuais limi- 
tes, é erigido em Estado do Acre". 

Ésse f a t ~  histórico, de tanta significação em nossos anais de 
nação soberana, tem uma explicação clara, justa e legal, embora 
um tanto longa. Para fazê-la, cumpre-nos olhar um pouco para trás 
e acompanhar "pari passu" D nosso desenvolvimento político e ad- 
ministrativo ao longo dos quatro séculos já dec%rridos. Primeiro 
vieram as Capitanias. Depois surgiram as Províncias. E, por fim, 
com a Proclamaçã:, da República, as Províncias transformaram-se 
nos Estados. O maior trabalho dos governantes ao longo de nossa 
formação histórica foi assentar, com a devida segurança, as lindes 
nacionais com os países vizinhos. Para conseg 10 tornou-se urna 
necessidade imperativa a fixação das nossas fron % com a Bo- 
lívia e o Peru, da qual resultou a incorporação, ao nosso, do an- 
tigo Território d9 Acre. 

Quando, em 1750, se firmou o Tratado derMadri entre Por- 
tugal e Espanha, documento que se deve ao gênio e ao talento 
diplomático do ínclit9 santista Alexandre de Gusmão, suscitou-se 
desde logo a questão do Acre. O fato assim se pode resumir: a 
expansão dos "portuguêses de São Paulo" já atingira um lugarejo 



existente à margem d~ rio Guaporé. Por êsse motivo, o seu do- 
mínio nos foi assegurado, em 1.O de outubro de 1777, pelo de 
Santo Ildefonso, que, todavia, nos foi desfavorável na parte refe- 
rente ao sul do País. 

Na centúria que se seguiu, algumas expedições, singrando as 
águas do Amazonas, conseguiram explorar e colonizar a região do 
Purus, afluente do Ric~Mar, com oitocent~s quilômetros de curso. 
Anos depois, o Tratado de Ayacucho, celebrado em 1867 entre 
o Brasil e a Bolívia, reconheceu, com a invocação que fizemos 
do princípio romano do "uti possidetis", os nossos direitos na re- 
gião l~calizada na confluência dos rios Beni e Mamoré, compreen- 
dendo as nascentes do Javari. Ora, tais nascentes estavam situa- 
das, de fato, muito acima do ponto estabelecido pelo Tratado de 
Ayacucho, circunstância essa desconhecida naquela época pelos 
negociadores. Assim, o Brasil perdia, por simples omissão ou êrro 
de cálculo, uma vasta área desconhecida e colonizada por patrí- 
cios nossos. 

Maais tarde, a fim de assegurar sua posse no Acre, o país an- 
dino arrendou-o a uma emprêsa anglo-americana, à qual conce- 
deu grandes privilégios. Como era natural, nós, fronteiros, pro- 
testamos contra êsse ato unilateral do govêrno b~liviano, denun- 
ciando então o Tratado de Ayacucho. Prova provada de que 9 
aludido território era brasileiro, e nunca se julgara outra coisa, 
foi o movimento então desencadeado contra as pretensões do "Bo- 
livian Syndicate", que era o beneficiário do írrito acordo. Levan- 
tou-se de armas na mão contra o inaudito esbulho um grande 
patriota brasileiro, Plácido de Castro, cujo nome em nossa His- 
tória não tem sido suficientemente cultuado, como aliás também 
acontece com 3 do grande santista Alexandre de Gusmáo, qpe 
adjudicou aos brasileiros mais de metade da superfície do Brasil 
daquele tempo. &se gaúcho de fibra, em seu gesto reivindicatório. 
começou por declarar que não lutava cmtra a Bolívia. mas sim 
contra a intervenção estrangeira em nosso país. 

Em face do que ocorria, o nosso sempre saudoso e egrégio 
Barão do Rio P- CO, Ministro das Relações Exteriores, em de- / fesa de no s direitos impostergáveis, lançou veemente protesto 
contra o ato de arrendamento do aludido território, assinadb pelo 
país vizinho. Chamou-o mesmo de "m3nstruosidade jurídica", fra- 
se que correu mbndo naqueles dias nefastos. Desencadeou-se, aí, 
a luta armada, dando-se em 8 de setembro de 1902 o primeiro ch> 
que entre as forças de um e de outro l a d ~ .  Durante alguns meses 
o Brasil foi sacudido pelos reencontros verificados. E o conflito ter- 
minou com a rendição das tropas inimigas, em 24 de janeiro de 



1903, já no govêrno do Presidente Rodrigues Alves. Nesse passo, 
o govêrno brasileiro ocupou o Território com suas tropas, resta- 
belecendo as negociações com o govêrno de La Paz, as quais se 
concluíram em 17 de novembro. com a assinatura do Tratado de 
Petrópolis. 

Por êsse Tratado, o Acre ficou definitivamente anexado ao 
Brasil. Em compensação, nos, de noss? lado, cedemos à outra par- 
te uma área de três mil quilômetros quadrados de terras na região 
do Mamoré, acrescida de uma indenização, em moeda, equiva- 
lente a drris milhões de libras esterlinas, bem como a entrega 
de pequenos trechos de fronteira rnatogr~ssense e ainda a obriga 
cão de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, entre Santo 
Antônio da Madeira e Boa Vista. E foi assim que o nosso g~vêmo. 
em 8 de novembro de 1909, pingava o ponto final na aborrecida 
questão, que dera lugar ao Tratado de Petrópolis. C~ncomitan- 
temente, assinava também com o govêrno do Peru um "protocolo". 
pelo qual lhe cedia cêrca de trinta e nove mil quilômetros quadra- 
dos de terras habitadas p3r peruanos. Com ambas as providências, 
o Brasil liquidou amistosamente e para sempre as possíveis pre- 
tensões alienígenas sobre o Acre. 

Como aconteceu em muitos outros casos, devemos a soluçiio 
pacífica que teve o litígio à inteligência e ao tacto criplomático 
do Barão do Rio Branc~,  nosso grande e inolvidável patrício, que 
foi, ao longo de uma vida toda consagrada à paz e a prosperidade 
da pátria, o varão providencial. o nume tutelar do Brasil. Com a 
sua patriótica atuação no caso acreano, o Brasil assegurou-se, den- 
tro do Direito, na pmse de 154.000 quilômetros quadredos de 
terras, mais ou menos. 

Durante cinqüenta anos o Acre sofreu, com-quase todo O 

Oeste brasileiro, da deficiência das comunicações. Nós todos o sa- 
bíamos esquecido lá, num canto do mapa. como sentinela soli- 
tária postada num ângulo das nossas fronteiras. Satisfazíamos o 
nosso zêlo e sentimento nacionalista com as informações que de 
Rio Branco, sua capital, eram de vez em quando divulgadas pela 
imprensa e pelo rádlo. Felizmente, pwém. c h e w a  em que 
o caçula da Federação, êsse irmãozinho que geogrà amente se 
situava tão distante do convívio nacional, entrou para a intimi- 
dade da nossa família, com o que mais uma estrêla fulgura no 
pátrio lábaro. a 

Todos estamos ansiosos por vê-lo próspero e feliz em nosso 
seio. Cêrca de mil homens, em três turmas, estão abrindo através 
do território db Amaz~nas uma estrada que passa por Xapuri e 
vai ligar Rio Branco, capital do novo Estado, à cidadezinha cha- 



mada Bresiléia, na fronteira com a Bolívia. Trata-se de velha 
aspiração da gente que lá vive. Ao mesmo temp2, o govêrno do 
novo Estado já iniciou, também, 2 constru~ão da rodovia Pôrtr, 
Acre a Rio Branco. 

O nove1 Estado, naturalmente, tem população ainda muito 
escassa: um habitante por quilômetro quadrado. Sua indústria 
incipiente é de preferência extrativa e os principais produtos ex- 
plorados são a borracha e a castanha-do-pará. Com2 se vê do ex- 
posto, o Estado do Acre é um pequeno mundo novo em caminho 
de eclosã3, a espera ainda do momento esado para desabrochar, 
para se tornar mais tarde - quem sabe! - o grande celeiro do 
Brasil. Talvez isso se venha a verificar ao cabo dos trinta e oito 
anos que ainda nos faltam para chegarmos ao século XXI. Após 
o século XIX, foi o das luzes; o século XX, está sendo o século 
atômico das comunicações interplanetárias. teremos boas rodovias 
no século XXI, que já começa a dealbar no horizonte longínquo. 
Até lá, talvez já os nossos pósteros poderão sulcar a imensa es- 
trada que faltava ao Acre: a BR-29 - de tanto alcance e com- 
preensão humana. 

Seja como for, o certo é que desde o mês de junho de 1962 
fulgura mais uma estrêla na esfera armilar dêste nosso imenso 
Brasil: o Estad2 do Acre - o benjamim da Federeção brasileira! 

A êle, pois, e pela sua prosperidade, ergamos a nossa taça' 



O BRASIL NÃO PROVOCOU A GUERRA DO PARAGUAI (*)  

Alvaro do Amral 

Concluido o ciclo das bandeiras, em que principalmente OS 

paulistas tanto se expandiram, levando 2s fronteiras do Brasil 
até os mais remotos confins da América do Sul, iniciou-se uma 
nova fase, inteiramente diversa daquela, na qual o primitivo pOV3 
brasileiro se radicou nas suas próprias terras. 

Tivemos então, ao sul, o matuto, cultivador de cana, de algo- 
dão, de cereais e posteriormente de café, e o gaucho e o sertanejo 
dedicados a exploração pastoril. 

E, ao norte, os sertanejos, que eram tento os pastores das 
caatingas, como os exploradores dos seringais. 

Foram essas as grandes massas da população do Brasil que 
mais cmcorreram para a construção da nossa nacionalidade, im- 
pulsionando o povo das cidades, - nr, erudito dizer de Oliveira 
Vianna. 

Êsse foi o verdadeiro aspecto do Brasil, especialmente até O 

fim do Império, quando tivemos as grandes alterações trazidas 
pela abolição da escravatura e a prnclamação da ~e8ública.  

Naquele grende período da nossa História, todas essas po- 
pulações agrícolas ou pastoris, se radicavam nas suas terras, certa- 
mente imensas, e muito acima mesmo das possibilidades de cul- 
tura e de exploracão por parte daquela relativamente pequena 
massa de populaçã3. 

Consolidou-se assim um espírito latifundiário, \ q teve sua 
origem e seu fastígio, pode-se dizer, entre os senhores de engenho 
de Pernambuco, e os aristocratas fazendeiros de São Paul3. 

Essa sociedade, constituída preponderantemeirte de proprie- 
tários rurais, fixou sua residência nas fazendas e engenhos, de 

( * )  Palestra proferida durante as solenidades comemorativas do I Cen- 
tenário da eclos0o da Guerra do Paraguai. 



onde pouco saiam, mesmo para temporadas mais demoradas nas 
cidades, e assim permaneciam ainda depois daquela primitiva 
nobreza rural ter sido suplantada pelos grandes proprietários, nem 
sempre de tradições aristocráticas. 

Realmente, por ocasião da Independência, os fidalgos autên- 
ticos, representantes diretos da nobreza portuguêsa, já se diluiam 
na grande massa dos senhores rurais. 

Mas, o espírito da classe rural continuou a exercer prepon- 
derante influência não só na sociedade brasileira, como no go- 
vêrno do país. 

Certamente, nas primeiras décadas dr> novo período, do 
país independente, ainda pouco interesse poderiam ter os brasilei- 
ros pela sua política exterior, relativamente aos demais p ises  
americanos, com os quais, note-se, não tinham maiores laços de 
união. 

Récem saídos do seu período colonial, náo se compreende- 
ria mesmo a possibilidade de desenvolver tal espírito imperia- 
lista, para o qual não podíamos ter a menor inclinação, uma vêz 
que a conquista territorial nada representava, dada a imensidão 
do território nacional, contrastando com a sua pequena massa 
populacional. 

Certamerrte, os pequenos territórios d9s países vizinhos, ti- 
ravam todo o interesse em se vir a disputar com êles as conquis- 
tas territoriais, assim inteiramente inconcebíveis. 

Outros elementos ainda certamente afastaram toda a velei- 
dade de expansão imperialista do Brasil naquelas eras, das quais 
não foram certamente as menores, o estado de pobreza e atraso 
em que se encontravam aquelas antigas cdorrias espanholas. 

O fato d e  serem todos eles povos espanhois. com os quais 
poucos ou quasi nenhuns contactos mantinham os brasileiros, - 
eram mais outro elemento para afastar qualquer atencáo que por- 
ventura pudessem eles despertar no Brasil. 

Certamente as rivalidades tão exacerbadas existentes entre 
os países do Pra a, para com o brasileiro, pouco ou nenhum inte- 
rêsse &despertar, desde que não lhes causassem sérios 
dissabores. 

Deve-se comiderar que as querelas e mesmo lutas sangren- 
tas surgidas wla pxse das terras da Colônia do Sacramento e 
das Missões se enceranam pelo Tratado de Madrid, de 1750, e 
o de São Ildefonso, de 1777. 

Certo é que D. João VI e mesmo D. Pedro I procuraram es- 
tender os seus domínios até as margens do Prata. 



Mas, êsse expansionismo territorial era a continuidade do 
gênio descobridor dos portuguêses que, com a abdicação de D. 
Pedro I, teve seu epílogo definitivo. 

Realmente, a campanha Cisplatina, para a conquista do Es- 
tado Oriental foi obra da política de D. João VI, aconselhado por 
sua mulher D. Cerlota Joaquina, e por alguns de seus Ministros, 
- nunca tendo chegado a se tornar popular entre os brasileiros. 

Note-se mesmo que, logo após a proclamação da Indepen- 
dência houve uma reformulação da política exterior do Brasil, 
que culminou com a celebração do Tratado com e Argentina, pa- 
ra garantir a independência da República Oriental do Uruguai. 

E' verdade que o Brasil, por força do seu próprio direito 
de sobrevivência, precisava garantir a navegação pelos Rios da 
Prata, Paraguai e Paraná, para o acesso a cêrca de um têrço do 
seu território, - o que certamente não poderia ficar sujeito a 
uma possível interrupçáo provocsda pelas Repúblicas platinas. 

Além disso, essa enorme área do território brasileiro tinha 
uma população diminutíssima, de cêrca de 1/10 do total do país, 
contrastando com as relativamente grandes populações espanho- 
las que se aglomeravam às margens dos Rios da Prata e Uruguai. 

Por conseguinte, era premente para salvaguarda daquela 
imensa área do território do Império brasileiro, que se evitasse 
a reintegração do Vice-Reinado do Rio da Prata. 

Para aumentar essa pressão existente sôbre o govêrno bra- 
sileiro e para salvaguarda dos legítimos inte~esses nacionais havia 
o perigo imediato resultante dos ataques continuamente desferidos 
por políticos argentinos que procuravam anexer os territórios do 
Paraguai e do Uruguai à Argentine. Eram claros os desígnicç 
nas províncias meridionais brasileiras, sentimentos separatistas. 

Principalmente ao tempo do govêrno ditatwial de Rosas, n 
Brasil ficou sèriamente ameaçado com a iminente anexação dc 
Paraguai e do Uruguai à Argentina. E eram claros os desígnios 
daquele caudilho de posteriormente atacar o Império. apoderan- 
do-se dos vastm territórios sôbre os quais os espanhois jamais 
perderam a esperança de dominá-los. 

Verificando que a aliança entre Rosas Oribe certamente 
muitos e sérim dissabores trariam ao Império, L a mesmo o 
nosso Govêrm ficou aguardando que se positivassem fatos con- 
cretos para só então tomar uma atitude de positiva defesa dos 
seus direitos já tão ameaçados. e 

Cada vez mais se positivava que ao Brasil só interessava a 
manutenção da situação existente, ou seja, a independência do 
Uruguai e do Paraguai e a liberdade de navegação do Rio da 
Prata. 



As lutas que então teve o Brasil de sustentar, absolutamente 
não o foram contra os povos do Prata, da Banda Oriental e do 
Paraguai, mes sim, contra os caudilhos que tiranisavam aqueles 
pmos e atentavam contra a propriedade e a vida dos brasileiros 
residentes no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. 

O plano político do ditador argentino Rosas, que sonhav- a em 
restabelecer o antigo vice-reinado dr, Prata é que obrigou a alian- 
ça do Brasil com os liberais do Uruguai e com o general argentino 
Urquiza, o que tudo acarretou a queda daquele caudilho. 

Foi assim que o Marechal Conde de Caxias derrot~u Oribe 
e entrou triunfalmente em Montevidéo, recebido como um verda- 
deiro libertador. 

Aliás, as proclamações do grande cabo de guerra brasileirc 
eram a mais completa e insofismável prwa de que no Estado 
Oriental não havia outros inimigos senão os soldados do General 
D. Manoel Oribe, e esses mesmo enquanto, iludidos, empunhassem 
armas contra os interêsses de sua própria Pátria pois que desar- 
m a d q  deveriam ser tratados como irmãos. 

A luta porém teve de prosseguir contra Rosas, o sangrento 
ditador e tirano argentino que em sua megalomania preterrdin 
dominar o Paraguai e o Uruguai. 

O Brasil não podia deixar de se opôr a êsse surto caudilhesco 
que c3bria de vergonha o Novo Mundo. 

Rosas era um verdadeiro monstro que não trepidava em pra- 
ticar os mais sórdidos atos de atrocidade contra seus inimigos, c 
que envergonhou a toda a nação argentina. 

Foi então que o General Urquiza encabeç~u a reação contra 
tal tirano, cabendo ao Brasil, como sempre lhe conveio o papel 
menos aparatoso, nunca assumindo a chefia suprema das forças. 

Mas, o Imgério arcou com o maior p ê s ~  das forças atacantes 
tanto por mar como p>r terra. 

Finalmente, quando após a batalha de Monte Caseros, o 
tirano Rosas fugiu espavorido e esquecido de tantas bravatas que 
blasonara, Buems Aires aclamou a entrada dos Exércitos Alia- 
dos, estando toda engalanada com profusão de bandeiras do Brasil 
e da A r g e n t w  

E' por mesmo que Urquiza lançou sua proclamação: - 
"Brasileiros! A Justiça, a Liberdade e a Glória nos chamavam ao 
Rio da Prata, e c3operasteis para salvação de duas Repúblicas e 
o aniquilamento de seus tiranos". "Graças e imortal honra a vós 
e a vossos filhos, Veteranos do Império". 

Mais uma vez o grande Caxias foi recebido em Buenos Ai- 
res, tal como 2 fora em Montevidéo, como libertador daquelas 
terras, das garras dos seus tiranos elgozes. 



As armas do Império viram assim coroadas de êxito aquela 
dura campanha que se desenrolou por mve anos de lutas terrí- 
veis. Por isso mesmo, Caxias, já entã3 Marquês proclamava aos 
seus soldados: 

"Conseguistes uma glória imortal; desagravastes a honra de 
nossa Pátria; contribuistes eficazmente para a paz de dois Estados, 
para o triunf3 da mais santa das causas, - a da Liberdade, da Hu- 
manidade e da Civilizacão. Está pois completa a nossa missã3!" 

Todavia as grandes vitórias das armas brasileiras, não lo- 
grarem exterminar por completo os focos de intriga e de maldade 
que teimava em atacar as boas intenções dos brasileiros. 

Quando já desapareciam os últimr>s écos das lutas rnantidas 
pelos tiranos Oribe e Rosas. surgiram os primeiros arreganhos de 
um novo caudilho, quiçá o mais mesquinho e sanguinário de todos 
os que infestaram as plagas sul-americanas. Era o terrível Fran- 
c i s c ~  Solano Lopes que começava a desenvolver a sua maquia- 
vélica política no Paraguai. 

Êste tirano concentrou em suas mãos todas as más qualida- 
des inherentes aos caudilhos das Repúblicas platinas. 

Filho do ditador Carlos Antonio Lopes, que o n o m e x  por 
testamento como vice-presidente do Paraguai, com a morte da- 
quêle, obteve do Congresso ser proclamado presidente da República. 

Logo demonstrou claramente seus desígnios de megalómano 
doentio, visando aumentar o território do seu pequenino país, pa- 
ra poder se fazer aclamar Imperador. 

Pr3curava conquistar as províncias de Corrientes e de Entre- 
-Rios e a ilha de Martim Gercia, bem como apoderar-se do terri- 
tório do Uruguai, tornando assim o Paraguai um potência atlântica. 

Mas, a evidente loucura desse ditador 3 levou a atacar desa- 
bridamente o Brasil, tendo, sem declaração de guerra; aprisionado 
o vapor brasileiro Marquês de Olinda, que conduzia o novo Pre- 
sidente de Mato-Grosso, o Coronel Carlos Carneir3 de Campos. 
ao mesmo tempo que fazia invadir, além dessa província, a do 
Rio Grande do Sul. 

pótico. 
Note-se que o Ministro Visconde do Ri2 Branco, em sua 

missão especial declarava no circular-manifesto de 26 de janeiro 
de 1865: "A vista de tantw atos de provocação, % respinsabili- 
dade da guerra, sobrevinda entre o Brasil e a República do Parã- 
guai, pesará exclusivamente sobre o govêrno de Assuçáo. O Go- 
vêrno de Sua Majestade repelirá pela força o agressor; mas, res- 
ealvando, com a dignidade do Império, o s  seus legítimos direitos. 



não confundirá a naçáo paraguaia com o govêrno que assim se 
expõe a% azares de uma guerra injusta, e saberá manter-se, como 
beligerante, dentro dos limites que lhe marcam a sua própria ci- 
vilização e seus compromissos internacionais". 

Ressalte-se que o artigo 7.O do Tratado da Tríplice Aliança, 
celebrado a 1.O de Maio de 1865, em Buenos Aires, entre o Brasil, 
a Argentina e o Uruguai, dispunha: "Não sendo a guerra cmtra 
o povo do Paraguai e sim contra o seu govêrno, os Aliados po- 
derão admitir em uma legiáo paraguaia os cidadãos dessa nacio- 
nalidade, que queirem concorres para derrubar o crito govêrnon. 

Prova dos propósitos preconcebidos do ditador Lopes, de mo- 
ver tenaz guerra contra o Brasil é o seu acurado preparo bélico, 
pois que, ao se iniciarem as hostilidades dispunham as forças da- 
quela pequena nação, de 80 a 100 mil hpmens exercitados por 
instrutores europeus, tendo 40 navios e numersas chatas; - 
enquanto isso, todo o Império brasileiro náo contava com mais cre 
15 mil homens em seu exército efetivp, em todo seu imenso terri- 
tório, e, sua esquadra dispunha tão sòmente de 45 navios. 

Ressalte-se ainda que o sucessor do caudilho Framia e do 
primeiro Lopes, absolutamente não tinha siquer as qualidades in- 
dispensáveis a um verdadeiro ditador, - era simplesmente um 
déspota cruel e sanguinário, que teve a ousadia de dominar pelo 
terror ao seu povo fanatisado, que nele via "E1 Supremon, ou seja, 
um enviado de Deus, na sua pobre terra. 

Foi um louco, destituido de moral e dos mais comesinh~s 
princípios de humanidade; verdadeira caricatura de Nero, teve 
todos os seus máos instintos. E' por isso mesmo que o Brasil se 
encheu dp qaior sentimento de horror causado pela crueldade de 
Lopes, aliad3 ao despreso pelo seu infeliz povo fanático. 

A falta de capacidade de Lopes, como chefe militar é que 
se deve a sua derrota, pois que havia surpreendido o Brasil in- 
teiramente desprevenido, tanto assim que durante tx la  a guerra, 
sòmente em 186 é que o Império conseguiu manter em armas 
perto d 4  homens, quando o Paraguai, como já dissemos, 
chegou er 100.000 homem perfeitamente armados e municiados. 

Fica assim caracterisado que o Brasil náo teve o menor 
intuito imperialista em arcar com o peso dos terríveis anos que e 
durou a guerra contra o tirano Solano Lopes. Prova irretorquí- 
vel desse desejo dr, Império é a de que jamais se pretendeu alte- 
rar as fronteiras do Paraguai, que aliás se baseavam unicamente 
lem razões convencionais que visavam manter o equilíbrio das 
reptiblicas platinas. 



Foi por tudo isso que o Brasil, ao término desta malsinada 
guerra viu seu prestígio crescer enormemente; e, dai em diante, 
não mais se pôde pôr em dúvida siquer x seus bons desígnios 
de mantenedor da Paz e da Concórdia nestas plagas sul-americanas. 

Verifica-se assim que o Brasil só tem motivos para se or- 
gulhar de haver sustentado uma campanha que tantos sacrifícios 
lhe custou, tendo tido para mais de 32.000 homens postos fóra 
de combate e cujo término encheu de júbilo a todo o Império. 

Verdade é ainda que dessa luta resultou o reconhecimento 
de nossa hegemonia no Continente, onde por diferença de raça e 
de fórma de govêrno éramos sempre mal compreendidos. 

Mas, quando os nxsos vizinhos verificaram que sabíamos 
cumprir com o nosso dever quando a honra da Pátria era ultra 
jada, passaram a nos respeitar como o verdadeiro baluarte da 
Ordem neste hemisfério. 

Puderam assim os soldados imperiais regressar a% seus lares 
com a satisfação do dever cumprido, com toda a energia, mas 
sem olvidar um tratamento humano e digno para com o infeliz 
povo vencido. 





SÃO PAULO E A DEFLAGRAÇÃO DA GUERRA DO 
PARAGUAI (*) 

CELIO DEBES 

"este exaurae miudo, feito colm comciência, 
tem grande aplicação,, e ainda em si é impor- 
tante". - ALEXANDRE HERCULANO 

Dada a precariedade dos meios de comunicação de que dis- 
punha São Paulo, a notícia da eclosão do mivimento armado 
entre o Império e a República do Paraguai só chegou a esta 
Capital mais de quinze dias após a invasão de Mato Grosso. 
A nova se espalhou através dos editoriais das folhas que divul- 
gavam o texto do Decreto 3371, de 7 de janeiro de 1865. %te 
ato instituis "os corpos para os serviços da guerra em circuns- 
tâncias extraordinárias, com a denom;nação de volzrretários da 
pátria" ( 1 ) . 

Graças a essa providência do govêrno impeçjal, amenizavam- 
-se es condições da arregimentação d3s contingentes militares. 

É que vigia, então, o sistema de recrutamento, cuja efeti- 
vação se processava com extremo rigor. Estavam sujeitos a êle 
todos os nacionais livres, com idade entre 18 e 65 anos. O recru- 
tamento, que se destinava a mr>bilizar o ef ivo enual do exército, 
tinha início no primeiro dia do ano financeir .tendendo-se pelc 
tempo necessário para se completar o contingente \ e cada loca- 
lidade devia fornecer. Aos encarregados de prear os recrutas, a 
lei atribuia uma gratificação de até 5$000 por cabeça. Admitia-se. 
também, o engajamento espontâneo. Neste ca*, os incorporados 

(1) Correio Paulistano, 14 de janeiro de 1865, "Última. Hora", pág. 3. 
( * )  Palestra proferida por oca-sião áccs soleniáades comentorativm 

do I Centenário da &.fZngrcq&o da Guerra do Paragzmi, aos 14 
de janeiro de 1965. 



gozavam de certas vantagens pecuniárias e serviam por tempo 
inferior ao que estavam obrigados os forçados. h t e s  permane- 
ciam nas fileiras durante nove anos e aquêles seis. As praças 
de "pret", depois de cumprirem seus períodos, poderiam ser reen- 
gajadas. Aliás, a lei recomendava aos comandantes dos corpos 
que ativassem essa prática. 

Na época, havia, também, em caráter obrigatório, o serviço 
da Guarda Nacional. Organizada por município, sujeitava todos 
os cidadáos brasileiros, com mais de 18 e menos de 60 anos, con- 
tanto que tivessem renda para votar nas eleições primárias. Os 
filhos-famílias que não dispusessem dessa renda, seriam alistáveis, 
desde que da de seus pais, dividida, lhes txasse, a cada um. a 
importância de 200$000. O guarda nacional servia, ordinària- 
mente, dentro do município; porém, quando em destacamento, po- 
dia ser deslocado de sua circunscrição, ou, então, quando em 
corpo ou companhia, seguir como auxiliar do exército de linha. 

Os integrantes desta corporação, desde que "irregularmente 
qualificados", estavam sujeitos ao recrutamento. 

Como é de se imaginar, o sistema de alistamento para o exér- 
cito atemorizava a população, dada a brutalidade de que se re- 
vestia, evidentemente agravada, na prática, a ponto de o govêrno 
recomendar que, no envio dos recrutas aos quartéis, "jamais (se) 
empreguem correntes, algemas, ou manilhas" (2). Os excessos 
cometidos nesse campo não tinham limite. Até os isentos de ser- 
viço militar eram apanhados pelos recrutadores. Dá uma idéia 
do horror por servir no exército e de como alguns se aproveitavam 
do fato, esta notícia estampada pelo "Correio Paulistano" (3). 

"Já começa a esquadrilha de a t r a v e d o r e s  de alimen- 
tos - escrdire o jornal - por-nos em sítio com a sua missão 
e esperteza diabólicas. 

Ante-hontem um dos taes comprara uma carrada de 
lenha a um rapazinho, no Braz; e como no acto de descarre- 
gar apparecesse um soldado, o conaprador diz ao pobre mm 
ço que o soldp-' andava recrutando e que a pega para O 

exercito / - a forte. 
de se prever o panico que se havia de apoderar logo 

do vendedor. Aproveita-se disto o atravessador e oferece-lhe 
a casa para&@ por ella. O que acceito lança-se o moço 
pelo quintal, cae num corrego, quasi se afoga, desaparece 
afinal e abandona o carro, a lenha e o dinheiro. 

(2)  Decisão do Govêrno do Imperio do Brazil, n.0 67, de 10 de julho 
de 1822, item XV. 

(3)  12 de janeiro de 1865, "Neticiario", p&g. 1. 



O carro mandaram entregar-lhe; mas a lenha e o dinheiro 
hão de lhe ir ás mãos quando um outro Lazaro ressurgir do 

O govêrno provincial tentava obstar o abuso, que cometiam 
não só os recrutadores, mas, também, os atravessadores de gêneros 
alimentícios. Aquêles, para lograrem a percepção da gratificação 
e êstes, para dificultar o abastecimento da cidade. Para tanto, 
o presidente da Província expedira instruções ao encarregado do 
recrutamento, recomendando "que não deverá recrutar para o ser- 
viço do exército a indivíduo algum que entrar para esta capital 
conduzindo generos alimentícios, lenha e qualquer outr% objetos 
de primeira necessidade" (4). 

Quanto aos comerciantes, clamava a imprensa, "devem ser 
tratados com todo o rigor da lei para (o) bem comum" (5). 
Algumas diligências se levaram a cabo, sem que o mal tivesse 
fim. Era O problema eterno, face ao qual as autoridades de todos 
OS tempos se têm mostrado impotentes. 

A criação dos corpos de Voluntários da Pátria veio abrir 
novas perspectivas para a formação dos contingentes militares, de 
que carecia o Império para promwer sua defesa. 

Pelo Decreto 3371, se atribuia aos soldados, além do sôldo 
pago às praças do exército, certos benefícios de ordem econômica: 
$300 diár is  e a gratificação de 300$000 quando da baixa, além 
de "um prazo de terras de 22.500 braças quadradas nas colônias 
militares e agrícolas". Ademais diss3, os Voluntários ficavam isen- 
tos dos serviços do exército, da marinha e da guarda nacional; 
dariam baixa da tropa assim que fôsse declarada a paz, indepen- 
dendo a providência de autr>rização governamental, incumbindo 
aos respectivos comandantes concedê-la; teriam, ainda, preferên- 
cia para o preenchimento dos cargos públicos. e 

Como se vê, o tratamento dispensado pelo aludido decreto 
era de molde a atrair a apresentação expontânea dos cidadãos 
compreendidos entre os limites de idade que os sujeitava ao ser- 
viço militer obrigatório. Assinalando a benignidade da nova lei, 
o "Correio Paulistano ( 6 ) ,  em editorial, e 
pulação a contribuir para a formação dos 
tários da Pátria, bradava: 

'%ia pois: cesse esse panico pelo serviço do exercito; 
marchem os brazileiros como povo livre ao9campos do Rio 

(4) Correio Paulistano, 12 de janeiro de 1865, "Parte Official", phg. 1. 
(5) Correio Paulistano ,15 de janeiro de 1865, "Noticiario". 
( 6 )  17 de janeiro de 1865. 



da Prata, alistando-se como Volunfarios da Patria" ( . . . ) "A 
Deos não praza que haja paulista que se recuse a ir c% 
correr para tão brilhantes feitos d'armas, deixando nossa pro- 
vincia de ser representada em occurrencias que a historis 
designará como sempre memoraveis. Deus illumina aos pau- 
listas de hoje, guiae-os como Voluntarios da Patria aos cam- 
pos do combate". 

O entusiasmo do povo, em cujo seio repercutiram, ainda, os 
dissabores da "questão Christie", foi enorme. As figuras mais 
destacadas da Capital promoveram a constituição de uma "Asso- 
ciação Promotora dos Voluntários da Pátria na Província de São 
~ a i l o " .  A entidade se propunha "promover pela provincia alista- 
mento nos corpos creados extraordinariamente para os serviços 
da guerra" e "tomar sob sua proteção as familias necessitadas dos 
cidadãos da provincia que se alistarem e forem envia& ao thea- 
tro da guerra" (7). 

A nota marcante da reunião inaugural da sociedade, realizada 
m paço municipal, foi o concurso de "vários cidadãos em número 
avultado, e sem distinção de partidos" (8). Dominou o conclave 
o Dr. Joaquim Antônio Pinto Júnior. Além dêle, participaram da 
comissão incumbida de redigir-lhe os estatutos, Diogo Mendonça 
Pinto, Paulo Antônio do Valle, Delfino Pinheiro de Ulhoa Cintra. 
João Mendes de Almeida, Camilo Gavião Peixoto, Tte. Coronel 
Manuel Antônio Bittencourt, J ~ s é  Joaquim de Oliveira e Antônio 
Augusto da Costa Aguiar. 

de se assinalar que, na Câmara Municipal, não repercuti- 
ram os acontecimentos que apaixonavam a cidade. Suas atas não 
consignam a menor alusão aos mesmos. Nas sess6es os edis cogi- 
tavam, estritamente, dos problemas administrativos. Mas, não 
ficou alheia aa movimento que se desenvolvia. Por seus membros. 
individualmente, contribuiu para o esfôrço comum. Basta lembrar 
que João Mendes de Almeida, integrante da comissão redatora 
dos estatutos da Associação Promotora dos Voluntários da Pá- 
tria, era o Presidente da Câmara de Vereadores. 

"medicamentos para as familias dos VOLUNTARIOS DA PA- 
TRIA que marcharem para o Sul'' (9). "0 dr. Theodoro Reichert 

e 
(7)  Dos estatutos da Associação, publicados no Correio Paulistano 

de 22 de janeiro de 1865, ''A Pedido, págs. 2/3. 
(8) Correio Paulistano, 18 de janeiro de 1865, "Noticiario", pág. 3. 
(9)  Correio Paulistano, 17 de janeiro de 1865, "Noticiario", pág. 2. 



offerece tratamento gratis ás familias d x  individuos desta capital 
que na qualidade de Voluntarios dai Patria forem defender a honra 
e a dignidade do Brasil" (10). A Tipografia Literária distribuia, 
em seu estabelecimento, a Rua do Imperad9ri 12, gratuitamente. 
o texto do Decreto 3371, concorrend~, assim, para sua difusão (11) .  

Mas, mesmo antes da divulgação de tais vantagens, teve iní- 
cio o alistamento. A 17 de janeiro, o "Correio Paulistano" estam 
pava a seguinte nota: 

"Abaix~ publicamos a relação dos benemeritos paulistas. 
que atendendo ao reclamo do brio nacional, foram assentar 
praça no batalhão de VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA. 

Já prestaram juramento e são os srs.: 
Raymundo do Espirito Fontenelle - filho d:, major 

Vital Vaz do Espirito Santos. 
Reinaldo dos Santos Mattos. 
Francisco de Assis Pereira de Castro - filho do dr. 

José Roãrigues Pereira. 
João Francisco de Azevedo - filho do dr. Francisco 

José de Azevedo. 
Cypriano Francisco de Assis - 2.O sargento da reserva 

da capital - filho de Arrtonio Julião de Smza. 
Francisco Aires Bicudo - filho de Miguel Bicudo Lemos. 
Antonio Barros Guerreiro. 
Claudio Belizario Quintanilha J o r d ã ~  - filho de Fran- 

cisco Ribeiro Quintanilha Jordão. 
Valentim Joaquim Rodrigues". 

Esses, os primeiros Voluntários da Pátria alltados em nossa 
Capital. Daí para a frente, diàriamente, o jornal registrava os no- 
mes dos novos inscritos, oriundos de todos os recentos da Provín- 
cia. Com destaque aquela folha assinalou que "o nosso distinto 
patrício dr. Camillo Gavião Peixoto acaba de offerecer-se ao go- 
verno para marchar ao theatro da guerr omo VOLUNTARIO "6b- dr. Gavião DA PATRIA, na qualidade de simples solda 
tem um pergaminho scientifico é moço fidalgo da sa imperial, 
socio d~ banco Gavião, Ribeiro e Gavião (um dos primeiros 
desta cidade) senhor de grande fortuna descendente de uma das 
principais familias, casado e pae, alem de tudo'* (12). 

(10) Correio Faulistano, 18 de janeiro de 1865, "A Pedido", pág. 2. 
(11) Correia Paulistano, 19 de janeiro de 1865, "Amuncios", pág. 3. 

.*_- - -m. _Ir - --v 

(12) Correio Paulistano, 17 de janeiro de 1865,-"~oticiario", pág. 2. 



A admiração causada pelo gesto daquele cidadão se explic? 
pela faculdade legal dos recrutas darem "substitutos idoneos, e 
quando estes não sejão considerados taes pelo Governo, terá lu- 
gar a substituição mediante a quantia de 600$000, que entrar6 
para os cofres publicos para se applicar ao ajuste de voluntarios" 
(13). Essa possibilidade foi, posteriormente, estendida aos guar- 
das nacionais (14), mas sòmente no tocante à substituiçEio por 
"pessoa idonea". Convém assinalar que essa prática era generali- 
zada na época, sendo comum em todos os países civil izad~ do 
mundo. Daí se ter tornado assinalável uma atitude que, nos dias 
que correm, nada teria de excepcional. 

O entusiasmo pela causa nacional atingiu tais proporçSs, que 
o comandante e tôda a oficialidade do Corpo de Permanentes se 
ofereceram "para marchar para o lugar em que esta-se passando 
o drama da guerra" (15). O Corpo de Permanentes é a atual 
Fôrça Pública do Estado e o seu c~mandante, ao tempo, era o 
Tenente Coronel José Maria Gavião Peixoto, irmão do supra 
citado Camilo Gavião Peixoto e que - escreve o redator do "Cor- 
reio Paulistano" - "se acha rodeado do mesmo prestigio" (16) 
Incorporados à coluna que seguiu para Mato Grosso, viveram seus 
integrantes a epopéia da Retirada da Laguna. 

Como é sabido, o Govérno Imperial planejou o envio, poi 
terra, de uma fôrça armada destinada a rechaçar, da Província de 
Mato Grosso. os invasores paraguaios e, de lá, penetrar em 
eerritório guarani. A chefia dessa expedição foi cometida ao co- 
ronel Manuel Pedro Drago, nomeado, a um tempo, presidente da- 
quela unidade do Império e seu comandante de armas. À testa 
tia oficialidade "dos corpos de engenheiros, de artilharia e do 
corpo de mude'' (17), aqui chegou aquêle militar, vindo da Corte, 
a 3 de abril. 

A 5, lançou sua primeira ordem do dia, em que esclarecia 
ter-se decidido que «as forças existentes nesta capital'' formariam 
o núcleo da coluna que seguiria sob suas ordens e da qual faziam 
parte "a companhia d cavalaria de linha, os corpos fixos desta 
provincia, e do P&, assim como o de policia" (18). 

Nas v-as da partida da tropa, teve lugar "o copo d'água 
offerecido pelo corpo academico ao exm. sr. coronel Drago, e aos 

(13) Lei 1101, da20 de setembro de 1960, art. 5.0, 8 4.0. 
(14) Decreto 3513, de 12 de setembro de 1865 
(15) Correio Paulistano, 15 de janeiro de 1865, "Noticiario". 
(16) Correio Paulistana, 17 de janeiro de 1865, "Noticiario", pág. 2. 
(17) Correia Paulistano, 5 de abril de 1865, "Noticiario", pág. 2. 
(18) Correio Paulistano, 7 de abril de 1865, p&g. 2. 



officiais dos diversos corpos que seguem para Mato Grosso" (19) .  
Durante a reunião, entrecortada de "allocuções, pxsias e brindes", 
falou o segundo Tenente Alfredo de Escragnole Taunay. Do acon- 
tecimento deixou o futuro Visconde n~tícia em carta datada de 
9 de abril, dia imediato ao da festa. Escreve êle: "li o pequeno 
speech que compusera á tardinha. Inverti a famosa sentença de 
Cicero do togae cedaint arma e depois de algumas c~nsiderações 
sôbre êste tema terminei pelo seguinte brinde: "Meus senhores! 
com os copos de champanhe nas mãos saudemos um principio que 
nós, militares. haveremos de sustentar, a todo transe, c9m os co- 
pos da espada em punho: A honra da Nação Brasileira!!" (20).  

O trocadilho foi feliz, granjeando para seu autor verdadeira 
ovação, de parte dos estudantes. 

A 10 de abril, a coluna rompeu a marcha rumo a Campi- 
nas, em demanda de seu destino. O "Correio Paulistano", no dia 
seguinte, noticiava o fato com abundância de detalhes: 

"Hontem pelas 5 horas da manhã, partiu para Matto 
Grosso o exm. Sr. coronel Drago acompanhado de todo o 
estado maior e das forças aqui existentes, compostas de 563 
praças, conservando a seguinte ordem de marcha e pessoal: 

1.O O Sr. coronel Drago e o seu estado maior. 

2.O Companhia de cavallaria com 65 praças. 

3 . O  Corpo do Paraná em 123 praças. 

4.O Corpo da guarnição de S. Paulo, com 149 praças. 

5.O Corpo policial com 226 praças". 

A maior contribuição, como se vê, era a do &rpo de Per- 
manentes, ou Policial, que seguiu com todo seu efetivo, soldad2s 
e oficiais. 

Quando da eclosão da guerra, a Academia de Direito estava 
em férias. Estas se estendiam de 15 &e outubro de um ano a 15 
de março do ano seguinte (21). Segundo 
lio Zaluar, que aqui esteve entre 1860 e 1861, 
tosa natureza que a circunda, da suave 
colocada e do amem clima que a bafeja, a cidade de S. Paulo é 
triste, monotona e quase desanimada. Quando os estudantes da 

(19) Correio Paulistano, 11 de abril de 1865, "Noticiário", ,pág. 2 
(20) Cartas da Campanha de Mato Grosso - 1865-1866 - EdiçLo da 

Biblioteca do ExBrcito - 1944 - pág. 21. 
(21) Art. 67 dos Estatutos dos Cursos Jurídicos, baixados com o De- 

creto 1386, de 22 de abril de 1854. 



faculd'ade de direito vã2 de férias, então é que se reconhece me- 
lhor o que acabamos de dizer e tivemos ocasião de verificar. A 
mocidade acadêmica imprime à população, durante sua residên- 
cia nela, uma espécie de vida fictícia, que, apenas interrompida, 
a faz recair, por assim dizer, no seu estado de habitual sonolên- 
cia" (22). Mas, mesmo assim, registra o "Cr>rreio Paulistano" (23): 
"os estudantes da Faculdade de Direito, actualmente nesta cidade, 
reuniram-se no dia 10 do corrente (janeiro de 1865), sob a pre- 
sidencia do dr. Pinto Junior para offerecerem seus esforços ao 
paiz na luta em que se acha empenhado". 

Expressiva foi a contriuição dos acadêmicos, que acorreram 
as fileiras de nossas forças. E, se assinalarmos que os estudantes 
estavam isentx do recrutamento (24), veremos que só o patrio- 
tismo os levou a se alistarem e seguirem para a guerra. 

Crescendo o número de Voluntários, o presidente da Provín- 
cia, Conselheiro João Crispiniano Soares, nomeou o Coronel Fran- 
cisco Antonio de Oliveira, também inscrito Voluntário da Pátria 
e, então, diretor da Casa de Detenção, comandante provisório 
do Corpo. Tratava-se de "uma das mais graduadas e respeitaveis 
desta cidade" (25). E, como o quartel onde estavam alojados os 
alistados não 9s comportava mais, foram transferidos para a Casa 
de Detenção, onde "existem espaçosas accomodações para a esta- 
da e para o exercicio dos mesmos" e onde residia o comandante 
provisório (26). 

Mais para a frente, o já referido dr. Pint9 Junior foi nomea- 
do comandante do C9rpo de Voluntários da Pátria. A reação con- 
tra o ato foi enorme. O "A Pedido" do "Correio Paulistano" aco 
lheu matéria virulenta contra o escolhido. Uma das restrições 
que lhe faziam consistia em ser êle "muito velho para aprender 
a arte milita?, e sem experiencia alguma da tadica indispensavel 
aos officiais do exercito" (27). No tocante à idade, havia exagero, 
pois o Dr. Pinto Júnior, segundo esclarece Carlos Penteado de Re- 
zende, em nota a Almeida Nogueira, nasceu em 1817 (28), tendo 
por conseguinte, na época, quarenta e oito anos. No entanto, quan- 

(22) P e r r  a f' ao pela Província de D. Paulo (1860-1861) - 2.a ed. 
- icoes Cultura - S. Paulo - 1945 - págs. 136/137. 

(23) 17 de janeiro de 1865, "Noticiario", pág.. 2. 
(24) Decisão do Governo do ImpBrio do Brasil, n.0 67, de 10 de julho 

de 1822 I em XIV. 
(25) Correio b aulistano 18 de janeiro de 1865, "Noticiario", pág. 1. 
(26) Idem, 19 de janeiro de 1865, "Noticiario", pág. 2. 
(27) Idem, 13 de abril de 1865 "A Pedido", págs. 2/3. 
(28) Tradições e Reminiscências, vol. 11, Edição Comemorativa do Cin- 

quentenário do Centro Acadêmico XI de Ag6sto - 1953, pág. 128, 
nota 11. 



to à falta de aptidão militar, não havia excesso, pois, com muita 
razão, aos voluntários era lícito exigir que não fossem abandona- 
dos "á inexperiencia e á inhabilitação de commandante - advo- 
gado". E um advogado, muito ao gôsto do tempr,, falante e, além 
do mais, dado a tiradas jocosas (29). Por issol dizia outro opo- 
sitw de sua indicação que a unidade fora criada "para ir comba- 
ter a honra e a dignidade do Brasil ultrajada pelos paraguayos, 
e não para ouvir proclamaçóes, e exercitar-se na arte da oratoria 
co~co.burIBSCb'. . . (30). 

A coisa degenerou em acre polêmica jornalística, tendo Pin- 
to Júnir>r se valido do "Brado da Pátra", para revidar as restri- 
ções que lhe faziam. Mas, não foi mantido no cargo. Em maio 
de 1865, a chefia do batalhão de Voluntários da Pátria foi con- 
fiada ao major reformadr, do exército, nancisco Joaquim Pinto 
Pacca (31), que, com a patente de ~enente-coronel, conduziu-3 
aos campos da luta, para uma jornada gloriosa. 

A 9 de julho, teve lugar. na Sé Cetedral, a bênção da bandeira 
nacional, cmfeccionacra por damas paulistas (32) e destinada ao 
7.O Batalhão de Voluntários da Pátria, designação dada ao nosso 
primeiro contingente. A cerimônia, oficiada pelo Bispo Docesa- 
no, D. Sebastiãr, Pinto do Rego, contou com a presença do Pre- 
sidente da Província, que empunhou o pavilhão, dus~nte  o ato da 
sagracão. 

A 24 do mesmo mês, o Batalhão seguiu para Mato Grosso 
Pouc:, depois, contramarchou o 7.O, em demanda a Santos, de 
onde seguiu para o sul. 

Além dêsse Corpo, São Paulo organizou dois outros bata- 
lhões de Voluntários da Pátria, que seguiram para o Prata, depois 
de receberem os números 42.O e 45.O (33). O último dêsses cr,n- 
tingentes, antes de entrar em combate, foi dissolvido, dado o vulto 
das baixas infligidas as suas colunas pelas epidemias. Os homens 
remanescentes foram distribuidos entre o 7.O e o 42.O Batalhões 
(34). Concentrados nessas duas unidades, os Paulistas seguiram 
para a linha de frente. 

O Exército Imperial ocupara a "ilha d e x t c t o  estra- 
tégico que os paraguaics guardavam cuidadosam no dizer 

(29) Almeida Nogueira, op. cit., loc. cit. 
(30) Correia Paulistano, 16 de abril de 1865, "A Pedido", phg. 
(31) Pedro Dias de Campos, "O Espírito Militar Pauliata", in Revista 

do Instituto Histõrico e Geográfico de S. Paulo, vol. 22, p&g. 183. 
(32) A bandeira foi bordada pela Sra Maria Amhlia Pinto Maurício 

(Correio Paulistano, 9 de julho de 1865, "Noticiario", pBg. 2). 
(33) Pedro Dias de Campos, op. cit., pkg. 202. 
(34) Op. cit., p&g. 203. 



de  Pedro Dias de Campos. O grosso de nossas fôrças era consti- 
tuído do 7.O de Voluntários. A 10 de abril de 1866, os guaranis 
investiram contra as posições brasileiras. Subiam a mais 1200 as 
atacantes; os defensores eram 900. O ataque foi precedido de 
cerrado bombardeio da fortaleza de Itapiru, fronteira à ilha. A 
troca de tiros entre as duas hostes manteve-se renhida até que es- 
casseou a munição do 7P. Aí, seu comandante, o Coronel Pinto 
Tacca, ordenou carga de baioneta. O embate foi terrível. Os in- 
vasores não resistiram ao ímpeto, recuando em debandada, de- 
pois de curta oposição. Mais da metade de seu contingente pexe- 
ceu; seus feridos e prisioneiros atingiram subido número. Dos 
nacionais, ficaram fora de combate, entre mortos e feridos, 153. 
&se batismo de fogo e a primeira vitória da gente Paulista, 
nos campos de luta do Paraguai. 

Daí para a frente, o 7.O, ao qual se aditara o efetivo do 42.O: 
desde maio de 1866, (35), estêve presente em todos os momentos 
importantes da campanha, cobrindo-se de glória nos embates de 
Tejucué, Estabelecimento, Surubui, Palmas, Angustura, Chaco, Vi- 
leta, Piquiciri, Assunção, Rosário, Tupium, Luque, Taquaral, Cara- 
guatai, Arroio Verde, Bela Vista - em território matogrossense. 
quando foram expulsos os últimos remanescentes das fôrças para- 
guaias em terras brasileira - e, finalmente, em Cerro Corá (36). 

Por ordem do dia de 20 de dezembro de 1866, o 7.O passou 
a ser o 35.O Batalhão de Voluntários da Pátria (37) e com essa 
designação, reduzido a apenas 350 h~mens  (38), tornou a seus 
penates, coberto de glórias, depois de haver imortalizado a bra- 
vura e o denodo da gente paulista. A venera do Cruzeiro, que lhe 
cinge a bandeira, desde o ataque de Ataio, é o atestado vivo de 
seu valor e do extraordinário papel que Sáo Paulo desempenhou 
na luta em0defesa da honra e da integridade do Império. 

(35) Op. cit., pág. 212 
(36) Qp. cit., págs. 186 e 221. 
(37) Op. cit., p8g. 186 
(38) Op. cit., p8g. 2226. 



ALMEIDA J6NIOR 

Ruy Martina Ferreira 

José Ferraz de Almeida Junior, o notavel pintor patrício, nas- 
ceu em Itu, a velha cidade bandeirante citada e honrada em nossa 
história por muitos títulos. 

Foram seus pais José Ferraz de Almeida e d. Ana Cândida 
do Amara1 e Sr>uza, e a data de seu nascimento, que sofreu dú- 
vidas, agora parece acertada em 8 de maio de 1850. 

Descrevem-no cronistas da época como indivíduo tímido, quie- 
to. sem a exuberância própria da mocidade que como êle fre- 
quentava a Academia Imperial de Belas-Artes do Rio cre Janeiro, 
dado o seu aspecto próprio de paulista do interior. 

Em resumo far-se-ia notar por ser discreto e pelo "suave 
falar dos pauIistanos". 

Indaga-se de onde teria êle herdado o gênio artístico e gosto 
suficiente para arrancá-lo d'a pacatês provinciana do perdido bur- 
go agrícola nativo para o bulício da Corte - como se dizia. 

Convém notar que êle provou não ser u m  rústico e ignaro 
capiau e por comprovadas razões. 

Nem Itu, principalmente na sua época, notável pela piedade 
religiosa, seria, como quiseram alguns, cidade sem maior i m p -  
tância. 

Bastará para entendê-lo ver os -qdões severos, mansões 
de sua nobre gente opulenta e arejada; 1 os us templos e coii- 
ventos, as suas pomposas e tradicionais festas, o b s e i o  republi- 
&no em que se agitou, os filhos ilustres e notáveis que deu a 
Pátria, para aceitar que nela haveria como sempre houve tradi- 
cionalmente cultura. .i 

Já contaria então instruções régia e particular, e a coneequen- 
te cultura de humanidades ministrada por congregações religiosas 
e padres seculares, com bastante latim, algo de filosofia; música 
sacra e profana. 



Cultura necessária para fazer desabrochar vocações com en- 
derêço certo de seminários eclesiásticos. Desde Anchieta muita 
devemos a Igreja; principalmente nzs letras e nas artes que prin- 
cipiaram no adro vicentino. 

Se conhecido éditr, da Metropole já no alvorecer da nossa 
História proibia edificações suntuosas na colônia, dado o cunho 
extrativo dos seus empreendimentos na terra classificada de "lar- 
ga e grssa", nela não se erigindo mais do que entrepostos e for- 
tins para defendê-los da pirataria na costa, a Igreja dissentiu. 

Trouxe-nos o barroco português dos seus templos com o re- 
cheio de imagens, alfáias, objetos do culto, retábulos pintados, 
iluminação, ritual solene, música, canto e até o teatro dos seus 
mistérios e festanças populares. 

Notemos que a Arquitetura - a última a aparecer das cha- 
madas Belas Artes - na pré-história, tornou-se a maior delas. a 
que constrói ambiente para que se desenvolvam as outras. 

Antes do homem, primitivo e andejo, fixar-se nas cavernas, 
elas não aparecem. 

Em nosso país, primeiro há os templos e conventos de Per- 
nambuco e Bahia, refulgentes do nosso ouro nativo a espalhar na 
arte importada do Reino. 

Mas depois, é pelos alcantís das Gerais que surge a arte nossa. 
Primeiro nas primitivas capelas bandeirantes, depois no sur- 

to magnífico de Ouro-Prêto, Mariana, Ssbará, Congonhas, São 
Joãr, del-Rei, nas três artes. . . 

Antes porém houve os rústicos santeiros de S. Vicente, escul- 
pindo em barro imagens da Sra. Sant'Ana, N. S. das Graças ou 
das Neves para cs altares de S. Vicente e Itanhaém; ou os santos- 
-de-pau-oco para o cmtrabando de diamantes. 

No planaltbpaulista, mais isolado e mais pobre de utilidades, 
faltam os ensinamentos dum Frei Ricardo do Pilar, beneditino, 
pintor do Rio de Janeirr> setecentista. 

Há pintores autodidates ou discípulos de casuais encarnado- 
res de imagens. 

Recordo h a v e d  na matriz de Araritaguaba dois curiosos 
paiiréis de p@es diferentes ignot% ambos. Depois mais ou nie- 
nos contemporâneos da Missão Francesa surgem desenhistas e 
pintores itinerantes: Debret, Guilhobel, Rugendas, Tomas Ender 
e outros. . . e + 

Na própria Itu, finalmente, há forros e retábul3s pintados por 
artistas da terra ou da região. 

Teve Almeida Júnior quem lhe despertasse o gênio na vo- 
cação dita de herança paterna. 



Passemos ao pintor. 
Matriculara-se entre os 19 e 20 anos já pxsuidor da cultura 

exigida para tanto, mercê do apoio de amigos e conterraneos que 
nêle reconheciam além de pendor-talento na Imperial Academia 
de Belas-Artes. 

Os estudos aí eram então sérios e profundos, e êle cs comple- 
tou brilhamemente, podendo conaequentemente concorrer para 
uma cadeira de Professor; não o fêz, entretanto, mirando mais 
alto - o ambicionado Prêmio de Viagens à Europa. 

Ser-lhe-ia lento esperar pelr, retorno do bolsista anterior, não 
o quis. 

Graças à munificiêrrcia do Imperador D. Pedro 11, com O 

estipêndio de 300 francos mensais, cursou durante 6 anos a École 
Nationale Superieure de Beaux-Arts de Paris, com aproveitamen- 
t~ tal que os seus mestres sempre avaros em conceder pêmios a 
alunos estrangeiros, após concursos escolares, permitiram-lhe expor 
no Salon des Artistes Français. Depois por 4 vêzes foi admitido 
no "Salon" de Paris. 

Durante o seu duro aprendizad2 em Paris sofreu severa fis- 
calização que não o, deixava perceber; o conceito emitido em con- 
sequência a seu respeito foi sempre o mais alto possível. Excelente 
estudante, tantr> no Rio nas aulas de Chevreul e Vitor Meirelles, 
como em Paris sob o mestre figurista Cabanel, aplicara-se no 
conhecimento de que lhe davam as Academias, sem se impressio- 
nar com os ismos nascentes em revolta contra o academismo d 3  
minante. 

Estudou, frequentou cursos, bibliotecas e museu, ilustrando- 
se como mais podia, h~nesta  e profundamente. 

Preparava-se severamente para realizar o que entendia fazer 
e que revelou de certo modo numa sua resposta: 

- Estou louco por me pilhar no Brasil! 
Essa seria, como fr>i realmente, a revelação da sua arte pes- 

soal. O desejo de deixar de parte o cuni-13 da escola francesa 
sem tomar de empréstimo qualquer dos ismos em vigor; de ser 
êle mesmo sem se filiar a "coteries" pictór \ Após a sua "primeira fase" de pintura, belíss mc wrém ainda 

'-3 impregnada de academismo, em cr>ntacto com a natur za da Pá- 
tria - encontrou-se finalmente, com técnica própria, sua diversa 
de pasta e cor; torna-se pintor brasileiro como ninguém o foi ain- 
de. E m.ais - compreenda-se. dito sem bairrismo' pintor regipnal 
paulista. E foi-o amplamente. 

- Não prolongarei mais - Meus senhores a vossa atenção 
com detalhes técnicos sobre a sua pintura, encontrareis numa hi- 



bliografia já suficiente e particultarizad'a que discute sem diminuir 
antes exaltando e celebrando, essa figura ímpar de artista que com 
o tempo não se esbate antes se avoluma na história da arte bra- 
sileira como nosso pintor máximo. 

ele, com efeito, esquecendo os estafados deuses no Olimpq as 
clássicas figuras bíblicas martirizadas; as epopéias com fulgura- 
ções de espedas e rasgos heróicos sangrentos, preferiu voltar-se à 
sua terra e a laboriosa e pacífica gente, e os caipiras ribeirinhos 
do Tietê marulhosr, e espelhante. 

Aí estão o "Caipira picando fumo" a "Amolação interrompida", 
a 'Carta", a KLeitura", a "Saudade" e tantas outras telas admiráveis 
e admiradas. 

E para que não se duvide da sua capacidade maior surto, 
alarga o tema e já na maturidade dá-nx a 'Tartida da Monçáo", 
síntese admirável de tudo quanto trazia em si de amor à terra 
natal. 

Por acaso, que reputo feliz, comemoramos hoje a data do seu 
nascimento e umta outra que diz respeitr> a um nosso poeta que 
muito o admirava, que lhe cantou o éstro pictórico e como êle 
falava a mesma linguagem exprimindo os mesmos sentimentos com 
a mesma poesia - o mesmo amado Baptista Cepellos. 

Melhor do que as minhas pobres expressões, em sua simpli- 
cidade, ha de dizer uma vista de olhos às coleções particulares, As 
pinacotecas do Rio e de S. Paulo. Então compreender-se-á a gran- 
de alma de artista sempre enamorado do rincã3 nativo como se 
pode definir nos versos de Bilac: 

"Por ser de minha terra é que sou nobre, 
Por ser de minha gente é que sou rico". 



FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FRANCO 

Jarraes Martim Harvey 

Devem ser poucos os livros que tão nitidamente revelam os 
seus autores quanto o Dicionário de Bandeirantes e Sertaraiatas do 
Brasil revela Francisco de Assis Carvalho Franco. Pois ali se en- 
contra o arguto e paciente investigad~r de problemas sociológicos, 
o metodista científico, o bibliófilo com sens9 prático, o genealo- 
gista, o apaixonad3 pela história de sua terra e de sua gente, e, 
acima de tudo, o homem dedlcado aos outros. Até certo ponto, 
no livro podemos ver o próprio homem. 

Francisco de Assis Carvalho Franco foi sócio titular dêste Ins- 
tituto desde a sua eleição em 1929, aos 43 anos, até 1953 quando 
veio a falecer. Foi também m e m b r ~  efetivo da Sociedade Capis- 
trano de Abreu (1929); primeiro Presidente do Instituto Ham 
Staden (1950); membro fundador da Fundação Martius (195 1) ; 
e membro correspondente no Brasil do Instituto Argentino de His- 
tória das Idéias. ND campo heráldico e genealógico, foi sócio efe- 
tivo e membro do Grande Conselho Técnico do Qnstituto Genea- 
lógico Brasileiro (1941); Vice-presidente da Federação dos Ins- 
titutos Genealógicos (1946); e deputado ao Insti tut~ Argentino 
de Ciências Genealógicas (1946). São estas as provas honori- 
ficas de sua cultura. 

Nasceu em São Paulo em 29 de a b n h 8 8 6 ,  filho de Au- 
gusto da Silveira Franco, dos Camargos de São P,- e de dona 
Francisca Alexandrina de Carvalho Franco; e formou-se em 1908 
na velha Faculdade de Direito de São Paulo. Depois de advogar 
por alguns anos nesta capital, decidiu entrar p r a  a Polícia d? 
Estado, iniciando-lhe a carreira como Delegado na cidade de Ita- 
poranga, em pleno sertão, Posteriormente serviu em várias locali- 
dades remotas e isoladas, com se fosse uma preparação do es- 
pírito para a grande obra intelectual à siia frente. 



Serviu ainda em pontos de longa tradição tais como Jacarei, 
Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga, Ribei- 
rão Prêto, e Campinas, o que certamente facilitou os seus estudos 
genealógicos. E assim, uma vez cumprida a parte preparatória, vol- 
tou à capital em 1927 para subir, passo a passo, aos mais altos 
graus de sua profissão, na qual alcançou renome no Brasil e no 
além-mar. Aposentou-se em 1951. após 39 anos entregues ao bem 
público, laureado pelo Govêrno de São Paulo com o título de Ser- 
vidor Emérito do Estado. 

Penso, às vêzes, sermos conduzidos a determinados rumos a 
fim de aperfeiçoar-nos no uso de qualidades inatas. Pois bem, 
reparei nos escritos policiais de Carvalho Franco certa preocupa- 
ção com "pequeninos nadas", com3 êle os denominava. Até ter- 
mina um estudo tal com a seguinte observação: 

"a mimícia, os pequeninos nadas, cousinhas atôa, cons- 
tituem muitas vêzes tudo.. . e devem ser sempre bus- 
cadòs com verdadeira peixão pel3s investigadores". 

Creio seja esta a principal lição por êle tirada de sua vida 
profissional, pois certamente aplicou-a com egual afinco na sua 
vida paralela no mundo dos séculos XVI e XVII. Desenv3lveu- 
se-lhe na segurança pública a tendência inata de buscar os pe- 
queninos nadas, para depois reconstruir épocas e personagens re- 
motas: do investigador de problemas sociais saiu um pesquisador 
do passado, não menos brilhante. E na mesma disciplina, apren- 
deu localizar o essencial e apresentá-lo em poucas palavras. 

CAPITÃES-MORES 

Não tive a felicidade de conhecer pess3almente Francisco de 
Assis Carvalho Franco. Porém, é pela própria obra que o homem 
se twne útil e conhecido, e se projeta no futuro. Encontrei-me, pois. 
com meu Patrono, em 1940, ao ler sua obra definitiva sôbre os 
capitães-mwes vicentj- e de Itanhaem, publicada na Revista do 
Arquivo M r  r89 e Sao Paulo. E o vulto dos seus conhecimen- 
tos aparece e nas 29 páginas de bibliografia anexas a Bandeiras 
e Bandeirantes de São Paulo, compiladas de sua própria c3leção. 

E' no prefácio aos capitães-mores vicentinos que se con.. cerva 
uma revelação d8 autor, de seu métodr> de trabalho, e de seu mé- 
rito, vamos ouvi-la: 

O trabalho que ora entregamos à publicidade, foi submetido 
à apreciação d-a Academia Paulista de Letras, no concurso 



pera o premio "Antonio de Alcântara Machado", em 1939, 
e inscrito na sua secção de História de São Paulo. 

Dois motivos concorreram para ésse nosso ato: primei- 
ro, a simpatia pelo nome do falecido escritor, com o qual 
já haviamos obtido. em igualdade de condições, o prêmio de 
História da Sociedade Capistran3 de Abreu, em 1928; se- 
gundo, por que não dizer? Para obter o juízo de consagrados 
intelectuais sobre uma tarefa nossa de exclusiva pesquisa 
histórica. 

O resultado sobepujou aquilo que esperávamos, pois 
além de nos ter sid3 concedido o galardão na secção Histó- 
rica de São Paulo, foi-nos feito o seguinte elogio, subscrito 
por acadêmicos que são nz~mes de alto relêvo nas letras do 
país. 

0 s  capitães-mores vicentinos do Sr. Francisco de Assis 
Carvalho Franco, revela um espírito pesquisador e as- 
guto, que soube devassar penetrantemente setores ainda 
obscuros da história de São Paulc. Nêle, à capacidade de 
investigação se conjuga um austero amor à exatidão, que 
indaga e apura honestamente, bateando a ganga dos do- 
cumentos e tradições à procura das pepitas da verdade. 
E, aind,a, orienta o seu esforço uma inteligência clara, 
que sabe ver, distinguir e sintetizar, para ao cabo nos 
oferecer uma monografia profunda e minuciosa, que pode 
ser considerada modelar. 

Foi de f a t ~  modelar, pois além do faro revelador, cientifica- 
mente dirigido, que caracteriza qualquer trabalho de Carvalho 
Franco, encontramos nos capitães-mores o precursor ou modêlo 
do magnum opus: seu Dicionário de Bandeirantes% Sertanistas do 
Brawil: Séculos XVI - XVII - XVIII. Aliás, tudo quanto por êle 
foi escrito, inclusive as notas genealógicas, concorreu para êste va- 
riado e vivo celeiro, êste conjuntr> de ribeirões que se confundem 
no rio maior. 

HIST6RIA DAS MINAS DE SÃO P A ~  

Deixemos de lado os trabalhos em geral. Muitos andam dis- 
persos e praticamente perdidos em revistas C jornais. Porém, 
atençá3 ,maior merece a História das M i n a  de São Paulo, Admi- 
nisfradores Geraie e Provedores (Séculos XVZ e XVZZ), primeiro 
e único volume, completo em si, de uma píanejada trilogia trun- 
cada pela morte - publicado em 1965 por feliz iniciativa do 



Conselho Estadual de Cultura. Assim como os Capitãesmores e 
o Dicionário, baseia-se a Hist6ria das Minas em documentação 
contenporânea, cuidadmamente apontada, e representa de certa 
forma a narrativa em conjunto daquelas vidas que na obra prima 
se relacionam à mineração. O estilo é puro Carvalho Franco: o 
máximo de fatos no mínimo ci'e palavras. 

Recorda a História das Minas duas obras do Professor C R. 
Boxer, oferecenão-se como prelúdio, complemento e pano de fun- 
do para Salvador de Sá and the Struggle for Brazil and Angola 
1602-1686, publicado em 1952; e de introdução a The Golden Age 
of Brazil 1695-1750, aparecido em 1962. Aliás, no primeiro dêstes, 
alude o historiador inglês repetidas vêzes a "Senhor Francisco de 
Assis Carvalho Franco at São Paulo, who generously gave me a 
complete file of his erudite articles in the Estado de São Paulo", 
e observa à página 96 que "quase todos os biógrafos de Salvador, 
e os historiadores portuguêses e brasileiros que se referem a êste 
período de sua vida (na América espanhola) confundem a cam- 
panha no Paraguai com a outra em Tucumán. Apenas Jaime Cor 
tezão e Carvalho Franco conseguiram distinguir entre êstes dois 
episócrios". Quanto aos artigos generosamente oferecidos ao Pro- 
fessor Boxer, foram êstes a primeira redaçã~  da História das Mi- 
nas (1965), publicados em O Estado de São P a d o  em 1941 sob o 
título de Os Correia de Sá na História das Minais de São Paulo. 

Comparações entre a História das Minas de Carvalho Franco 
e o Salvador de S6 de Boxer, sugerem a utilidade de empregar OS 

dois em conjunto. Exemplifiquemos com a terceira nomeação de 
Salvador para governar o Rio de Janeiro e a n w a  Repartição do 
Sul, que tanto caso criou. E mais adiante encontramos as aven- 
turas de seu fibo João Correia de Sá. Carvalho Franco contenta- 
se em terminar uma suscinta biografia d r ~  segundo filho de Sal- 
vador o moço com a informação de que "Em 1676 foi governador 
de Ormuz. Acusado da morte do sogro, foi preso e remetido para 
Portugal, mas conseguiu fugir para Castela, onde se casou pela ter- 
ceira vez". Boxer, de parte, conta 'o assassinato e as repercus- / sões por extenso, mo amostra da habilidade do pai em sair-se 
de uma s i t e o  altamente embaraçosa. Comtudo, lembremos que 
Carvalho Franco se encontrava a escrever sobre as minas, ao pas- 
so que Boxer se ocupava de um homem notável. 

ANTHONY KNIVET * 
Menos explicáveis são os termos e "marinheiro" 

aplicados ao fidalgo inglês Anthony Knivet que no Brasil uma 
década agitada passou, ora escravo, ora sertanista e mineiro, ora 



agregado aos tamoios. "Meu irmão era fascinado p3r êste homemn, 
disse-me sua colaboradora, D. Guiomar de Carvalho Franco. E. 
de fato, foi tanto o entusiasmo do irmão que a induziu a empre- 
ender a dura tarefa cle traduzir, na íntegra, a Varia Fortuna e 
Es'franhos Fados de Anthony Knhret, fartamente anotada por êle 
mesmo: trabalho heróico de ambos, pois o t e x t ~  de Knivet, evi- 
dentemente estropiado na transmissão de Samuel Purchas, apre 
senta bastante dificuldade. Caracteristicamente, Carvelho Franco 
percebera em Knivet aIgo tão interessante ao Brasil qusnto Fer- 
nam Mendes Pinto o é para o Oriente (I), e, graças ao esforço 
da dedicada irmã, aquela f3nte foi-se tornanão clara e acessível 
a todos num texto anotado e independente. 

Trabalhou pois muito a fim de sacar o fidalgo inglês da obs- 
curidade com que lhe cercou o conceit~ do grande Capistrano de 
Abreu ao descrever-lhe a narrativa com "um misto de observação, 
de credulidede, quiçá de mendacidade ou apoucada inteligêncian 
(2), e perdurou por muito tempo esta infeliz impressão apesar da 
magnífica defesa já feita n3 Primeiro Congresso de História Na- 
cional pelo Dr. Theodoro Sampaio, sócio-fundador dêste Instituto. 
Privaram-se assim os estudiosos de uma fonte quinhentista rica e 
diversificada. Basta citar Alcântara Machado no seu penetrante 
Vi& e Morte do Bandeirante: "os biobebas e pés-largx são povos 
ainda não identificados pelos sabedores". Fôsse Kxrivet mais con- 
ceituado, ninguém ignorava que os pés-largos eram os guaianazes 
"of low stature, great bellies, and broad feetn ou seja "baixa, bar- 
rigudíssimos, e de pés largosn. 

Quanto à veracihde de Knivet, ao preparar para a Sociedade 
Brasileira de Cultura Inglêsa um panfleto sôbre a sua maior en- 
trada pelo sertão, compreendendo trinta e dois meses, fiquei Impres- 
sionado pela honestidaae e pouca fantasia de sua bônica, embora 
escrita anos depois sem quaisquer memoranda, pois andava du- 
rante muito dêsse tempo tão nu quanto os sêlvícolas. Aparece 
a dúvida mais significante quando êle, atento admirador que foi 
das beldades florestais, cmta-nos que "os tamoios me ofereceram 
muitas mulheres, mas eu as recusei, dizen-o ser costume nos- 
so tomar espôsas fora do nosso país". Parece antes " q t ~  de inglês" 
narrada pelo Conselheiro XX (Humberto de Cam&, do que a 
pura verdade. 

Sabia Carvalho Franco que Knivet era de boa família; por- 
o tanto, é curiosa a persistência dêstes têrmas "marujo" e "mari- 

(1) Apezar da muita fantasia deste. 
(2)  Histbria do Brasil, por Frei Vicente do Salvador, Weissilog Irm&o6, 

São Paulo, 1918, p. 244. 



nheiro" tão proveitosos a3s críticos de Knivet. Purchas mesmo o 
tratou de "gentleman" e "Master Knivet", que naquele tempo ge- 
ralmente indicava o portador de brasão embora sem comenda. 
E era comum nas naus inglêsas encontrar-se com duas classes 
distintas: marinheiros e "gentlemen adventurers". Quando em 
1617 Sir Walter Raleigh zarpou de Plymouth, comsigo levou na- 
quela Última e desastrosa viagem 318 marinheiros e 90 gentlemen. 

PROBLEMAS DE REVISÃO 

Mas lembremos que a História das Minas, embora de publi- 
cagão postuma, não é cronològicamente o último trabalho de Car- 
valho ~r,anco.  Tivesse êle ficado mais tempo entre nós, é possível 
que a História teria passado por mais uma revisão. Basta nota'r a 
ausência de vários tópicos contidos m "Informe de Manuel Juan 
de morales (sic) de las cosas de San Pablo y maldades de sus 
moradores hecho a su Magestad por un Manuel Juan de morales 
de la misma villa. 1633" publicado por Jaime Cortesão em Ma- 
nuscritos da Coleção de Angelis (Rio de Janeiro: 1951). Interessa- 
nos muito o papel de agente secreto desenvolvido por êste mi- 
neiro espanhol, e o documento não era desconhecido a Carvalho 
Franco, pois no Dicionário vem registrado na biografia de "Ma- 
nuel João de Morais". Confesso não entender porque o nome Ma- 
nuel Juan de Morales ficou vertido para o português, mas não 
é êste o único exemplo. Ali também o importante Rodrigo de Cas- 
tel-Blanco aparece como "Rodrigo de Castelo Branco", ao passo 
que na Histórk das Minas se conserva a forma natural usada p a  
Pedro Taques (Revista Trimensal: Tomo XXXV, p. 117, Le- 
mes). (3). 

MAGNUM OPUS 

Nem por isso, e c mo já tive ocasião de dizer, vejo sempre 
os trabalhos de &ho Franco c=mo uma irmandade de rios 
que se corl;*.idem no caudaloso Anhembi do Dicionário de Ban- 
deirantes e Sertmistas que permanece na minha estante entre os 
Apontamentos de Azevedo Marques e a História da Civilização 
,Paulista do msso erudito Presidente: obras todas elas de abne- 

e 
gados anos de estudo para o proveito da coletividade. Contém o 

( 3 )  Durante a impressão do Dicionárno, O autor se encontrava mortal- 
mente enfermo; creio que estas transformações representam a re- 
visão de mão alheia. 



Dicionário quase 3000 biografias. algumas bastante extensas. Sal- 
vador Correia de Sá ocupa mais de seis páginss; Domingx Ro 
drigues do Prado tem quatro; Dom Francisco de Sousa também 
quatro. Mas prefiro recordá-lo nas palavras enviadas pelo próprio 
Franciscr, de Assis a um amigo: 

procurei enfeixar o maior número possível de personagens 
diretamente ligados por acão vária, ao sertanismo no Brasil. 
Arquivei sobre cada um dêles indicações colhidas de vultoso 
material documentárir, e bibliográfico, compulsado durante 
vários lustros. Representa dêsse modo matéria nova em tal 
círculo de estudos, pois as indicações biográficas de bandei- 
rantes e sertanistas do Brasil, no seu mais amplo sentido, ainda 
não foram sistematizadas. Exponhr, de muitos dos biografa 
dos, dados inteiramente inéditos. De outros corrigi inexati- 
dões que vêm sendo repetidas. E de um certo número, por não 
ter sidr, possível a obtenção de maiores detalhes, aparece a 
referência nominal acrescida do feito sertanista em que figu- 
rou o biografado. De todos êles, no entanto, citei as fontes 
donde extrai os respectiv3s dados. 

Evidentemente, nunca se faria uma obra desta natureza em 
biblioteca pública. Saiu da biblioteca particular de Carvalho Fran- 
co, colecionada ao longo de sua vida, e contendo mais de 2500 
obras ligadas ao Bandeirismo. inclusive coleções completas, como 
os Inventários e Tmtamentos, e os Documentos Interessantes, ra- 
ramente encontradas em mãos particulares. 

Fêz questão, já no fim da vida, de vender êste precioso con- 
junto a Biblioteca Municipal, a fim de conservar o seu uso aos 
estudiosos, como o foi na sua própria casa. E também na espe- 
rança de conservar-se intacto e homogeneo o a c h o  cpmo êle o 
formou. Alcancou o primeiro intento, visto que o preço pago ficou 
muito aquém do real valor. Mas falhou na esperanca, pois os livros 
f r,ram dispersados pela torre. 

Tenho procurado demonstrar com vida profissional de 
@% Carvalho Franco ensinou e desenvolveu o in tr, historiador para 

deixar-nos, num só livro, a quinta-essência de tudo.?!Wrá êle, creio 
eu, lembrado sempre pelo Dicionário: p ~ i s  é trabalho único, tra- 
balho capaz de ser feito apenas um vez. Enfim, um clássico. Fi- 
quei triste ao saber que Francisco de Assis nu&a chegou a ver 
seu Dicionário na forma final, embpra impresso enquanto êle 
ainda se encontrava com vida. Lembrei-me de Mozart, também 
acamado quandr, se lançou a Flauta Maica.  Mas pensar em Fran- 
cisco de Assis Carvalho Franco é recordar um ditadr, de Marcus 



Aurelius Antoninus, homem acostumedo a trabalhar 16 horas por 
dia em prol de seu povo: 

o cavalo depois da corrida, o cão após a caçada, a abelha 
fabricante do mel, não aguardam aplausos nem louvxes. E 
da mesma forma age aquêle homem que realmente compre- 
ende a natureza, pois de uma obra bem feita, prossegue a 
outra, assim como a vinha, uma vez terminada a safra, se 
prepara para a safra vindoura. 

Temos no Dkionário de Carvalho Franco, uma vinha pronta 
para novas safras de estudantes, como êle mesmo, em vida; sem- 
pre serviu 
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A F R Â N I O  P E I X O T O  

ESPECIALMENTE COMO HISTORI6GRAFO E EDUCADOR 

Milton da Silva Rodrigues 

É tão grande o número de qualidades equilibradas num todo 
escoimado de defeito capaz de inutilizá-1% necessário ao pleno 
sucesso de um homem, que não nos surpreendemos com serem 
tão poucas, relativamente, as pessoas que nos merecem uma ad- 
miração total. Júlir, Afrânio Peixoto é pessoa assim, e de tal modo 
o é que, ao render-lhe hoje esta homenagem t b c a  e breve, gabo- 
me do privilégio de ser eu quem a preste. Tanto mais que o faço 
no mais apropriado dos ambientes. Destinado à pesquisa histó- 
rica e ao culto dos heróis pátrios, natural é que seja neste Ins- 
tituto que se evoquem os traços dêsse grande brasileiro que tantc, 
contribuiu para a nossa cultura e o nosso progresso. 

Ao chamá-lo "brasileiro" não estou apenas citando-lhe 2 iiatu- 
ralidade. Estou caracterizsndo sua índole. Com efeito; existiram 
grandes notabilidades em nosso passado que. se b.em que aqui 
nascidas, dada a neutralidade de seus traços essenciais, tão bem 
poderiam ser francêses, como italianos ou alemães. Afrânio, não. 
e l e  foi uma expressão sublimada de todas as qualidades mais 
nossas. Nã9 só de nossas qualidades, mas também das de deter- 
minada época. Penso que isto explica, em --ande parte, uma cer 4\ ta má vontade que a seu respeito hoje se nota. Mas é compreen- 
sível que, por efeito do clássico embate das geraçõés(llcoxrtíguas, 
quem melhw represente a uma seja o mais visado pelas críticas 
da subseauente. 

Pela universidade de seu talento plástico-myico, cientista, 
administrador, literato, educador, historiógrafo e, "en passant", até 
político - Afrânio Peixoto foi o pr9tótipo do gênio da "belle 
époque", que, aliás, não foi tão bela pela prodigalidade dos seus 
prazeres mundanos quanto pel% grandes talentos que produziu. 



Ao contrário dos de hoje, em que impera a inevitável tendência 
à mais estrita especialização, era frequente, por êsse tempo, o fa- 
cies universalista. É verdade que o enciclopédico dêsse tempo mui- 
tas vêzes não passava de um fino diletante, superficial e frívolo, que 
parecia saber muito só porque os outros não sabiam nada. O que des- 
de cedo, no entanto, chamou a atenção para Afrânio Peixoto foi a 
solidez, a profundidade de seus conhecimentos. Isto se revelou 
quando, de volta de uma viagem de estudos à Europa, realizou, 
em 1906, memorável concurso para a secçá9 de Higiene e Me- 
dicina Legal, da Faculdade de Medicina do Rio. Pouco cmhecido, 
ainda, na Capital, e sendo seus concurrentes fortes e já encarrei- 
rados na velha escola, tinha, contra êle, quase toda a congregaçãc, 
e mais os estudantes. Não foi, porém, a estocadas de oratória que 
êle sobrepujou seus competidores. Foi pelo conhecimento e habi- 
lidade revelados, principalmente, na prova prática; ambos acima 
dos próprios recursos bibliográficos e de instalações da Escola, e 
mal conhecidm dos seus próprios examinadores, que honestamerrte 
o reconheceram. Sua prova oral foi um modêlo de simplicidade, 
clareza e perfeita ordenação. Sua prova escrita, muito mais longa 
e completa que as dos concurrentes, deu origem à lenda de que 
êle escreveu alternadamente com cada mão, para poder. descan- 
sando-as, manter o ritmo do trabalho, pois que, na realidade, 
era ambidextro. 

asse homem, que então dava provas de cientista verdadeiro 
e professor excelente, dois anos arrtes mostrara ter raras qualida- 
des de bom administrador. Médico do Hospício Nacional, cuja 
reforma pr~jetada por seu diretor, Juliano Moreira, acabava de 
ser autorizada, c~ube-lhe, em grande parte, realizar sua execução: 
por ter adoecido sèriamente o diretor. Realizador provou nova- 
mente ser, qrando, como braçsdireito de Aloísio de Castro, foi 
quem mais contribuiu para a construção do novo prédio da Fa 
culdaãe de Medicina que, na Praia Vermelha, veio, afinal, substituir 
as velhas instalações de Santa Luzia. Foi êle, também, que conse- 
guiu do govêrm francês a doação à Academia Brasileira de Letras 
da réplica do ''P@rianonn que servira para mostrar os pro- 
dutos francAses na exposição internacional de 1922. ,e 

Com exceção de sua famigerada "Rosa, Mística", fantasia 
simbdista publicada em 1900, e por êle próprio definitivamente 
repudiada emt914 ,  durante muitos anos a obra escrita de Afrâ- 
nio Peixoto se restringiu ao campo científico. Entre 1897 e 1910, 
publica dezenwe trabalhas altamente especializados sobre psi- 
quiatria, higiene, medicina legal, e um compêndio, os seus "Ele- 
mentos de Medicina Legal", de 523 páginas. Náo lhe regatearam 





que caracteriza as recordações, enfeixou errsáios, discursos e arti- 
gos de diferentes épocas: desde 1911 até, na edição definitiva, 1944. 

Se bem que a obra literária de Afrânio Peixoto se iniciasse 
após já adiantada a científica, êsse novo gêstr, não foi uma mu- 
dança de orientação. Durante sua fase literária, e entremeiando 
sues produções, é que surgem, algumas em colaboração, várias 
de suas mais importantes contribuições à ciência médica, como 
"NOVDS Rumos da Medicina Legal", "Criminologia", "Sexologia Fo- 
rense", "Acidentes do Trabalho", 'Taranóia", p r a  só citar as de 
maior repercussão. 

Paralelamente no entanto, com essas duas faces, existe uma ter- 
ceira: a do historiógrefo e educador. Intencionalmente é que, por 
meio da conjunção, as reúno em uma só. Mais educador que his- 
toriador, Afrânio Peixoto não se entregou nunca à pura pesquisa 
histórica, salvo rras letras. Pra êle, a história foi um instrumento 
da Educação. Educador êle o foi ativamente, como mestre eficiew 
tisimo, a ponto de, após trinta e cinco anos de labor, aposentan- 
do-se em meio de um ano letivo. seus alunos terem solicitado e 
conseguido que êle prosseguisse cbndo aulas até completar a curso 
iniciado. É que, nêle, como disse Lourenço Filho, "o mestre deve- 
ria resistir ao magistéri3". Educador êle o foi, também, como teo- 
rista e- participante entusiasta do movimento pela renovação da 
escola e difusão do ensino. que teve como um dos seus principais 
centros a Associação Brasileir~ de Educação, de que era sócio 
muito ativo. 

Um exemplo típico da sua constante preocupação pelo escla- 
recimento da meninice e da juventude - preparando-a para a 
construção do futurr, do país - encontramo-lo em sua obra "Mi- 
nha Terra e Minha Gente", publicada em 1918. Livro escrito a 
fim de induzir'os meninos a conhecerem e amarem sua terra, não 
será, certamente, um trabalho de pesquisa original. Mas é a de 
um mestre amável, que leva ao amor pátrio, sem as tolas patrio- 
tadtis dc> "porquemeufanismo", nem os azedumes de frustrados 
mórbidos. Se não fora justeza e o idealismo daquela intenção, 
surpreend'eríamo-no / com a declaração de Afrânio, no prefácio. 
de que, c o r e s s a  obra. êle "realiza. . . a sua mais alta ambição 
literária". 

Pequena história do Brasil dediceda as crianças, de suas 219 
páginas de texta apenas 118. ou sejam, 54 por cento, são consa- 
gradas à exposição e ao comentário de sucessos políticos e mili- 
tares. Precede essa parte uma descrição ~dmiràvelmente sinteti- 
zada das origens greco-romanas, cristãs e lusitanas de nossa civi- 
lização, e um estudo sobre a língua pwtuguêsa e os seus escrito- 



res dalém e daquém Atlântico. Sucedem-na estudos sobre "A Ter- 
ra", "A Gente" e "O que é uma Nação. O Futuro do Brasil". Basta 
a enunciação dêsses títulos para indicar o caráter eminentemente 
dinâmico da obra, a sua perfeita adequação aos objetivos que a 
inspiraram, contidos nas próprias pa1,avras do autor: "Para educar, 
isto é, conduzir socialmente, parece não deveria haver outro ca- 
minho, além dêste, da verdade honestamente procurada e dita 
com franqueza". Verdade essa difícil de encontrar-se, e delicada 
de transmitir a um povo que, quando se trata de julgar sua pátria, 
reparte-se temperamentalmente em duas categorias, a dos "gab~- 
las" e a dos "macambúzios", segundo as expressões de Afrânio. 
Do acêrto de suas intenções, bem como do sucesso de sua reali- 
zação, dou, eu próprio, duplo testemunh~. Li "Minha Terra e mi- 
nha Gente" pela primeira vez quando contava apenas catorze anos 
de idade. De tal forma me encantei, apesar de, a êsse tempo, já 
haver devorado toda a alentada História do Brasil de Rocha Pom- 
bo, que eecrevi a Afrânio Peixoto, proclamando meu entusiasmo. 
A êsse pequeno desconhecido, Afrânio deu-se o trabalho de res- 
ponder em carta repassado de afabilidade e bom-humor. Relendo, 
hoje, a mesmo obra, é bem de ver que com outro espírito, con- 
firmo a minha opinião, desejoso de que alguém, com os subsídios 
da ciência que nesses tantos anos decorridos m u i t ~  avançou, e 
com os mesmos dotes de didata meticuloso e simpático, empreen- 
aa trabalho semelhante, mas pôsto em dia. 

Excelente diagnóstico da enfermidade que debilitava a c ~ l -  
turatura nacional é a obra de Afrânio Peixoto "Ensinar a Ensinar", 
coletânea publicada em 1923, de artigos e conferências divulgados 
de 1917 a 1922. O título do livro revela sua essência e seu escopo 
principal. São palavras de seu prefácio: ". . .proLessÔres de en- 
s i n ~  superior, de ensino secundário, e de ensino primário em muito 
lugar, ainda quando sabem, não sabem ensinar, porque não apren- 
deram e desdenham aprender. . . - êsse é o maior mal da edu- 
cação nacional - êsse bem pode ser a divisa de uma propagan- 
da". Em suas páginas, Afrânio demonstra& sua extensíssima 
cultura geral, como revela conhecimentr> de pormen 1-PS didáticos. 9, % um dos primeiros a falar, entre nós, na pedagogia de John 
Dewey. Ao comentar, em aula inaugural proferida a 1.O de abril 
de 1921, a recente criação da Universidade do Rio de Janeiro. 
lamenta nela não existirem faculdades de ciêncfas e de letras; 
aponta a função didática 'as universidades, e realça-lhes o papel 
de criadoras da ciência, além do de simples transmissoras. Não 
é de admirar que, treze anos mais tarde, tenha sido Afrânio Pei- 
xoto escolhido para reitor de uma das primeiras universidades 



modernas do país - a dr, Distrito Federal (de então) - ante- 
rior, como a de São Paulo, à do Brasil. 

Não é por acaso que o melhor exemplo da associação que 
Afrân i~  Peixoto fazia de História com Educação seja o seu livro 
"Noções de História da Educação", publicado em 1933. A pri- 
meira sentença dêsse volume assim reza: "A história da educação 
é a história analítica e intima da civilização humana". E o autor 
defende seu ponto de vista procurando mostrar o quanto o des- 
tinr, histórico de cada povo depende da educação que recebeu 
Obra de uma espantosa densidade de informações, mas assim mes- 
mo, harmoniosa e fácil de ler-se, é mais uma história do pensa- 
mento em geral que des grandes teorias pedagógicas, ou, ainda 
das instituições de ensino. Essa pos;ção de extrema generalidade 
penoramática, se perde em profundidade na análise dos princi- 
pais sistemas pedagógicos, traz a vantagem de perm;tir um juízo 
mais equilibrado e sensato dos fatos, por decorrente do confronto 
de vários dêles. O que afirmo bem se ilustra com a defesa que 
faz Afrânio Peixotr, do tão caluniado pensamerrto da Idade-Mé 
d a .  Não é sem motivo que, decorridos trinta e dois anos de sua 
primeira edição, êsse compêndio continue procuradíssimo pelos 
estudantes. 

Também em "Eunice, ou, A Educação da Mulher", obra edi- 
tada em 1936, se casam os dois intuitos, o histórico-descritivo e 
o normetivo-pedagógico. Por isso, seu autor decom@-10 em duas 
partes distintas. Tratando da educaçãi feminina, escreve, primeiro 
sobre "o que foi" e, em seguida, acêrca de "o que deve ser". A 
par dos conhecimentos de História que ali revela Afrânio, prin- 
cipalmerrte no domínio da História da Literatura, emparam-no 
sua formaçãoocientífica de médico, conheced~r de fisiologia e de 
psicologia. Êste seu aspecto contribui decisivamente para que êle 
não descambe para o romantismo utópico, tão de encontrar-se em 
tal terreno, e é característiczj sintomático dêsse realismo sua ati- 
tude de crítica impiedosa a Jean Jacques Rousseau. 

Filiado, a i n d a , d s a  tendência pioneirística que levou Afrâ- 
nio Peixow conjugando a ciência com a pedagogia, a encetar 
novas veredas, situa-se o seu trabalho "Pequena História das 
Américas". Publicado em 1940, já nessa época fazia seis anos que, 
na Faculdzde de Filosofia de São Paulo, peio menos, se criara uma 
cadeira de ~ i s % r i a  da América. No entanto, em 1943 aparecia a 
segunda edição do livro de Afrânio o que demonstra que uma 
iniciativa não tolhia nem substituie a outra. Cada qual em seu 
âmbito, em seu nível, e com seu público, dava realidade A mesma 
solicitação. E êsse era trabalho por sua natureza difícil, por p 



tender revelar um continente tão mal conhecido, principalmerrte 
por nós, brasileiros. A verdade é que nós estam% muito mais 
isolados da América Hispânica, pelo sertão que dela nos separa, 
em quase toda a fronteira, do que da Europa e dos Estados-Uni- 
dos, a que o oceano n x  une. Vasada em linguagem tão atrope- 
lada quanto as vicissitudes da sua existência buliçosa, essa histó- 
ria das Américas mostra a dificuldade, que em parte até hoje 
perdura, de se descobrir o sentido verdadeiro dos acontecimentos 
que a marcaram. Mostra o artificialismo da denominação "Amé 
rica Latina" que, sob um apelativo único, mascara uma intrínseca 
heterogeneidade, malgrado a homogeneidade das línguas e a da 
origem ibérica. Repisa no que a América deve à Europa, no que 
a Europa deve à América e, sobretudo, insiste na necessidade de 
se criar uma verdadeira consciência americana, que reuna a t&os 
os países da América, inclusive o arredio Canadá, e, assim, melhor 
contribua, por intermédio de uma personalidade bem marcada, pa- 
ra o bem-estar de toda a humanidade. 

Tal é a multiforme obra escrita de Afrânio Peixoto, através 
da qual passámw como gato sôbre brasas. . . Em sua essência, 
erudita, séria e inteligente; na sua forma, lhana, espontânea e 
personalíssima. Mais, no entanto, que tudo isso, o que nela cativa 
quem a lê é o calor humano que dela evola. Ao escritor se acres- 
centa o homem. A obra que Afrânio viveu, sem a escrever, foi, 
na realidade, tão importante e sedutora quanto a legada à imobi- 
lidade da palavra impressa. E êsse fato provém da riqueza exube- 
rante dos seus sentimentos, da sua rara capacidade de sentir e 
amar o próximo. Por isso, o número impressionante dos amig3s 
que fez; por isso, a presteza com que dedicr>u sua quente simpa- 
tia e sua preciosa colaboração a tantas emprêsas difíceis. Por isso, 
provàvelmente, o seu semblante jovem, a ponto tíe me ter eu 
enganado sôbre sua verdadeira idade, até, tardiamente, ler uma 
siia biografia, pois que sempre lhe atribuira uns quinze anos me- 
nos que os na realidade tinha. É, provàvelmente, o efeito do pre- 
domínio do moral sôbre o intelectual, pois conquanto sua inte- 
ligência tenha sido tão grande, parece q'2kjb-u coração inda foi 
maior. Na realidade, tanto êle fazia do sentimento o primeirr, 
motor de suas iniciativas, e com a clara consciênciahsso, que a 
palavra "coração" é uma das que mais frequentemente lhe brotam 
da pena. Ela é uma quase constante nas suas dedicatórias, a pmto 
de dar essa constância a impressão de uma fórrrilila a quem lhe 
não tenha conhecido o temperamento. Ofertando exemplares de 
suas obras, fechando cartas, aparece sempre: "com o coração 
de. . .", "com todo o coração de. . .", "seu, do coração. . .", e mais 
variantes. Na f3tografia que êle me ofereceu se inscreve: 'Com 



o coração agredecido de. . . ", embora eu tenha certeza de que 
jamais lhe fiz algo que merecesse sua gratidão, a não ser que fui 
seu amigo e, naturalmente êle. que os tinha tantos, sempre agra- 
decia o ter mais um, porque êle é que desejava ser amigo de 
todos, embora jamais temesse suscitar adversáricm. 

Essa crença no papel do sentimento como inspirador da in- 
teligência se ilustra bem por uma cena a que ,assisti. Havia, por 
volta de 1938, um grupo de intelectuais que, no Rio de Janeiro, 
costumava reunir-se tôdas as semanas na Biblipteca Nacional. 
Dêle faziam parte Rodolfo Garcia, seu diretor, Afrânio Peixoto, 
Venancio Filho, Afonso de Taunay, Primitivo Moacyr, e Dutros. 
A êsse cenáculo, creio que por idéia de Venancio, chamava-se "a 
academia sem jeton". Um tarde em que, a convite, lá compareci, 
um contínu~ veio avisar que nas dependências contíguas, e que 
eram as de documentos e manuscritos, se achava em visita uma 
turma de estudantes, não me lembro de que estado do país. Fomos 
todos para lá. Com um braço ao redor da minha cintura, e o 
outro sôbre os ombros de Venancio, Afrânio Peixoto falou a* 
estudantes sobre as origens da Biblioteca, a obra cultural de 
D. João VI realizada no Brasil, a incr>mpreensão e a injustiça das 
gerações posteriores para com êsse grande monarca. Todos ficá- 
mos maravilhados com aquela jóia de erudição e estilo. Depois 
que os estudantes se retiraram, exprimi a Afrânir, meu pasmo pela 
sua facilidade de improvisação, confessando invejar-lhe êsse dom 
"Milton", respondeu êle, "o segrêdo é simples: abra a boca e deixe 
o coração falar". Caso, êste, que também demonstra não ter êle 
sequer c3nsciêntia do próprio talento. É que a obra científica, 
literária, histórica e pedsgógica de Afrânio Peixoto tem uma si> 
origem e um só propósito: o amor ao próximo e a intenção de 
fazê-lo mais kliz. 



MARTINS FONTES - O HOMEM 

Jacob Pentedo 

O presente artigo, diga-se, antecipadamente, refere-se apenas 
a um homem que passDu pelo mundo fazendo o bem, tendo por 
lema "como é bom ser bom". O poeta também foi imensamente 
grande, mas dêle falaremos em livro. Mas, antes de falarmos 
nesse tão abnegado cidadão, devemos fazer urna referência ao 
seu não menx  benemérito progenitor, que lhe plasmou o caráter 
e a quem o Poeta confessou tudo dever, 

Silvério Martins Fontes nascera em Aracaju, no solo ardente 
de menestréis e trovadores, na pequenina província de Sergipe. 
Filho primogênito de José Martins Fontes e de D. Francisca Mar- 
tins Fontes, foram seus irmãos: Francisco, Sérgio, Gentil, Fiel, 
José, Márcia, Homrina e Júlia. A família era pobre, porém, a 
inteligência, ali, mperava como tônica primordial, vindo a reflorir 
em seus descendentes. 

Desde cedo, Silvério sentiu-se atraído pela ngdicina. Fêz o 
curso em São Salvador, graças ao que auferia dando aulas de geo- 
metria e latim a alunos que o prxuravam. Talento multiforme, 
logo se manifestou seu ecletismo espiritual. Uma vez formado, 
seguiu para Santos, sua terra de adoção, onde brilharia intensa- 
mente. Seu cenári3 sòmente poderia se* terra dos Andradas, 
dos Gusmões, de tantos varões ilustres, a terra da Liberdade, 
enfim. Casou-se com a belíssima e bondosa Dona S&bé, Isabel 
Martins, filha do Cel. Francisco Martins dos Santos e de D. Jo- 
sefina Olímpia de Aguiar Andrada Martins dos Santos, da nobr? 
estirpe dos Martins, c~lateral do não menos nqbre tronco dos 
Andradas. Dessa feliz união, houve os seguintes filhos: Cotinha, 
José - que iria ser o famoso Dr. Zèzinho, Yéyé, na intimidade 
- Belisa (anagrama de Isabel), Isa, Velsírio (anagrama de Sil- 
vério) e Iveta. 



Santos era, então, bem diferente do que é hoje, pois ali gras- 
savam sérias epidemias, como a varíola, tifo e peste bubônica, e 
muitos navios não atracavam em seu pôrto, receosos de contágio. 
Ruas pequenas, estreitas, esburacadas, na zona central, e, na praia, 
velhas mansões, com seus belos parques e jardim, carruagens de 
'luxo, pertencentes a famílias tradicionais. 

Em breve, o jovem médico sergipano conquistou a simpatia 
dos habitantes da terra de Brás Cubas, principalmente da pobre- 
za, que o idolatrava, Abolicionista convicto, dedic~u-se de cmpc 
e alma à luta em prol dos infelizes cativos. Aliás, Santos, bem 
antes da Lei Aurea, já libertara seus últimos escravos. A famosa 
e benemérita "República do Jabaquara" (do tupi yaba, fugir e 
kwara, esconderijo) foi a Canaã dos perseguidos, e seu chefe, 
Quintino de Lacerda, tinha a alcunha de "prêto do cavalo branco". 
E quem os socorria com alimentos era um português, apelidado 
Santos Garrafão. A "casa dos Martins" vivia cheia de gente. TO- 
dos comiam e bebiam e conversavam até de madrugada. A mesa 
estava sempre posta. A divisa era: "Nunca pedir e sempre re- 
cusar". Era o quartel-geral dos idealistas, dos sonhadores que lu- 
tavam por um mundo melhor, dos libertáriw. Recitavam-se poe- 
mas, sendo a principal "O Navio Negreiroy', ao som da "Dalila". 
Silvério lia. em voz alta, as páginas sublimes da "Imitação de 
Cristo", em latim, comentando o texto e observando os erros de 
quem escrevera o livro, embevecido na pureza das idéias. 

O dia 13 de maio de 1888 foi o início de grandes festejos na 
Chácara dos Martins. Yéyé, então com quatro anos, jamais es- 
queceu êsse dia e seria ccmi emoção que o relembraria, mais tarde: 
"Nessa noite, toda a casa dos meus avós maternos estava ilumi- 
nada. Parecia um castelo, aceso, todo florido, preparado para um 
baile. Eu veaira uma roupa de veludo azul, trazia uma gola de 
renda, calçava umas botinas altas, amarelas, de abotoar ao lado, 
de couro cra Rússia, muito cheirosas, compradas na "Casa do 
Cláudio". Na rua, os negros pulavam, batucavam. . . Da janela 
central da enorme sala e visitas, aberta para a Praça José Boni- cP fácio, meu Pai fazia um discurso, à direita de Silva Jardim, am- 
bos de W a  preta. . . 
- 13 de Maio! Uma data é uma idéia transformada em 

números! 
- Victoraugo! . . . 
Redobravam os aplausos. . . A algazarra ensurdecia. . . Can- 

tavam : 

Viva o Santo Antonho Bento! 
Viva o Santos Garrafão! 



Delírio! E aquilo varou a noite toda. Quando o sol apareceu, 
ainda batucavam". 

A campanha republicana também apaixonou Silvério. Dela 
foi um dos maiores propagandistas. Tribuno de raçe, fn a semen- 
te que brotou em cérebros de elite, nos dias memoráveis da pro- 
paganda em favor de um govêrno do p o v ~  pelo povo. 

Mas seu desencanto do novo regime não tardou e, três anos 
após a proclamação da República, isto é, em agosto de 1892, nár, 
titubeou em lançar seu famoso "Manifesto Socialista", que foi 
o toque de reunir dbs intelectuais e dos trabalhadores que comun- 
gavam ici'éias avançedas para a épxa.  Silvério Fontes, como gran- 
de parte dos homens que fizeram a República, pertenceu, ainda, 
à corrente positivista. Para êle, Isidoro AUGUSTO Francisco Ma- 
ria COMTE foi o maior filósofo francês do século XIX. Essa fi- 
losofia influiu sobremaneira para o "Manifesto" concretizar-se, 
Foi publicado na imprensa santista e, em seguida, em "O Estado 
de São Paulon, em 1901. Mais tarde, em 1923, o bondoso após- 
tr>io, com aquela franqueza que lhe era peculiar, reconheceu que 
sua profissão de fé socialista era, para o tempo, muito avençada. 
Silvério antecipara-se, portanto. Todavia, não deixou de ser um 
prr>f eta, um precursor. 

Silvério Martins Fontes finou-se serenamente, como um justo, 
a 27 cre junho de 1928. Tal o homem que plasmou o ceráter do 
Poeta, que dedicou, em louvor ao Pai amantíssimo, esta b e l b  
sima litania : 

A MEU PAI 

Viver! é, na Renúncia, exercer a Piehde; 
Na música e no céu, resumir a Esperarrça: 
E, adorarid2 a Beleza e servindo a Bondade, 

Sonhar a Delivrança! 

Amar! é aniquilar-se, ao funhe, 6 Nirvana! 
Renascer, perpetuar o coração aflito: 
No efêmero esplendor da contingência h h a n a ,  

Pressentir o Infinito! 

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

Glorificar a Vida1 



Quando José Martins Fontes veio ao mundo, era véspera de 
São João, e o céu apresentou-se mais do que nunca repleto de 
estrêlas, cada qual mais brilhante. Nos ares, outras miríades de 
luzes completavam o luminoso quadro: os inúmeros balões que 
o povo santista enviava para o alto, em homenagem ao Santo 
Precursor. A casa em que nasceu, o Poeta a descreveu, mais tar- 
de, desta maneira: 

Foi junto ao Coliseu, à direita do Teatro, 
no mais puro e feliz de todos os recantos, 
que, em junho, 23, no ano 84, 
desabrochei ao sol, na cidade de Santos. 

Era, a "Chácaray7, um bosque impenetrável e atro, 
sombreado de araçás, cambucás e amarantos. . . 
E eu, que adoro o passado e que os meus idolatro, 
sinto, ao rever a infância, o maior dos encantos. 

Comovido, a evocar, muitas vêzes ,contemplo 
Na Praça José Bonifácio de Andrada, 
o prédio, hoje desfeito, onde vivemos nós. . . 

Rezo. Em frente à Matriz, aberta como um templo, 
berço da Abolição, era, outrora, a morada 
da Família Martins, Casa dos meus Avós. 

Em Martins Fontes, pode-se afirmar, cedo amadureceu o 'en- 
genho, pois, em 1.O de maio de 1892, com 8 anos incompletos, já 
estreava como orador no "Centro Socialista", com um hino a Cas- 
tro Alves. Aos nove, já começava a versejar. Aos 13, em São 
Paulo, escreveu um livro de poesias, "Verão", que viria a lume 
sòmente em 1917, porque o pai achou que "o trabalho ainda não 
estava maduro. A gente se arrepende, sempre, das investidas da 
mocidade". ..-' 

Em criança, efetuou seus estudos primários com sua santa 
progenitorw com seu pai, médico, sociólogo e jornalista. A seguir, 
frequentou os colégios de Leopoldina Coelho, Eugênio Porchat e 
Tarquínio Silva, indo concluir o curso secundário em Jacareí, no 
afamado Ginásig Nogueira da Gama, do emérito educador Prof. 
Lamartine Nogueira da Gama,, para onde se encaminhavam os 
filhos das melhores famílias paulistas. Por ali passaram, também, 
entre outros, Aureliano Leite, Waldemar Ferreira, Henrique Bay- 
ma, Antonio de Almeida Prado e Cantídio de Moura Campos. 



Concluídos êsses estudos, José Martins Fontes. imitando o 
pai, resolveu seguir, também, a carreira da medicina. Assim, aos 
17 anos, a l? de janeiro de 1901, em companhia d3 Dr. Silvério, 
seguiu para o Rio de Janeiro. Grande era sue ansiedad'e em co- 
nhecer os maiores vultos das letras nacionais, principalmente 
Olavo Bilac. O poeta de "Tarde" já desde muito tempo era seu 
íd~lo .  Martins Fontes vivia num mundo de sonhos e fantasia e 
já produzia suas primeiras obras líricas. Anos depois, assim falaria 
do seu primeiro encontro com o vate: 

"Conheci Bilac as duas horas da tarde de 3 de janeiro de 
1901, na Confeitaria Colombz Ia ser internado no Colégio Alfre- 
do Gomes, quando pedi a meu Pai me permitisse ver Olavo Bilac. 
Quando Bilac entrou a porta da Colombo, comecei a tremer. Vi- 
nha vestido de cinzento, polainas brancas, muto chique, com uma 
flor exótica, uma parasita raríssima, à floreira, presente diáric 
do bom Waldemar . . . 

"Precipitei-me: - Senhor Bilac, consinta que lhe aperte a 
mão o mais apaixonado dos seus admiradores. . . Eu o adoro. . . E 
as lágrimas me saltaram. Bilac riu-se, acarinhou-me, foi muito 
amável. 

"No sábado seguinte, dia de saída regulamentar do Colégio, 
fui à casa de Bilac. Levei-lhe um príncipe negro maravilhiso. 

"Olavo Bilac escrevia a crônica domingueira da "Gazeta". Re- 
cebeu-me. 

"Começamos a conversar. Abri-lhe o meu coração. Contei-lhe 
os meus sonhos, recitei-lhe os meus primeiros versos. . . De re- 
pente, disse-me êle: - O que eu mais admiro é a sua forma! 
Pèrfeita ! Magistral! 

"Ah, essa bênção, naquela boca! Nenhum beijo de amor, du- 
rante a vida inteira, me foi mais grato. Naquele lkmpo, havia a 
monomania da forma, e era Bilac quem me louvava! Exultei. 
Quando, mais tarde, Bilac narrou os pormenores da minha pri- 
meira visita. dizia-me ter-se assustado t a n t ~  urna senhora da vi- 
zinhança, com o meu berreiro. que tev um alumbramento ante- % cipado: um alemão chamado Rudons, mor or no andar superior, 
comunicará à polícia a fuga de um l o u c ~  furioso do hospício. 
O trânsito fora interrompido em toda a Rua Dois de-ezembro e 
a dona da casa, a boa Mme. Marie, chamara o corpo de bombei- 
ros... a Assistência, o Cardeal Arcmerd'e, o Dr. Juliono Moreira...". 

e 
Martins Fontes sempre foi assim, desde crianga: extrovertido 

exuberante, exagerado, tropicalíssimo. 
Ainda a respeito dessa fase entre os boêmios e literatos da 

velha Capital Federal, o Poeta escreveu, em "Terra da Fantasia": 



"No aurescer de minha vida, na antemanhã primaveril ds  
minha adolescência, tive a alegria incomparável, poderia dizer. 
a glória de pertencer a uma roda célebre. a um cenáculo radioso. 
grupo de homens que constituem, pela espiritualidade, a maior 
grandeza do Brasil, em todos os tempos, passad% e futuros, por- 
que a fôrça desas geração não será jamais ultrapassada nem mes- 
mo igualada. Fiz parte, sendo apenas um menino, pela idade, 
mas um homem pelo critério, da ala batizada com um nome que 
faz pensar tratar-se de um conjuntr, de passáros privilegiados: - 
O Alegre Bando de José do Patrocínio. 

"Só não encontrei vivos, ao chegar ao Rio de Janeiro, Paula 
Ney, Pardal Mallet e Raul Pompéia. &se bando pousava na Cm- 
feitaria Colombo, errtre quatro e sete horas da tarde. Éramos lou- 
cos, mas adoráveis. Todos foram meus íntimos. Acendiam% os ci- 
garros com fagulhas de paradoxos, incendiávamos momentânea- 
mente, em radiantes fogos de artifício verbal, o sal53 espelhante 
da Confeitaria. Ali brilhavam: Olavo Bilac, Coelho Neto, Emílio 
de Menezes, Augusto Maia, Anibal Teófilo, Belisário de Sousa, 
Alfredo de Ambrys, Vitaliano R~tellini, Artur Azevedo, Samuel 
Ribeiro, Nelson Líbero, Paulino Soares de Sousa, João Batista 
Cardoso, Oscar Lopes, Tomás Lopes, Henrique de Holanda, Brun? 
Barbosa, Adalberto Guerra Duval, Severiano de Resende, José de 
Abreu Albano, Alcides Maia, Leal de Sousa, Emílio Winter, Rai- 
mundo Monteiro, P lác id~  Junior, Armínio de Me10 Franco, Pedro 
Rabelo. E por vêzes, como deuses descendo à terra, do alto de 
uma nuvem de ouro, apareciam, p r a  ouvir uma pilhéria, ou re- 
citar um novo trabalho, um smêto pérola, o Mestre Alberto de 
Oliveira, o fazedor de diamantes, o mágico Raimundo Corrêa, o 
estranho e florestal polifoco Luís Delfino, Aluísio Azevedr,, numa 
de suas vinda3 ao Brasil, elegante, brilhante, Mestre embriagador. 
na rara ciência de bem conversar. 

"As cinco da tarde, a Confeitaria Colombo parecia uma feira 
agitadíssima, bazar tumultuos~, praça pública povoada por doidos 
varridos. Era a hora H o n ç a  beber água. A fremência latina ali 
fervia. Delirávamos, sentíamos - La joie de vivre. A minha en- 
trada, Ola(b Bilac saudava do seguinte modo: 

"Meu amor, hirta e gelada, 

Dormcrs o sono que amedronta a terra! 
"E eu respondia: 

"6 minha rosa pálida e magoada, 
Ó meu formoso bogari da serra! 



"Ninguém sabia explicar o motivo da saudação. Er,a apenas 
um hábito. 

"Guimarães Passos só me cumprimentava com êste célebre 
verso : 

"E aqui só tens uma guitarra e um beijo! 
"Emílio de Menezes bradava-me, assim que me via: 

'Tlor de Guadalquivir, glória da ardente Espanha! 

Em casa de Coelho Neto, onde a mesa estava sempre pronta 
e onde também se realizavam alegres e eruditas tertúlias, centro 
de reunião dos mesmos boêmim, pontificava sua carinhosa esposa, 
Dona Gaby, anfitriã de elite, que a todos encantava. Vejamos 
como o Poeta se refere a essa casa. 

"A Dona Gaby, minha saudade encanteda como um rxal  
sempre em flor! 

"Durante trinta anos, fantasmagoricamente, esta casa reuniu 
toda a sociedade do Rio de Jeneiro, todos os estrangeiros ilustres. 
todos os brasileiros ilustres, todo o mundo encantado que fulgiu 
na Guanabara! Acendo os múltiplos vitrais da minha saudade 
e começo a recordar. A roda literária da era de José do Patrocí- 
nio aí plurnejava. Aos sábados, pontualmente, jantava-se nesse 
Palácio d~ Rádio. Era tal a magia da atmosfera em que nos 
agitávamos, que não sei distinguir o verdadeiro do irreal, o fana- 
tismo da veracidade. Ardíamos todos em sideração, em pura vida 
cerebral, abstratos, alucinados, iluminados, astralizandsnos. çha- 
mo a êste livro "Terras da Fantasia". Consagro-o ao espírito de 
Dona Gaby, à esposa lirial, ao Anjo tutelar da casa fantascópica 
de Coelho Neto. Tenho a impressão, tantos séculos volvidos, de 
que somos eternos, de que tudo quanto se passou se deu no es- 
paço, através das miragens planetárias, nos mares da Via Láctea. 
E vou, nessa viagem firmamental, prevagando - Por astros mn-  
ca dantes c~nternplados". 

Outra mansão que lhe deixaria igualmente muita saudade, 
ficava em São Paulo, na Rua Verguei-no bairro de Vila Ma- 
riana, onde a fidalguia reinava e onde o anfitrião recebia e en- 
caminhava para a glória os artistas em embrião qbi. o procura- 
vam. Demos a palavra novamente ao Poeta. 

"Há, em São Paulo, uma casa de artistas, onde se ri à von- 
tade, onde se cultiva a flor de oiro da alegria. Aefiro-me à Vila 
Kirial, à cármem do Poeta Jacques d'Avray, Freitas Vale. Nessa 
casa, única no Brasil, entre músicos, filósofos, pintores, escultores. 
estetas; nesse recanto, cujas adegas suntuosas fazem lembrar 
Lourenço, o Magnífico, Chefe de Florença; enquanto a luz pene- 



tra pelas frestas do subterrâneo, abrigador de centenas de bote- 
lhas de vinho raro, sagrado pela ancianidade, de todas as cores, 
desde o vinho roxo do Vesúvio ao vinho da Síria; enquanto a 
claridade anima as pinturas murais, representativas de castelos 
burdalengos, vinhedos borgonheses, sítios minhot~s, pradarias do 
Rio Grande do Sul, frescuras da ilha de Samos, Freitas Vale, para 
me batizar Gran-Cavaleiro-da-Kirial, ou receber Sua Grandeza 
Coelho Neto, numa das suas visitas fraternas, reune tudo qwnto 
São Paulo possui de auroral, de esperança, de requintado na rea- 
lização da beleza, e oferece-lhe um dos seus sintéticos banquetes, 
verdadeiras obras-primas de imaginação". 

Terminado o curso prepaiatório do Prof. Alfredo Gomes, 
Martins Fontes matriculou-se na Faculdade de Medicina e pas- 
SDU a residir naquelas muitas pensões para estudantes que havia 
no Catete e na Lapa. Eis como o descreve Luciano Gualberto, seu 
contemporâneo da Faculdade: "Sentado a minha esquerda, dentro 
do terno de linho branco impecável, enorme rosa vermelha à 
lapela, chapéu de palha sobre os joelhos, raspado, empoado, ver- 
dadeiramente apolíneo, um moço vendendo saúde e alegria, pa- 
recia estar longe daquele hi&rogênio, na plenitude de um sonho". 

Foram seus colegas, no curso, Nelson Líbero, Paulino Soares 
de Sousa, Emílio Winther, Sá Pinto, Oscar Lopes, Cajado de Le- 
mos, Guilherme Bastos Milward, Airosa Galvão, Zopiro Goulart, 
C5amilo Bicalho, Santos Moreira, Pompeu de Camargo, entre tantos. 

Por ocasião do encerramento, no 2 . O  ano, Martins Fontes for& 
designado para saudar o Prof. Oscer de Sousa, emérito orador 
Chegou já ao fim da aula, ofegante e agitado. Pediu desculpas 
e, de improviso, com o seu inseparável chapéu de palha na mão, 
fêz um discurso muito empolgante e comovedor, recebendo um 
afetuoso abraç$ do Mestre. Martins Fontes sempre foi eloqüente 
e arrebatadar. Parecia um ator, de voz cantante, musicalizada, 
com frases rimadas, conduzindo o auditório para onde quisesse. 
Comovia, produzia arrepios, com o arrojo dos tropos, com o con- 
doreirismo das imagenwas mais puras e elegantes. Além disso, 
enfeitava-as com incomparável mímica. Dizem que Alberto de 
Oliveira erwolene; Bilac, eloqüente, porém o Poeta distinguia-se 
de ambos, pois era apenas clam3roso. Seus vocábulos, magníficos 
brasileirismos, eram estranhos neologismos, palavras de sua inven- 
ção, que estarreciam os puristas, pricipalmente os nossos irmãos 
de além-mar. 

Durante o tempo de estudante, trabalhw na "Gazeta de No- 
tícias", em "O País", na revista "Careta" e em outras publicaç8es 
da época. 



Em 1908, no I Congresso de Estudantes, em Montevidéu, 
Martins Fontes, com Nelson Libero, integrou a Comissão de 21  
membros, vindos de vários estados. O Poeta, e o tribuno Maurício 
de Lacerda desde logo se destacaram dos demais e eram solici- 
tados a todo instante para falar. 

Em 1906, concluiu o curso, tendo apresentado sua tese "Da 
imitação em síntese". obtendo a nota máxima. Foi, ainda orador 
da turma, conseguindo uma verdadeira consagração da assistên- 
cia. Nessa ocasião, Olavo Bilac surpreendeu-o com um almôço, 
a que compareceu a fina flor do Rio de Janeiro. Foi sua festa de 
formatura. 

Iniciou sua carreira, como interno, no Hospital de Alienados, 
de Juliano Moreira, na Praia Vermelha. Logo depois, seguiu para 
o Acre, na Cmissão de Obras, sob a direção de Bueno de An- 
drade. Naquele território, inóspito e longínquo, exerceu todos os 
ramos da medicina, e até de cirurgiãr, serviu. Foi-lhe um Ótimo 
aprendizado. Ao voltar, é designadr, chefe da Assistência Escolar 
da Prefeitura carioca, como auxiliar de Osvaldo Cruz, na profi- 
laxia urbana. 

Mas, embora com o espírito inteiramente voltado para o Rir> 
de Janeiro, sua terra e os seus atrairam-no necessàriamente, por- 
que não podia viver longe da família, principalmente de Dona 
Isabel, sua extremxa mãe. Todo o dinheiro ganho no Rio e no 
Acre era gasto c m  seus parentes. Nunca ia domir sem, antes, 
tomar a bênção materna. 

Em Santos, fundou, com Olavo Bilac, a "Agência Americanay', 
para serviço de propaganda dos produtm brasileiros em Paris, 
Havre, Hamburg3, Nova York etc. A princípio, foi médico interno 
na Santa Casa, tendo sob sua direção a Enfermaga de tubercu- 
losos. Suas cartas tinham o seguinte cebeçalho: Consultório mé- 
dico-cirúrgico dos pobres! Mais tarde, foi nomeado inspet~r sa- 
nitário, Diretor do Centro de Saúde e Diretor do Hospital do 
Isolamento. Convidado por Arnaldo Vieira de Carvalho para a 
cadeira de Fisiologia, da Faculdade de-edicina de São Paulo, 
não pôde atender, devido a uma imprevista viagem à Europa. 
Instalou, também, com Jaime Gonçalves, um consbtório para 
clínica particular e atendia, ainda, a várias instituições de que 
era médico. 

Começou, então, seu apostolado, a parte mai?! humana e bela 
de sua proveitosa existência, justificando plenamente seu famosc 
lema "comr, é bom ser bom". Alí, ninguém pagava, pois o poeta não 
sabia cobrar e até ficava desapontado quando recebia algum di- 
nheiro. E quantas vêzes, mesmo, entregava ao paciente o necessá- 



rio para o aviamento da receita! Ao seu coração bem formado e 
temperamento sentimental, a miséria e a doença chocavam-no. E, 
quando assinava atestado de óbito de alguma criança ou cria- 
tura jovem, sua alma mergulhava em pranto, ficava inabordável 
durante dias. "Não, os moços não deveriam morrer!" Tal como 
Ambroise Paré, tratava os pobres como se fossem reis. Seu con- 
sultório era, acima de tudo, o ponto de reunião dos intelectuais. 
Escrevia muito, mas não podia publicar seus livros, cujas edi- 
ções eram custeadas por amigos abonados ou por instituições. 

Nos hospitais, os doentes adoravam-no, e sòmente se rea- 
nimavam com a presença do Dr. Zèzinho, reclamada insistente- 
mente. Também, pudera! O Poeta satisfazia-lhes todos os capri- 
chos, os mínimos desejos. A um, êle mesmo ia à cozinha e de lá 
voltava trazendo um prato com torresmos e um rabinho de porco 
bem tostado. A outro - pasmem! - já moribundo, mandou en- 
tregar um relógio-pulseira, que há muito ambicionava possuir. 
E, assim, o pobre pôde morrer bem-aventurado, com um sorriso 
nos lábios, olhando, enternecidq para o pulso. 

Martins Fontes jamais enviou uma conta, pagava-lhe quem 
quisesse. Alma sem malícia, achava que todos os homens são 
bons. Tinha, porém, a obsessão de não dever; em 26 de março de 
1917, dizia, em carta, a um amigo: - "Continue a ganhar a vida 
e a não dever a ninguém - o que é, bem sabes, a felicidade 
para mim". 

Tinha, porém, suas extravagâncias. A uma sennhora elegante, 
doente imaginária, receitou: "Uso externo. Agua de toalete R q a l  
Houbigant". A um entrevado, incurável, prescreveu os 80 volumes 
de Rocambole. Aos neurastênicos. Fedro e Moliére. As histéricas, 
luar e amw. 

e 
Certa vez, foi até a um mísero casebre, no Monte Serrat, 

para ver uma criança enfêrma. Foi recebido por uma pobre mãe, 
toda angustiada, que, de mãos postas, suplicava-lhe: 

- Dr. Zèzinho, por amor de Deus, salve meu filho! 
Num pequeno ca* o doentinho gemia, quase sem forças. 

Martins Fontes examinou-o com atenção e receitou. Bateu no 
ombro da au lher  e disse: 

- Dê-lhe isto. Vai ficar bom logo. 

- Mas e-ão tenho dinheiro para a farmácia. . . nada! Meu 
filho vai morrer!. . . 

O Poeta, emocionado, olhou para u m  canto do quarto e viu 
uma imagem de São José. rodeada de flores de papel. Sùbita- 
mente, reagiu: 



- Nãr, acredita em milagres? - perguntou. - Pois bem, 
o seu Xará vai fazer um, agora mesmo! - ajoelhou-se e implorou: 
Xará, meu Santo Xará. São José, meu protetor, ouvi-me, lá de 
entre as estrêlas. Não deixeis morrer a3  frio, à miséria, ao aban- 
dono, os pobrezinhos que a miséria orfanou! Amparai-os! Inspi- 
rai-nos! Dai vossa bênção, lá do azul do céu! Arrebatai-n% do 
mal e da morte, como as tamareiras vos esconderam dos soldados 
de Herodes, na fuga para o Egito! José, Santo José! Xará divino, 
ascutai-me! Vós, que tento protegestes Jesus pequenino, não vos 
olvideis de todas as criancinhas, e principalmente a desta casa, 
onde tendes um culto. Trazei-lhe, com a vossa presença, a saúde 
e, com a saúcl'e, a alegria. Amém! 

Dito ist3, pôs sôbre a mesa tosca o suficiente para o susten- 
to do lar por muitos dias. Quando a pobre mãe volveu do espan- 
to e procurou agradecer, chorando, o Poeta já estava longe, fugin- 
do, contente, por entre as pedras do morro. 

A outro doente, um pwtuguês natural de Setúbal, que dese- 
java rever a terra natal, o Poeta, por conta da Companhia de 
Seguros, receitou garrafas de vinho da mesma procedência, d'izen- 
do: - Já que não podes ir a Setúbal, pova  as uvas de lá, que 
é o mesmo". O doente, está claro, ficou satisfeitíssimo com a idéia. 

Digna de registro, também, foi a atuação do Poeta em 1918, 
durante a epidemia da gripe espanhola. Seguiu para as ilhas do 
litoral e ali, durante semanas, a pé, a cavalo, de canoa, atendeu 
a milhares ci'e enfermos. Seu nome, na região, é abençoado até 
hoje: "Se n ã ~  fosse o Santo Dr. Zèzinho, muita gente teria 
morrido. . ." 

Martins Fontes distinguiu-se, ainda, pelo seu grande amor 
aos animais. Não suportava ver pássaros engaiolabs. Chegava a 
comprá-1% sòmente pelo prazer de soltá-los. E quando êles, já 
livres, seguiam em revoeda, librando-se pelos ares, o Poeta excla- 
mava, todo feliz: - @e belo! Que belo! Embora não fôsse vete- 
rinário, tratava de qualquer bicho doen e que lhe apresentassem. 
Quando via um burro com sêde, entrava e h qualquer bar ou jardim 
passava a mão num recipiente e ia levar água ao muar. Doutra 
feita, saltou do bonde, para ir afugentar um cachorrokue estava 
prestes a ser laçado, sob os olhares furibundos do laçador. 

Outra vez, no Rio, com o consultório à cunha, ao saber que 
o Circo Sarrasani estava desembarcando, no cais ¶4, 16 elefantes, 
suspendeu todas as consultas e saiu voando. Comprou toda a cana 
de açúcar que pôde encontrar, meteu-a num táxi e, com o auxílio 
do chofer, distribuiu-a a todos os paquidermes que o cercavam, 
de tromba para o ar. 



Seus amigos deram-lhe um automóvel, mas êste, em breve, 
tornou-se uma espécie de lotação, pois o Poeta convidava tudos 
quantos encontrava para dar-lhes condução. Ia com uma das máos 
ao volante e a outra. permanentemente no ar, acenando aos co- 
nhecidos, que era a própria população de Santos. Dona Isabel, 
sua mãe, aconselhou-o a instalar, no carro, um aparelho com mão 
automática para tais acenos. . . 

Martins Fontes, além de Bilac, teve outros ídolos: Castro 
Alves, Vítor Hugo, Pasteur, Eça de Queiroz, Krop~tkine e Augus- 
to Comte. Falava do escritor português como de um deus. Rea- 
lizou várias conferências sôbre êle. Elogiava-lhe o estilo, o rico 
vocabulário e, acima de tudo, as idéias socialistas. Quando Eça 
morreu, em 16 de agosto de 1900, o Poeta, criança ainda, cho- 
rou-:, como se houvera perdido uma pessoa de sua família e or- 
ganizou, num sobradinho da Ladeira João Alfredo (hoje Rua 
General Carneiro), uma sessão fúnebre, a que estiveram presentes 
Amadeu Amaral, Garcia Redondo e Tomás Moretzson. Foi a m i g ~  
íntimo dos filhos de Eça, José Maria e Antônio. aste deu-lhe de 
presente uma bengala de castão de ouro, que fora do pai. 

Na casa d:, poeta, havia retratos, em ponto grande, de Kro- 
potkine e de Augusto Comte. Nos últimos anos de sua vida o Poeta 
escreveu o "Calendário Positivista", que saiu sòmente em ediçáo 
póstuma, em 1938. Até nissr> seguiu o pai. 

O primeiro amor d3 Poeta foi Alice José Bernardes. Adora- 
va-a. Mas o pai da moça, José Bernardes, que fora carroceiro e de- 
pois enriquecera com serviços de transporte a tração animal, jurou 
que jamais &ria sua filha a um poeta. Mandou-a viajar e man- 
teve-a encerrada em colégios por muito tempo. Em 1914, Martins 
Fontes conhemu Rosa Marquez de Moraes, jovem humilae, que 
trabalhava na Santa Casa, e que foi sua fiel companheira até os 
derradeiros momentos. Era, a sua Rosa, Rosinha, Rosela, uma 
espécie de "Amélia", que se conformava com as extravagâncias e 
9 borboleteamento do m-amado, silenciosa e submissa. Houve 
ainda, um casamento, 2 m 1919, com Nicota Neto, filha de Do- 
mingos N e t ~ .  um capitalista de Campinas, ao qual o Poeta acom- 
panhara àquropa,  como médico assitente. Lá, o velho faleceu e 
Martins Fontes casou-se com Nicota, em Canes, tendo Nelson 
Líbero servido de padrinho. A uniã:, não deu certo. Quanto aos 
motivos, é assibito para nosso próximo livro. 

Em 1928, o Poeta sofre um rude e doloroso golpe, morre-lhe 
o pai. Com isso, Martins Fontes ficou sendo o chefe da família, 
com t o d x  os seus encargos, provendo ao sustento e a educação 
dos irmãos. 



Em 1930, acompanha Júlio Prestes, numa viagem em que 
êste, presidente eleito da República, como sucessor de Washington 
Luís, visitou o Velho Mundo e os Estados Unidos. Embora o hou- 
vesse feito como médico e velho amigo da família, tal viagem lhe 
causou muitos dissabores. mais tarde. Os homens de 1930 perse- 
guiram-no cruelmente, sem levar em cr,nta o quanto havia de bon- 
dade no homem. Foi demitido do serviço público. Veio, então, 
a fase mais amargurada do Poeta, pois muitos dos seus amigos 
e dos que êle tanto beneficiara deram-lhe as costas. Da política, 
o Poeta só teve decepções. Anos antes, o Presidente Carlos de 
Campos, num banquete, no tradicional Parque Balneário. levan- 
tara um brinde a Martins Fontes, "futuro deputado". Talvez qui- 
sesse mesmo elegê-lo, mas o grande estadista morreu e o assunto 
caiu no silêncio das cousas. 

Embora houvesse sido um dos pontos mais altos da Poesia 
e mesmo da nossa literatura em geral, Martins Fontes não con- 
seguiu ingressar em nenhuma das nossas Academias, a Brasileira 
e a Paulista. Na primeira, quando privava com as maiores figu- 
ras do sodalício, não se interessou. Mais tarde, porém, principal- 
mente por causa do pai, resolveu fazê-lo. Havia um compromisso 
formal de Coelho Neto, mas, na hora, de consubstanciar-se a pro- 
messa, o velho mestre, por injunções talvez econômicas e finan- 
ceiras, teve que appiar um candidato de Roquette Pinto, o minis- 
tro João Luís Alves. Isso desgostou bastante, tanto ao pai como 
a filho. Quanto à Paulista, perece que não era muito bem visto 
pelos seus membros, quiçá, pelas suas idéias avançadas ou. como 
nos confessou um ilustre acadêmico, talvez pr,rque a luz que dêle 
irradiava era muitr, forte e poderia ofuscar os olhos de muita 
gente. . . 

Na Interventoíia de Laudo de Camargo, estando como Se- 
cretário da Educação e Saúde, o Prof. Antônio de Almeida Pra- 
do, o Poeta foi reconduzido à Direção do Centro de Saúde e à 
do Hospital do Isolamento de Santos.  mas^ veio 1932, e novos 
sofrimentos o feriram. Em 1934, à gui'?aiirde desabafo, escreveli 
sua famosa "Paulistânia", um hino de glória à brava gente ban- 
deirante. Claro que isso não agradou aos homens de .i330 e Sa- 
muel Ribeiro, velho amigo do Poeta, que lhe financiara a ediçáci 
viu-$e em palpos de aranha, pois era, também, amigo de Getúlio 
Vargas, e procurou adquirir todos os exemplares dp livro que se 
achavam na praça, temendo represálias, já que era Presidente da 
Caixa Econômica Federal de S. Paulo. Nessa obra, o Poeta pôs 
tocro seu sentimento de paulistanidade. "Ser Paulista", "Pola grey" 
e tantas outras poesias calaram no coração do povo de Piratinin. 



ga, principalmente "Todos cantam sua terra", sonêto baseado em 
palavras de Alcântara Machadp, quando cecebido na Academiz 
Brasileira de letras, em 22 do maio de 1933, e que reproduzimos 
a seguir. 

Paulista eu sou, há quatrocentos anos: 
Imortal, indomável, infinita, 
Dos mortos de que venho, ressuscita 
A alma dos Bandeirantes sobre-humanos. 

Tenho orgulho dos nossos altiplanos. 
Tenho a paixão cra gleba circunscrita. 
Quero morrer ouvindo a voz bendita 
Dos pausados cantares paulistanos. 

De minha terra, para minha terra, 
Tenho vivido. Meu amor encerra 
A adoração de tudp quanto é nosso. 

Por ela, sonho num perpétuo errlêvo. 
E, incapaz de servi-la quanto devo. 
Quero ao menos amá-la quanto posso. 

Martins Fontes, pr>rém, perece que já pressentia o seu fim 
próximo. A morte sempre o apavorara. Conta Nelson Líbero que, 
num dia de meditação a dois, inesperadamente, disse-lhe, num 
tom grave e profundo: "Já pensaste no horror que seria para o 
primeiro de nós dois - ver o outro estendido, morto, para nunca 
mais ser vist8 como nos vemos agora?". Desejava, outrossim, que, 
ao morrer, o noroeste santista, como hausto de Suriá, ficasse, igni- 
fulgindo, a abrasar a cidade de Sentos, para que as raparigas 
Missessem: - a alma penada de Martins Fontes, a ignifremir, 
noroestando no espaçWgandÒ, como demônio fugido do inferno, 
todos os pecados que acendeu neste mundo, e dos quais nunca se 
arrepend*, per omnia secuia semdorum. 

No dia 20 de junho de 1937, percebendo que lhe despontara 
no peito uma espinha, mandou seu barbeiro raspar-lhe o pêlo. 
para um curalivo. Mas a espinha arruinou-se e de nada valeram 
os recursos dos médicos e amigos, vindos até de S. Paulo. A septice- 
mia progrediu assustadoramente, complicada com uma insuficiên- 
cia hepática. Aquele tempo, não havia os milagrosos antibióticos 
&e hoje, e assim surgiu o desfêcho fatal. 



E a 25 do mesmo mês, num quarto do Hospital da Benefi- 
cência Portuguêsa, bem perto de sua casa na Rua Joaquim Ta- 
vora, expirava aquêle que fora um dos mais festejados poetas do 
Brasil, um espírito de luz fulgurante, que passara a vida toda 
amando seus semelhantes, o homem cuja divisa dizia tudo: como 
é bom ser bom! Um anarquista lírico, um ateu que poderia hom- 
brear-se com o próprio São Francisco de Assis, no seu acendradr; 
amor aos animais. Um panteista que se ajoelhava e agradecia ?i 

Divina Providência tudo quanto ela fizera de belo neste mundo. 
E desapareceu, tal como seu incomparável ídolo, Olavo Bilac, 

aos 53 anos de idade. 





A MISSIOLOGIA DE FREI VICENTE DO SALVADOR 

Frei Venâncio Willeke, OFM. 

Frei Vicente do Salvador. OFM (1564-1639?) obteve a fama 
de primeiro historiador brasileiro ou Pai da História do Brasil, 
depois que, em 1889, veio a lume a sua "História do Brasil 1500- 
1627", cujo manuscrito guardado nos archivos portuguêses pare- 
cera, durante 250 anos, fadado ao esquecimento total. Mas, gra- 
ças ao vivo interêsse e aos magistrais prolegômenos de Capistrano 
de Abreu, a obra encontrou, desde logo, ca lopos  aplausos e con- 
tinua a merecer a atenção d3s historiadores modernos, vindo a 
atual quinta edição munida de excelente apresentação do Dr. Au- 
reliano Leite. (1). 

Vist3 que a "História do Brasil" contém irrefutáveis provas 
de como Frei Vicente defende os direitos humanos dos seus pa- 
trícios da selva, esta obra tornou a ser atualíssima chamando a 
atenção dos missiólogos nossos e estrangeiros, até há pouco quei- 
xosos de que além de um ou outro Jesuíta n e n b m  escritor an- 
tigo tomasse a defesa dos índios. (2). 

Na apreciação dos d a d s  missiológicos apontados pelo Heró- 
doto brasileiro, recorremos tanto à "História do Brasil" como à 
anterior "Crônica da Custódia d e  Bra (1584-1617) terminada 
em 1617 ou 1618 e há muito a, mas ci'a qual existem 
citações em outros autores. 

Antes de entrarmos no assunto, impõe-se a perghnta: Como 
foi que Frei Vicente do Salvador chegou a adquirir o interêsse 
pela missiolxia? A formação recebida com os Jesuítas de Salva- 

(1) Frei Vicente do Salvador Histbrh do Brasil 1500-1627, 5.a edição 
São Paulo 1965 (citado Salvuüor). 

(2) Johannes Beckmann, S.M.B. Die Univez.Satdten vom 16. bis 18. 
Jahrhundert im D k w t e  der GZaubensWrbrgitufig in N e m  Zeitsch7ift 
fur Missiolasw2smhaft, Beckenried, Jahrg. XVII (1961) pp 33% 



dor e na Universidade de Coimbra, muito contribuiu para que o 
estudante brasileiro Vicente Rodrigues Palha se familiarizasse com 
os problemas da catequese e os postulados discutidos p ~ r  célebres 
missionários como Frei Bartolomeu de Las Casas, O.P. Ademais 
os cargos de misisonári9 ( 1603-1606) e custódio 16 14-16 17) exer- 
cidos por Frei Vicente concorreram para que se ocupasse inten- 
samente da situação das vinte missões franciscanas espalhadas 
entre Alagoas e a Paraíba. Não havia, pois, pessoa mais indicada 
para escrever a crônica missionária do que o próprio Pe. Custódio, 
por sinal o primeiro brasileiro. 

I .  Crbnica da Custódia do Brasil 

Quanto à "Crônica da Custódia do Brasil", podemos recom- 
por, em linhas gerais, .o sumário dos assuntos nela tratados; 
pois, terá versado sôbre a fundagão da missão franciscana de 
1584 pelo Superior Geral Frei Francisco Gonzaga. destacando 
a figura do primeiro custódio Frei Melchior de Santa Catarina e 
o breve da aprovação expecrido pelo Papa, igualmente francis- 
cano, Xisto V. (3). 

Na ordem cronológica de sua fundação, deve ter seguido o 
históric~ dos oito cünventos existentes ao tempo do Custódio Frei 
Vicente, a saber: Olinda (1585) onde o autor lecionou filosofia 
a, anos depois, residiu como custó&ia; Salvadar (1587) onde 
passou o noviciado e como Guardião instalou uma boa enferma- 
ria; Igarassu (1588); Paraíba (1589) onde Frei Vicente traba- 
lhou na catequese; Vitória ( 1591 ); Recife ( 1606); Ipojuca (1606) 
e Rio de Janeiro (1606), convento êste fundado pelo próprio 
historiador. 

E' óbvia a importância dos conventos como centros missio- 
nários; e se nem todos êles mantinham missões, não podemos cul- 
par os religiosos, constando p. ex. que os missionários franciscanos 
encontraram obstáculos na cúria diocesana de Sahrador a qual se 
negava a reconhecer os gvilégios apostólicos conferidos para a ca- 
tequese dos índios, razão por que os religiosos deixaram de mis- 
siorrar, d u r a t e  muito tempo. 

Fôra justamente a falta de certa organização e de conventos 
como pontos-chaves que as nove tentativas missionárias anterio- 
res (1500 - 1 5 8 6  dos franciscanos malograram no Brasil. Por isso, 
Frei Melchior de Santa Catarina se munira de tôdas as faculdades 
e prerrogativas a fim de estabelecer a Ordem franciscana defini- 

(3) Salvador pág. 298. 



tivamente em terras de Santa Cruz. (4). Notícias a êsse respeito, 
embora resumidas, terão constado na parte da Crônica que Frei 
Vicente dedicou à fundação da Custódia e dos conventos. Neste 
sentido, os ligeiros históricos que Frei Manuel da Ilha, OFM (5) 
nos transmite sôbre os oito conventos citados, parecem um reflex.x.3 
do que hauriu, no manuscrito do confrade cronista brasileiro; pois. 
hoje está provado que Ilha transcreveu textualmente vários tre- 
chos da Crônica (6). 

Sôbre o histórico das missões franciscanas incluid~ na Crô- 
nica não podemos formar idéia exata porque Frei Vicente já não 
alcançou todas as aldeias em poder da Custódia, nem há outro 
autor, que, baseado no manuscrito brasileiro, ofereça um quadro 
completo. Assim p. ex. Ilha refme detalhadamente apenas três 
'das vinte missões: Nossa Senhora da Assunção (PB), Una ou Igu- 
na (PE) e Pôrto de Pedras (Alagoas), mencionando de passa- 
gem ainda uma ou outra (7), enquanto o Custódio Frei Vicente 
deve ter visitado a maior parte das seguintes: Olinda com três 
aldeias; Itapissuma, Itamaracá e Ponta de Pedras no distrito cTe 
Igarassu; Tracunhaem e Siri na zona de Goiana; Sto. Agistinho, 
Jacoca, Jr>ane, Mangue, Praia, Almagra, Piragibe e Guiragibe, além 
de três centros missionários com 18 aldeies (PB), cujos nomes 
não constam e as três mencionadas por Ilha. (8). 

Poderia parecer que a Crônica de Frei Vicente se restrin- 
giria a s  assuntos acima referidos; mas, os fatos transcritos pelo 
próprio autor na sua "História do Brasil" e por outros autores 
como Jorge Cardoso ( 9 ) ,  Frei Agostinho de Santa Maria (10) e 
Frei Manual da Ilha (11) provam que a primeira obra do Heró- 
doto brasileiro tratava também de assuntos que não condiziam 
diretamente à custódia franciscana, tais como a primeira missa 
celebrada por Frei Henrique de Coimbra, OFM, na! piagas bahia- 

( 4 )  Frei Venâncio Willeke, OFM Frerei MeZchior de Sta. Catarina: in Vozes  
Ano 55, Dez. de 1961 pág. 897ss. 

( 5 )  Frei Manuel da Ilha, OFM ~ i v t ~ n t  Brasiliae Custodiae e w r -  "r &tio seu relatio (inédito) 1621 (citado lha) .  
( 6 )  Salvador pág. 35 nota 3. 
( 7 )  Ilha fl. 291, 293v-294v, 295. 'r 
( 8 )  Frei Venâncio Willeke, OFM As m i s s ó ~ 3  d a  C~us tddb  & Xto. An- 

tôn{o 1585-1619 in Provinciu FTanciscana de Stoi. Antônio do B ~ a d  
1957 Recife p8gs. 245-302. 

( 9 )  Jorge Cardoso, AgioZdgio Lusitm I ,  Lisboa 165â  págs. 469 e 516; 
111. Lisboa 1666 págs. 39-40; 311-313. 

( 1 0 )  Frei Agostinho de Sta. Maria Santuário Mariamo, tomo I X .  Lisboa 
1722, págs. 191-194; 231-232; 261; 376-379. Tomo X .  Lisboa 
1732, págs. 55-59. 

( 1 1 )  Ilha fl. 282v-285; 299 etc. 



nas, a fundasão do santuário de PenhajEspírito Santr, pelo pri- 
meiro ermitão-missionário do Brasil Pedro Palácios., OFM, os 
costumes, a religião e as superstições dos nossos selvícolas e pro- 
vavelmente o fato curioso da imagem de Santo Antônio de Ar- 
guim. (12). 

A mão dêste sumário edivinhamos que grande perda repre- 
senta para a missiologia o desaparecimerrto da Crônica da Custó- 
dia do Brasil, na qual a matéria vinha bem disposta e toda reu- 
nida, enquanto os dados esporádicos espalhados na "História da 
Brasil" formam a menor parte desta obra obrigando o leitor a 
aompanhar a um tempo o desenvolvimento material e religioso 
do País e a reconhecer a grande parcela de colaboração que tocou 
a Igreja quando se tratava de "dilatar a fé e o império". 

11. História do Brasil 

Ao leitor superficial escapará o grande número de dadcrs 
missiológicos que Frei Vicente espargiu na sua obra prima, conio 
frutos das experiências pessoais que o autor colheu na Paraíba, 
quando de suas fainas missionárias (1'603-1606) ou ainda resul- 
tando das visitas canônicas feitas às demais missões frarrciscanas, 
quando de sua gestão custodial ( 1614- 1617). As seguintes idéizs 
parecem conclusões do Pe. Custódio. 

14 Importância das Mi&es para Portugal 

O Heródoto brasileiro adverte ao g~vêrno colonial de que 
os missionários além de prestarem benefícios espirituais aos filhos 
da selva contribuem gr,andemente para a defesa das aldeias, for- 
talezas, engenhm e plantações contra os ataques de tribos inimi- 
gas e invasores estrangeiros, tais como ingleses, franceses e holan- 
ileses. Frei V&ente argumenta assim: 

'% tão necessário ao bom govêrno cTo Brasil zelarem os go- 
vernadores a conversão dos gentios naturais e a assistência 
dos religiosos com êles que se isto viesse a faltar, seria gran- 
de mal porque, c o r  êsteS índios não tenham bem que per- 
der por serem po .s' res e desapropriados e por outra parte 
tão variáveis e inconstantes que os leva quem quer, fàcil- 
mentkse espalham donde não pode acudir aos rebates dos 
inimigos como acodem das doutrinas em que os religosos os 
têm juntos". (13). 

0 
(12) Ilha fl. 275-279v. O fsto da imagem de Sto. Antônio pode ter 

constado da Crônica porque a sagrada efígie ficou, durante muito 
tempo, exp8sta à veneraçáo dos fi6is no convento franciscano de 
Salvador. 

(13) Salvador, pág. 343. 



E aduzindo, desde logo, uma prova de quanto os govertios 
estão convencidos da importância das missões prossegue o autor: 

"Errtendendo isso bem, o gmernador Diogo Botelho apertou 
muito com o nosso custódio (14) que então era, que pois 
doutrinávamos os tabajares (do que os potiguares estavam 
mui invejosos) desse também ordem e ministros que os dou- 
trinassem, pois, essa foi a principal condição c m  que acei- - - -- -- 
taram as pazes na Paraíba. . . " (15). 

Daí a conclusão de Frei Vicente de que o govêrno português 
deve auxiliar as missõe.~, no próprio interêsse da metrópole. C m o  
brasileiro, o autor pode falar com mais franqueza do que os mis- 
sionários portuguêses, e na qualidade de missionário e custódio: 
portanto conhecedor da situação das missões, cabe-lhe um direitc 
especial de opinar sobre .mi deveres do govêrno para com os arau- 
tos do Senhor. 

2 .  Defesa dos direitos humanos. 

Com a franqueza evangélica que desconhece o respeito huma- 
no, Frei Vicente aponta a cruel escravização dos índix afirmando: 

"Quebraram os pregadores os púlpitos sobre isto, mas era 
pregar em deserto". (16). 

e murmurando dos portugueses que não se aproveitam das ter- 
ras conquistadas nem explorar as minas. prossegue o franciscano: 

". . . e  quando vão ao sertão é a buscar índios forros, trazen- 
do-os à força e com enganos para se servirem deles e os ven- 
derem com muito encargo de suas consciências. E é tanta a 
fome que disto levam que, ainda que de camix&o achem mos- 
tras ou novas minas, não as cavam nem ainda as vêem ou 
as demarcam". ( 17). 

Para encobrir a maldade, declarava-se, no ato da venda de 
escravos, que sòmente se vendia 8 se*, não a pessoa, com sua 
liberdade. Na realidade, porém. eram trataãos como escravos e 
com qualquer culpa até ferrados na face. * 

As crueldades e traições cometidas pelos brancos por ocasião 
das entradas, não rar.0 eram vingadas pelos próprios índios que 
matavam a todos os portuguêses, como se deu no caso do Braco 

s 

(14) Trata-se aqui de custódio Frei Antônio da Estrela, OFM. 
(15) Salvador pág. 343. 
(16) Salvador phg. 210. 
(17) Ibidem, pág. 65. 



de Peixe e Assento do Pássa r~  (18). Por motivo semelhante en- 
contraram o martírio sangrento em Pôrto Seguro os Protomártires 
Franciscanos, pagando pela maldade dos colonos que costumavam 
maltratar os tupiniquins, até que êstes, mais ou menos em 1518, 
exterminaram toda a colônia portuguêsa, inclusive os missionários 
inocentes. 

Pela insistente reclamação dos direit% humanos, em favor 
dos selvícolas quer o destemido autor demonstrar a base natural 
para que o munus missionário surta algum resultado. Pois, se 
representantes da religião católica não deixarem de escravizar os 
'índios como é que êste na qualidade de pagãos reconhecerão a 
igreja católica depositária da verdade e do amor cristão? 

Por outra era de esperar que, publicada a "História do Bra- 
sil" de Frei Vicente, nã3 só o govêrno colonial, mas também a 
população da metrópole tomassem conhecimento do triste estado 
de coisas entre os nossos selvícolas e que de certo não faltariam 
as providências adequadas. Mas, a publicação demorou dois séculos 
e meio. 

Entretanto, Frei Vicente reconhece também as exceções de 
trato humano prestado aos índios, destacando neste particular a 
Men de Sá: 

"E porque a cobiça dos portuguêses tinha dado em cativar 
quantos podiam colhêr, fosse justa ou injustamente, proibiu o 
governador isto com graves penas e mandou dar liberdade a 
tod- os que contra a justiça eram trataãos como escra- 
vos". (19). 

3 .  C r e n ~  pritnitivas dos selvícolm 

Para obtdkem na esfera do espiritual, um pmto de contacto 
com os índios pagãos, os missionários procuravam descobrir-lhes 
as crenças primitivas. Neste sentido, relata Frei Vicente, baseado 
sobre autores contemporâneos: (20) - 

"Nenhuma fé t e m , d m  adoram a algum deus; nenhuma lei 
guardam ou preceitos, nem têm rei que lhas dê e a quem 
obedegpm senão é um capitão mais para a guerra que para 
a paz". (2 1). 

(18) Ibidem, pág. 211. 
(19) Ibidem, pág. 171. 
(20) Diálogos da g r a W z a  do Brasil, primeira edição integral segundo 

o qpõgrafo de Leiden ,por Jos6 Antdnio Gonsalves de Mello, Recife, 
1962, pág. 194. 

(21) Salvador, pág. 85. 



Aqui não se nega a fé como tal e sim o culto religioso do 
mesmo modo que se verifica a ausência de doutrina escrita e de 
monumentos arquitetônicos dedicads à divindade. Deus para o 
índio é o "trovão". 

O culto dos antepassados defuntos, tão acentuado entre a 
índios, foi assimilado e cristianizado pelas irmandades religiosas 
introduzidas nas missões e que a par dos enterramentos e das 
devoções para com as almas do Purgatório se incumbiam de vi- 
sitar os enfermos e praticar com êles a caridade cristã, virtude 
que os selvícolas desconheciam por completo, abandonando os ve- 
lhos e doentes em qualquer perigo iminente. Em abono da gene- 
ralizada devoção para com as almas, Frei Vicente alega as obla- 
ções das primícias do camp9 feitas pelos índios, no dia de fi- 
nados. (22). 

Usos e c-tumes que não fossem puramente pagãos como a 
antropofagia eram fàcilmente assimilados e cristianizados. Mas, 
também se introduziam c3stumes novos, figurando entre êsses a 
flagelação da semana santa, cujo sentido os índios nem sempre 
compreendiam como demonstra o seguinte exemplo contado pnr 
Fr .  Vicente: um dos aldeados estivera fora da missão, durante 
a semana santa; voltando porém na Páscoa, pediu a Frei Vicente 
permissão para se disciplinar em público. O missionário respon- 
deu que, terminado o tempo da penitência quaresmal, convinna 
participar das alegrias pascais. Mas, o outro insistia n3 seu in- 
tento para não passar por covarde e medroso, flagelando-se mi- 
nutos depois, no terreiro e derramando o sangue, em sinal de 
virilidade. (23). 

4. Método missionário frmiscatao 

Frei Vicente do Salvador é o único autor a alegar as cm- 
dições estipuladas pela custiudia para aceitação de novas missões. 
Tratava-se da catequese solicitada pelos Potiguara, cujo idioma 
poucos franciscanx dominavam m r a  anhar tempo e preparar 
alguns frades-"línguas" os custódios tor 8, am sempre a respon- 
der que os índios primeiro "fizessem igrejas, sinos e o mais que 
era necessário" (24). Aceitando afinal 16 a 18 aldeial, Frei An- 
tônio da Estrêla, dirigiu carta à corte de Madri, aos 15 de no- 
vembro de 1603, e expôs a falta de missionários causada em parte 
por um abuso recém-introduzido na custódia; pois-doze religiosos 
haviam obtido a transferência para Portugal embora pertences- 

(22) Ibidem,, pág. 344. 
(23) Ibidem, phg. 244s. . . 
(24) Ibidem, pág. 343. 



sem a custódia brasileira, razão por que o Custódio Frei Antônio 
insistia na volta imediata dos doze ao Brasil. (25).  

Outro motivo por que provàvelmente se adiou tanto a acei- 
tação da catequese entre os Potiguara foi a inconstância dos ín- 
dios, segundo Frei Vicente relata: 

"Confesso que é trabalho labutar com êste gentio com sua 
inconstância, porque no princípio era gosto ver o fervor e 
devoção com que acudiam à igreja, e quando lhes tangiam 
o sino à doutrina ou à Missa corriam com o ímpeto e estré- 
pito que pareciam cavalos. Mas, em breve tempo, começa- 
ram a esfriar de modo que era necessário levá-los à fbça  
e se iam morar nas suas roças e lavouras fora das aldeias 
por não os obrigarem a isto. (26).  

De certo a Custódia queria experimentar se os Potiguara con- 
tinuavam firmes no propósito de conversão ou se apenas aspi- 
ravam à vantagens materiais da Missão. 

Como última razão figura a triste experiência que os frsn- 
ciscanos fizeram nas missões da Paraíba, durante a turbulenta 
questão cDm o governador Feliciano Coelho de Carvalho, tendo 
os missionários sofrido toda sorte de perseguição, inclusive a suble- 
vação dos índios contra seus guias espirituais, de m d o  que algu- 
mas aldeias foram temporàriamente abandmadas pelos filhos de 
S. Francisco (27). De fato, a catequese entre os Potiguara prin- 
cipiou apenas, depois da retirada de Feliciano Coelho. 

Intérpretes ou frade-línguas. A concluir pela exposição de 
Frei Vicente, a Custódia nãr> adotou intérpretes leigos na cate- 
quese dos selvícolas. Entre os "línguas" franciscanos destacam, se- 
gundo opinião do nosso autor, Frei Manuel da Piedade e Frei 
Cosme de SRo Damião, atribuindo-se a esta circunstância a sua 
b ~ a  aceitação entre os índios do Maranhão e por outro lado, ven- 
do-se "o pouco fruto que faziam na doutrina !dos gentios por Ihes 
não saberem a língua os frades capuchinhos franceses" (28). Con- 
vém, no entanto, r e t i f i w  que-os capuchinhos não ignorevam por 
completo o idioma indígene; pois, do contrário não teriam com- 
pilado um dicionário, durante os poucos anos de sua estadia no 
~ a r a n h ã d o  certo é que não se podiam comparar com Frei Mz- 
nuel da Piedade, frade olindense que, desde criança, aprendera 
a língua. 

e 
(25) Archivo General de Simancas - Secretarias Provinciales, códice 

1488, cartas de 1603-1605 - fls. 64s. (manuscrit~) 
(26) Salvador, pág. 344. 
(27) Ilha fl. 308s. Em SaZvdor, faltam os capítulos res, ectivos. 
(28) Salvador, pág. 410. 



Escolas missionáriaa Embora de passzgem fala Frei Vicente 
das escolas mantidas em todas as missões franciscanas, sendo tal a 
fama delas que o cacique Zorobabé, ao voltar de uma guerra, de- 
sejava uma recepção festiva da parte dos alunos. (29). 

A importância das escolas para a catequese foi extraordiná- 
ria; pois, a formaçã2 cristã se tornava mais fácil entre os alunos 
do que entre os adultos inveterados nos costumes pagãos. Os pe- 
quenos serviam de intérpretes e catequistas auxiliares, depois de 
instruidos na religião católica, censurando até certw maus cos- 
tumes que observavam na casa paterna e desfazendo preconceitos 
e desconfianças dos índios contra os abarés. 

Batismo e casmnto .  Como a admissão ao sacramerrto do 
batismo constitui-se para os filhos da selva o comêço de uma vida 
nova cristã, Frei Vicente destaca a obrigação que se impunha 
aos caciques quanto à m~nogamia, sendo que justamente êles, 
enquanto pagãos, costumavam viver em poligamia. Resolvendo 
o problema a respeito da legítima espôsa escreve o nosso doutor 
in utroque jure : 

"E com qualquer destas com que primeiro se casaram ou 
seja a sobrinha ou E! cunhada, os casam d e p i s  sacramental- 
mente os religiosos que os curam, no mesmo dia em que se 
batizam, dispensarrdo dos impedimentos por privilégio que 
para isto têm, e lhes tiram todas as outras casando-as com 
outros, não sem sentimentos dos primeiros maridos, porque 
de ordinário se ficam com as mais velhas" (30). 

Autoridade dos caciques. Mesmo que a autwidade dos ca- 
ciques fosse relativamente pouca, os missionários não podiam dis- 
pensá-la de todo; pois convinha conservar a% índios o respeito 
para com o legítimo chefe e a observância dos uso% tradicionais 
enquanto compatíveis com a religião católica. Por êste motivo, se 
atribuia importância particular à conversão do cacique. De fato. 
o bom exemplo dêle não ãeixaria de influenciar nas atitudes dos 
outros tribais, garantinldsse destarfe à-ibo a continuacão da 
vida normal e disciplinada. 

Ainda que o chefe da maloca ou tribo nem senyre proce- 
desse de modo exemplar, os missionários lhe apoiavam a a u t a  
ridade como no caso do citado Zorobabé que, depois de lniga 
excursão bélica, desejava ser recebido com festas.. Como porém 
estivesse embriagado teve que esperar até o dia seguinte, quando 

(29) Ibidem, pág, 350. 
(30) Ibidem, pág. 88. 



os franciscanos lhe deram "as boas virrdas e o lev,aram para den- 
tro da escda onde se ensinam os meninos" (31). 

5 .  Detalhes das M i e s  

Em geral, Frei Vicenre não se perde em detalhes para refe- 
rir questões de religiosos. Embora trate p. ex. dos Jesuítas e de 
Dom Pedro Fernandes Sardinhe, deixa de entrar em minúcias 
quanto às sérias desinteligências surgidas entre o primeiro Pre- 
lado do Brasil e a Companhia de Jesus; ressalta porém a labo- 
riosa gestão de D. Sardinha assim como enaltece a campanha pa- 
cificadora entre os índios efetuada pelo Pe. Arrchieta a quem 
intitula "Apóstolo do Brasil". (32). De modo análogo, deixa de ser 
menciona& a questão de Feliciano Coelho com os Franciscanos. 

Enquanto os agostinianos, beneditinos, capuchinhos e carme- 
litas são mencionados de passagem, o nosso historiador faz jus- 
tiça à obra evangelizadora dos inacian*, destacando, entre outras 
coisas, a gramática composta pelo Pe. Anchieta (33), a colabora- 
ção dos Jesuítas com Men de Sá (34), as aldeias de S. Barnabé 
e S. Lourenço confiadas aDs jesuítas; a presença da Companhia na 
Paraíba e em Natal (35); o martírio do Pe. Francisco Pinto (36) 
e muitas outras pasagens que testemunham quanto o ex-aluno dos 
jesuitas era reconhecido pela formação recebida em Salvador. 

Além dos franciscanos já citados, Frei Vicente menciona Frei 
Diogo d e  Guiso, religioso espanhd cruelmente morto em São 
Paulo e venerado como santo (37); Frei Bernardino das Neves 
e Frei João de São Miguel, ambos célebres pela benéfica influên- 
cia sobre os índios e co-fundadores de Natal com o forte dos Reis 
Magos no R.N. (38); na invasão da Bahia pelos holandeses apa- 
recem como frades mais corajosos Frei Manuel do Espírito Santo 
e Frei Gaspgr do Salvador (39) ; a pessoa de Frei Vicente do 
Salvador apresenta-se especialmente ligada à catequese dos índios 
paraíbanos, como testemunha ocular de vários casos narrados (40) ; 
os vultos principais da nova missão maranhense; Frei Antônio de 
Mhrciana, Frei Cristóvão de %o José e o comissário do Sto. Ofí- 
cio, Frei Cristóvão d d i s b o a  figuram no fim da "História do 

Ibi m, pág. 350s. 
Ibi a m, pág. 165. 
Ibidem, pág. 84s. 
Ibidem, pág. 171. 
Ibidem, gág. 266 e 320. 
Ibidem,, pág. 359s. 
Ibidem, pág. 114 
Ibidem, pág. 320ss. 
Ibidem, pág. 477 e 438. 
Ibidem, p8g. 343ss. 



Brasil" introduzidos que foram em São Luiz do Maranhão p x  
cinco franciscarros de Olinda, entre os quais provàvelmente se 
achava o autor do catecismo em língua indígena, Frei Francisco 
do Rosário (41). E' Frei Cristóvão de Lisboa que Frei Vicente 
recorre solicitando dados sôbre a ati+dade missionária desenvoi- 
vida pelos franciscanos no extremo Norte do País, no que é aten- 
dido podend3 assim relatar sôbre a estréia do Pe. Comissário e 
sua ida ao Ceará em 1626 (42). 

Longe de se exceder em elogios ao apostolado missionário 
de seus confrades, o historiador franciscarm se limita a apresen- 
tar a estatística resumida de 1585 a 1619: 

"doutrinando-os [índios] e batizando os enfermos que estavam 
in extremis que foram mais de sete mil, fora as crianças e 
adultos catecúmenos que foram quarenta e cinco mil, como 
consta dos livros dos batizados, enquanto os tivemos a nosso 
cargo". (43 ) . 
Atrás desses algarismos se escondem trinta e tarrtos anos de 

duros trabalhos prestados por várias dezenas de mossimários fran- 
ciscanos, construtores do Brasil, e que não se limitavam a cate- 
quizar os selvícolas, mas com êles levantavam fortes, acompanha- 
vam guerras, pacificavam tribos rebeldes e defendiam a colônia 
das invasões de franceses, holandeses e inglêses. Confiado, pois, m 
futuro de sua Pátria é que Frei Vicerrte do Salvador intitula sua 
obra prima, com todo o orgulho: "História do Brasil" ao passo 
que, cem anos depois. Rocha Pita, conterrâneo do nosso autor, w 
considera obrigado a lançar sua obra sob o título de "História ds 
América Portuguêsa". 

Epílogo 

E todos os acontecimentos da nossa história, Frei Vicente 
os contempla e expõe à luz da fé, encerrando os capítulx não raras 
vêzes com aplicações perpassadas de profunda convicção religio- 
sa. As várias Ordens missionárias%cupa&s no Brasil, para o nosso 
autor, são ramos vitais de uma só grande árvore que se chama 
Igreja Católica e para cujo engrandecimento vivem e trabalham. * 

Afinal Frei Vicente ajuda ao brasileiro do século XX a com- 
preender o tempo presente da Igreja e da Pátria através do pas- 
sado de ambas tão bem descritos na imortal "História do Brasil". 

e 

(41) Ibidem, p8g. 430, 456. 
(42) Ibidem, pág. 510. 
(43) Ibidem, p&g. 344. 





PRUDENTE DE MORAES NA IMPRENSA DA ÉPOCA 

Leda Maria Pereira Rodrigues 
(Madre M. Ângela) 

No período difícil da consolidação do regime republicano no 
Brasil, agiganta-se a figura do Presidente Prudente de Moraes 
Barros. Contudo, na variada gama de matizes de tendências par- 
tidárias mal estruturadas e com objetivos indefinidos, na incer- 
teza de momentos conturbados por ambições pessoais e interêsses 
subalternos, mesclados com ideais os mais puros, no torvelinh3 
das paixões insopitadas, chocam-se as opiniões, multidividem-se as 
correntes, extravasam-se pelas ruas com os órgãos de imprensa, 
os ju lgament~  precipitados ou judiciosos sôbre atitudes e ações 
dos homens públicos da Nação. E o mais visado é sempre o pri- 
meiro magistrado do país. 

Compulsando 67 coleções de jornais e periódic~s de 1894 a 
1898, de todos os quadrentes do Brasil, foi interessante assinalar 
que a grande maioria dos órgãos de imprensa da época, em suas 
colunas, salientavam com elxios a atuação do Ptesidente Pru- 
dente de Moraes e poucos foram os que atacaram de frente sua 
política. Nenhum, entretanto, ousou, mesmo em campo de opo- 
s içá~,  desmerecer o valor moral e cívico da grande figura repu- 
blicana, restringindo suas críticas &it-ais à inépcia, inação ou 
tibieza do govêrno em assumir responsabilidades e tomar posi- 
ções, do que em fustigar diretamente o poder executivo. * 

Apenas a imprensa imbuída de fanatismo pela figura do Ma- 
rechal Floriano Peixoto e principalmente por sua ação ditatorial 
no govêrno, distilava em têrmos candentes e num linguajar áspero, 
o desconhecimento pela ação conciliadora do primeiro presidente 
civil. Exemplos típicos dêsses jornais violentos foram, na capital 
do país, "O Jacobino", que com o título "Providencias desastres", 
felicitava-se c m  o povo brasileiro pelos acidentes trágicos ou 



mortes de indefesos cidadãos portuguêses (I) ,  ou que explodia 
em ira: "Morram os representantes do povo! Fora o govêrno civil! 
Para Floriano Peixoto a nossa admiração fanática (2). Nos esta- 
dos, o "Cahetê" de Maceió era reprodução fiel de "O Jacobino". 
Basta referirmos à causa que motivou a escolha do nome do jor- 
nal, estampada em um de seus primeiros númergs: ". . . foi a lem- 
branca da valorosa tribo Cahetê, que outrora habitava às mar- 
gens do rio, hoje São Miguel e que para nosso prazer assou e comeu 
num banquete o 1.O Bispo do Brasil, D. Pedro Fernandes Sardinha 
e sua comitiva. Isto sucedeu em 1556 e eis porque dizemos que 
foram os Cahetês os primeiros jacobinos do Brasil! (3). 

Já em 1894, ao surgir o nDme de Prudente de Moraes como 
candidato do Partido Republicano Federal, para substituir o Ma- 
rechal Floriano, apesar da campanha violenta que sofreu pela 
exaltação dos ânimos, acirrados p3r luta fratricida que ainda en- 
sanguentava as cochilas sulinas, o nome do austero ituano, pelas 
suas credenciais de republicanismo histórico, pairava acima de 
qualquer suspeita. 

O certo é que toda a Nação desejava que as classes civis 
assumissem o g~vêrno da República: e ninguém melhor do que 
Prudente de Moraes, na feliz expressão de "O Paiz", além de "sua 
didicação ao Partido Republicano, sua longa, venerável e lumi- 
nosa fé de ofício, seu espírito eminentemente democrático e seu 
'respeito cultural à Constituição, identifica-se pela solidariedade 
política com o Marechal Floriano Peixoto, não sendo candidato 
de partido, como pretendem alguns, mesmo porque ainda nã3 
existem partidos, na expressão lata da palavra. O ilustre político é 
para todos o candidato da Nação, que a Iong3 tempo o conhece 
como homem sem paixões, enérgico no cumprimento do dever po- 
lítico, de urna probidade sem jaça, de um alto talento de edmi- 
nistrador cheio de serviços à República, que sempre teve nêle, 
nos períodos mais arriscadas, um legionário pronto para todos 
os sacrifícic>s. Nenhum outro cidadão o iguala na estatura moral, 
no civismo, na decricação à cwsa pública, no desinteresse pessoal 
e assim o seu govêrno bãi ser inspirado pelo sentimento religioso 
da Constituiçã~ e da Lei, pelo desejo de bem servir à Pátria, 
de tornargólida e unida a República, que foi sempre o seu ideal 
de brasileiro". (4). 

(1)  Para major facilidade de compreensão dos textos atualizamos a 
ortografia. "O Jacobino" - Distrito Federal - 30/4/95. 

(2) idem - 29/8/96. 
(3)  "Cahetê" de Macei6 - órgão republicano nativista - 19/10/96. 
(4) "O Paiz" -- Distritto Federal - 15/11/94. Posteriormente êsse 

jornal far& oposiç80 ao govêrno de Prudente de Moraes. 



A 7 de fevereiro de 1894 era publicado O Decreto governa- 
mental, comunicando a realização das eleições a 1.O de março 
d3 mesmo ano. Cinco dias após a publicação, já eram apresen- 
tados pelo Partido Republicano Federal, os candidatos Prudente 
de Moraes Barros para a presidência e Malroel Vitorino para 
a vice-presidência. Uma prévia ~ 0 n d a g e m . d ~  opinião pública cio 
país fora francamente favorável aos n ~ m e s  indicados. (5). O 
próprio Lauro Sodré, governador do Pará e possível canãidatc 
de Floriano Peixoto, confessa que foi c3m entusiasmo que o 
elemento republicano recebeu a escolha de Prudente de Mo- 
raes. (6). Mêses antes, seu nome era apontado como o do caii- 
didato civil mais popular à Nação, e já seu programa era fazer 
da Constituição, segundo um eloquente pleonasmo, "uma realidad? 
real". (7) Eram os editoriais que circulavam no "Correio de No- 
tícias" da Bahia, no "Democrata" do Pará e no "Correio Paulis- 
tano" de São Paulo. 

Pela primeira vez em nosso País, ia-se operar a renovação 
d s  poderes públicos e federais, mediante as linhas traçadas na 
Constituição da República: e o povo brasileiro escolheria pelo 
sufrágio universal, como determinavam as novas instituições fun- 
dadas no pacto de 24 de fevereiro de 1891, o Presidente da Re. 
pública, e "Prudente de Moraes é o ilustre brasileiro, cujo nome 
é o maior orgulho de nossa pátria, cuja mentalidade e patriotismo 
são o mais grato penhor da pujança e prosperidade do govêrno, para 
conduzir a nação brasileira a uma fase de completa paz, e de 
segurança e tranquilidade. O apôio que lhe prestam numerosos 
estados da União, é uma vitória prévia que certamente as urnas 
vão confirmar", era a declaração do órgão da imprensa mineira, 
"O Estado de Minas". (8) 

Contud3, na opinião de muitos jornais, entre êles "O Estado 
de Goiaz", o país, conflagrado como estava e governado "mariu 
militari". não tinha a necessária liberdade de se manifestar, pois , 

"agora que tudo sofre pressão, é certo que a eleição será uma 
burla, um escárneo lançado à facedo país e portanto convidamos 
os nossos amigos e cs-religionarios m a  que se abtenham de 
votar no dia 1.O de março, pois qualquer esforço nesse sentido 
é inútil e estéril". (9) w 

A Nação, porém, concentrava todas as esperanças em Pru- 
dente de Moraes, pois via nêle o homem necess6ri0, o perfeito 

( 5 )  "Correio de Notícias" - de Salvador - 23/1/a. 
( 6 )  "O Democrata" - de Belém - 26/8/94. 
( 7 )  "Correio Paulistano" - São Paulo - Capital - 13/6/93. 
( 8 )  "O Estado de Minas" - Ouro Preto - 28/2/94 e 6/10/94. 
(9) "O Estado de Goiaz" - Goiaz - 25/2/94. 



homem de Estado, capaz de normalizar a máquiaa governamen- 
tal e dar à administração "o cunho de seu caráter enérgico e 
altaneiro, que só sabe curvar-se ante a majestade da Lei e por- 
tanto é para êsse ponto, que se nos afigura luminoso, que a nação 
inteira converge toda a atenção, como o primeiro presidente da 
República eleito pelo voto direto da massa popular", assim se 
expressava, entre outros órgãos de imprensa, "A Gazeta de Ala- 
goas". (10) 

Quando o primeiro presidente civil foi eleito e reconhecido 
pelo Congress~ ( l l ) ,  manifestou-se entre os florianistas mais exal- 
tados uma franca hostilidade para a transmissão do poder: e no 
aniversário da eleição presidencial, o "Jornal do Comercio" do 
Rio, relembrava que êsse ato "não se fêz sem hesitação dos am- 
biciosr>s e sem angústias dos patriotas, vendo possível a infração 
do preceito constitucional, a violação do pacto de nossa União 
em proveito dos interêsses mais ilegítimos. Não é imputação pre- 
sumir hoje à luz dos documentos dados então à publicidade, que 
a eleição de 1.O de março fêz-se contra as inteenções do detentor 
de nossas liberdades e dos nossos destinos de então. ." (12) 

Aliás, na ex~rbi tânci~ do florianismo da épxa,  não seria de 
estranhar essa atitude de aversão pelo govêrno constitucional, 
Imediatamente após a posse de Prudente de Moraes, já era cri- 
ticada sua mensagem de estadista equilibramdo, pois conforme edito- 
rial de "O Jacobino", os dois traços da política do Marechal Flo- 
riam, tão incensados por seus correligionários, - o levantamento 
do patriotismo brasileiro, dando ao "elemento nacional o lugar 
que lhe compete com primazia a% elementos estrangeiros" e a 
iniciativa do ressurgimento da política de Monroe, - nem siquer 
foram citados pelo ilustre paulista. (13). 

Apesar das ameaças que pairavam no Brasil contra a posse 
do primeiro bresidente civil, a 15 de novembro de 1894 reali- 
zava-se uma substituição regular, tranquila, perfeitamente cons- 
titucional, do 1P magistrado da Nação, coisa que pela primeira 
vez se viu no Brasil; contudo na opinião de "O Estado de Sã3 
Paulo", a permanência n+e?d'esde 1889 da forca militar, cons- 

(10) "A Gazeta de Alagoas" - Macei6 - 24/10/94. 
(11) A 2 á d e  junho de 1894, o Senhor Prudente de Moraes, em São 

Paulo, recebia telegrama em que o Congresso Nacional, por una- 
nimidade de votos, reconhecia-o e proclamava-o presidente da Re- 
piiblica, de 1894 a 1898. Sòmente a 18 de julho do mesmo ano, 
Floriano l%ixoto enviava Iaconica mensagem ao Congresso noti- 
ficando ter recebido a comunicacãa da eleiciio de Prudente de 
Moraes - Cf. "Correio ~aulistano" - 22/6/94 e 21/7/94. 

(121 "Jornal do Commercio" - Distrito Federal - 1/3/95. 
(13) "O Jacobino" - Distrito Federal - 21/11/94. 



tituia um perigo e um grave mal que perdurava. "É fora de 
dúvida que a preponderância militar, antiga no Brasil é doença 
grave que o atacou e o aflige desde os primeiros dias de vida de 
povr, livre. Ela está aí patente e ameaçadora. Passa do govêrno 
que finda, ao govêrno que começa em toda a sua intensidade e 
agudeza. E o govêrno que começa, nascendo com êste punhal cra- 
vado no peito, para arrancá-lo tem de proceder com muito tino 
se não quer morrer, de repente, a esvair-se em sangue pela ferida 
impunemente aberta. . . " (14) 

Na opinião ponderada e equilibrada da época. Prudente de 
Moraes era considerado o elemento civil reagindo contra o mili 
tarism~: republicano histórico, êle simbolizava as legítimas aspi- 
rações da democracia, dentro da integridade do seu caráter e da 
pureza de sua vida política. 

Já em seu primeiro ano de govêrno, Prudente de yoraes 
caracterizava sua linha de cond+uta de pacificador do país. A re- 
volução federalista, herança dol~rosa que recebera de seu ante- 
cessor, alastrava-se ainda pelo sul, envenenando os espíritos. 

Desde 16 de julho de 1895, em conferência com o General 
Tavares, o General Innocêncio Galvã~, representante do govêrno 
federal, teve a promessa do chefe rebelde de que deporia armas 
mediante as seguintes condições, impressas no "Correio de Notí- 
cias" de Salvador: 1P garantia da efetiva posse dos direitos que 
a C~nstituição confere a todos os cidadãos brasileiros; 2.O recons- 
tituição do Estado do Rio mande do Sul, de acordo com a Cons- 
tituição Federal; 3.O ressalva do direito de requerer indenização 
por prejuízos que sofreram com o abastecimento de forças de go- 
vêrno e outros, em suas propriedades. 

Examinadas as propostas, Prudente de Moraekresolveu acei- 
tar a primeira e a terceira, compromentendo-se a, "cYepostas as 
armas pelos rebeldes, com a sua submissão à lei, o gDvêrno asse- 
gurar a posse efetiva e livre do exercício de todas os direitos e 
garantias da Constituição, assim como *reito para reclamar pelos 
trâmites legais, de quem de direito, a indenização dos prejuízos 
que houverem sofrido". Quanto à segunda condição, - "o gDvêrno 
federal não assume nem poderia assumir o compromis?o de inter- 
vir na reconstituição d~ Estado do Rio Grande, porque O único 
poder competente para reconstituir um Estado, reformando a sua 
constituição, é o seu poder constituinte, sem inteflençáo de auto- 
rização estranha". (15). 

(14) "O Estado de São Paulo" - São Paulo - 15/11/94. 
(15) "Correio de Notcias" - Salvador - 31/8/95. 



A conferência de 10 de junho de 1895 entre o General de 
Divisão Innocêncio Galvão de Queiroz, comandante em chefe das 
forças em operação no Rio Grande do Sul, com o General horro- 
rário João Nunes da Silva Tavares, chefe dm revolucionários contra 
o govêrno do Estado, realizou-se em Piratiny e a ata foi publicada 
na íntegra no "Commercio do Espírito Sentr,": "O General dr. 
Silva Tavares declarou em nome de seus comandados que nun- 
ca lutou, nem luta contra a República, nem contra o gr,vêrno da 
União, que é e sempre será o sustentáculo das instituições repu- 
blicanas; que sòmente o govêrno do Dr. Júlio de Castilhos o levou 
a pegar em armas com seus companheiros, para defesa de seus 
direitos políticos e evitar violências de que foram vítimas. De- 
clara mais que está pronto a depor as armas perante o govêrno 
da União, desde que êste lhe garanta e a seus companheiros, efec- 
tiva posse de todas as garantias e direitos que a Constituição 
confere a todo cidadão brasileiro, procedendo-se à reconstituição 
do Estado do Rio Grande, de acordo com a Cmstituição Federal 
e ficando-lhe o direito de requerer indenização por prejuízos que 
sofreram com o abastecimento das forças do govêmo e outros 
em suas propriedaldes. Eu, tenente Emílio Sarmento, ajudante de 
ordens, servindo de secretário a escrevi em d'uas vias que vão 
pelos dois referidos generaes assinados. Innocênci~ Galvão de 
Queiroz e General João Nunes da Silva Tavares". (16). 

Contudo, a oposição representada então pelo espíritr, jaco- 
bino, que já se alastrava pela imprensa carioca, manifesta-se em 
660 paiz»: u . . .em nome de quem o sr. General Innocêncio de Quei- 

roz entra em confabulações com inimigos da ordem? De certo não 
foi ouvido o Sr. Presidente da República, porque êste em sua 
mensagem ãeflara terminantemente que a revolta só poderia fin- 
dar pela submissão dos sublevados. A dignidade da nação brasi- 
leira, a honra da República, nãr, consentem que sem o envileci- 
mento para nós todos, o representante fardado da lei no extremo 
sul do Brasil, se defronte co-um caudilho da revolta". (17). 

Entretanto a grancfmaioria dos brasileiros era pela paz. 
Assim o confirmava, entre outros órgãos de imprensa, "O Com- 
mércio dbEspírito Santo": "A paz, eis a única bandeira que po- 
derá, na atualidade, congregar em prol da República, todos os es- 
forços dos que ainda julgam possível normalizar, dentro da lei 
e da ordem, ail instituições proclamadas em 15 de novembro de 
1889. Faça-a o govêrno civil do ilustre paulista, cuja chegada ao 
maior pôsto, e por isso o mais responsável, que o voto brasileiro 

(16) "O Commércio do Espírito Santo" - 1/9/95. 
(17) "O Paiz" - Distrito Federal - 4/7/95. 



poderia proporcionar à democracia, deparou com a hospedagem 
da confiança, com o sentimento de alívio exigido pela ausência 
dos que haviam elevado o êrro e o capricho, a maldade e o delírio 
perseguidor, às condições de plano político e de objetivo gover- 
namental''. (18) 

Apesar dm tropeços e percalços, a 23 cre agosto de 1895 
Prudente de Moraes restabelecia a paz definitiva no Rio Grande 
do Sul. Congratula-se com o govêrno o jornal "O Estado de São 
Paulo": ". . .o acordo de paz, ora celebrado, foi feito como o de- 
via ser, sem desprestígio para o govêrno e com honra para a Re- 
pública. A pacificação do Rio Grande nos têrmos em que foi feita 
é a consagração definitiva das instituições republicanas. O fato 
da pacificação fortalece, prestigia, enaltece o govêrno do sr. Pru- 
dente de Moraes. Se Floriano consolidou a República, o sr. Presi- 
dente cmsolidou o govêrno civil, o govêrno normal, o único dig- 
no de uma verdadeira democracia". (19) 

Posteriormente, em carta, Prudente de Moraes, agradece e 
enaltece a atuação do General Innocêncio Galvão de Queiroz, re- 
corrhecendo em nome da República, os relevantes serviços que a 
ela prestara no exercício do cargo de comandante em chefe das 
forças em operação no Rio Grande do Sul: ". . . a  vossa patrió- 
tica dedicação deve principalmente a nossa pátria, o restabeleci- 
mento da paz pela terminação honrosa da luta fratricida, que du- 
rante cêrca de 3 anos ensanguentou de modo cruel e bárbaro 
aquêle Estado, causando enormes males a toda a República. 0x1- 
be-vos a glória de superardes grandes dificuldades e escrever na 
vossa história a página assinalada pela memorável data de 23 
de agosto de 1895, que marcou o estabelecimento da paz e o 
congraçamento da família brasileira. . ." (20). 

Comunicando o acontecimento a Bernardino d e  Campos, Pre- 
sidente do Estado de São Paulo, Prudente de Moraes, numa ex- 
plosão de júbilo, escreve: ". . .Está feita a paz do Rio Grande 
de acordo com a decisão do govêrno, honrosa à República e ao 
prestígio da autoridade. O Preaen%do Rio Grande está de 
perfeito acordo. Viva a República. . . " (2 1 )  

Manifesta-se solidária a opinião pública, através de múltiplos 
jornais como o "C~rreio Paulistano", "O Democrata" dewelém, "Ao 
Norte de Minas" de Diamantina, "O Diário de Notícias" do Pará, 

(18) "O Commércio do Espírito Santo" - 12/8/95.. 
(19) "O Estado de São Paulo" - São Paulo - 24 e 27/8/1895. 
(20) "Cidade Diamantina" - Minas Gerais - 21/1/96 - Carta da- 

tada de 3 de ja-neiro de 1896 e enviada ao General, quando este 
voltou à Bahia. 

(21) "Correio Paulistano" - São Paulo - 24/8/1895. 



"A Cidade do Rio" e outros: ". . .o que o chefe do Estad3 tem 
feito é bem obra sua, refletida maduramente, sem precipitações, 
mas sem tibieza. Compreendeu que não podia fazer senão o que 
a lei lhe ditava, isto é, estabelecer como o primeiro de todos os 
princípios, o respeito à lei. E assim procedendo não fêz conces- 
sões, estabeleceu condições e as suas condições foram aceitas. . ." 
(22) ". . . O relevantíssimo serviço prestado à pátria e à Repú- 
blica com a pacificação do Estado do Rio Grande do Sul, há de 
ser na história o ato mais glorioso do atual Presidente da Repú- 
iblica. Só podem estar contra êle os interessados na continuação 
da guerra civil, como idólatras da pdítica sanguinária do Mare- 
chal Floriano Peixoto, que tanto contribuiu para a desunião da 
família brasileira pela sua interferência na polítca dos Estados. . 
Contra as vozes dissonantes da paixão partidária ou do ódio mes- 
quinho, a opinião pública se tem pronunciado com o maior entu- 
siasmo pela política conciliadora dp Dr. Prudente de Moraes, que 
conseguiu pôr têrmo à luta fratricida, desarmando os revolucioná- 
rios sem derramar uma gota de sangue, sem recorrer às violências 
com que o govêrno transacto pretendeu firmar o princípio da au- 
toricTade . . ." (23) ". . . Já não se ouve no Rio Grande o fragor 
das armas e do gemido agonizante dos feridos; já o sangue brasi- 
leiro não jorra, nem os irmãos fazem vítimas, viúvas, órfãos. Está 
feita a paz. Éste acontecimento marca o início de nossa grandeza 
moral e assinala o triunfo das idéias humanitárias e civilizadoras, 
substituindo funestas sangueiras e extermínios". (24). ". . . Está 
consolidada a República. Desapareceram, ao calor intenso do pa- 
triotismo do povo e da energia do Sr. Prudente de Moraes, as man- 
chas de sangue que avermelhavam o estandarte de República e 
que a desconceituavam no ânimo apreensivo das nações civilizadas. 
O govêrno c i ~ l  aceitou, aplaudiu e cumpriu o mandato que o cora- 
são popular, que a unanimidade sensata da alma brasileira outor. 
gou-lhe nesta eloquente fase que reproduziu as tradições do nosso 
pasacro, e a segurança do nosso futuro. . ." (25). 

Prudente de Morae-alrnu a pacificação do Rio Grande do 
Sul, apesar da oposição, às vêzes velada e outras patente e agres- 
siva, do Partido Federal e especialmente de seu chefe, Francisc~ 
Glicério. if imprensa de Minas Gerais, ecoando a opinião da Ca- 
pital, afirmava que "o ato de conciliação a que foi levado o ilustre 
Sr. Presidente da República, por inspiração dos mais altos senti- 
mentos da suaálma generosa e que constitui o mais grandioso pa- 

(22) "O Estado de São Paulo" - São Paulo - 28/8/1895. 
(23) "O Democrata" - BelBm - 10/10/1895. 
(24) "Diário de Notícias" - Belém - 27/8/1895. 
(25) "Cidade do Rio" - Distrito Federal - 24/8/1895. 



drão de glória do govêrno de S. Excia., contraria os maiores desejos 
do partido que pretende a glória da elevação do presidente ao 
poder. . ." (26). 

Contudo, mesmo o órgão de imprensa "O Paiz", que já militava 
em campo ae desconfiança com re laçã~  as atitudes de Prudente de 
Moraes, reconhecia que fora feliz a iniciativa pacificadora do Pre- 
sidente: ". . .sempre pensamos que o eminente cidadão, cônscio das 
suas grandes responsabilidades políticas, não aceitaria dos revil- 
tosos proposições que pudessem envolver um desaire para os po- 
deres constituídos da República. A campanha, entretanto, a favor 
de uma transigência d~ poder público com os chefes fecreralistas, 
foi bem viva e ardente. Foi nesta atmosfera de  intrigas, de calú- 
nias, de boatos, mais ou menos pérfidos, sujeitando-se muitas vê- 
zes às ironias e facecias mais au menos irritantes, que o Dr. Pru- 
$dente de Moraes. preparou a pacificaçãr, do sul, indiferente aos 
clamores ou gracejos, às maldades e às explorações dos que queriam 
dourar a paz com o desprestígio do Dr. Julio de Castilhos. . ." (27) 

Poucr, depois o Presidente dirigia ao Congresso uma mensa- 
gem sobre a pacificação, camunicand~ aos deputados e senadores 
o término da luta civil e enviando-lhes os documentos oficiais a 
ela referentes, assegurando-lhes que as autoridades federais e as do 
Estado do Rio Grande do Sul, "firme e sinceramente tudo farão 
para que seja eficaz e fecunda a pacificação e confirmando que o 
congraçamento dos brasileiros spb o regime republicano é um fato 
auspicioso para nossa pátria. . . " (28) 

Mas os jornais extremados continuavam a protestar contra 
os atos de pacificaçã~ do Presidente, atacando-o de traidor, pois 
iniciara sua administração declarando que os rebeldes do sul 
deviam ser tratados como tais e que, ou êstes se submeteriam às 
armas e ao govêrno legal da República, ou seria2 perseguidos e 
exterminada até o último. ". . .O militar sedicioso enviado ao 6? 
Distrito, em lugar de se manter altaneiro e correto em seu papel 
[de delegado da lei, confabula e fraerniza com os rebeldes e assal- 
tantes da propriedade alheia na regi* sul brasileira, portanto o 
que em tudo isso nDtamos é que o Sr. Prudente de Moraes traiu 
o seu compromisso e falseou a boa fé dos seus assessôrgs. . ." (29) 

Estava dado o primeiro passo; contudo, para a pacificação dos 
espíritos da grande Nação brasileira, fazia-se necessária a aplica~áo 
da anistia aos revoltosos. Novamente a coragem de Prudente de 
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(26) "Ao Norte de Minas" - Diamantina - 8/9/1895. 
(27) "O P8aizn - Distrito Federal - 28/8/1895. 
(28) Mensagem datada de 26 de agbsto de 1895 e publicada em "O 

CommBrcio do Espírito Santo" - 1/9/1895. 
(29) "0 Jacbbino" - Distrito Federal - 12/10/1895. 



Mr>raes é posta a prova. Desta vez o Congresso, abertamente lide- 
rado pelo grande amigo de propaganda histórica, Frencisco Gli- 
cério, era contrário à medida. Prudente de Moraes. porém, se 
impõe, firme e decididamente. 

A Glicério atribuia-se esta atrevida expressão: "Náo conce- 
derei a anistia, nem mesmo quando o Presidente m'a implore de 
joelhos". (30) 

Era o remoto preâmbulo da cisão dos dois blocos, o governri- 
mental e o parlamentar, que se manifestaria claramente em 1897. 

A essa atitude do deputado, o jornal "O Rio de Janeiro" inter- 
pelava: "Com que direito o sr. Glicério opõe seu veto e os restos 
de sua importância de chefe, à passagem da anistia, levando a sua 
estultície ao ponto de declarar que deixará de ser o líder da Câ- 
mara e o "Kalifa" dos desorganizados, partidr, mitològicamente 
conhecido. . . " ( 3  1 ) 

É o início da batalha pela imprensa acêrca da oportunidade 
de ser concedida aos revoltosos a anistia plena. Extravasam pelas 
ruas as lutas partidárias encetaras no recinto do Congresso. Exce- 
tuando-se dois .ou três jornais da Capital que se alinham pela po- 
lítica de Francisco Glicério, além dos órgãos extremados, na gran- 
de maioria os editoriais publicados são francamente favoráveis à 
anistia, pois, de acordo com o "Diário de Notícias" do Pará, "sobre 
essa magna questão não há hoje duas opiniões: ou anistia geral e 
o congraçamento da família brasileira, ou a guerra do sul e o ódio 
político a dilacerer irmãos..." (32). Externando a mesma opiniáo 
publica "Ao Norte de Minas": . . ."salta ao espírito que se a paz 
não for efetiva em condições de os habitantes daquele estadr, con- 
tarem com plenas garantias para o livre exercício de suas funções 
políticas, .os seus efeitos serão nulos. . . " (33) 

Mas, poroque temiam os brasileiros que a anistia nãr, fosse 
concedida aos revoltosos? "Os aduladores do militarismo dizem 
que .é impossível concedê-la, porque esta encontra fr>rmal oposi- 
$50 da maioria da fôrça armada regular da República. Não acre- 

I) ditamos que assim seja, aR honra do próprio exercito e da mari- 
nha, que por amor da disciplina ficaram fiéis à legalidade. . ." - 
era a resposta que apresentavam as cr>lunas de "Cidade do RioW.(34) 

No enfinto o fato da não aprovação da anistia na Câmara dos 
Deputados Federais, quando ela representava o sincero voto da 
quase totalidade dos brasileiros, certamente é porque o "Sr. Fran- 

e - -  '3 
(30) "Cidade do Rio" - Distrito Federal - 18/9/1895. 
(31) "Rio de Janeiro" - Distrito Federal - 18/9/1895. 
(32) "Diãrio de Noticias" - BelBm - 2/10/1895. 
(33) "Ao Norte de Minas" - Diamantina - 8/9/1895. 
(34) "A Cidade do Rio" - Distrito Federal - 23/8/1895. 



cisco Glicério não a quis e nem a quer. . ." (35) pois "contra a 
vontade patriótica d:, homado Presidente da República, esposan- 
do a anistia incondicional, manifestava claramente a anêmica in- 
fluência do líder da Câmara. . ." (36), e contava-se como certo 
que "os deputados federais, regulando "in limine" o projeto de 
anistia geral que lhe vae no Senado, desfaça como um simples 
castelo de cartas dos brincos de criança toda a obra da pacifica- 
ção do Sr. Presidente. . ." &tes e outros eram os comentários cons- 

' tantes nos noticiários de ''A3 Norte de Minas", "Rio de Janeiroy', 
"I5iário d e  Notíicias" do Pará. 

Finalmente, "O Republicano" de Cuiabá comunicava em 17 
de novembro de 1895: "Transmitiu-nos o telégrafo a notícia de 
haver sido decretada a anistia para todos os civis e militares envol- 
vidos em movimentos revoluci~nários no Brasil, até o dia 23 de 
agosto do corrente ano. Outro não podia ser o procedimento do Con- 
gresso Nacional.. ." Não fora sem dficuldades, pois tendo de en- 
frentar a oposição dos parlamentares e "zelando o seu prestígio 
pessoal e o da autoridade que lhe tinha sido confiada, o sr. Pru- 
dente de Moraes, sem deixar de revelar boa vontade de chegar 
a um resultado que a maioria da nação desejava, ansiosamente, 
foi de uma dureza de bronze, sem tergiversações.. ." (37), assim 
se manifestava o jornal "O Estado de São Paulo". "Enfim a aspi- 
ração nacional é hoje uma realidade, pois a pacificação do sul está 
definitiva e legalmente firmada com o mant9 sublime do esque- 
cimento lançado às cabeças dos bravos leões dos pampasy', escrevia 
em suas colunas a "Gazeta de Alagoas". (38) 

Pretendendo valorizar a atitude e ação de Francisco Glicério, 
"O Paz" comentava em seu artigo de fundo: ". . .A questão da 
anistia, inoportunamente levantada na imprensa e no senado, como 
um corolário de protocolo da paz, deu ao partido ?epublicano. fe- 
deral o ensejo de novamente manifestar e com muito brilho a sua 
homogeneidade e o seu vigor. . ." (39) Enfeitava-se com penas 
de pavão. C 

Em outubro de 1895 a aspiraça*bnacional tornava-se reali- 
dade. Contudo, alguns jornais eram de opinião que "a política de 
paz carece ser completada, pois desde que haja um ireito ofen- ? dido, uma só lei rota, ela não produzirá os seus resu tados bené- 
ficos" (40). Nesse sentido conclamava o "Diário da Bahia" para 

* 
(35) "Ao Norte de Minas" - Diamatina - 13/10/1895. 
(36) "Rio de Janeiro" - Distrito Federal - 20/9/1895. 
(37) "O Estado de São Paulo" - São Paulo - 7/10/1895. 
(38) "A Gazeta de Alagoas" - Macei6 - 26/10/1895. 
(39) "O Paiz" - Distrito Federal - 30/9/1895'. 
(40) "Diário da Bahia" - Salvador - 20/11/1895. 



que Prudente de Moraes, "levantasse os olhos do marulho dos in- 
terêsses que se entrechocam na Capital e não permitisse que a 
orientação de sua política divulgada pela mensagem de paz, fosse 
desvirtuada pelo partidarismo do Congresso", pois, "a pacificação 
d:, Rio Grande com a complementação da anistia, embora se não 
possa considerar obra perfeita e acabada, foi uma vitória moral, 
por ter sido obtida justamente contra a parte mais exaltada da 
opnião, aquela que se tem mostrado mais capaz de perturbar a 
ordem pública" (41) 

É sob êsse sign3 da desconfiança e do início de uma política 
divisionista que transcorre o ano de 1896 assinnalado por uma 
aparente perda de popularidade do primeiro magistrado da Nação. 

O motivo alegadp pelos jornais da oposição moderada, como 
"O Apíjstolo" e "O Correio de Minas", e por alguns órgãos da 
imprensa, que começam a apoiar com restrições a política do pre- 
sidente civil, como 9 "Diário de Notícias", do Pará, o "O Republi- 
cano" de Salvador, o "Rio de Janeiro", é a fraqueza, a indiferença 
inerte, a calmaria podre do govêrno. ".  . .O  honrado presidente 
é medroso e êsse m ê d ~  aliado à sua falta de orientação adminis- 
trativa, breve mostrará de q.ue lado está a razão de quem fala com 
franqueza.. . pois ninguém pode mais suporter o pêso da in&- 
ferença inerte do govêrno ante as dificuldades que paralisam todxi 
os nossos movimentos, ante o desbarato do nosso crédito np estran- 
geiro e a debâcle financeira interna. . . Govêrno inepto é êste que 
temos, porque deixa correr na mais criminosa pasmaceira os ne- 
gócios de maior interêsse para o país" (42) e "a calmaria podre 
de nossa política vai causando desânimo aos mais fervorosos adep- 
tos d9 govêrno civil. O povo estava cansado de ditaduras porque os 
presidentes ersam militares, agora sim está feliz porque o Sr. Dr. 
Prudente de moraes é um bacharel em direito. isto é, um paisano 
que parece querer servir bem aos militares. . . " (43). 

"Govêrno que avança e recua é um govêrn2 fraco. Os corre- 
ligionários abandonam-no, os adversários hostilizam-no. É o que 
está se dando com o g 3 v m  bósr. Prudente de Moraes. . . A Re- 
pública de 15 de novembro de 1894 vai errada porque o seu pre- 
sidente não reina, não governa, nem administra. . ." (44) "O papel 
do govêrno do Sr. Prudente deMoraes tem sid? até hoje o de recuar, 
ceder, hesitar" (45). h t e s  eram os reclamos dos jornais &o Dis- 
trito Federal: "Rio de JaneirY e "O Brasil". 

- - 1  
(41) "Gazeta de Noticias" - Distrito Federal - 27/1/1896. 
(42) "O Apóstolo" - Distrito Federal - 19/6/1896. 
(43) "Diário de Notícias" - Bel6m - 31/1/1896. 
(44) "Rio de Janeiro" - Distrito Federal - 16/1/1896. 
(45) "O Brasil" - Distrito Federal - 11/3/1896. 



"0 Jornal" e o "Jac:,bino" mostravam-se ainda mais radicais, 
concitando o presidente civil a "resignar o cargo que desastrosa- 
mente exerce há dois anos, pois o país carece, deseja, reclama ou- 
tro govêrno. . ." (46), assinalando e repetindo que "a situação atual 
é o produto das tolerâncias de tudo, dos maus auxiliares e da sono- 
lência dos dois longos anos do Sr. Prudente de Moraes. . ." (47) 

O "Mercantil" de Pôrto Alegre chega às vêzes a ser mais vio- 
lento, comentando mesmo que "honestamente o dr. Prudente de 
Moraes não pode continuar no govêrno suprem:, do Brasil"; e 
concluindo, o redator aconselha: "Mas, o senhor presidente da Re- 
pública está enfêrmo.. . só empurrado pode mudar de posi~ão. 
Assim, pois, se os jacobinos o querem fazer sair da posição em 
que o colocaram, empurrem-no". (48) 

Contudo, os órgãos de imprensa ainda inteiramente devotados 
a política do presidente, como "O Estadp de São Paulo", "A Fe- 
deração", de Manaus, "A Tribuna" de Alagoas, o "Correio de Notí- 
cias" da Bahia e muitos outros do Distrito Federal, cmfirmavam 
que ". . .O  critério com que o primeir:, magistrado tem sabido de- 
sempenhar-se das altas funções do espinhoso encargo que lhe c:,n- 
fiou o povo brasileiro, aliás em uma quadra de agitações bem sig 
nificativas, conquistou para o emérito cidadão, os aplaus- unâni- 
mes da nação que ainda hoje, folga de reconhecer em S. Excia. o 
verdadeiro bom senso administrativo, e ecmomsita probo e bem 
intencionado. . . " (49) 

Os jornais da situação compreendiam que, aos que praticam 
a missão administrativa, nem sempre é fácil perlustrar-se uma mar- 
cha em dada direção com o desass~mbro das primeiras horas, ten- 
do-se em mira a intransigência do programa adotado. "São essas 
paradas, algumas vêzes hesitações, que nans regiões do poder, a se- 
melhança das miragens atmosféricas, refletem-se em atos de du- 
biedades, desculpáveis e aceitáveis por aquêles que sã3 familiares 
com os fenômenos políticos, ao passo que incriminados de quebran- 
tamento de energia, de tergiversação de caráter pelos que na polí- 
tica vêem os lados dos seus interues, as satisfações prontas dos 
seus alvitres partidá rios..." Assim escre*! o "Correio de Notícias" 
da Bahia. (50) 

Pinceladas sobre essa aparente política de recuo& transcre- 
vendo linhas de conduta de alguns jornais do Rio, apresentava "O 
Estado de Sã3 Paulo" em seu editorial de 9 de setembro de 1896: 

I 
(46) "O Jornal" - Distritto Federal - 11/11/1896. 
(47)  "O Jacobino" - Distrito Federal - 10/12/1896. 
(48) "Mercantil" - Porto Alegre - 3/10/1896. 
(49) "A Tribuna* - Macei6 - 13/11/1896. 
(90) "Correio de Noticias" - Salvador - 23/11/1896. 



". . .$ no que dão afinal todos os hesitantes: quis viver bem com 
Deus (a gente que tinha simpatia pelos revoltosos) e com o diabo 
(o Sr. Glicério e o seu partido) e ambos brigaram com êle como fa- 
talmente devia suceder. Ou eu não sei o que é popularidade od se 
popularidade é o que imagino, o dr. Pruãente de Moraes não a 
perdeu. Mas o homem sai, sai todos os dias (nunca saiu tanto) 
e em vez de pedras, vaias e frieza - palmas, vivas e simpatias 
calorosas. Foi o que se viu e ouviu quando êle foi  visitar a esqua- 
dra argentina e quando acompanhou os nossos hóspedes ao Jockey 
Clube, etc. Será que o povo fluminense seja antes de tudo repu- 
blicano e para protestar contra a propaganda monarquista queira 
manifester seu apoio incondicional às instituições, festejand~ "quand 
même" a pessoa que as representa? Será porque o povo é uma 
coisa e câmara, senado, partidos políticos e rua do Ouvidor cDm 
todos os seus sábios são coisas muito diversas? Ou será porque 
o dr. Prudente de Moraes apesar de todos os êrros de que o acusam, 
tem virtudes que os políticos não apreciam, mas que o povo exige 
em quem governa? Talvez seja tudo a um tempo!. . . " ( 5  1 ) 

E sôbre a aparente política de recuos, comentava a "Gazeta 
de Notícias" do Distrito Federal: ". . .Desconfiado como bom pau- 
lista que é, de tão poucas ou nenhumas expansões, pratica a regra 
de não dizer mal de ninguém e ainda que o diga, é em tudo come- 
dido e moderado. . . sua atitude guardada até hoje no govêrn:,: 
suspeitoso e suspeitado dos radicais, que o têm por irresoluto e 
frouxo; amigo não declarado e por isso mesmo correspondido dos 
moderados e conservadores; não temido, mas respeitado pelos con- 
piradores da restauração". (52) 

O segrêdo do autêntic~ respeito do povo brasileiro pelo pri- 
meiro presidente civil, apesar da oposição que cada vez mais se 
acentuava, explorando principalmente o espírito conciliador de Pru- 
dente de Moraes, resume-se na fôrça e no caráter da grande perso- 
nalidade política. E na d u n a  editorial de "A Federação" do Ama- 
zonas, êsse órgão da imprensa definia: ". . .força porque as idéias 
que constituem o prograla @lítico são verdadeiramente republi- 
canas e sempre foram enunciadas em todo o temp:, com altivez e 
sincera convicção que lhe captaram o respeito e admiração desde 
o regime %anárquico até o presente, e caráter porque tem prxu-  
rado manter na prática, o sentimento do bem geral, o da conser- 
vação e estabilidade da república federativa. . ." (53) 

(51) "O Estado de Sáo Paulo" - 9/9/1896. - Transcrição de "Cartas 
do Rio". 

(52) "Gazeta de Notícias" - Distrito Federal - 31/8/1896. 
(53) "A Federação" - Manaus - 25/12/1895. 



Em I897 dois acontecimentx de importância vão ser alvo de 
novas tomadas de posição pela imprensa: a cisão entre o bloco 
parlamentar e o bloco governamental e a Campanha de Canudos, 
culminando ambos no atentado de 5 de novembro, com certeza 
uma decorrência do radicalismo de certos jornais, que insinuavam 
num estilo violento, o ódio e a perturbação em grupos menos escla- 
recidos de populares e do exército. 

A folha "O Estado de São Paulo" bem definiu, como opinião 
da época, essas duas modalidades do que chamavam de "crise 
política": ". . .uma foi motivada pelp movimento insurrecional do 
sertão baiano, sequência lógica do êrro inicial da República, que 
julgou mortas as aspirações de uma restauração. . ." Os políticos e 
jornalistas de 1897 desconheceram o pesad~  conteúdo da realidade 
social no problema de Canudos! - ". . .A outra modalidade nasceu 
da doutrina errada em nome da qual se quis subordinar o p&r 
executivo a* caprichos dos chefes do partido que apresentara a 
sua candidatura. . . " (54) 

Na opinião do "Cidade do Rio", de José do Patrocínio, a dis- 
sidência teve o mérito de traçar a linha divisória definitiva a dois 
campos: um recebeu os hpmens políticos que pospõem os interêsses 
da República às suas ambições e a seus caprichos; o outro, os que 
antepõem a ressentimentos e recriminações aquêles sacrossantos 
interêsses com todo sacrifício salvos da inundaçã~ de nossas pró- 
prias paixões. . ." (55) 

A crítica contra o radicalismo do partido republicano federal 
já se avolumava na imprensa moderada desde a questão da anistia 
aos revoltosos federalistas do sul. A "Gazeta de Notícias" do Rio 
reconhecia que se o Presidente da República tivesse avançado, tan- 
to quanto o partido, para o jacobinismo, a Câmara talvez lhe ti- 
vesse dado todo 9 apôio, desde a votação dia anis* ampla, e co- 
mentava que o caminho traçado pelo partido federal em 1897 foi 
em direção à intransigência e como a política exaltada de Ódios 
e rancores só pode ser mantida pela violência e o partido não 
contando com forças numéricas e e e  população, necessàriamen- 
t e  tem que apelar para a força arma a, levando a nação nova- 
mente ao militarismo. (56) 

49 
Do mesmo parecer era o "Diário da Bahia" queri.xclamava: 

". . .não sabemos a que extremos quererá levar a êste país o par- 
tido republicano federal, chefiado pelo general Glicério. . . e pre- 
valecendo a política do chefe campineiro, o presidrite tem que ter 

(54) "O Estado de Sáo Paulo" - 2/1/1898. 
(55) "Cidade do Rio" - 15/610/1897. 
(56) "Gazeta de Notícias" - Distrito Federal - 5/1/1896. 



a energia necessária para contrariá-la: - é o seu direito, s e n ã ~  o 
seu dever!" (57) 

No Pará, escrevia o "Diário de Notícias" que o partido federal, 
sem raízes na opinião, sem crenças e sem idéias, aumentava sein- 
pre o exagêro dos preceitos, negando aos que não apresentassem 
guia de profissão política intolerante, atestado de republicano, e 
assim ia cimentando os piores males na República. (58) 

E Medeiros de Albuquerque, em seu comentárip dos "Ecos" 
do "Diário de Notícias" do Rio, esclarecia: ". . .nestes últimos tern- 
pos há um único fato digno de nota na política federal: - a con- 
quista do General Francisco Glicério pelo radicalismo jaco- 
bino.. ." (59). 

O jornal "República", no entanto, em seu partidarismo pelas 
atitudes do líder da Câmara, rebate e repele como falsa a impu- 
tação feita a Glicério de ser jacobino e mais ainda, chefe do j acs  
binismo, "pois esta expressão tem um sentido propositalmente pe- 
jorativo com o fim de deprimir os republicanos e chamar sobre 
êles a dos idade  das classes conservadoras". (60) 

Mas o que será êsse radicalismo na época? "O Estado de São 
Paulo", interpretava: ". . .o têrmp jacobino não está definido ccjm 
a precisão que fora para hsejar:  - do mesmo modo que se cha- 
mam jacobinos os radicais nacionalistas, encontram-se por aí ótimos 
conservad~res que aceitam o mesmo rótulo, supondo porém que 
êle exprime o personalismo político. Além destas duas classes exis- 
tem também os exaltados. extremistas. arvorando a bandeira do 
florianismo para expressarem legalismo, que, não tendr> orienta- 
ção política, mas supondo que t,udo vai mal, não procuram melho- 
rar coisa alguma e embaraçam tudo e t o d ~ ~ ,  protestando, amea- 
çando em gritaria pelas ruas ou segredando boatos alarmantes e 
suspeitosos. . ." - E concluindo maliciosamente o comentárip, ex- 
clamava o cofinista: ". . .o perigo é o jacobinismo. Livre-se a re. 
pública dos repubiicanz excessivamente zelosos, que dos monar- 
quistas Deus a livrará. . ." (61). 

&se radicalismo no parlamento e na imprensa era incompa- 
ravelmente mais funesto db q= o das ruas, das portas dos cafés 
e das livrarias porque em geral se menifestava deploràvelmente 
incorreto e grosseiro. Mas mesmo no Congresso e nos jornais havia 
gradaçóes,opois o jacobinismo isolado, em grupo à parte ou menos 
desabrido, não era tão pernicioso como o que se agitava entre as 

(57) "Diário d a  Bahia" - Salvador - 19/11/1896. 
(58) "Diário de Noticias" - Belém - 16/7 e 12/11/1896. 
(59) "Diário de Notícias" - Distrito Federal - 22/6/1897. 
(60) "República" -- Distrito Federal - 14/7/1897. 
(61) "O Estado de Silo Paulo" - 13/10/96 -- 14/7/97. 



fileiras dos exaltados ou que se estampava em manchetes inde- 
corosas. 

Analisando o mesmo tema, o "Correio Paulistano" advertia que 
para a Repúblca tornar-se imperecível era indispensável que a 
autoridade fosse forte e respeitada. Todavia essa não era positiva- 
mente a orientação dos exaltados jacobinos, pois seus processos 
de consolidação republicana visavam antes de tud9 a quebra do 
prestígio político do poder constituído. E o jornalista indagava: 
". . .se ao jacobinism~ não repudia a grande obra da Constituinte 
de 1891, quais são os grandes interêsses em nome dos quais per- 
siste em fomentar e conservar esta agitação contínua, sem ideal e 
sem patriotismo, que não serve senão para impedir o restabeleci- 
mento da vida normal no govêrno da República? Dessa forma, o 
Partido Republicano federal, chefiado p e l ~  Sr. Glicério, apresenta-se 
sem seduções, pois tememos a desordem que nada edifica a não 
ser a ruína dos povos. . . " (62 ) 

O espírito rsdicalista, tão bem expresso no jr>rnal "O Jacobino", 
acentuava sua orientação política: ". . .somos partidários da dita- 
dura militar, única capaz de fortalecer a república e continuar a 
obra ingente de FlorianD Peixoto, fazendo-a respeitada e prestigia- 
da. . ." (63); e com essa bandeira, menosprezava o govêrno civil, 
pressionàndo através da tribuna e da imprensa, com arremetidas 
violentas. a imposição do militarismr>! 

Realizada em junho de 1897 a Convenção do Partido Repu- 
blicano Federal, deu-se o que lògicamente se previa: cinde-se o 
bloco, f icand~ de um lado Francisco Glicério a frente dos radicais 
e intransigentes, algemando-se ao jacobinismo, que na expressão 
de "O Estado de São Paulo", "o assediava pelo espírito inquieto e 
turbulento há d ~ i s  anos" (64) de outro lado, à volta de Prudente 
de Moraes, permanecem os republicanos moderaQs e governa- 
mentais. 

Era absolutamente falso o ponto de partida do divisionismo 
que atribuía a3 Presidente sua intervenção indébita na vida do 
Congresso. De fato a cisão já e s t m  *ta, muito antes dessa su- 
posta atitude de Prudente de Moraes. A Câmara, de longa data se 
opunha a política do govêrno e nos mêses de maio e j u n h ~  revol- 

(62) "Correio Paulistano" - 7/7/97. Ainda no 1.0 semestre de 1897, 
o "Correio Paulistano" era partidário de Francisco Glicério, con- 
tudo "a maioria dos acionistas resolveu em 2 $e julho prestar 
apoio à nova orientação política federal". Não se conformando 
com esse modo de ver, Herculano de Freitas retirou-se da direção 
da folha - 2/7/1897. 

(63) "O Jacobino" - Distrito Federal --- 5/6/1897. 
(64) "O Estado de Sgo Paulo" - 25/6/1897. 



tara-se claramente contra o Presidente. "O motivo dessa oposição 
aí está patente nas próprias palavras dos que a fazem. Para Sr. 
Barboza Lima, por exemplo, o presidente da República rasgou, 
nada mais, nada menos, rasgou a Constituição, intervindo na vida 
interna da Câmara. Para os outros, e êstes outros constituem a 
maioria, o Sr. Presidente da República é um traidor, porque não 
tem seguido a política de seu antecessor. . ." (65 )  

"A Folha da Tarde", do Distritr, Federal, jornal violento da 
oposição, refletia em suas colunas êsses ataques pessoais de certos 
deputados a Prudente de Moraes, utilizando-se do motejo agres- 
sivo, e não de argumentos comprobatórios dos desacêrtm do go- 
vêrno civil. E o jornalista Figueiredo Pimentel, sibilino, ironizava: 
". . . O  govêrno atual é "blagueur", é um govêno de troça. Não é 
um govêrno, é uma pilhéria. . . Ninguém sabe quem é o presicrente 
da República. Ésse homem que foi uma tradição de civismo, cujo 
nome era acatado por monarquistas e republicanos, que vinha de 
um passado glorioso, há de passar à história c3mo um inepto, um 
cretino, que nada fêz. . . o Sr. Prudente de Moraes será para 
todos - o Biriba". ( 6 6 )  

Contudo, é na carta dirigida aos paulistas por Francisco Gli- 
cérir, que o líder do partido republicano federal explana os motivos 
da cisão partidária. Alega que, quando o Marechal Floriano Pei- 
xoto "coberto do maior prestígio político e da mair,r força militar 
com que cidadão algum jamais se tem revestido neste país, entre- 
gava o poder ao seu sucessr>r, fugindo sistemàticamente às ovações 
p ~ u l a r e s ,  Dr. Prudente de Moraes tremia de pavor, sob a preocu- 
pação de uma imaginária ditadura militar e .  . . nesse momento era 
de ver-se a doçilidade com que o nobre eleito se entregava inçon- 
dicionalmente à direção dos amigos. De acordo com êstes, não só 
formou o se8 ministério como ainda escreveu o seu manifesto a 
nação, entregando-o ao Sr. Quintino Bocaiuva para revê-lo à dis- 
crição. . ." Francisco Glicério acusa o Presidente de ter-se desvia- 
dc> dessa orientação, apesar das declarações formais que dirigiu ao 
povo quando ascendeu ab p d e r ,  e com êle, Glicério, se ligara 
indissolùvelmente à política feita pelo Marechal Floriano Peixoto, 
êste foi o primeiro ponto de divergência que tinha contra Pru- 

e dente de Moraes; e para comprová-lo cita alguns fatos que, estu- 
dados isoladamente, parecem dar-lhe razão. Portanto pedia aos pau- 
listas para não acreditarem que "a cisão se houvesse operado por- 
que êle atacdbse e o govêrno preservasse o princípio da autori- 

(65) Idem - 12/6/1897. 
(66) "A Folha da Tarde" - Distrito Federal - 9/7/1897. 

"Biriba" significa "caipira" (Nota da autora). 



dade. . ." Além do mais defendia-se da acusação que lhe faziam 
os amigos do Presidente, de ser um exaltado, pois apenas "nunca 
consentiu na perseguição e no sacrifício dos republicanos ardentes, 
que se bateram pela causa da legalidade.. . e foi sòmente quando 
09 mais extremados partidários d9 Marechal começaram a com- 
preender que o novo presidente traia os seus compromissos, que se 
os viu romperem em oposição". Estranhava Francisco Glicério a 
atitude de Campos Salles "que foi até ao ponto de  deixar o govêr- 
no do Estado de São Paulo e dirigir-se ao Rio de Janeko no sen- 
tido de dirimir a contenda entre os seus dois amigos e antigos com- 
panheiros e que regressando à capital paulista ainda a ningém ocul- 
tou os seus sentimentos inteiramente desfavoráveis à orientação do 
Dr. Prudente de Moraes, e de repente, sem que causa alguma ori- 
ginasse a modificação em seu espírito, pelo menos causa alguma 
envolvendo princípios, viu-se que o Dr. Campos Salles declarava- 
se francamente solidário com o presidente da União.. ." Termi- 
nava a carta, referindo-se à carinhosa acolhida que teve em São 
Paulo, o que lhe garantia a mais completa consagração da condlita 
política e confirmava que se escudaria na oposição cmstitucional ao 
Presidente da República, além das raziks expostas, por haver Pru- 
dente de Moraes "violado o programa do partido, em pont:, essen- 
cial, tentando introduzir na prática do novo regime a forma par- 
lamentarista, pela solicitação de mr>ções de confiança e pela in- 
tervenção ostensiva na eleição do Presidente da Câmara. ." (67) 

No entanto, a leitura da "carta", feita com isenção de espírito, 
mostra que só questões pessoais influiram nesse momento na cisão 
do partido que Glicério chefiava. Tal era o conceito emitido pelo 
jornal "O Estado de Minas Gerais" (68) e da mesma .opinião ex- 
pressavam-se muitos outros órgãos da imprensa como "O Correio 
Paulistano", "Rio Negro" de Manaus, "O Estado de Wiaz", ''A9 Nor- 
te de Minas" de Diamantina, "O Democrata" do Pará; salientavam 
no documento, o qual deveria visar os elevados intuitos de definição 
de sua épgca ou da acentuaçzo de uma linha política, uma deplo- 
rável ausência de idéias, pois a c-os paulistas revestia as for- 
mas de um desabafo pessoal, nutrido de ressentimentos, que só 
se explicam pelo ódio e pelo despeito. 

Ninguém de boa fé, contudo, poderia acreditar mo pretexto 
com que Francisco Glicério procurou legitimar sua atitude contra 
o govêrno, cohonestandsa pelo fato, aliás imaginário, de haver o 
Presidente de República exorbitado de suas funçõqs, intervindo in- 
constitucionalmente nas atribuições do poder legislativo. O órgão de 

(67) "O Paiz" - 12/7/97 e "República" 11/7/97. 
(68) "O Estado de Minas Gerais" - 13/7/11897. 



imprensa "O Estado de São Paulo", sintetizava a questão: ". . .com 
a aquiescência ou não do govêrno, foi apresentada a moção Seabra. 
Na discussão dessa moção o sr. Glicério, que segundo sua decla- 
ração nunca fora ouvido pelo govêrno em coisas importantes, falou 
em nome do Presidente, como aliás havia falado sempre. Nestas 
condições o sr. Prudente de Moraes fêz público que S. ex. não ro. 
presentava na Câmara o seu pensamento. Ora, não é preciso uma 
grande sagacidade de espírito, nem um pofundo conhecimento do 
coração humano, para se reconhecer que, dentre os dois, quem ti- 
nha razão de despeito e de desentendimento era o sr. Glicério e 
não o sr. Prudente de Moraes". (69) E na .opinião de "O Republi- 
cano" de Cuiabá, foi o excesso do poder evocado pelo sr. General 
Glicério na sua pretensão de governar o govêrno, instigado pelos 
descontentes que se comprazem com a perturbação da tranquili- 
dade pública, que nasceu a oposição acintosa e sistemática que 
hoje dirige aos amigos de ontem". (70) 

A estranha tewia dos diretores da dissidência assim se resu- 
mia: em regra o Presidente da República delegado de um partido, 
governa pelo partido, com o partido e para o partido; por exceção, 
para atender às suas responsabilidades isoladas, gwerna por si: 
converter a exceção em regra é criar o personalismo governamen- 
tal. Ora, na opnião pública esclarecida, essa teoria não era consti- 
tucional, pois o poder executivo, que é o Presidente da República, 
é sempre um delegado do povo e nunca de uma fração apenas do 
povo. Portanto, perante a Constituição, o presidente da República 
que se segrega da comunhão partidária, cumpre estritamente o seu 
primeiro dever. E "O Estado de São Paulo" completa seu penaa- 
mento: ". . .trai o partido aquêle que se separa dêle para cons- 
tituir outro grupo com outra denominação e com intuitos opos- 
tos. . ." (71) Também o "Correio Paulistano" julga que "a separa- 
ção era indispensável para o bem da república, pois à frente dos 
agitadxes, o sr. Glicério dirigiu um partido anárquico no govêrno 
e agora dirige uma oposição sediciosa. . ." (72) 

Criticando êsses órgã-prensa em seu editorial de 13 de 
julho, o "República" do Rio verbera contra a inconsistência da argu- 
mentação dos jornais governistas, salientando que apenas primam 
pela violêmia de linguagem em alguns tópicos, torcendo pensamen- 
tos da carta aos paulistas e destoando da cordura e elevação de 
vistas com que o General Francisco Glicério redigiu seu importante 
documento poliiico. O principal cavalo de batalha daquelas folhas 

r . J  
(69) "O Estado de São Paulow - 19/6 e 24/6/1897. 
(70) "A Republicano" - CuiabB - 19/8/1897. 
(7.1) "O Estado de São Paulo" - 13/7 e 28/7/1897. 
(72) "Correio Paulistano" - 6/7/1897. 



é chamar jacobino ao General e aos que o acompanham.. . se 
jac~bino significa um intransigente defensor da fé republicana, ofe- 
tivamente outra coisa não é o Sr. General Glicério, outra coisa não 
é o partido republicano federal. . . e não é a golpe de injúrias que 
os reacionári~s vencerão a barreira de abnegação, de patriotismo 
e de energia que estamos dispostos a opor-lhes. . ." (73). 

E com o título "Oltimo recurso", o jornal op-sicionista do Dis- 
trito Federal, "O Paiz", acusa Prudente de Moraes de ter sido o 
único culpado em "separar-se dos velh= amigos, pois o convence- 
ram de que o perigo real estava nos seus antigos companheiros de 
propaganda e assim foi contra êsses que o presidente se voltw 
iracund2, vendo em cada palavra uma insídia, em cada gesto, urna 
imposição degradante, em cada atitude de amizade, um manejo de 
traição e enquanto S. Excia. não rompeu com êsse grupo de repu- 
blicanos, enquanto não Ihes fêz sentir a sua desconfiança, a sua 
animosidade, o seu rancor, nenhum outro cuidado dominou o seu 
espírito". E continuando suas críticas ao primeiro magistrad2 da 
Nação, "O Paiz" culpa-o de ter criado a cisão no partido que o 
apoiava; e o resultado dr, seu capricho, o efeito de sua obstinação, 
a consequência da sua leviandade, quebrando os vínculos da mais 
sincera união com seus antigos camaradas, é estimular o partido 
em campo adverso, epoiadr, pela Nação, a negar ao Presidente o 
voto para a execução dos seus planos, pois protesta alto e bom 
som contra "a incapacidade do sr. Prudente de Moraes a p o n t a n d ~  
lhe o único caminho a tomar, de acordo com os interêsses da Pátria, 
tão duramente sacrificada - a porta da rua!" (74) 

Da mesma opinião é o jxnal "República" que denuncia o Pre- 
sidente por ter, tão inesperada como violentamente, quebrado a so- 
lidariedade que mantinha com o partido que o elegeu, provr,cando 
as manifesta~ões da opinião republicana do país q te  lhe condena 
a atitude; e a situação do govêrno se lhe afigurou tão precária, 
que d e p ~ i s  dessa primeira investida, Prudente de Moraes só teve 
"vacilações, tibieza e frouxidão p i<. literalmente perdido, sabendo- 

'%% se condenado, sentindo que lhe é imp ível permanecer nessa tris- 
tíssima situação em que tudo naufragou, até o seu nome pesso21, 9 

sr. Prudente de Moraes perdeu a fé na vida constitucipal da na- 
ção e anseia por uma situacão anormal que, espera, seja a porta 
por onde orgulhosamente sairá do antro em que se encurralou por 
sua livre vontade. . . e a sua violência recai especialmente sôbre 
os militares republicanos, absolutamente insuspeiCbs à ordem pú- 

(73) "Repiiblica" - Distrito Federal - 13/7/1897 
(74) "O Paiz" - 16/9/1897. 



blica. . . Mas como está, o govêrno não se pocfe sustentar. . . a lei 
sitia-o: há de morrer. . . " (75) 

Em todos os Estados da União ia ecoando com maior ou me- 
nor intensidade, o fragor da luta renhidamente travada na política 
federal, pois desde o adkento da República, nenhum acontecimen- 
to  se lhes representava de maior importância para acentuar a vida 
constitucional do país. Em São Paulo, mais especialmente, as ruas 
foram palco de manifestações populares favoráveis ou contrárias 
às atitudes d'o govêrno e da oposição. Berço de propaganda repu- -- - -  - - 
blicana e dos mais atuantes-wlíticos-da época, a capital-pãulista 
ressentiu-se do impacto da cisão. A 7 de julho realizou-se a pas- 
seata triunfal do General Francisco Glicério, a qual de acordo com 
o noticiário estampado nos jornais "O Paiz", "Repúblicay' e pou- 
c o ~  outros, foi "uma das manifestações populares mais imponen- 
tes que São Paulo tem presenciado.. . sendo o chefe campineiro 
recebido entre aclamações. . ." (76) Em verdade, f'oi mais pròpria- 
mente um comício eleitoral do que a explanação da sua conduta 
política divisionista, pois Francisco Glicério termina sua alocução, 
insistindo em que haveria de c~mbater tenazmente o govêrno, mas 
dentro da Constituição, "tendo a mais íntima certeza de que há 
de derrotá-lo nas urnas na futura eleição presidencial, porque Pru- 
dente de Moraes está traindo o pensamento do pov~o e falseando 
os puros princípios republicanos. . . " 

Os resultados foram diversos, pois Campos Salles, o candidato 
do govêrno, venceu fragorosamente seu concorrente Lauro Sodré, 
representante do grupo divisionista. Posteriormente, em protesto 
ao atentado de 5 de novembro e por ocasião do retorno de Pru- 
'dente cie Moraes ao seu Estado, as manifestações e aclamações po- 
pulares foram muito mais intensas, entusiásticas e concorridas. 

1nteressa8te é observar nos noticiários de "O Estado de São 
Paulo" e ''Correio Paulistano", jornais francamente hostis ao par- 
tido republicam federal e ao seu chefe, a reserva com que o pri- 
meiro comunica o acontecimento da estada de Francisco Glicério 
na capital paulista e a t o d s ê n c i a  de comunicados a êsse res- 
peito, nas colunas do segundo órgeo de imprensa. As distorsões e 
os silênci% conscientes, já eram armas de desvirtuamento da opi- 
nião pública, nos editoriais políticos. 

Os outnos Estados da União não hesitaram em pronunciar-se, 
desde os primelos momentos da dissidência partidária, pela quasi 
unanimdade de seus poderes públicos, em apôio franco e decidido, 
ao Presidente da República, que encarnava em seu govêrno o es- 

(75) "Reptiblica" - 8/7/1897. 
(76) "Idem" - 8/7,  9/7, 14/7/1897. 



teio da ordem, o respeito à lei, o prestígio da autoridade consti- 
tuída, simbolizando assim o próprio respeito à integridade da Re- 
pública. E nesse mesmo sentido se manifestava a opinião pública 
através da grande maioria dos órgãos da imprensa. Foram poucas, 
esparsas e sem profundidade üe repercussão política, as declara- 
ções contrárias à atitude de Prudente de Moraes. Esporàdicamente, 
em seus noticiários, "O Paiz", "República", "Folha da Tarde", "O 
Jacobino", comunicavam a adesão de algum órgão de imprensa ao 
diretório central do partido republicano federal. 

E, finalizando a questão, no banquete p~lí tco do dia 4 de ou- 
tubro para festejar seu aniversário, Prudente de Moraes podia di- 
zer: ". . . Nunca pretendi o poder. A êle me levaram aconteci- 
mentos. Soldado da República, da idéia, da crença, não podia re- 
cusar. Aceitei o pôsto de combate. . . Eu quero, eu quis firmemente 
o respeito à Constituiçãr, de 24 de fevereiro, que é o meu, é o nosso 
Evangelho. A maioria está com o governo, esforçando-se em cum- 
prir o progresso em prol do engrandecimento da Pátria, afirmando 
a Constituição de 24 de fevereiro no regime da ordem e da paz, 
pelo Império da Justiça. O povo quer isto. . ." (77) 

A outra fonte em que se abeberavam os adversários, para di- 
ficultar a realização do pmgrama de tranquilidade, paz e concilia- 
ção a que se impunha Prudente de Moraes, foi a campanha de 
Canudos e, que, na opinião da grande maioria dos jornais, era obra 
dos monarquistas. 

De Imga data ecoava na capital da República o movimento 
insurreicional do sertão baiano. Antes mesmo da posse de Pru- 
dente de Moraes no cargo de Presidente, o "Diário da Bahia" no- 
ticiava a respeito do "banãitismo d3 Conselheiro" e do estímulo 
da pretensa restauração monárquica, à revolta dos sertanejos. (78) 

No govêrno do primeiro presidente civil a si-ção tornw-se 
mais séria; e, principalmente devido aos sucessivos revezes das tro- 
pas legalistas, o tema de Canudos transformou-se em arma precigsa 
ao grupo oposicionista e aos jornais mais exaltados, que assim po- 
diam ferir com mais requinte as af!?CK& do govêrn~ federal. 

Para os republicanos ardorosos, cada dia mais se acentuava 
a convicção de que os monsrquistas conspiravam. E o "República" 
escrevia em comêgr>s de 1897: "Os fatos são iniludíveis (! inegáveis, 
sendo a insolência da linguagem dos monarquistas, a cujas colunas 
o govêrno da República e os seus mais leais servidores são dire- 
tamente atados como a pxtes de ignomínia e flageltidos pelo calú- 
nia e pela injúria, o menor mal, pois a situação se desenha por as- 

(77) "Jornal do Brasil" - Distrito Federal - 5/10/1897. 
(78) "Diário da Bahia" - 18/7/81894. 



pecto mais grave: o da agressão aos republicanos pelo auxílio e 
apoi,:, de armas e dinheiro liberal, astutamente concedido aos agi- 
tadores cb interior. . ." (79) 

"O Jacobino" culpava Prudente de Moraes de ter, por sua to- 
lerância, permitido a anistiados da revolução federalista, pactua- 
rem com Antônio ConselheirQ, conforme boatos alarmantes a que 
os exaltados davam completo crédito; e concitava o Presidente a 
"depois d3 extermínio dos bandidos e da derrota infalível, não con- 
ceder a anistia, o "habeas-corpus", mas "sim a guilhotina na praça 
pública, como corretivo eficaz a tôdas as perturbações. . ." (80) 

Parece que nesse contexto de incirminaçóes surge o prenúncio 
do problema social de Canudos, vislumbrado pelo próprio Prudente 
de Moraes, pois "O Paiz", em artigo intitulado "Cego e SurdY ver- 
berava: "o presidente continua sugestionado, a ver nos espingar- 
gardeadores dos soldad~s brasileiros, nos milhares de assassinos 
acantonados em Canudos, simples patetas em adoração ao ilumi- 
nnado Antônio Conselheiro. . . " (8 1) 

Na opinião da mesma folha de notícias, são os jornalistas pa- 
triotas que se incumbem de levantar o véu das insídias, para mos- 
trar ao povo onde estão os traidores e os assalariados da monar- 
quia, que o Presidente da República tolera e perdoa em nome de 
uma política de fratemidadé e conciliação, "que dá a medida da 
sua inépcia fátua. . . (82 ) 

A conspiração monarquista, depois de ãerrotada nas cochilas 
rio-grandenses, depois de batida na baia de Guanabara, estabele- 
cera seu formidável r e d u t ~  no arraial de Canudos e o Presidente, 
segundo os opositores de sua política, ao invés de enviar tropas 
fiéis ao novo regime, para desbaratar êsse contingente de inimigos 
da República, estende a mão "aos homens que ainda ontem afiavam 
as espadas para a degola do exército brasileiro, galardoando-os com 
as insígnias de oficiais. . ." E num desabafo, termina o editorial de 
"O Paiz": ". . .nunca como agora o Marechal Floriano foi tão 
grande! Nunca como agora o Dr. Prudente de Moraes foi tão pe- 
queno. . . " (83) 

Confirmando essa posição tomada pelo primeiro presidente 
civil o "República" escreve: ". . .Afinal, o sr. Prudente de Moraes 
arrancou 8. máscara, por completo, a máscara que cobria o conluio 
do seu govêrno com os revoltosos de 6 de setembro. . . apresenta-se, 
sem mais fingimentos escusados, de braço dado aos revoltosos de 

(79) "República" - Distrito Federal - 23/2/1897. 
(80) "O Jacobino" - Distrito Federal - 10/4/1897. 
(81) "O Paiz" - 18/7/1897. 
(82) "Idem - ibidem. 
(83) Idem - 22/7/1897 - "O premio da revolta". 



de todos os matizes. a tripudiar sobre a memória dos bravos caídos 
heròicamente na defesa da causa legal. . . " (84). 

A própria imprensa favorável ao Presidente, preocupava-se 
sobremaneira com os acontecimentos, desastrosos para as forças do 
govêrno, que se sucediam nos sertões do Brasil, pois o combate 
de Canudos significava a defesa das instituições e representava, se- 
gund,o conceito da época, o último golpe desfechado i a s  tendências 
inúteis, para uma transformação política incompatível com a índole 
dos povos americanos. Era o esforço ingente para a consolidação, 
firmand3 de forma positiva e inabalável, o respeito à lei e à auto- 
ridade, para convencer de uma vez por todas, que era inútil aos mo- 
narquistas atentarem contra a Constituição de 1891, contra a es- 
tabilidade e a segurança do regime da democracia republicana. 
Nesse sentido comentava o "Comércio de Pernambuc~": ". . .todos 
devem identificar-se no pensamento louvável da defesa nacional. 
objetivada no combate aos bandos de fanatizados que perturbam a 
xdem e ameaçam as instituições. . ." (85) 

E o jornal "O Republicano" de Salvador, desapontado com a 
política de Prudente de Moraes, que inspirara tão sinceras espe- 
ranças aos que o elegeram, julga que "se inventou Canudos para 
patíbulo dos heróis da República ... t3mbarem Moreira Cesar, Ta- 
marincro, Thompson Flores; Savaget, ferido. Carlos Telles, ferido, 
Serra Martins, ferido, centenas de oficiais, milhares de soldados 
feridos e mortos. . . Não se pxiendo reduzir o exército pela lei, 
apelou-se para a morte. . ." (86) 

Naturalmente na tribuna da Câmara, a oposição, dirgida por 
Francisco Glicério, aproveita-se de Canud'os para desvitalizar o g> 
vêrno de Prudente de Moraes. E' requerido a mesa, a constituição 
de uma comissão geral para ouvir o Ministro da Guerra e as ex- 
plicações necessárias sôbre a marcha das operaçõeb n3 sertão baia- 
no. E "O Paiz", comentando essa atitude dos deputados, afirma que 
"o govêrno, indiferente ao clamor popular, escarnecendo da angús- 
tia dos brasileiros, se nega à satisfaçã3 dêste pedido, se afeírolha 
num soberano desdém pela m á g m p e l o  sofrimento do país in- 
teiro. . . p3is não quer falar com receio de se comprometer, pois 
para o Dr. Prudente de Moraes. em Canudos, o inimigo pior que 
o Conselheorr> é o próprio General Arthur Oscar e oeexército que 
êle comanda, a legião de patriótas. . . e é isto que o presidente da 
República tem o delicado escrúpulo de não querer dizer à Câma- 
ra. . . " (87) e 

(84) "Rapiiblica" - Distrito Federal - 21/7/1897. 
(85) "Commércio de Pernambuco" - Recife - 24/6/1897. 
(86) "O Republicano" - Salvador - 19/6/1897 e 30/8/1897. 
(87) "O Paiz" - Distrito Federal - 30 e 31/7/1897. 



Contudo, êsse mesmo jornal pouco ou nada se refere à incons- 
titucionalidade da providência de Francisco Glicério, assim julgada 
por proposta vitoriosa do líder da maioria. 

Comentava a imprensa governista com palavras inúmeras, e 
frases sem conta, a fúria com que a oposição se atirava ao caso 
de Canudos, mas não conseguia apanhar uma idéia, divisar nitida- 
mente uma censura, ver um golpe vibrado contra o govêrno odiado ; 
e perguntava: ". . .é de propósito que o presidente está sacrificando 
a f6rça pública em contínuas e mal sucedidas expedições no re- 
moto sertão da Bahia? O que exaspera os ~positores, o que os faz 
esbravejar como possessos, é que o desastre de Canudos não cabe 
à responsabilidade do gwêmq pois o único responsável é o gene- 
ral ao qual o govêrn:, não recusou o mínimo elernneto de 
vitória. . . " (88) 

A veemência com que os jornais adversá~i,% se opunham à 
política de Prudente de Moraes, sugerindo à opinião pública sua 
culpabilidade face à Pátria na campanha de Canudos, e mais par- 
ticularmente sua traição aos princpios do Marechal Floriano Pei- 
xoto na dissidência partidária, culmina no atentado de 5 de novem- 
bro de  1897, quando, ao defender o amigo e Presidente, m,wre 
heròicamente o Ministro da Guerra Marechal Bittencourt. 

A imprensa foi unânime em condenar o crime. No Rio, "O 
Jornal do Comércio", em artigo fremente de indignação escreveu: 
". . . o  soldado que assim perversamente se celebrizou, pretendendo 
eliminar o cidadão ilustre que na primeira magistratura da Repú- 
blica só tem procurado fazer o bem, teria sido dirigido por uma 
individualidade mais culta e mais perversa do que êle? é uma in- 
rerrogação que todos fazem e que o nosso patriotismo anseia res- 
ponder pela negativa. . . " (89) 

"O Paiz", fanto mais insuspeito quanto se alinhava no grup3 
oposicionista, comentou : ". . . em horas assim tremendas para os 
créditos de uma civilização, não há nem pode haver outra aspira- 
ção que não seja a da desafronta da sociedade e da lei, o castigo 
exemplar do criminoso e a-ação rigorosa de tôdas as respn- 
sabilidades .' . " (90) 

Os jorpais "A Folha da Tarde", "O Jacobino" e "República", 
que mais agressivamente vinham desde junho solapando a política 
de Prudente de Moraes, não puderam manifestar opinião a b r e  o 
atentado, pois a fúria dos populares empastelara as oficinas de im- 
pressão. O mesmo quase aconteceu ao jornal "O Paiz" que, contudo, 

(88) "O Estado de São Paulo" - 8/9/1897. 
(89" "O Jornai do Comércio" - Distrito Federal - 6/11b1897. 
(90) "O Pstiz" - 6/11/1897. 



após os primeir,% dias de comoção geral, conseguiu do Presidente 
da República, a garantia de preservar pelas forças federais, as suas 
instalações. 

"O Debate", com a indignação de todos os amigos dedicados e 
dos correligionários sinceros, expandindo-se em francas considera- 
ções sôbre o atentado, atribuía-o a um plano preconcebido, susci- 
tado pela "atitude da oposição chefiada por Glicério, que lògica- 
mente induzia aos meios extremados e violentos. . ." (91) O "Jor- 
nal do Brasil", após uma resenha do que a imprensa carioca pen- 
sava sôbre ,o fato, concluia: ". . .o ataque brutal ao presidente da 
República, a campanha de intrigas e perfídias em tôrno do exér- 
cito, o ateamento de ódios e rivalidades, os perigos da anarquia 
atentavam de sobejo o desvario que se apossara dos elementos 
agrupad'os em torno do Sr. Glicério e a arruaça substituiu a dis- 
cussão; o insulto, o argumento; a agressão pessoal, o racio- 
cínio. . . " (92 ) 

Muitos outros jornais da capital d.9 País e dos Estados mani- 
festaram-se solidários com Prudente de Moraes; e quase todos con- 
sideraram o atentado como uma c,~nsequência da preparação psi- 
cológica da imprensa oposicionista insolente e injuriosa, que muitas 
vêzes distorceu a verdade para melhor atacar o adversário. Lá nos 
c~nfins do Amazonas, a folha "Rio Negro" protestava contra tão 
hediondo crime, imputando-o à loucura do assassino feroz, que o 
consumou instigado pela política de ódio dos jacobinos. (93) 

O "Maceió" de Alagoas, "O Republicano" de Salvador, "A Re- 
pública" do Ceará, "O Estado de Goiaz", ''O Republicand' de Cuia- 
bá, "Cidade Diamantina", "O Estado de Minas", "O Democrata", de 
Belém, "O C~mércio de Pernambuco", "Diário de Natal", "Correio 
do Povo" de Pôrto Alegre, "Ccmeío Paulistano", apenas para citar 
alguns órgãos de imprensa dos Estados, foram unânfmes em repro- 
var o atentado de 5 de novembro. 

É que, quando as lutas políticas chegam ao grau de exaltação 
a que o aviltamento as conduz; q v-- se perdeu, com9 se perde- -% ram, todos os hábitos de discussáo re etida e calma; quando se 
desprezaram os mais elementares deveres da mais simples cortezia; 
quando a polêmica elevada e nobre se converte em briga mesqui- 
nha e baixa; quando, na imprensa, a chalaça agressiva e pessoal 
toma, todos os dias, o espaço do argumento lúcido e convincente; 
quando na praça pública a arruaça e o assobio d w  marginais são 
mais fortes do que as vozes dos t r ibmx,  talvez não mais se dis- 

(91) "O Debatew - Distrito Federal - 6/11/97. 
(92) "O Jornal do Brasil" - 6/11/97. 
(93) "Rio Negro" - Manaus - 12/11/97. 



tinga entre a oposição a uma linha política e a agressão criminosa 
e mortal. 

Toma-se assim o atentado de 5 de a3vembro de 1897 como 
que uma alerta ao exame de consciência para a geração que o pre- 
senciou; dessa data em diante agiganta-se ainda mais a figura do 
primeiro presidente civil, que ao encerrar seu mandato teve a gran- 
de apoteose d . ~  heróis da pátria. 

E no último ano de seu govêrno, com o apôio do povo, Pru- 
dente de Morees inicia c.rrm paz sua administração pública, carac- 
terizada pela série de medidas financeiras, no sentido de ser resol- 
vido de uma vez o problema financeiroeconômico, que na expres- 
são do "Correio cro Povo", de Pôrto Aelgre (94) "é o estorvo à 
marcha progressiva da República". O ato mais importante nesse 
sentido foi a operação de crédito negociado na praça de Lpndres, 
pelo então presidente eleito, Campos Salles, que segundo editorial 
do "Jornal do Comércio" (95) não encontrou uma só opinião des- 
favorável, apesar da variedade de intrêsses consultados, sendo essa 
admirável unânimidade, "o mais eloquente aplauso em favor do 
plano". 

Ao término do mandato, a imprensa da época. em sua grande 
maioria, enaltecia a obra gigantesca de conciliação realizada por 
Prudente de Moraes. 

Não recebera o político paulista um govêmo regular, mas "um 
c~njunto de anarquias superpostas: anarquia legislativa, anarquia 
judiciária, anarquia administrativa, anarquia estadual, anarquia mo- 
ral e financeira", conforme comentário publicado no "Cidade do 
Rio" (96). E continua o articulista: "A pátria era uma vasta ruí- 
na, além disso trabalhada pela corrente subterrânea da superposi- 
ç ã ~  ditatorial. E nesse tererno ameaçador, o operário infatigável e 
intrépido que.é o Sr. Prudente de Moraes, dkenando ódios e am- 
bições, edificou a República Constitucional". 

Completando, noticiava "O Estado de São Paulo" (97) que 
a situaçã,o do país durante o nl atriênio 1894-98, não foi daquelas 
que abrem ao homem de d s a o, "a estrada fácil dos aplausos do 
povo. Bem ao contrário, difícil situação foi a que teve de aceitar 
o ilustre qagistrado da Nação e cercado de embaraços se encontrou". 

O cunho característico do govêrno de Prudente de Moraes, na 
opinião de vários jornais, como "O Republicano", cTe Cuiabá, fa 
"decidido e e~rupuloso respeito às leis, condição primordial de 

(94) "Correio do Povo" - Porto Alegre - 116/6/98. 
(95) "Jornal do Comércio" - Distrito Federal - 12/6/98. 
(96) "Cidade do Rio" - Distrito Federederal - 4/10/98. 
(97) "O Estado de Sáo Paulo* - 7/8/98. 



toda administraçãr~ honesta, base e fundamento de todo progresso 
porque é a garantia do mútuo respeito entre governantes e gover- 
nados. Fetichista da lei, cognominaram-no até seus próprios desa- 
fetos, os censores de seus at%, sem se aperceberem de que nesta 
só única frase está o maior elogio de sua norma de conduta como 
depositário do p d e r  público". (98) 

E o diário maçon "A Verdade" proclamava ter sido Prudente 
de Moraes "um dêsses Messias providenciais, pois o período g3- 
vernamental que lhe coube por delegação de seus patrícios é de 
uma dessas épocas ferocíssimas que vivificam uma nacionalidade, 
dando-lhe forças da esperança e a pujança de uma fé inabalável. 
a seiva mais tmificante para tôdas as prosperidades? para tôdas 
as grandezas, para todas as expansões dos mais extraordinários co- 
mentários cívicos. . . " (99) 

Algumas vozes d'issonantes nesse concêrto de aplausos, espou- 
cavam em um ou outro recanto do pais. Eram os últimos estertores 
da oposição decadente, cujo prestí.gio cada vez mais se abalava 
e cujas fileiras cada vez mais sofriam deserções, como salientou o 
"Diário de Pernambuco". (100) 

"A República", do Ceará n3ticiando a transmissão de posse a 
15 de novembro de 1898 exclama: "A anistia da história, não a terá 
o último govêrno! Nós mesmos somos testemunhas dos ódios inve- 
terados, fataes que êle mesmo semeou em seu caminho, da sua fra- 
queza e inhabilidade em resolver os problemas, das perseguições 
feitas a oficiais ilustres. . . 0. país pode lhe conceder um "bill" de 
indenidade e de perdão, mas recusar-lhe-á conceder por certo o 
"bill" de patriotismo e glória com que costuma anistiar os govêrnos 
desinteressados e sinceros, que restringem o seu círculo de eção 
unicamente à execução da lei e à propagação dos verdadeiros prin- 
cípios democráticr>sY'. ( 101 ) w 

Enganava-se o jornal ãa oposição. No momento em que Pru- 
dente de Moraes deixava seu pôsto de primeiro mandatári~ da 
Nação "uma delirante explosão de simpatia do povo, comovedora 
até às lágrimas, foi a mais bela c----yação do mérito do seu go- 
vêrno e ao mesmo tempo uma prova clara e esmagadora da con- 
quista feita pela idéia republicana na alma popular, graças à sabe- 
doria, à moderação e à tolerância dêsse mesmo govêrw que fin- 
dou". (102) Essas expressões de "A Gazeta de Notícias" bem tra- 
duzem o pensamento da quase totalidade da imprensa da época. 

e 
(98) "O Republicano" - Cuiab& - 27/10/98. 
(99) "A Verdade" - Distrito Federal - 12/11/98. 
(100) "Di6rio de Pernambuco" - Recife - 26/10/98. 
(101) "A República" - Fortaleza - 18/11/98. 
(102) '*Gazeta de Noticiasn - Distrito Federal - 16/11/98. 



Os contemporâneos já antecipavam, como verdadeiros profe- 
tas, o que mais tarde a História, depois de formar o seu juízo se- 
vero e imparcial sobre a administração de Prudente de Moraes, 
lhe confere com inteira justiça: o título de conciliador dos espíritos, 
pacificador das revoltas, escrupuloso respeitador das leis. É a sín- 
tese de sua norma de conduta como primeiro depositário civil do 
poder governamental na República brasileira. 

JORNAIS CONSULTADOS (1894-1898) 

ALAGOAS: Cahetê, Gazeta de Alagoas, Holofote, Maceió, O Trabalho, 
A Tribuna, Verdade, (Maceió) e Sul de Alagoas (Cidade de Penedo). 

AMAZONAS : Diário de Notícias, Federação, Rio Negro (Manaus). 
BAHIA: Correio de Notícias, Diário da Bahia, O Republicano, Salvador 

(Salvador). 
CEARA: A República, O Norte (Fortaleza). 
DISTRITO FEDERAL: O Apóstolo, O Brasil, O Brasil Militar, Cidade 

do Rio, O Debate, Diário de Notícias, Folha da  Tarde, Gazeta de 
Notícias, O Império, O Jacobino, O Jornal, Jornal do Brasil, Jornal 
do Comércio, O Paiz, República, Rio de Janeiro, A Tribuna, A 
Verdade. 

ESPIRITO SANTO: Comércio do Espírito Santo, O Estado do Es- 
pírito Santo (Vit6ria). 

GOIAS: O Estado de Goiás (Goiás). 

MARANHAO: Diário do Maranhão (S. Luiz). 

MATO GROSSO: O Republicano (CuiabB). 

MINAS GERAIS : Cidade Diamantina (Diamantina) , Correio de Minas 
(Juiz de Fora),  O Estado de Minas (Ouro Peta), Novidades (Juiz 
de Fora). 

PARA: O Democrata, Diário de Notícias (Belém). 
PARAiBA: A Ordem (Paraíba). 
PARANA : A Confederação, A RepSiblica (Curitiba) . 
PERNAMBUCO : Comércio -rnambuco, Diário de Pernambuco, A 

República (Recife). 
PIAUf : Piauí (Teresina). 
RIO GRAPTDE DO NORTE: Diário de Natal (Natal). 
RIO GRANDE DO SUL: Correio do Povo, Echo do Sul, Jornal do CO- 

mércio, O Mercantil [Porto Alegre). 
RIO DE J A N W O :  O Democrata, Rio de Janeiro (Niterói). 
SANTA CATARINA: O Estado (Desterro). 
SAO PAULO: Correio P.aulistano, Diário Popular, O Estado de São 

Paulo, Pátria, O Repórter (Ribeirão Preto), A Tribuna (Santos). 
SERGIPE : Gazeta de Sergipe (Aracajú) . 



EVOCAÇAO DE PLfNIO BARRETO 

Tsunezo Safo 

Sinto-me honrado em fazer o uso da palavra neste momento 
em que venho de ser empossado n3 quadro dos Sócios Honorários 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, uma das mais 
tradicionais instituições culturais do país. Devo esta honraria não 
só aos senhores Diretores e Sócios dêste Instituto como também 
aos meus amigos da C3lÔnia Japonêsa que sempre têm procurado 
me encorajar. Por isso mesmo devo esforçar-me ainda mais e 
desejaria doravante estudar neste ambiente acadêmico sob o ca- 
rinhoso apoio e orientação ãos Senhores Sócios dêste Instituto. 

Vim para o vosso país quando contava quinze anos de idade, 
em 1922, ano em que o Brasil comemorava o centenário de sua 
independência. Desde entãp estou radicado nesta acolhedora Pau- 
licéia, há quarenta e dois anos, portanto, procurando sempre es- 
tudar as coisas dêste país, principalmente no que tange à sua 
História, plena de vultos que a enobreceram. Entre êstes, figuram 
patriotas ilustres e significativo número de personalidades geniais 
no campo da ciência, da política e da cultura. 

H3je, nesta solenidade de posse, tenho a imensa satisfação 
e honra de indicar o Dr. Plínio Barreto como meu Patrono, pois 
sua fulgurante personalidade me propiciou admiração e respeito 
por longos anos. 

Para rememwar o seu nome glorioso devo recordar um fato 
ocorrido há treze anos. Foi em 1952, quando se comemorava o 
cinquentenário de "Os Sertões", a obra imortal de Euclides da 
Cunha. Tendo lido a magistra-ferência proferida pelo Dr. 
PIínio Barreto sobre a vida e a obra de Euclides da Cunha, pu- 
blicada no "Estado de São Paulo", tive fervoroso desejo de co- 
nhecê-lo pessoalmente. Foi assim que tDmei a iniciativa de visi- 
tá-lo no seu escritório de advocacia onde fui bem recebido tendo 
ocasião de manter longa palestra com o meu ilustre interlxutor. 

Assim, teve início a minha amizade com 8 insigne jurista, 
jornalista e crítico literário. E, através do tempo, aprendi a co- 
nhecer seu admirável caráter e a sua profunda sabedvria pois 
tratava-se de homem forjado pelo esforço próprio, dotado de gran- 
de patriotismo. 



O Dr. Plínio Barreto foi descendente de tradicional família 
paulista de Campinas tendo sido filho do Sr. José de Moraes Bar- 
reto e de D. Vicência Augusta de Camargo Barreto, tendo nascido 
naquela cidade em 20 de junho de 1882. Depois de galgar os 
cursos preparatórios ingressou na Faculdade de Direito do ~ a r ~ o  
São Franciscr, em 1898 tendo sido diplomado em 1902. 

Em 1897, aos quatorze anos, ingressou no jornalismo tendo 
sido admitido no "O Estado de São Paulo" como revisor passando 
depois a repórter do referido jornal até a data em que o deixou 
para advogar em Araras, onde permaneceu de 1905 a 1909. 

Nesta primeira fase de j~rnalismo o Dr. Plínio Barreto mn- 
viveu com Euclides da Cunha, que o considerava o melhor revisor 
de seus trabalhos. 

Regressando a São Paulo, abriu banca de advocacia e passou 
novamente a exercer as funções de repórter de "O Estado". Com3 
pessoa de confiança do Diretor Júlio Mesquita, recebia dêste as 
mais variadas incumbências como as de fazer conferências. escre- 
ver crônicas e artigos de fundo, sem esquecer a crítica literária. 
Ocupava-se assim de vários assuntos importantes para a vida. do 
jornal, efetivando nesse incansável labor a defesa do interêsse 
público e demonstrando honestidade de conceitos, marcada pela 
versatilidade aliada à clareza de espírito e à elevada cultura 
Galgou, assim, sucesiva e paulatinamente, as funções de redator 
de banca, redator-secretário e redator-chefe. 

Quase todos os escritores contemporâneos mereceram a aten- 
ção do Dr. Plínio Barreto em seu rodapé de crítica que represen- 
tou durante largos anos um dos melhores pontos de referènci:! 
para o público interessado pela vida literária do país. 

Inauguro no jornal a coluna "Crônica Forense", que se trans- 
formou mais 't arde em "Vida Forense". Os acórdãos do Tribunal 
de Justiça de São Paulo eram ai resumidos e comentados com 
elevado mérito pelo jovem advogado que trazia a público as ma- 
nifestações do talento j u r í d a  Soriano de Souza, Costa Manso 
e muitos outros desembargadores notáveis constituindo a "Vida 
Forense" uma das múltiplas facetas de sua atividade jornalística. 

Foi fundador e um dos diretores do "Diário da Noite7', 
em 1926. 

Pouco depois, com o falecimento de Júlio Mesquita, o Dr. 
Plínio Barreto,veio a ocupar o cargo de Diretor de "O Estado 
de São Paulo" até à época da intervenção estatal operada neste 
órgão da imprensa em 1940. Passou então a colaborar no "Diário 
de São Paulo" voltando a "O Estado" quando da normalização 
da vida do jornal para nêle ocupar o cargo de Diretor, em cmi- 



panhia do Dr. Júlio de Mesquita Filho, tendo criado nessa nova 
fase a coluna "Bilhetes Avulsos". 

Como advogado revelou-se sempre a favor das grandes cau- 
sas públicas e de interêsse social, afirmando-se pelo culto do Di- 
reito Liberal, em consonância com a sua formação social e política. 

Em 1924 representou "O Estado de São Paulo" no Congresso 
da Imprensa Latina, em Lisboa, ocasião em que proferiu uma con- 
ferência sobre "A Cultura Jurícl'ica do Brasil". 

Desde 1927 ocupou o cargo de primeiro procurador da Ir- 
mandade da Santa Casa da Misericórdia de São Paulo, defen- 
dendo-a em vários pleitos forenses. 

Foi advogado do Governo de São Francisco na pendência 
com a Faculdade de Direito de São Paulr>, onde se discutiu rele- 
vante matéria jurídica sobre "Arrendamento de Enfiteuse", sendo 
advogado da Faculdade o eminente Professor Francisco Morato. 

Exerceu a presidência do Instituto dos Advogad* e da Or- 
dem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo. 

Em face dos complexos problemas econômicos e sxiais con- 
temporâneos o Dr. Plínio Barreto sempre se colocou ao lado da 
coletividade, dispensand3 grande carinho às obras de caridade e 
as iniciativas que visavam elevar as condições das classes despro- 
tegidas. Nos agitados períodos dos Governos Epitácio Peswa e 
Arthur Bernardes foi defensor de inúmeros revolucionários em- 
bora ameaçad2, por vêzes, em sua integridade física. 

Fundador, em 1912, da Revista dos Tribunais, imprimiu-lhe 
uma orentação técnico-jurídica que serviu de mxlêlo para as 
publicações do gênero que surgiram posteriormente. Vários emi- 
nentes juristas tiveram a oportunidade de nela colaborar, citan- 
do-se entre outros João Mendes Júnior e Pedro Lessa. Os arti- 
gos da redação a cargo do Dr. Plínio Barreto marhram época e 
serviram de paradigma ao estilo forense. 

O meu ilustre Patrono foi, por várias vêzes, chamado a par- 
ticipar da vida política de seu Estado e d9 país. Secretário da 
Justiça, em 1930, no Govêrno m a r e n t a  dias, militou mais 
tarde no Legislativo nacional como Deputado à Constituinte de 
1946. Em 1947 foi candidato da União Demxrática Nacional ao 
cargo de Governador do Estado. 

Foi eleito, por unanimidade, membro da Academia Paulista 
de Letras na vaga aberta com o falecimento do acadêmic9 Freitas 
Valle, que ocupava a Cadeira de que é PatronomAntÔnio Carlos 
Ribeiro de Andrada. 

O Dr. Plínio Barreto encerrou sua fecunda e exemplar vicia 
aos 30 de junho de 1958, aos 76 anos de idade. 





AMADEU DE QUEIROZ 

Leão Machado 

Manda a vossa praxe que os novos membros do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, ao tomarem posse, decla- 
rem o nome do seu Patrono e digam quem foi êle e o que fez. 
Além dêsse dever regimental, creio que outro tenha ainda a cum- 
prir. Será êste de natureza social e se constitui na. obrigação de 
üizer duas palavras de saudação à casa ilustre que me recebeu. 

Da minha parte, não tenho senão que confirmar o que foi 
dito no dia da posse simbólica, nãr, por mim, mas pelo Sr. Pro- 
fessor Ezequiel de Morais Leme, que, tomando posse na mesma 
ocasião, gentilmente se prontificou a ser o intérprete do nosso 
pensamento. E nã? posso, Senhores, dizer-vos nada mais, uma 
vez que o Professor Morais Leme disse tudo que convinha dizer, 
com a sua palavra elegante e sábia, que ensinou gerações. 

seja-me, contudo, permitido dizer uma palavra íntima, que 
o intérprete não disse, senão em relação a êle próprio, precisa- 
mente porque é uma palavra íntima. 

Entrando para esta casa, a mais antiga das casas de cultura 
de São Paulo, hoje, como em todos os tempos de sua existência, 
povoada pelo que tem a nossa província de melhor no mundr, 
da  ciência e das letras, eu, que nzo sou ilustre em ciência, nem 
em letras, venho como aquêle f ramefer ido pelo Padre Manuel 
Bernardes, em formosa página da "Nwa Floresta". Diàriamente, 
se punha o frade diante do altar, na capela do seu gonvento, e 
jogava com três bolas um jogo de pelotiqueiro. 1nteGogado pelo 
prior das razões daquela prática de todo inexplicável em pessoa 
de sua condição eclesiástica e naquele lugar de-recolhimento e 
oração, respondeu que, não sendo inteligente, nem virtuoso, nem 
mesmo muito devoto, a única coisa que podia fazer para honrar 
o Senhor, era o jogo que sabia e fazia com aquelas bolas de pres- 
timano. 



Pois, Senhores, tal c3mo êsse estranho frade jogral do Padre 
Manuel Bernardes, não tendo a erudição, nem a ciência para ofe- 
recer-vos, venho trazer o que sei e posso fazer, que é a promessa 
de colaborar convosco, de trabalhar cr>nvosco, de partilhar na 
fadiga dos vossos esforços, sem o brilho das grandes ações, mas com 
a pertinácia do meu reconhecimento e a dedicação da minha 
vontade. 

O PATRONO 

Conforme declarei no dia da minha posse simbólica, escolhi 
como Patrono neste sodalício o nome de AMADEU DE QUEI- 
ROZ, pessoa por quem tive a mais profunda amizade e era tam- 
bém do v-so conhecimento, porque foi membro dêste Instituto 
por muitos anos, e por muitos anos, lado a lado, profundamente 
colaborou czmvosco. 

Cabe-me então dizer quem foi Amadeu de Queiroz, senão 
aos membros mais entigos desta casa, que o conheceram e tiveram 
por êle estima e respeito, ao menos aos que para aqui entraram 
nestes últimos dez anos. 

O CIDADAO 

Por mais significativa que seja a obra de um homem, por 
maior que tenha sido a influência que êle exerceu nos seus con- 
tenporânew, em qualquer remo das atividades sociais, ainda o 
mais importante vem a ser êle mesmo - o homem que foi capaz 
de fazer o que fez. 

Parece um truismo o que acabo de dizer-vos, reconheço. Mas 
assim o disse por uma conveniência didática. E' que acontece 
às vêzes encontrarmos um homem famoso pelo conjunto de suas 
realizações, porém, êle próprio não se revela pessoalmente e pode 
passar desapercebido no s e e m p o .  h t e  é o caso dos tímidos, 
dos coléricos e de txios os outros que, por uma ou outra razão, têm 
convivênc&i desagradável e indesejável, ou ainda por serem des- 
tituídos de simpatia pessoal, essa coisa misteriosa que não foi 
ainda satisfatòriamente definida. 

e Queiroz foi um dos h m e n s  mais interessantes 
que conheci. 8 ra afável, acolhedor, simples de maneiras e sim- 
pático na mais alta proporção. Sabia conversar. Tinha um poder 
nothvel de comunicação, que realizava fàcilmente o milagre de 
deixar todos A vontade em sua presença. Para cada tipo de pes- 



soa tinha um modo próprio de conversar, a tal ponto que, habi- 
tuado a viver no mundo difícil das idéias, sabendo ver a vida 
e pensar com lucidez nas grandes alturas dos temas mais com- 
plexos, podia manter relações com pessoas simples e igrrorantes, 
que muitas vezes nem percebiam que êle era um finíssimo in- 
telectual. 

Foi até nisto um homem raro, pois conhecemos na elite ho- 
mens ilustres que se afastam dos simples e vivem fechados em 
um mundo de altos pensamentx e de grandes idéias, mas dis- 
tantes da humanidade, que vive no terra-a-terra dos seus pe- 
quenos e dolorosos problemas. 

Nasceu Arnadeu de Queiroz em Pouso Alegre, Minas Gerais, 
aos 25 de março de 1873 e faleceu em São Paulo, aos 28 de 
outubro de 1955. Era filho de Joaquim Augusto Moreira de Quei- 
roz e de D. Presciliana Leopoldina de Queiroz. Foi casadp com a 
Excelentíssima Senhora D. Vicentina Mayer de Queiroz, tendo 
dois filhos, o Dr. Vicente Felix de Queiroz. médico dcw mais 
ilustres em sua especialidade e com notáveis talentos de músico, 
desenhista e poete, que, durante muito tempc>, colaboroou em jor- 
nais e revistas de S. Paulo e D. Margarida de Queiroz Valentini, 
farmacêutica e professora, casada com o Dr. Fortunato Bernardes 
Valentini, Advogado dr> Departamento Jurídico do Estado e Con- 
sultor da Secretaria da Saúde e Assistência Social. 

As raízes da família de Amadeu se embebem em só10 pau- 
lista, provindo êle, pela linha materna, de ilustre e tradicional 
gente do Vele do Paraíba, que tem dado a São Paulo t an th  ho- 
mens de projeção e tentas mulheres de virtude. Um dêsses homens 
é o nosso querido ex-Presidente, o venerando Professor Dr. Car- 
10s da Silveira, que é um dos mais preciosos pa~imônios desta 
casa e a quem, pelo muitíssimo que fêz pelo Instituto e p e l ~  
país, como educador e estudioso, rendo agora as minhas melhores 
homenagens. 

Em suas memórias, diz A m a c j  referindsse à sua progênie 
do lado materno, com aquêle seu modo irreverente e picante de 
dizer as coisas, que "Minha mãe, segundo a história da parentela, 
descendia do famoso caçador de Cataguás - Jaquesr>Felix, cha- 
mado - cuja ascendência é disputada por muita gente mestiça, 
que, à falta de sua, invade a prosápia alhêia". 

O nascimento de Amadeu em Minas é um pir3  acidente de 
deslocação de pess3as. No entanto, pensando como paulista, com 
seu espírito aberto e sempre jóvem, admirando a gente que críou 
o mair>r centro de iniciativa do Brasil, Amadeu era também um 
típico mineiro, vivendo no equilíbrio, na virtude doméstica na 



decência, na lealdade com os amigos e nas demais qualidades que 
caracterizam a nobre gente de Minas Gerais. 

Pelo lado paterno, sua família se entroncava em velha gente 
portuguêsa, à qual pertenceu E F ~  de Queiroz, um dos mais ilus- 
tres escritores de Portugal, que é também dos maiores da nossa 
língua comum. 

Amadeu, porém, que era, como já disse, um irreverente, não 
se importava muito com os altos títulos de sangue que pmuia. 
Vivendo os derradeiros anos de sua vida em um mundo que está 
entrando em decadência - aquêle mundo que Osvaldo Spengler 
descreveu - sabia que os títulos de nascimento agora valem 
pouco. Neste mundo em comêço de dissoluçáo, que está destruindo 
suas próprias instituições básicas, o que vale e importa é o que 
cada um pode fazer. A fidalguia do sangue e do nome é coisa 
morta e passada. Ria-se, portanto, Amadeu dêsses títulos. Não 
porque os desprezasse, mas porque sabia que o mundo era outro 
e cumpria viver em sincronisrno com sua hora. 

Aliás, em outra parte dêste trabalho, falarei na capacidade 
magnífica que possuia Amadeu para se atualizar. Nunca foi ve- 
lho, êle que morreu com mais de oitenta anos. Nunca lhe ouvi dos 
lábios a conhecida larnentação dos anciões pelo seu bom tempo 
de outrora. Não era homem de suspirar pelo passado, porque sa- 
bia que a caminhada humana, desde que o primeiro antropoide, 
há milênios, se levantou sôbre dois pés e começou a falar as suas 
primeiras falas, tudo tem melhorado, o mundo, a vida, os homens, 
conforme acentuava Seneca, em seu tempo. Não é senáo sinal 
de  senectude êsse saudoso olhar para trás, na ânsia de reviver 
horas vividas acabadas. 

A posição de Amadeu era de frente para o presente e de 
olhar para o futuro. Por isso mesmo, foi um dos raros homens 
velhos do seu tempo, que foi compreendido, procurado e amado 
pelos moços. Sabia v e n c e m i s m o  que inevitàvelmente existe 
entre as gerações. Que abismo? Para Amadeu não houve nunca 
&e abismo. Sua caminhada foi ascendente, contínua e gloriosa 
e por isso %teve sempre dentro da hora que vivia. 
, Aceitava, por isso, os novos costumes e zombava da estupi- 
dez homérica dos Hitlers e Mussolinis, quando proibiam o uso de 
calças compri&s pelas senhoras ou policiavam os cinemas. Sabia 
êle a origem e o destino daquelas proibições ridículas dos dita- 
dores que, em nome da moral e dos bons costumes estavam ar- 
rastando o mundo para a maior guerra que a humanidade já viu 
Tinha Amadeu o modo de pensar de Seignobos, o ilustre profes- 



sor da Sorbonne, ao respmder a pergunta que seus alunos uin 
dia lhe fizeram, indagando para onde ia o mundo. 
- Pois para a frente, como sempre, foi a resp%ta lúcida. 

Para onde mais haveria de ser? 

UM PROFISSIONAL DE COMPET&NCIA 

Amadeu de Queiroz era farmacêutico, tal como fora seu pai. 
Teve, por muitos anos, uma farmácia em Pouso Alegre e lá, como 
acontecia na época (antes de 1915), exerceu uma espécie de me- 
dicina. Quem conheceu nossa vida no interior, antes de 1920, 
sabe que os farmacêuticos, ainda que não desejassem, eram obri- 
gados a exercer uma forma especial de clínica. Afinal, estavam 
familiarizados com doenças e remédios e a escassez de médico, ti- 
nha de ser suprida de qualquer forma. 

Amadeu, que era homem inteligente, bom observador e cons- 
ciencioso, não podia escapar à regra. Teria que exercer alguma 
clínica, para a qual, aliás, estava muito bem preparado. Há um 
livro seu, de pequenas hist6rias, a que deu o título expressivo 
de "Os casos do Carimbamba", no qual nos conta, com seu estilo 
formoso e Iímpido, uma série de episódios de que participou 

Ao mudar-se para São Paulo, aqui continuou exercendo a 
profissão de farmacêutico, tendo, a princípio, uma farmácia na rua 
das Palmeiras, aquela mesma farmácia que é a principal perss 
mgem do seu belo romance "Quarteirão do Meio". Posteriormen- 
te, passou a trabalhar na Drogaria Baruel, onde exercia uma 
função de gerência, que não era bem executiva. Suas funções, em 
verdade, eram de consultor. Tanto assim, que dispunha de  tempo 
para dirigir a conhecida e famosa "Rcúa do Barurl", a que me 
refiro em outra parte desta biografia. 

Foi sempre obedecido e estimado pelos subordinados, que 
reconheciam nele uma expressiva liderança natural, como foi sem- 
pre respeitado pelos superiores e% opinião era acatada nas 
reuniões da Diretoria da firma. 9 

O que era sua capacidade profissional, posso demonstrar com 
a citação de um fato de que tenho conhecimento phsoal. Por 
volta de 1940, há mais de vinte anos, portanto, a Diretoria da 
Casa Baruel solicitou a Amadeu que lhe fizesse um trabalho a 
respeito da indhtria de produtos farmacêuticos d e  país. Não co- 
nheço o trabalho que Amadeu elaborou, porque êle sabia poupar 
os amigos, não lhes dando a ler nada que não lhes pudesse inte- 
ressar diretamente, como era o meu caso. Mas conheço as con- 
clusões a que chegou Era uma severa crítica ao descaso em que 



vivia a indústria de remédios, com fiscalização frouxa e sem 
orientação adequada. Achava Amadeu que êsse descas~ era posi- 
tivamente criminoso e revelava inconsciência e falta de orienta- 
ção. E o vaticínio que fez então, realizou-se hoje plenamente - 
a quase absoluta absorção da indústria farmacêutica pelo capital 
estrangeiro. Esta solução, que terá seus inconvenientes de natu- 
reza econômica e política teve, porém, o mérito de salvar a parte 
técnica do problema. Pelo menos, já se pode tomar remédio na- 
cional, sem o risco de morte p3r envenenamento, ou de morte 
por falta de ação medicamentosa. . . 

Quando Amadeu se aposentou na Baruel, Lineu Prestes, então 
Reitor da Universidade de São Paulo, foi buscá-lo para colabs 
rar em sua administração. 

Também na Reitoria não teve função executiva. Os propó- 
sitos de Lineu não eram de nenhuma forma atribuir a Amadeu 
trabalhos que lhe fossem pesados, pois já tinha êle então mais 
de setenta anos. 

Mas aquêle velhinho cTe mais de setenta anos ia para a Uni- 
versidade executar um trabalho importantíssimo para o Reitor 
- seria um homem maduro, responsável, de inteligência supe- 
rior, de cultura aprimorada e que possuia respeitável bagagem 
literária, tanto pelo número, como pela qualidade. 

Pensava bem o Reitor Lineu Prestes. O Gabinete do Reitor 
de uma Universidade recebe diàriamente a fina flor da elite in- 
telectual do país. &ses visitantes têm que ser hospedados, en- 
quanto aguardam a vez de serem recebidos pelo Reitor. A fun- 
cão de Amadeu era, pois, a de hospedar aquela gente ilustre e 
êle podia h o w d a r  quaisquer pesmas, por mais cultas que fossem, 
melhor do que ninguém. 

E tanto as incumbências entregues a Amadeu eram de na- 
tureza especial, que terminaram automàticamente, quando Lineu 
Prestes deixou a Reitoria,- ser Prefeito da Capital. O Gabi- 
nete de um Prefeito, mesmo de uma cidade como São Paulo, não 
precisava - e não precisa - ter homens como Amadeu cre Quei- 
roz, paraohospedar visitantes, porque, evidentemente, a clientela 
dos Prefeitos não é a mesma dos Reitores. 

E quando, assim, cessaram as funções de Amadeu na Rei- 
toria, voltou Qe para casa, pela segunda vez e desta, pela derra- 
deira. Estava encerrada a vida profissional de Amadeu e êle po- 
deria, enfim, cuidar só de literatura. 

Pois aquêle alto espírito não descansou Estando, como dizia 
Alexandre Herculano, na cômoda posição do homem que não tem 



mais nada a fazer neste mundo, senão, comer, beber e dormir, 
Amadeu, próximo já dos oitenta anos, ainda escreveu um livro. 
que foi publicado após a sua morte, aquelas originalíssimas me- 
mórias, que intitulára "Dos sete aos setenta e sete". 

NA POLÍTICA E NA ADMINISTRAÇÃO 

Um homem, com a opulência intelectual de Amadeu de Quei- 
roz, não poderia deixar de ser político. Político foi êle, primeira- 
mente na acepção eristotélica do vocábulo, pelo interêsse que de- 
via ter na vida social do país e do mundo. Quando o conheci, 
era só essa a política que fazia, pois não estava filiado a nenhum 
partido. Nem creio que, com as peculiaridades de seu espírito, 
pudesse caber em nenhum partido. Mas é certo que fizera poli- 
tica militante em Pouso Alegre. esse foi o tempo da juventude, 
em que devia ter tido exuberante vitalidade. E sendo sua terra 
uma cidade pequena, que devia forçosamente afogar o seu espí- 
rito, preparado para ação larga e forte, não podia deixar de fazer 
política. 

Interessou-se pela vida pública e liderou outros homens. Co- 
nheço, pelo que ouvi de sua própria boca, episódios muitos de 
que participou na sua atividade política. E chegou a ser Juiz de 
Paz, Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre. 

De sua passagem pelo govêrno municipal deixou vestígios 
importantes, e que não me posso referir em pormenor, para não 
sair dos limites dêste discurso. Dois fatos, porém, não posso dei- 
xar de mencionar, porque um revela a visão ampla e clara do 
administrador, que deve prever para prwer e outro a orientação 
da sua filosofia política. a 

Desde que conheci Amadeu, por volta de 1927, há mais de 
trinta anos, portanto, falava êle da conveniência e da necessida- 
de  de uma ligação direta. por eqtrada de automóvel, entre São 
Paulo e Belo Horiz~nte. ~ a ~ u e l a ~ o .  só se podia ir daqui à 
Capital de Minas Gerais pela Central do Brasil, em viagem esta- 
fante, via Barra do Piraí, que demorava cêrca ci'e vinte e cinco 
horas. Pensava Amadeu que os dois estados tinham interesses 
idênticos em uma rodovia que, cortando o Sul de Minas, atin- 
gisse Belo Horizonte, em menos de dez horas de viagem. Essa 
estrada, que êle sonhava e que, muitas vêzes meomostrou no ma- 
pa, poria Pouso Alegre a três horas de São Paulo. 

Pois essa estrada que êle, não sendo engenheiro, antevia há 
mais de trinta anos, aí está em plena realidade, chama-se Fernão 
Dias e tem sua diretriz estendida precisamente por onde Ama- 



deu desejava que tivesse. Pena, e grande, é que êle nã3 tenha 
vivido bastante para ver realizar-se êsse s~nho ,  que por tanto 
tempo, sonhou. 

O outro episódio, o político, foi a participação ativa e eficien- 
te que teve na Campanha Civilista, levantando o Sul de Minas 
com- a sua ação direta, escrevendo, falando, coordenando. Já eu 
sabia, por êle mesmo, desta participação. Agora, a participação 
de Amadeu está històricamente documentada na conferência que 
o Sr. Carvalho de Brito pronunciou em Minas. Tendo sido um 
dos chefes daquela campanha, o Sr. Carvalho de Brito, dentre os 
poucos nomes que podia mencionar em um trabalho necessària- 
mente reduzido, citou o nome de Amadeu, como dirigente da cam- 
panha no Sul de Minas. 

Que era um político nato, todos nós que o conhecemos na 
intimidade bem sabiamos. Via com clareza a evolução da histó- 
ria e as conquistas do nosso tempo, sem enganar-se em definições 
bisantinas. Seu pensamento era lúcido e claro, sabendo discernir 
com firmeza os seus próprios rumos. Pois sabia que, em política, 
como já cinicamente afirmára Talleyrand, a palavra muitas vê- 
zes serve para esconder o pensamento. 

Neste capítulo das atividades políticas de Amadeu, não posso 
deixar de fazer dois comentários de atualidade. 

Tive em mãos, graças à gentileza de D. Margarida de Queiroz 
Valentini, que cultua com apaixonado fervor a memória de seu 
ilustre pai, abundante documentação que Amadeu guardou da 
Campanha Civilista, da qual foi chefe eminentíssmo em todo o 
Sul de Minas. 

Encontrei nesses preciosos guardados até o bilhete de entrada 
para a Convenção Nacional d3 partido que escolheu Rui Barbosa 
como candidat% à Presidência da República. E' um tênue papel- 
zinho, com a respeitável idade de mais de cinquenta anos, pri- 
morosamente conservado, em que se lê a letra da fila de cadeiras 
e o número da poltrona que lhe coube. 

Mas dentre os dxumeiff8fconservados, encontrei coisas que 
me fizeram pensar demoradamente. Uma, foi o aspecto virulento 
que a Cam nha tomou. Há recortes de jornais de Minas, do Rio r e de São aulo, que estampavam editoriais, notas, notícias, se- 
ções pagas, em que Hermistas e Civilistas reciprocamente se inju- 
riavam. E a linguagem era duríssima, de lado a lado, com pesadas 
retaliações pess8ais, simplesmente horríveis. Exatamente, como nas 
mais violentas campanhas eleitorais de hoje, não se discutiam 
idéias, nem filosofias; atacava-se violentamente o adversário em 
sua honra e em sua dignidade pessoal. E não faltou nem a nr>ta 
saborosa do ataque, explorando o lado religioso do caso. Há uma 



dessas publicações contra Rui Barbosa, em que nã? só foi chamado 
de maçon, mas até de excmungado . . . 

Porém, o melhor documento é uma carta que me encheu de 
espanto. Se fosse dos dias de hoje, em que as massas procuram 
conquistar o poder, talvez nã? houvesse muito que estranhar, por- 
que essas massas ainda são naturalmente mal educadas e delas se 
podem esperar coisas de ética não muito correta. E' que as massas 
são ainda despreparadas para essas lutas e podem fazer coisas 
que, naturalmente, repugnam aos homens de boa elite e de edu- 
cação política mais antiga. 

Pois êsse inesperad~ e desconcertante documento é uma car- 
ta, de próprio punho, assinada por eminente homem público de 
São Paulo, um daqueles austéros varões da Primeira Repúlblica, 
pedindo que, ao lhe mandarem os resultados da eleição, para o 
noticiário da imprensa, aumentassem em vinte p3r cento o núrne- 
ro de votos dados a Rui Barbosa e diminuissem em quinze por 
cento o número de votos dados ao Marechal Hermes. Isso, em 
1909 e assinado por eminentíssim3 homem público de S. Paulo! 

Eu, por mim, que não costumo tentar morigerar nada (quan- 
to mais métodos eleitorais!) não chego a criticar aquela carta. Mas 
não posso deixar de lamentar que Amadeu nunca me tivesse mos- 
trado tão curioso documento. Pois bem imagino os comentários 
que faria, com a sua ácida e incurável irreverência. . . 

TAMBÉM HISTORIADOR 

Há poucos meses, o eminente Professor Tito Lívio Ferreira, 
um dos mais ilustres membros desta casa, publicava no "Estado 
de São Paulo" interessante artigo, situando nas e8feras próprias 
a História e a Literatura. Caminham História e Literatura, diz 
Tito Líviq ombro a ombro, mas independentes uma da outra 
e a separação é que, enquanto o literato perlustra as veredas da - fantasia e da ficção, o historiador se baseia na pesquisa. Assim, 
o documento diferencia as duas atividades. No entanto, nenhuma 
incompatibilidade existe entre ambas as atividades, sue podem 
reciprocamente se ajudar ou complementar. Aqui mesmo, no Ins- 
tituto Histórico, temos vários e ilustríssimos exemplos, a começar 
pela pessoa do autor do artigo, que é também primoroso estilista 
e pelo nosso preclaro presidente, que, sendo iguahente historia- 
dor emérito. é homem de grandes letras e membro dos mais dis- 
tintos da Academia Paulista. Podemos multiplicar por dezenas 
exemplos semelhantes. O ponto é que sabem êstes homens de 
dois instrumentos separar os campos. 



Fpi Amadeu membro desta casa. Colaborou convosco em 
vosso fecundo trabalho de pesquisa. Participou da vida do Insti- 
tuto e se interessou pelos temas que constituem objeto das vos- 
sas preocupações. 

Não ficou, porém, só nessa atividade; escreveu história tani- 
bém. Um d x  livros de sua expressiva bagagem literária, é um 
livro de pesquisa histórica pura - a biografia e a interpretação 
de uma figura do Segundo Império, o Senador José Bento, que 
era filho igualmente de Pouso Alegre e prestou altos serviços à 
sua terra. Esta biografia do Senad~r  José Bento é também um 
córte histórico, fixando a época em que viveu aquêle político, 
para traçar a crônica da cidade. 

Quem lê êsse trabalho, toma contact~ com uma faceta da 
irrteligência fascinante de Amadeu de Queiroz, que possuia a pa- 
ciência e a hones idade de pesquisador e a lucidez do intérprete. 
Para escrever êsse trabalho, Amadeu não só rebuscou livros ve- 
lhos e antigos documentos, onde quer que se encontrassem, como 
também se nutriu na fonte viva da tradição oral, ainda possível 
na época de suas pesquisas. 

O mérito dêste trabalho não está sòmetrte naquelas qualida- 
des já apontadas, mas está principalmente em um feitio peculiar 
à personalidade do autor, de não acreditar nas coisas só porque 
são repetidas. Tanto assim, que no prefácio em que apresenta O 

livro, esclarece que encontrou uma tradição fixada sobre as cir- 
cunstâncias em que foi assassinado o Senador José Bento e OS 

documentos que examinou levaram-no a outras conclusões. Foi, 
precisamente, para restabelecer a verdade histórica, deturpada pelit 
lenda, que teve a iniciativa de escrever e publicar aquela bio- 
grafia. e 

Foi além ainda. Como Walter Scott, escreveu e publicou dois 
romances históricos, "O Intendente do Ouro" e "Caias", que pre- 
enchem as exigências do gênero. 

Os dois romances são,4Wlamente, obras de ficção. Mas .iam- 
bém são obras de reconstituição, pois a ação se passa no sé- 
culo XVIII, nos tempos da mineração do ouro intensiva, em Mi- 
nas. Que* lê hoje êsses dois romances, vasados ambos em forma 
literária de emocionante simplicidade, como sabia Amadeu es- 
crever, não pode avaliar o trabalho de pesquisa que exigiu do 
seu autor. 

Outro trabalho de historiador de Amadeu, f ~ i  "Pouso Alegre 
e sua imprensa", publicado em 1930. Éste não foi um trabalho 
apenas de pesquisa, que, como se sabe, exige altas qualidades, 
dentre as quais avulta a da probidade. Neste trabalho existe mais 



do que pesquisa; existe interpretação, pois não teria muito sen- 
tido mostrar sòmente o papel pioneiro que teve a imprensa de 
Pouso Alegre. Devia fazer mais ainda e fez - interpretou uma 
época e o papel que representou a elite de sua erra época da 
Independência, na vida da província e no cenário político nacional. 

Se alguma c ~ i s a  se pode lamentar, é que tão interessante tra- 
balho tenho tido pequena circulação no país. Circunstâncias for- 
tuitas, de certa forma como que abafaram êsse livro e por isso 
não teve a divulgação que merecia. 

O ESCRITOR 

Como escritor, Amadeu de Queiroz ocupou lugar destacado 
em sua geração. Possuia todos os dotes do artista - a sensibili- 
dade, a imaginação criadora, o bom gosto, a clareza do estilo. 

Na mocidade, fez versos. Conheço pouco êsses versos, porque 
não os mostrava fàcilmente e não os publicou a não ser em jor- 
nais e revistas do tempo. Quando conheci Amadeu, em 1927, já 
se fixára na prosa, que era, na verdade, a sua forma peculiar de 
expressão. Já praparára, em sua sadia maturidade, a edição do 
primeiro romance que publicou, "Praga dc~ Amor", em que inter- 
pretou os problemas e as angústias da classe média, naquele pe- 
ríodo em o Brasil se preparava para reformular o seu regime 
político. Naquela década de Vinte, já a aristocracia rural, que 
nos governava d'esde o Segundo Império, perdera a hegemônia 
econômica e, consequerrtemente, estava em vésperas de perder a 
hegemonia política. 

"Praga do Amor" não é todavia um romance político, na 
acepção que dá ao gênero o sr. Temistocles Linhares. Mas a 
política estrutura as bases de qualquer sociedade 8, assim, refle- 
te-se em todas as instituições vigentes no tempo, influindo nos 
usos, costumes e preconceitos de cada época. 

A partir de "Praga do Am prosseguiu na sua 
atividade literária, publicando rr>mance que 
foi também favoràvelmente acolhido pela crítica, não recebendo, 
porém, grande consagração, porque o país estava distraido pelos 
sucessos políticos trazidx pela Revolução de 30. 

Em 1933 saiu o "Senador José Bento", trabalho histórico, já 
referido em outra parte desta biografia. 

"O Intendente do Ouro" foi publicado em lb37, o primeiro 
ãos seus romances em que fixou a época da mineração em Minas 
Gerais. Sem perder a liberdade de ficcionista, procurou recompor 
cenários e costumes dos fins do século XVIII, resolvendo, com 



felicidade, os difíceis problemas do gênero de romance histórico, 
raríssimamente tentado pelos escritores brasileiros. 

Em 1938 publicou " A Voz da Terra". &te romance é, para 
meu gôsto pessoal, o mais belo que Amadeu produziu É: uma 
história rural, impregnada pela beleza da paisagem mineira, na 
ondulação das suas serranias, no aroma do capim gordura em flor, 
no sussurro cantante das águas e na luz ampla das auroras e dos 
crepúsculos. 

Como acontecêra já com "Praga do Amor", a crítica recebeu 
"A Voz da Terra" com entusiasmo estimulante. E' que o escritor 
se aprimorava dia a dia, tornancbse completo senhor da palavra, 
que sabia empregar com precisão, elegância e bom gosto. 

Depois do romance, vem uma série de contos intitulada "Os 
Casos do Carimbamba", que foi publicada em 1939. Figuram ms- 
sa coletânea contos dos mais belos que se escreveram na l ígua 
portuguêsa, tendo sido um dêles - aquêle inesquecível "Chão 
ae terra prêta" - premiado em concurso que, pouco tempo antes, 
realizára "D. Casmurro", jornal de letras que se publicava então 
no Rio de Janeiro. 

Quando, em 1944, Amadeu publicou "Quarteirão do meio", seu 
nome já se projetára no mundo literário da época e era então 
escritor de renome. &te romance é uma história urbana, retra- 
tando a vida de um bairro de São Paulo, nos primeiros tempos 
depois da Primeira Guerra Européia, quando o Brasil começava 
a ser invadido pelas novas idéias de revolução social e os nossos 
costumes comecavam a modificar-se. 

Neste romance, Amadeu, que fora sempre cuidadoso com a 
forma literária, desvelou-se, revelando plenamente sua capacida- 
de artezanal, confirmando Goethe, na afirmação de que a boa 
obra literária se compõe de dez por cento de inspiraçáo e no- 

e venta de transpiração. Aquela forma quase perfeita que conhece- 
mos em um Anatole ou em um Machado, não nasce expontâ- 
nea e esfusiante do bico de penas inspiradas, mas é obra de pes- 
quisa, de paciência, de b o m a t o ,  de capricho e de fadiga. 

Publicou Amadeu, a seguir, em 1945, "João", romance que 
considerava o coroamento de sua carreira de escritor. Retratou 
também geste romance a paisagem rural de Minas Gerais, para 
mostrar que a tranquilidade idílica dos campos não pode criar 
homens complexos. João, principal personagem do romance, é um 
roceiro simples, acarrhado, vivendo na pobreza e na humildade 
da roça, semeoutros problemas, além do simples problema de 
sobreviver. 

Concordo em que Amadeu conseguiu neste romance o maior 
e o mais perfeito apuro da sua arte e do seu engenho literhrio. 



Dominava então plenamente a técnica. Mas, precisamente, porque 
escrevêra com o propóisto de revelar a simplicidade do viver 
sertanejo, conteve a sua vêia lírica, tãc, pronunciada e poderosa, 
que se revelára, com pompa e esplendor nos largos painéis d" UA 
Voz da Terra". De modo que, embora "João" seja, sob o ponto 
de vista de técnica literária, o melhc,r romance de Amadeu, na 
minha preferência, continuo afirmando que na «A Voz da Terra" 
o paisagista melhor soube falar à sensibilidade dos contemplativos. 

Em 1954, ferido pela enfermidade que haveria de abatê-lo 
dentro em pouco, publicou Amadeu um romance, "A Rajada", o 
último dos seus livros que chegou a ver impresso. Não foi na or- 
dem cronológica êste romance o último que escreveu Já estava 
escrito e pronto, quando lhe veiu a idéia de escrever "João". A 
publicação foi posterior por circunstâncias ligadas a problemas 
editoriais. "A Rajada'' é uma história sem grandes pretensões, na 
qual, porém, o maior interesse vem do fato de que se inspirou 
na Revolução de 32. Embora não tivesse tido Amadeu com êste 
romance intenções e propósitos que teve com os anteriores, a 
forma, como sempre, é bem cuidada e o estilo, como era o dêle, 
é belo e límpido. 

Eleito para a Academia Paulista de Letras, já velho e en- 
fêrmo, não chegou a tomar posse da cadeira, falecendo pouco 
tempo depois da eleição. E após sua morte, a família publicou 
suas memórias, esse interessante e irreverente livro intitulado 
"Dos Sete aos Setenta e Sete". 

Finalmente, no ano pasasdc,, publicou-se outro livro de 
Amadeu. É êste um volume de contos, selecionados por D. Rut 
Guimarães, escritora que também foi amiga de Arnadeu Foram 
êstes contos, que por uma ou por outra razão, Amadeu não publicou 
em vida, escritos em épocas diferentes e têm o mesmo primor 
de conteúdo e de forma do outro do mesmo gên%ro, "Os Casos 
do Carimbamba", com o qual tem afinidade pela natureza dos 
assuntos. 

.r, 
HOMEM DE LETRAS 

Creio, porém, Senhores, que Amadeu de Queiroz, homem de 
letras, foi uma personalidade em tudo digna da obra que produziu. 
Como se sabe, nem sempre acontece esta harmonia feliz entre a 
pessoa do artista e a sua produção. Infelizmente,*com muita fre- 
quência, se vê precisamente o contrário - homens de letras que 
escreveram livros expressivos, mas não tiveram sensível influên- 
cia espiritual na sua geração. 



E" difícil documentar uma afirmação destas, quando se trata 
de homens de quem não conhecemos senão a obra literária, tendo 
de sua vida apenas os fragmentos da mesma, que são inevità- 
velmente as biografias. E aqui cabe mencionar o problema a 
que se referiu o Professor Naief Sáfady, da Faculdade de Ciên- 
cias e Letras de Assis, em recente estudo sobre um livro de Garret. 
O problema é separar o homem da obra. E a dificuldade está 
justamente no ponto em que, enquanto da obra se pode fazer 
um estudo crítico, do homem não é fácil construir uma biografia 
que o revele inteiramente, porque na personalidade dos artistas 
há componentes extremamente sutis e imponderáveis, que são 
pouco suscetíveis de análise. 

Sabia Amadeu animar os jovem e estimulá-los na carerira 
das letras. Tinha sempre um modo verdadeiramente carinhoso 
no tratamento com todos nós, que eramos moços e inexperientes 
E se sabia estimular, sabia melhor ajudar indiretamente. Nunca 
se negou a ler originais de quem quer que fosse. E ao devolvê-los, 
explicava com bondade - as anotações que fizera não deviam 
ser tidas como ccrreções. Eram lembretes para conversar, pois 
admitia sempre que quem escreveu qualquer coisa, por estranha 
que fosse, teria suas razões e motivos. Era o que se podia chamar 
de crítica construtiva. 

As idéias estéticas de Amadeu eram claras e simples. Não se 
preocupava muito com as regras das escolas literárias. Para êle, 
o primeir9 dever do escritor era saber escrever. Não errtendia 
bem o grupo de jovens turbulentos que vinham das idéias reno- 
vadoras da Semana de Arte Moderna, e pregavam a liberdade 
de escrever erradamente. Para Amadeu podia haver liberdade de 
expressão, de técnica, de estilo, jamais lesão da língua, que é pa- 
trimônio de &dos e por isso inviolável. Repetia e acolhia as 
idéias, vigentes na época, em certos grupos de estudiosos, que 
só a boa língua conserva as obras literárias. Escrever errada- 
mente parecia a êle uma leviandade, pois quem não sabe escre- 
ver, não pode ser escritor. e s ,  escrever erradamente, de propó- 
sito, era absurdo indesculpável. 

Outro dever do escritor, para Amadeu, era a clareza. Quem 
e escreve nao deve propor enigmas, mas fazê-lo de forma a ser 

entendido. Não desculpava êsses escritores que escrevem de mo- 
do obscuro. E demonstrava o acêrto de sua tese com o exemplo 
dos grandes edkritores de todos os tempos e de tôdas as línguas. 
que são compreendidos com facilidade. Não citava só os de fic- 
cão, mas também os outros, os que não eram ficcioninstas - Ber- 
nardes, Luís de Sousa, Latino Coelho, Vieira. E roncluia seus ra- 



ciocúlios, informando que Sthendal, antes de escrever um romance, 
passava uma semana lendo o Código Civil, para embeber-se no sim- 
plicidade d9 seu estilo. 

Cabe aqui citar a lúcida observação do dr. Jonas Speyer, pro- . 

fessor da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, quando disse: 
"Qualquer tipo de mensagem, para se concretizar, necessita pelo 
menos de dois elementos humanos: o que a emita e o que a aceite. 
Aceitar uma mensagem significa mais d9 que simplesmente rece- 
bê-la: significa reproduzi-la na própria mente, entendê-la, com- 
preerrdê-la e apreciá-la". 

Entendia ainda Amadeu, tratando-se de ficção, que o livro 
deve ter qualidades suficientes para prender o leitor à sua lei- 
tura. Livro que não prendesse, para êle era livro que não servia. 
Por mais famoso que fosse o autw, se não prendesse, náo lia mes- 
mo. Ainda aqui se pode reproduzir a opinião de um especialista 
em literatura, o já mencionado Professor Speyer, para quem "a 
obra literária tem de cativar, do comêço até o fim, o interesse 
do leitor. sob pena de ser condenada por maçante e monótona". 

Infelizmente, Senhores, não me é possível, nos limites de um 
discurso, aprofundar-me no estudo da personalidade literária de 
Amadeu de Queiroz e sou, por isso, obrigado a cortar e a reduzir. 
No entanto, ainda uma coisa preciso dizer-vos. Era Amadeu 
homem de personalidade tão fascinante, que sabia aglutinar em 
torno de sua pessoa outros homens que, como êle, se preocupa- 
vam com os problemas da literatura. Por isso, durante mais de 
dez anos, Amadeu foi o centro da então famosa Rr>da do Baruel, 
que o saudoso Antonio Constantino chamou de Academia Baruel 
Esta foi uma academia informal, que nasceu expontâneamente 
e se formou com o tempo, sem estatutos, sem cadeiras e sem regi- 
mento interno. 9 

Amadeu, por longos anos, como já foi referido, exercia uma 
espécie de gerência da Drogaria Baruel, situada na esquina da 
rua Direita com a Praça da Sé. Suas funções eram ali de c~nsul-  
tor, mais do que executivas. Isso m g a v a - o  a permanecer horas 
na loja, apenas olhando o que acontecia e pronto a providenciar 
sôbre qualquer fato que ocorresse. , 

O lugar era de passagem quase obrigatória p8ra muita 
gente, em um tempo em que o centro de S. Paulo ficava no 
triângulo entre a Praça da Sé, o Largo de São Bento e a Praça 
do Patriarca. Os amigos passavam, viam Amaãeu0na loja e en- 
travam para dois dedos de prosa. Como Amadeu era gentil e 
acolhedor e tinha sempre idéias próprias sobre as coisas, princi- 
palmente, as literárias, o ponto foi se tornando de encontro. 



Por ali passavam e entravam os escritores da época. Mesmo 
correndo o risco de muitos esqueciment-, vale a pena citar alguns 
nomes: Léo Vaz, D. Rut Guimarães, Antonio Constantino, Edgard 
Cavalheiro, Fernando Góis, Mario da Silva Brito, Leonardo Arroip, 
Rui Bloem, Galeão Coutinho, Gabriel Marques, Afonso Schmidt, 
Paulo Cesar, Judas Isgorogota, Antonip Range1 Bandeira, Carlos 
Burlamaqui Kopke, Luiz Giovanini, Jamil Almansur Hadad, Mau- 
rício de Morais, Hildebrando de Lima, Joaquim Maciel Filho, 
Rossini Camargo Guarnieri, Maurício Loureiro Gama, Mario Do- 
nato, Mauro de Alencar, Edmundo Rossi, Osvald de Andrade, Ja- 
mes Amado, Nelson Werneck Sodré, Sergio Milliet. Infelizmente, 
creio haver omitido muitos nomes, porque a memória é uma coisa 
precária. Em todo caso, acredito haver mencionado uma boa 
parte daqueles escritpres que frequentavam a Roda. Não havia, 
porém, sòmente escritores; havia também professôres universi- 
tádos, como Lineu Prestes, Venârrcio Machado, José Eurico San- 
tos Abreu, e também advogados e magistrados, cpmo o Desem- 
bargador Manuel Gomes de Oliveira, o professor Carlos da Sil- 
veira e outros e outros, que frequentavam aquela academia tão 
peculiar e acabavam trazendo seus amigos e conhecidos, com o 
que, uns e outros se conheciam e uns de outros se tornavam 
igualmente amigos. Alguns morreram, outros mudaram-se, muitos 
se tornaram ilustres, sem referir os que já então eram ilustríssimos. 

O centro era Amadeu, com a sua risonha bonhomia, seu es- 
pírito abert9, sua alegria constante e jóvem. Alí se falava de arte 
e de literatura, de política e de religião. Pouco se falava da vida 
ialhêia, porque a Academia Baruel não era uma igrejinha literária. 
Era um ponto livre, de livre circulação de idéias e teorias. Cabia 
lá toda gente, porque a academia não tinha número certo de 
cadeiras Nem cadeiras tinha na verdade. C~nversava-se de pé 
e o ponto do Baruel foi, durante anos, o lugar melhor informado 
sôbre arte e literatura de toda a cidhde. 

O que reunia aquela -e e aglutinava suas idéias, era o 
espírito aberto de Amadeu, acolhedor com todos, amável com 
todos e que sabia dirigir a conversa no sentido construtivo, não 
dando a tmpressão de que estava dirigindo. 

Hpuve muita discussão acalorada e sabem todos que os te- 
mas de natureza estética são tão apaixonantes como os temas de 
história ou de política. As vezes as discussões cresciam. Então, 
Amadeu intervinha, com aquêle seu jeito suave de mineiro e se- 
senava o ambiente, chegando quase sempre a dar razão aos dois 
gmtos de vista em controvérsia. 



Esta academia, sem nenhuma dúvida, era em t ô m  de Ama- 
deu que funcionava. Porque o ponto se disolveu no dia em que 
o escritor se aposentou. Aquele cantinho acolhedor e quente, vi- 
brante de inteligência e de graça, se tornou depois um lugar c% 
mum e frio, como a esquina de uma outra qualquer drogaria da 
cidade. A Academia era Baruel pela loja, mas era verdadeiramen- 
te Amadeu de Queiroz, que a fundára sem querer e sem esfôrp 
a mantinha pela simples ação de presença, catalisador que era 
de homens e de idéias. 

Há pouco mais de um mês, Mario da Silva Britq publicava 
no suplemento literário do "Estado de São Paulo" um capítulo 
do seu "Diário Intemporal", referindo-se à Roda do Baruel. E' utn 
dep~imento precioso, em que Mario, com seu macio estilo de 
escrever, alinha frases de saudade, recordando-se de Amadeu e 
da Roda do Baruel, da que1 foi um dos mais ilustres e simpá- 
ticos frequentadores. Informa êle que "formavamos uma comuni- 
dade entusiasta, preparando-se para o futuro, planejando, sonhan- 
d3, e, como se diz em linguagem conservadora, tomamos rumo 
na vida, o que significa - ó dolorosa verifica~ão! - que m s  
fizemos os fantasmas dos nossos sonhos. Cada um foi para o seu 
lado, a Drogaria sumiu do mapa, Amadeu foi para o cemitério, 
seguiram-no vários outros, o grupo dissolveu-se. Mas, felizmente, 
ficou em cada um de nós, uma parcela ponderável daqueles dias 
de antanho. O que salvou muitos de nós, no e v ~ l a r  do seu destino, 
foi mesmo o seu lado Baruel". 

Nessa estranha Roda, a Academia Baruel, havia ainda uma 
peculiaridade - nem todos se conheciam uns aos outros, porque 
cada um tinha diferente horário de frequência. Tinhamos, pelo 
Amadeu, informação de todos, como iam de saúde, o que estavam 

e 
escrevendo, o que pensavam disto 9u daquilo. E por isso, o grupo, 
que nunca se reuniu plenamente em parte nenhuma, possuia uma 
certa unidade psicológica, coisa difícil de se obter de homens de 
letras, mas certamente provinda - mesmo involuntàriamente - - 
daquela atração cle Amadeu, que era o centro em torno do qual 
a roda girava. 

O melhor, porém, em lugar de continuar escreveudo sobre O 

que era a Academia Baruel, é dar a palavra ao própria Amadeu, 
que explicou o que pensava daquela roda que fundou sem querer 
e por direito de conquista liderou durante muitos anos. 

Diz, pois, Amadeu em suas memórias: "Com a publicação do 
meu quarto romance, "A V9z da Terra", atingi o alto da carreira 
literária, embora não me achasse muito à altura dela. O mais 
greto acontecimento dessa época, foi o considerável aumento da 



conhecida roda de literatos que durante alguns anos t o r n ~ u  céle- 
bre um canto da loja da velha Casa Baruel, com que, parece, 
pouco simpatisavam os filistinos". Interrompo a transcrição para 
confessar que ignoro t3talmente quem fossem êsses filistinos. E 
assim, a gente tem liberdade para incluir na classificação inú- 
meros figurões. . . 

Continuemos, porém, a transcrição: "Lamento não ser isto a 
narrativa de fatos sucessivos de uma história de escritor, para 
deixar nestas páginas os nomes d3s poetas, romancistas, contistas, 
críticos, cronistas, jornalistas, veteranos e estreantes daqui e de 
fora, que passaram pela "Roda do Baruel", esbanjando espírito 
e talento, deixando por lá planos e esperanças, desenganos, dú- 
vidas, perversidades e as piadas da elegre mocidade. Cumpre men- 
cionar que jamais os velhos, embora meus amigos, procuraram a 
nossa roda; ao contrário, passavam de largo; aquela mocidade 
ardente, combativa, afogada na eloquência terrivelmente indivi- 
dual, contrastava tanto com êles, que, se um dia se enfrentassem, 
não seria um encontro, seria um enc~ntrão. Foi um belo p p o  
de intelectuais - moços e moçss de talento, que, por largo tempo, 
me envolveram nos torvelinhos do espírito e me puseram em 
evidência com o vigor do seu aprêço. Dos grandes projetos que 
nasceram naquele fervor literário, apenes um vingou: fundou-se 
um jornal excitacl'o, crivado de espinhos revolucionários em todos 
os sentidos. Dizia-se Roteiro e mais parecia labirinto de imagi- 
nação. O primeiro número foi festa de orgulho e de vaidade e 
os subsequentes, tragédia de apertos e aperturas. Certo dia fe- 
chou-se a velha casa comercial, o grupo dispersou-se de uma vez 
e ret~rnei  às sombras, em que gosto de ficar. E' provável que, 
mais tarde, um daqueles tant3s moços que me rodeavam, ainda 
venha a contaroa história viva da saudosa "Roda do Baruel", para 
dizer em verdade que ela poderia ter sido tudo menos "igrejinha". 
Reconheço que êsse dever me caberia agora, e com entusiasmo 
me des~brigaria dêle, mas é assunto fora dos meus planos e dis- 
posições". 4 

Pois esta academia viveu só em função de um homem, que 
não tinhe por si o prestígio das velhas famílias, era pobre, não 
estava em posição social de relêvo e mão tinha mesmp um título 
universitário em que apoiar e justificar o seu nome e o seu pres. 
tigio. Nenhum $tu10 de nada, a não ser o de escritor, cmquis- 
tado heròicamente com os belos livros que escreveu. Mas êsse 
foi, creio eu, realmente, o único que desejr>u ter, quem não quis 
ter nenhuma outra ação neste mundo, senão a literatura e nunca 
qyis habitar outra república, senã6 esta Livre república das letras. 



CUIABA, CAMINHOS E PIANOS. . . 

Carloa Penteado de  Rezenüe 

Trevo de quatro folhas germinado por milagre entre as bre- 
nhas, Cuiabá vicejou qual uma raridade bem np centro geográ- 
fico da América do Sul. Pela sua posição, representa perfeita rosa 
dos ventos a despetalar direções. Para que pudesse crescer, foi 
preciso que outrora mãos rudes esmagassem c~lossos vegetais 
secularmente fincados na peneplanície mato-grossense (1). Os 
anos correram, e hoje Cuiabá é tronco que já tem dois séculos 
e meio de existência, cpm cêpa de sólidas raízes bandeirantes. 

Cidade de ouro e mel, nascida, segundo as velhas crônicas, 
como que por acaso, por artes dos dois índios que foram buscar 
mel no mato e ao invés disso encontraram ouro. Cuiabá esca- 
pou ao crestino inglório de outros muitos arraias de casas de p ~ u  
a pique e cobertura de palha. com milharal ao lado, num átimo 
surgidos do c h ã ~  no delírio da ourama, e no mesmo chão d e s  
(feitos em poeira, ruinas e abandono, assim que o ouro minguava. 

Cuiabá é um arcaismo brasileiro, porém arcaismo fundido 
cDm metal de requintada pureza e ainda cTe uso corrente. 

Nunca se disse ter sido boca de sertão, pmque onde jazia, 
sonambùlicamente mergulhada em atavismos e avatares, alí era 
o âmago, o cerrre do sertã9, ali demorava o próprio sertão bruto, 
a se dilatar em círculos concêntricos, visguentp de seiva e anima- 
lidade, todo eriçado de escarpe's..k empapad~ cTe pantanais, onde 
Q homem branco, pleno de assombros, surgia como um intruso 
perplexo. 

Que de decênios se escQaram, século dezoito em fora, antes 
que a civilização ali arribasse, desconfiadamente, quase a medo, 
.carreando luxos e novidades nos alforges dos aventureiros ou no 

e 
- t > r U ' ~  .dos intrépidbs eanoões. Distâncias impossíveis, trituradas de 
,perigos e sobressaltos sem conta, separavam aquela selvatiqueza 
das principais vilas e cidades do País, quase todas ainda espre- 
midas no cinturáo de areias do Atlântico. 



1 \mso Houve temporada em que a inteira região de Mato G- 
se resumia numa só estranha e sonóra palavra: Cuiabá, Era 
Cuiabá o sífnbolo do ouro e da fortuna, antevisão do El-Dwado. 
Seu nome evxava sonhos de coragem, cubiça e poder, e simultâ- 
neamente de morte, tragédia e frustração. E repercutia longe, bem 
longe, na Europa, onde os prodígios de suas minas excitavam 
fantasias e ambições. 

As crônicas da f~rmação de Cuiabá e das tremendas viagens 
fluviais de milhares de quilômetros, que se faziam para lá chegar, 
constituem toda uma saga heróica, verdadeira epopéia de uma 
geração. Não admira estejam nimbadas de uma aura de lendas e 
maravilhas. Pois não afirmou Saint-Hilaire que "aquelas gigan- 
tescas navegações (. . . ) ferem de espanto a imaginação dos eu- 
ropeus, acostumados a seus rios mesquinhos?" (2) 

Tempos de fábula foram aquêles; difíceis tempos em que 
bandeirantes, negros e índios se entranhavam de peito aberto no 
desconhecido, à mercê de todos os riscos e percalços, os mais co- 
muns dos quais vinham a ser a f ~ m e  e a própria morte. 

Durante anos a fio, a única via praticavel de penetração ru- 
mo aos gerais cuiabanos foi a fluvial. Inexistiam caminhos terres- 
tres. E era difícil alguém de bom senso, paulista ou emboaba, 
arriscar os bens e a pele organizando trQpas e caravanas, que 
teriam de varar através de cerrados, cordilheiras e florestas me- 
donhas, onde pululavam feras, abantesmas e selvagem bravios, em 
tratos onde num raio de dezenas de léguas nenhum pouso, nenhu- 
ma choça de gente branca medrava. 

Embaraçaram os ab~rígenes por todos os meios ao seu alcance 
o desbravamento das rudes sertanias, que por direito de con- 
quista e de nagcença lhes pertenciam. Em terra, nos campos da 
Vacaria ou nas ribas do Paraguai, galopavam os temíveis guai- 
curus cavaleiros, acometendo de surprêsa quaisquer caminhantes 
alienígenas. Nas matas, andavam de tocaia os incendiários caiapós. 
Nos rios Taquari e P a r a g u a i , a  das monções, e nos inurnerá- 
veis sangradouros do imenso Pantanal, punham-se de emboscada 
os crudelíssimos paiaguás canoeiros, inimigos ferrenhos dos bran- 
cos, sobre g ~ ,  quais flechavam em chusmas nas suas alígeras iga- 
ras de guerra. Grande foi o morticínio causado pelos paiaguás aos 
bandos monçoeiros. 

Por todos êsses motivos, a vila do Senhor Bom Jesus de 
Cuiabá quedou durante anos em estagnação, abandonada à pró- 
pria sorte, na dependência das caprichos de viagem das chamadas 
"monções de povoado", que eram os comboios de canoas, de  ca- 
ráter militar e comercial, que periòdicamente transportavam, em 



meio de mil peripécias. pessoas, gêneros, armas e mercadorias de* 
de a vila paulista de Araritaguaba, no Tietê, até o pôrto geral 
de Cuiabá m rio dêste nome. 

Terrivelmente se apresentava aquela jornada fluvial, e náo 
era qualquer um que se abalançava ao intento. Em 1751, D. 
Antônio Rolim, Conde de Azambuja, tendo de embarcar para 
o sertão, realizou no Rio de Janeiro, Santos e Sáo Paulo os seus 
aprestos, registrando o estado de espírito das populações a respeito 
da viagem: "E era tal sempre o horror com que todos falavam 
nela (. . . ) que receei muito me fugissem os soldadx todos por 
esta causa!" (3). 

Se era essa a disposição dos que,por dever de ofício, seguiam 
rumo à terra dos bárbaros, no coração da América do Sul, que 
se dirá ou se imaginará da psicologia dos habitantes de Cuiabá 
daqueles tempos? Porque à febre inicial do ouro, logo cerceada 
pelo arrôcho fiscal das autoridades adrede enviadas pela Metró- 
pole, sucedeu o marasmo, a carestia, o ~Tescontentamento, quando 
náo o êxodo. Poucos enriqueceram nas lavres auríferas. A maior 
parte, empenhando saúde e cabedais, no desvario de alcançar 
fortuna rápida. obteve em troca desilusão, ruína, sarcasmo. 

Assim, a melancolia pairou como um castigo sôbre a exis- 
tência cotidiana d% ciiiabanos, totalmente ilhados do mundo na- 
queles fundões selváticos. Em 1785, o paulista Diogo de Toledo 
Lara e Ordenhes, formad'o em Coimbra, moço de velor e sapiência, 
foi designado cDmo juiz de fora de Cui~bá,  onde chegou depois de 
cinco meses de percurso rio abaixo e rio acima. Escrevendo a um 
amigo, referiu-se à "prodigiosa distância que há entre nósn; e 
ad'wiu: "parecendo-me que jamais sairei dêste sertáo em que pre- 
sentemente levo uma vida triste e inquieta, porque não saio de casa, 
não tenho visitas, e só vou à Missa, e, aos sábados, à Câmara 
(...)". (4). 

Trinta e poucos anos mais tarde, havia piorado a situação. 
E o oficial de engenheiros port- Luiz D'Alincourt consigna 
va, num relatório, a propósito da Província de Mato Grosso, que 
tantos e tantos milhares de arrôbas de ouro fornecera ao mundo: 
'Zstá reduzida ao mais deplorável abatimento". (5) , 

Depois disso, muitas águas correram, muitos sóis faiscaram 
de chapa no dorso do Pantanal, mas quase nada mudou Em pleno 
Segundo Império, já no limiar da República, 1886, o sábio e ex- 
plorador alemão d'r. Karl Von Den Steinen lembrava que o cida- 
dão convocado para servir em Mato Grosso seguia como se fôsse 
para um exílio. Por iss? garantira alguém, com visos de veraci- 
dade: '23 a Sibéna BmsilWa!" (6). 



Não se diga, todavia, que aquelas paragens ficaram por com 
pleto alheias as manifestações culturais, nem que lá não chegassem 
os écos longínquos da civilização européia. Mesmo no sécu l~  XVIII, 
pôde Cuiabá dar mostras de incipiente gosto artística. Em 1772, 
o novo Governador General Luis de Albuquerque de Me10 Pe- 
reira e Cáceres foi recebido na vila com festejos que duraram 
vários dias e constaram &e missa cantada com música, "óperas e 
comédias em tablado público, slém de danças, bailes e outros 
divertiment~s ( . . . )" (7). 

Maior exuberância de afetos populares mereceu o juiz de 
fora dr. Diogo de Toledo Lara e Ordonhes, o qual foi em 1790 
homenageado no seu aniversário de maneira excepci~nal. De for- 
mação européia, por certo apreciou o dr. Ordonhes a longa su- 
cessão de festas realizadas rro espaço de cinco semanas cmsecu- 
tivas. Houve funções de igreja com mestre-capela; bailes com 
orquestra e exibição de contradanças, minuetos simples, minue- 
tos "da Corte", e passa-pés; cavalhadas e ranchos com máscaras; 
comédias, tragédias e entremezes, com os papeis femininos inter- 
pretados por. . . galãs; e recitação de poemas laudatórios por 
pífios vates locais. 

O ponto alto das festividades residiu na ópera ESIO EM 
ROMA, "representada pelos pardos". Ópera em Cuiabá? Não to- 
memos a palavra ao pé da letra. Naqueles tempos, 6PERA tam- 
bém significava qualquer representação teatral. Pois não existiram 
em várias cidades, de Norte a Sul do Brasil, as chamadas "casas 
da ópera?" (8). Teria havido então uma peça cantada, um simu- 
lacro da legítima ópera. Um cronista dêsses festejos (provàvel- 
mente o próprio Ordonhes) escreveu dessa noitada: "Cantaram 
muitas árias, que executaram bem, pois todos êles são curiosos 
na cantoria, além de que a dama que fazia O papel de Honória 
é músico (sic) de profissão, de voz e estilo. A orquestra foi nu- 
merosa e tocou muitas sonatas". (9). Na mesma crônica vêm 
referidos os seguintes instrummtos musicais: caixas, clarins, trom- 
pas, flautas, rabecas e trombetas. Pode-se-lhes acrescentar a guitar- 
ra, tão comum em t o d ~  o Brasil. 

Ora,& presença em Cuiabá do ilustrado juiz de fora dr. Or- 
donhes, homem capaz de despertar na vida um estímulo cultural, 
faz-nos supor que já por aquela época tivessem os cuiabanos pelo 
menos notícig da existência em outros lugares de um curioso 
e avantajado instrumento musical designado pelos têrmos cravo, 
ou piano-forte. 

Idêntica informação podiam trazer pessoas que viajassem pa- 
1-a fora, a negócios ou e s t u d ~ .  Em 1800, por exemplo, vkríos 



moços cuiabanos, por ordem do Governador Caetano Pinto de Mi- 
randa Moatenegro, seguiram pelo caminho do Pará (via Guaporé, 
Madeira e Amazonas) rumo a Portugal, onde foram completar 
seus estudos. (10).  No regresso, certamente encheram os ouvidos 
de seus conterrâneos com as pr-ápias e originalidades da velha 
Europa. 

Mas não é crive1 que já nesses albores do século XIX algum 
desconjuntado cravo ou piano tenha ido dar com os costad2s na 
distante Cuiabá. Pois se até na Capitania de São Paulo, ali en- 
costada ao litoral, era difícil, complicado, o acesso serra acima e 
pelas trilhas do interior, de um simples piano! Coube a Sorocaba 
a primazia, em 1811, de receber um pequeno cravo, trazido pela 
comitiva dos suecos c~ntratados para a Fábrica de Ferro do Ipa- 
nema. Em 1813, o viajante Gustavo Beyer viu pianos na Capital 
paulista. E Pôrto Feliz, em 1820, se engalanou toda para acolher 
o primeiro piano-forte chegado a vila. 

Ora, Pôrto Feliz era a mesma Araritaguaba ribeirinha de 
outrora e dalí, na quadra da Independência, ainda partiem monções 
para Cuiabá, como a em que seguiu Hercules Florence em 1826 
O introdutor do piano naquela vila fora o próprio vigário local, 
Padre André da Rocha e Abreu, ali nascido, h3mem de tempe- 
ramento ingênuo e bonachão, que "sabia música e tocava piano, 
artes que aprendeu fora da Capitania de São Paulo, talvez no 
seminário onde se ordenou". Este Padre André era irmã2 de Ma- 
noel Cardoso de Abreu, experimentado viajante dos sertões mato- 
grossenses, autor da curiosa obra "Divertimento Admirável para 
os hist~riadores observarem as máquinas do mundo reconhecidas 
nos sertões da navegação das minas de Cuiabá e Mato Grosso", 
obra escrita em 1783. (11). 

Tôdas estas coincidências induzem-nos a peeunter se por 
acaso não teria partido de Pôrto Feliz, numa monção, o primeiro 
piano que num dia alvissareiro arribou às plagas de Cuiabá. Im- 
possível? Convenhamos que das mais ásperas era a rota das mon- 
ções, verdadeira "via dolorosa", kRo afirmou Afonso de E. Tau- 
nay, e de muitas maneiras imprópria para o transporte de um 
delicado piano. 

Perto de três mil e quinhentos quilômetros (ou,%a medida 
antiga, quinhentas e trinta e uma léguas) precisavam ser nave- 
gados até Cuiabá. (12) .  No comêço, rodavam rio abaixo, pelo 
Tietê, os canoões preparados em Pôrto Feliz. E <s tripularrtes - 
pilotos, proeirm, remeiros, encarregados da carga - mais os pas- 
sageiros, todos solidários entre si, arrostavam de ânimo forte crs 
perigbs e provações da longa viagem. E eram baixios, corredeiréis, 
cachoeiras, encalhes de canoas, varaqõès por terra. n e v d o s  ma- 



tutinos, doenças, mosquitos, tempestades. . . De noite urravam cn- 
ças pertp do acampamento. Vez por outra, nas margens, surgiam 
horrendas sucurís espapaçadas ao sol. (13). Por toda a parte, aves 
em grande quantidade. 

Atingidp o rio Paraná, descia por êle a monção, até encontrar 
a barra do Rio Pardo, correntos~ e encachoeirado curso, que pre- 
cisava ser penosamente vencido. Quase nas cabeceiras do Pardo 
demorava a Fazenda Camapuã, "que se estabelecera naquele 
lugar em benefício dos viajantes", conforme explicou o citado Ma- 
noel Cardoso de Abreu. Alí ocorria original varadouro, sendo as 
canoas, e demais trens da mcrnção, cenduzidos em carros puxados 
por várias juntas de bois através de um espigão, em caminho de 
duas léguas e meia. Do lado oposto, já na bacia do Paraguai, eram 
as canoas postas novamente a flutuar nas águas do rio Camapuã. 
Dêste passavam para o spturno Coxim, célebre pelas aterradoras 
cachoeiras, apertadas entre altos rochedos, onde tantos barcos se 
perderam. No Taquari, es águas se alargavam, não oferecendo a 
navegação maiores tropeços de então pn- diante. 

Alcançado o Paraguai, embicavam os canoões rio acima, en- 
frentando a zona de mistérios do vasto e terrífico pantanal. S9b 
aquêle plácido manto de aguaçais, ilhas e lameiros, fervilhavam 
os perigos e incômodos: piranhas carniceiras, jacarés, onças, exér- 
citos compactos e invencíveis de mosquitos e pernilongos.. . Em 
compensação, maravilhavam-se os viajantes com a colorida pas- 
sarada aquática, a voejar em fantásticos bandos; tuiuius, aracuãs, 
biguás, anhumas-pacas, zabelês, araraúnas, tachãs . . . Naquelas 
alturas, por vêzes era também necessário anaar precavido cpntra 
o gentio. 

Contra 5 corrente, com lentidão, avançavam os novos ar- 
gorrautas, deixando para trás o Paraguai e o São Lourenço e, por 
fim, investiam pelo Cuiabá, ansiosos por chegarem ao ensolarado 
pôrto de desembarque das minas, depois de cinco ou mais meses 
sofridos de percurso. R e m a w m ,  assim, com felicidade, a estu- 
penda gesta, de que eram os heróis anônimos e inconscientes. 

Em 1751, abicando à dourada Cuiabá, ouviu o Conde de 
Azambujarno pôrto o trom de "duas peças de artilharia, que estive- 
rqm salvando (diz êle) desde que me avistaram". Em 1773, uma 
monção de povoado trouxe lá da remota Araritaguaba outras duas 
bocas de fogodestinadas às fxtificações de Mato Grosso. Muitos 
anos depois, em 1826, Hercules Florence podia ainda escrever: 
"as remessas do govêrno têm czmtinuado a seguir pelos caudais, 
não só em vista de menor despesa, como por ser o único meio 
de transportar artilharia. ( 14). 



Pois muito bem: se até canhões com suas carretas embarca- 
vam nas monções, pode-se concluir com vantagem e certeza que 
objetos de igual ou menor pr>rte (embora extravagantes pela sua 
destinação) também pudessem ser transportados nos rijos canoões 
de às vêzes quinze metros de comprimento. Lembrou o hist~ria- 
dor das bandeiras, baseado em velhos documentos, que os ca- 
noões comportavam até "300 arrobas de carga (pertr> de 4.400 
quilogramas)". ( 15). 

Não, não há dúvida: era perfeitamente possível um piano 
chegar a Cuiabá pela líquida estrada das monções, "a maior das 
viagens fluviais do Universo", no dizer de Afonsr> de E. Taunay, 
muito embora algo desafinado pelos inumeráveis sacolejos. . . 

A êsse respeito, um único argumento contrário se levanta: é 
que, quarrdp os pianos comecaram a aparecer no interior paulista, 
cêrca de 1820-1830, já as monções de caráter comercial iam-se 
tornando mais raras, substituidas a pouco e pouco peles viagens 
de tropas de muares, conforme testemunhou Saint-Hilaire. 

Que as monções conduziam objetos e mercadprias já de certo 
luxo, não muito adequados à vida sertaneja, deduz-se do que se 
lê em mais de um viajante. (16). Em Camapuã, por exemplo, na 
rústica fazenda a meio caminho de Cuiabá, onde havia o célebre 
varadoum, local de parada obrigatória para reabastecimento, po- 
diam ser encontrados muitos dêsses trestes. De passagem por Ca- 
mapuã, já então em plena decedência, em 1867, viu o futuro Vis- 
cmde de Taunay numa casa "um grande oratório de jacarandi, 
esculpido e largo altar de incontestável valor artístico"; e nr>utras 
casas, "cadeiras antigas de espaldar, camas e cômodas com obras 
de talha e ferragens, que fariam as delícias do mais exigente co- 
'lecionador de antiqualhas e curiosidades". (17). 

a 
Sim, havia lugar para um modesto piano no conjunto de ope- 

rações de uma monção. Ora, se 9 fato realmente ocorreu (e como 
poderemos hoje saber?) o que nos fere de espanto é o caráter 
de absoluta gratuidade que e n v o l v w  episódio. Porque canhões, 
armas, munições tinham o seu embarque justificado pela premen- 
te necessidade disso tudo nos sertões e frmteiras do Brasil. Mas 
um piano. . . Que função podia ter um piano em Cuiabá-no meio 
de índios, mosquitos e aventureiros? 

No século XIX, que outros caminhos ligavam Cuiabá com o 
restante do Brasil? Pelo Norte, fazia-se uma longa derrota, apro- 
veitando a descida dos rios Guaporé, Madeira e Amazonas, com 
ponto final em Belém do Pará. De relativa importância e interesse 
comercial, parece ter sido bem menos utilizado êsse percurso. Por 
terra, trilhas e picadas em precárias condições iam, paulatinamente 



aproximando Mato Grosso das Províncias de Goiás, Minas G~ra i s  e 
Bahia, não h t a n t e  o receio continuado dos tropeiros e viajantes 
de toparem com índios ou feras. Com relacão a São Paulo, apre- 
sentava-se idêntico o problema das vias terrestres. como explicou 
um historiador: 

"Se bem que tanto preocupasse o govêrno colonial e o go- 
vêrno independente do Brasil a ligação por terra de São Paulo 
com Mat9 Grosso, e sendo essa comunicação a que menor distân- 
cia e maior facilidade oferecia, contudo só em nossos dias ( . . . ) 
em 1906 foi que se conseguiu definitivamente trafegar êsse ca- 
minho". ( 18 ). 

Por conseguinte, não foi por aí que chegou a Cuiabá o pri- 
meiro piano! 

Mas pelo Sul abriam-se de par em par as portas do soberbo 
Paraguai, vasto caudal de águas manszs e barrentas, "notável por 
dar nevegaçã~ limpa até quase às suas cabeceiras" na expressão 
de D'Alincourt. Autêntico presente da natureza, grandes embar- 
caçóes a vapor podiam por êle subir bonançosamente desde o 
'Atlântico, varando antes o Paraná, até o centro de Máto Grosso, 
inclusive Cuiabá n9 rio dêste nome, numa extensão de 600 léguas. 
ativando o c~mércio e o povoamento daqueles afastados rin- 
cões. (19). 

Aqui começa uma outra história. Porque, se a natureza assim 
favoràvelmente dispôs as coisas, houve ao revés um homem que a 
tudo se opôs. Em 1811 conquistou o Paraguai a sua independên- 
cia, libertando-se da tutela espanhola; e em 1814, o advogado Dr. 
Rodriguez Francia arvorou-se em ditad'or perpétuo, encerrando a 
nova nação numa redoma de xenofobia, segregando-a mesmo do 
resto do myndo. (20). 

Carlos Antonio L~pez,  que lhe sucedeu em 1840, e o filho 
dêste, general Francisco Solano Lopez, educado na Europa, e pre- 
sidente desde 1862, prosseguiram de certa maneira a tradição 
política do tirano dr. F ra r r ' ,  mantendo por cálcul~ o p v o  para- 
guaio afastado do convívio com os demais países. 

Ora, ao Império brasileiro interessava muitíssimo a livre na- 
vegaçái, internacional dos rios Paraná e Paraguai, tendb em vista 
não sòmente uma comunicação fácil e relativamente rápida com 
a sacrificada Província de Mato Grosso, como também a defesa 
das fronteirgs de oeste. Esbarraram, todavia, as inten~ões- bresi- 
leiras na má vontade premeditada do govêrncl paraguaio, que 
levantara, além do mais, às margens do ria, fortificações como as 
de Humaitá e Olímpia, visando a estrangular o .trânsito Bwial. 

_P.ar.isso afirmou 0 arguto Gustavo Barroso, a propósito de Salano 



Lopes, que "fora sempre seu pensamento secreto manter, apesar 
dos tratados, a clausura dos rios". (21). 

Se assim acontecia, conjecture-se quantos entraves legais e 
dificuldades de ordem policial cercavam, naquele perixlo, a sim- 
ples pessagem pelo rio Paraguai de viajantes e mercadorias com 
destino a Mato Gr-so. Parece óbvio que, com semelhante regi- 
me, poucos objetos europeus, vindos pelo Atlântico, pudessem al- 
cançar rio acima o sertão brasileiro. 

As restrições de sentido político e comercial das autoridades 
paraguaias, iniciadas ocm o autócrata dr. Francia, afetavam ou- 
trossim a vizinha República Argentina. Quer isto significar que 
o singelo ato de aquisição ou encomenda, no entrepôsto de Bue- 
nos Aires, de um piano de procedência eur~péia devia constituir 
problema algo complicado. Quanto mais a sua remessa para a 
distante Cuiabá! 

Sómente depois da guerra de 1865-1870, com a ampla vitória 
das armas imperiais, foi o famoso e cobiçado rio franqueedo à 
nevegação, sem mais sofismas nem ambages. 

Já por êsse tempo, é certo, havia pianx no Paraguai. Em 
1869, o jovem oficial do exército brasileiro Alfred'o d'Escragnolle 
Taunay, mais tarde Visconde de Taunay, invadiu. depois da ba- 
telha de Peribebui, uma das moradas de Solano Lopes. E ali, 
durante mais de duas horas, improvisou no abandonado e harmo- 
nioso piano de Madame Elisa Lynch, a perniciosa amante israe- 
lita do ditador. Devia ser um belo instrumento, recebido direta- 
mente da Europa, via Rio da Prata, ou comprado em Buenos 
Aires. Além do mais, merecendo aristocrático tratamento, já que 
por vêzes da sua afinação se encarregava um militar graduado, 
o tenente-coronel Thompson, íntimo da celebérrima Lynch. (22). 

e 
Pela exposição e análise de t o d x  êsses fatos e pormenores, 

até aqui relacionados, percebe-se como será difícil descobrir de 
que maneira, e quando fr>i parar em Cuiabá o primeiro piano. A 
mingua de documentos, lançam-se -teses. 

Embora desmembrada da civilização, por fôrça de uma con- 
juntura geográfica, nem assim deixava a Capital mato-grossense 
de ter vida social, tanto mais necessária quanto, fora da& quentes 
horas de trabalh3, escasseavam por inteiro distrações à cidade. O 
único passeio local era o caminho do pôrto. Nas atividacres sociais 
preponderavam, é bem de ver, as tradicionais festas religiosas, 
com missa, procissã~, música e foguetório. Qualquer viajante, ou 
estrangeiro, arribado a cidade, deveria ser considerado "persana 
grata",, se trouxesse novidades do mundo que viçava além do 
Pamtanal e da Chapada. . . 



Muito raramente uma personalidade ilustre transitava par 
Cuiabá, sob a curiosidade geral. Mais imulgar ain& o fato de 
figurões da política ou da ciência ali permanecerem semanas ii 
fio. Em 1827, alvoroçaram-se os cuiabanos com a presença em 
seu meio dos membros da ~ x p e d i ~ ã o  do Barão de Langsdorff, 
v i n d ~  de Tietê pelos nos e com destino ao Amazonas. 

Êsse grupo de sábios e artistas estrangeiros demorou-se perto 
de um ano em Cuiabá, efetuando também excursões e observa- 
ções nos arredores. Orgenizador e responsável era o alemão Jorge 
Herrrique Langsdorff, consul geral da Rússia no Brasil, e cientista 
de renome, o qual fora pelo Czar Alexandre I encarregada de 
uma missão científica em nossc> hinterland. Acompanhavam-no: 
Luiz Riedel, botânico; Rubzoff, oficial da marinha russa e astrô- 
nomo; Amado Adriano Taunay, primeiro desenhista; e Hercules 
Florence, segundo desenhista, a quem pc>r sorte competiu, com O 

lápis e a pena, imortalizar as peripécias da expedição. 
Calcule-se o impacto provocado na atrasada sociedade local 

pela companhia e conversações de pessoas de tão alto nível cul- 
tural. O Bar53 de Langsdorff, já na casa dos cincoenta, conhecia 
numerosas terras tendo viajado em redor do globo. Deixara no 
Rio de Janeiro a sua esposa "senhora culta e boa pianista". Amado 
Adriano Taunay, filho do conhecido pintor francês Barão de Tau- 
nay, contava sòmente 25 anos e já se tornara pintor de mereci- 
mento; também circunavegara o mundo na proveitxa expedição 
do Senhor Louis de Freycinet e era, segund2 mais tarde revelou 
o seu sobrinho Visconde de Taunay, musicista consumado. Ccrn- 
tribuiu êste fato para que pudesse identificar e recolher, em 
Cuiabá, variadas composicões religiosas do Padre Jose Maurício 
Nunes Garda, "tesc>uro que infelizmente se extraviou e nunca 
chegou ao Rio de Janeiro, apesar das diligências da família". (23). 

Com os demais companheiros (Hercules Florence tinha então 
23 anos de idade), devem ter participado de inúmeros saraus, 

d 
bailes e reuniões, deixando no ambiente traços do seu prestígio. 
Com efeito, lembrou José de Mesquita - grande conhecedor do 
passado ~ u i a b a n o  - que a partir daquela época, nas festas, ao 
invés d c ~  antigos e retrógados minuetos e passa-pés, usou-se dan- 
ças a "russiana", por influência é certo dos estrangeiros. Que es- 
pécie de danfa f&se essa, já não sabemos. (24). 

O mesmo José de Mesquita, no conto TIBARANÉ, onde vem 
mencionada a "russiana" intrMuzida pela Comissão Langsdorff, 
deixa explícita a existência sucessiva de cravo e piano em Cuiabá, 
aproximadamente por aquêle tempo. (25). 



Não é improvável, por conseguinte, que já havendo, como 
parece confirmado, um cravo, ou um piano, na cidade. nêle pu- 
desem ter tocaao os europeus, pelo menos o inquieto e ardorosc 
Taunay. 

Por volta de 1843, jxnadeando em longa peregrinação cien- 
tífica pelas partes centrais da América do Sul, visitou Cuiabá O 

famoso naturalista gaulês Conde Francis de Castelnau. Recebido 
pelo Presidente, Coronel Gomes Jardim, foi anotando particulari- 
dades curioses do povo e da cidade, inclusive a presença de 
índios vagueando pelas ruas largas e bem calçadas. onde se levan- 
tavam alguns sobrados com balcões de ferro. Admirou-se o autor 
da atividade comercial do lugar, e referiu-se às caravanas de mua- 
res, que já regularmente trotavam entre Cuiabá e o Rio de Janei- 
ro, sobretudo. Mas, no seu relato, nenhuma alusão fêz à existên- 
cia de pianx na cidade. (26). 

Parece-nos justo, pois, concluir que nos meados do século XIX 
os raros e ignorados pianos recebidos em Cuiabá constituiam exce- 
ção no ambiente. Eram mesmo um luxo de gente privilegiada, de- 
vido às enormes dificuldades de transporte. Se vinham por terra, 
imagine-se que de trancos e vascolejos não padeciam desde o li- 
toral, na longa caminhada pelos cerrados e 'sertões, encarapitados 
em banguês de carga, amarrados em carros de bois ou nos lom- 
bos de mulas, suspensos por paus aos ombros de negros possantes, 
ou sabe-se lá Deus mmo! Se vinham pelo rio Paraguai, tinham 
forçosamente de arcar com o pagamento de taxas e impostos, além 
das outras complicações próprias da ditadura dos Lopes. 

Pobres pianos! Foi sòmerrte depois de terminada a guerra 
com o Paraguai que puderam aproveitar-se do livre trânsito flu- 
Via1 para, pelo Sul, invadirem Cuiabá, onde já eram bemquistos, e 
onde tanta gente há anos suspirava por êles. 

Mas não deixava de ser absurdo que um piano negociado no 
Rio de Janeiro tivesse de passar por três países estrangeiros antes 
de chegar a Mato Grosso. Foi ess-situação exprobrada em 1884 
por um conspícuo germânico, que verificou ademais a inexistência 
na Província de estradas de ferro e telégrafo. Cidades. apenas duas 
tinham significação: Cuiabá e Corumbá. As cartas leyavam um 
mês ou mais para virem da Corte à Capital mato-grossense. 

O cientista alemão Dr. Karl Von Den Steinen realizou em 
1884 uma l ~ n g a  excursão pelo Brasil Central, sewido por mais 
alguns companheiros. Escritor agradável, narrou posteriormente as 
suas experiências de viajante bem humorado, que sabia examinar 
não sòmente a natureza, como também os aspectos humanos e 
-iaia 



Chegados a Assunção, no Paraguai, ali esperaram os sábios 
um navio que demandasse Cuiabá, 2.100 quilômetros ao Nor- 
t e  (!?). A viagem no vapor RÁPIDO decorreu monótona. Modor- 
ravam a bordo soldados brasileirx, um mouro gigante, um armê- 
nio vendedor de rosários, negros etc.. Dentro e fora da embarca- 
ção - calor e mosquitos. Um bocejava, outro fumava, aquêle dor- 
mia, acolá uma dama escrevendo diário. . . Mas Oh! milagre, 
havia a bordo um piano! E logo os alemães dêle se valeram para 
tocar e cantar, espantando a sensaboria da viagem. 

Em Corumbá reembarcaram num pequeno e moroso vapor de 
rodas, o COXIPÓ, com cêrca de trinta metros de comprimento e 
seis de largura, apropriado para navegar nD Cuiabá, rio já mais 
estreito. Desta vez, porém, nada de piano a bordo. 

O precedente do RAPIDO leva-nos a supor que outros bar- 
cos de carreira, de bandeira nacional ou paraguaio, também abri- 
gassem pianos para distraçã~ dos passageiros. Pátrios, circula- 
vam o vapor CORUMBÁ e os "paquetinhos do Loyd Brasileiro, 
NIOAQUE, COXIPÓ e RIO VERDE", que faziam uma viagem 
mensal entre a Côrte e Cuiabá. (27). 

Triunfal era a chegada de um dêsses barcos à Capital mato- 
grosserrse. A cena reqetia-se cada mês. No pôrto um robusto ca- 
nhão calibre 11 estr~ndava os ares com um tiro. (Vinha dos 
tempos coloniais êsse costume). Corria o povo todo para as bar- 
rancas do rio, já ouvindo o rmfenho e demorado apito do vapor, 
que se aproximava num alvorôço de espumas. E no quartel um 
corneteiro "tocava a alvorada ainda mesmo que fôsse meio-dia, 
pois era um caso de alarme!" (!?) (28). 

Do pôrto à cidade propriamente dita medeava meia légua, 
que Von Den Steinen percDrreu já adivinhando a "indizível tran- 
quilidade idílica", que pairava sobre as moradas dm quinze mil 
e tantos habitantes. Quase dois meses permaneceu ali, com os seus 
colegas, em preprativos. Tediosa parecia a vida local para os re- 
cém-chegados. Logo, porém, verificou o sábio alemão que assim 
não era para os cuiabanos, sabiam muito bem como gastar 
o tempo: 

"Não é possível que haja uma outra cidade no mundo onde 
se toque p a i s  música, se dance mais, se jogue mais baralho do 
que aqui. . . É impossível, também, que em algum lugar se alteiem 
mqis frequentemente os estandartes da procissão e se saiba associar 
melhor as missas com os prazeres sociais". 

~ravando*rela~ões com um alemão professor de piano, o se- 
nhor Carlos, ali residente, soube que quando êste chegara apenas 
cinco pianos havia em Cuiabá, ao passo que em 1884 se contavam 
sessenta. (29). J - 



Era uma orgia de pianos! Sessenta para 15 .O00 pessoas, na- 
quelas lonjuras, resultavam num piano para cada 250 cidadãos. 
E a ccmsequência era esta: "Na rua mais esconsa, poder-se-ia ou- 
vir todas as noites, os "Sinos do Mosteiro" ou a "Prece a Uma 
Virgem" - surradas peças do repertório pianistico.. . 

Não havia residência franqueada aos alemães que não abri- 
gasse um piano: "As visitas que faziamos a noite passavam-se 
sempre num ambiente franco e agradável. Abundância de cerveja 
e muita música (. . . ) Na casa de um colega esculápio, nascido 
em Cuiabá, passamos horas bem divertidas. A esposa, nascida no 
Rio, tocava muito bem piano. O filhinho do casal chamava-se Tar- 
tini. D. Eugênia estudava diàriamente durante quatro horas e 
possuia uma habilidade espantosa". 

Certa vez, amàvelmente recebidos por uma senhora, estavam 
de prosa na sala quando de surprêsa três cabras invadiram aos 
pulos o recinto, ameaçaram golpear o piano e também às cabrio- 
las se sumiram pelos fundos, diante do pasmo dos teutos e da 
completa indiferença da hospedaria, talvez já habituada a cenas 
como aquelas. 

De outra feita, compareceram de noite a um chá dançante do 
Clube Familiar Terpsicore, num sobrado no Largo cra Igreja, com 
a presença do estimado Barão de Batovi, Presidente da Província. 
Havia no local sala de jogos, bufê, galeria para as senhoras e um 
pequeno salão com um piano. Noitada completa, com discursos, 
danças e igualmente um pouco de arte: 

"Duas damas cantaram um dueto, uma outra tocou com mui- 
ta vivacidade uma fantasia sôbre "A Ultima Rosa". Os dedinhos 
nas teclas - diz Vorr Steinen - pareciam faiscos cre fogo de arti- 
fício, perturbavam a própria vista". (30) 

A todas essas festas, é muito prwável também estivessem 
presentes algum. . . índios (guanás? guatós? borbtós?), mas 69 

lado de fora, na calçada, espiando surpresos ou deslumbrados o 
que dentro nos salões acontecia. . . 

(Como reagiria um silvícola. habituado ao seus bárbaros ins- - trumentos, ao ouvir as suaves harmonias de um piano?). 
Toda essa efervescência pianística da gente cuiabana do sé- 

culo XIX faz-nos pensar que ao meio não faltaram professores de 
música, vindos os primeiros ãe centros mais cultos, éoclaro, para 
ensinar a pêso de ouro as sinhazinhas e um que outro sinhô. Con- 
certistas, porém, não produziu a cidade, onde todos eram meros 
diletantes. Apenas um nome se conhece: o do &logrado Pedro 
Gaudie Lei, falecido demente (1850-1905), que estudou desenho 
na Europa e foi também exímio pianista, além de professor de 
música e desenho em sua terra natal. (21). 



E pelas doces noites cuiabanas de outrora, ano após ano, desde 
o Pôrto Geral até a curva da Mandioca, zunzunavam na morna at- 
mosfera os ramos dos tarumãs, os cochichos dos grilos e dos sa- 
p x . .  . No quiriri dos casarões de taipa, sesteavam pessoas nas 
redes, enquento outras jogavam loto ou gamão, ou liam jornais 
atrasados da Corte. Pelas ruas desertas, silêncio e escuridão, sob 
o tremeluzir das constelações. 

Mas num recanto qualquer havia sempre um pássaro oculto 
a desatar o seu PRIPIRI: era o piano, que começava a gorjear, 
e muito embora prêso na gaiola da sala, a sua voz melodiosa se 
evolava e, eterisada, ia lá fora despertar os duendes, conversar com 
o eco. extasiar corações enamorados. . . (32). 

Por isso iniciou José de Mesquita um sonêto com êstes versos: 
"Gosto de ouvir as músicas antigas 
Que para mim tocavas ao piano 
........................"( 33) 

Pian- de Cuiabá! Quendo soavam, era como se fhse  no tem- 
po da enchente, as águas a invadirem o Pantanal: tudo se dila- 
tava, transbordando de emoções, e as notas, como a mesma pas- 
sareda ribeirinha, alto pairavam no ar, em sonoros arabescos es- 
voaçantes . . . 

No século XIX, os pianos cre Cuiabá substituiram a visão 
aventurosa das minas de ouro por um El-Dorado familiar, domés- 
tico, onde as pepitas em casa mesmo escorregavam p3r entre os 
dedos, sob o aluvião das sonatas, romances e modinhas. 

Pianos de Cuiabá.. . Riqueza de um passado extinto. 
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CURIOSO CRIME DE IMPRENSA E M  1866 

. . (Um processo contra Américo de Campw) 

7 de setembro de 1827. 

O beiano da cidade do Salvador, José da Costa Carvalho, fu- 
turo barão, visconde e marquês de Monte Alegre, gran-cruz do Cru- 
zeiro e da Legião de Honra, vindo para São Paulo há apenas seis 
anos, como juiz-de-fora, completava nesse dia trinta e um anos e 
sete meses de idade. 

Formado em ciências jurídicas e sr>ciais pela universidade de 
Coimbra, já galgara, na luminosa carreira que o levaria a Ministro 
do Império, a Presidente da Província de S. Paulo e a Presidente 
do Conselho, o lugar de ouvidw da comarca em 1821 e 1822 e a 
deputação à Constituinte e à Primeira Legislatura em 1826. 

Comemorava de forma notável a data. Lançava na capital 
da Província o primeiro jornal impress~, pois que o "Paulista", 
aparecido em 1823, era apenas feito a mão, "em lauda e meia de 
papel de peso ou em duas laudas de papel ordináx$09'. 

Surgia o "Farol Paulistano" sob os seus cuidados e os de An- 
tónio Mariano de Azevedo Marques, o "Mestrinho", professor de 
retórica e de gramática letina, tendo como impressx e compositor 
o espanhol José Maria Roa. .s 

Nascera o primeiro jornal e nes suas pegadas viria o primeiro 
processo contra a imprensa em S. Paulo. 

Em 1828, o secretário do Govêrno Provincial, corogel Joaquim 
Floriano de Toledo, irritand3-se com os artigos de fund'o relativos 
à sua candidatura a deputado à Assembléia Geral Legislativa mar- 
cada para 26 de dezembro, "apresentou queixa contra o Farol Pau- 
listano, na pessoa do seu diretor-proprietáriq Costa Cervalho". 

Convocado o juri, decidiu por unanimidade que os artigos não 
continham matéria para se acusar o futuro governador da Pro- 
víncia. 



Estava livre de culpa o homem. Mas a Imprensa nascera 
infeliz. 

Já no ano seguinte via-se de novo processado o "Farol" e desta 
vez por Miguel Calmon du Pin e Almeida, ministro da Fazenda. 

Logo depois não se processa jornal nem diretor. Assassina-se, 
a 20 de novembro de 1830, "no momento em que, cêrca das dez 
horas da noite, recolhia-se à sua residência na rua S. José", o liberal 
dr. João Batista Líbero Badaró, redator e administrador do "Obser- 
vador Constitucional", periódico que se seguira em publicação ao 
'Tarol Paulistano" e que nas suas oficinas era impresso. 

Vitimara-o a luta travada contra a Sociedade Filantrópica e 
contra o ouvidor Jupiassu. 

O "Tebireçá", que movia violenta oposição à política conser- 
vadora, é chamado à responsabilidade em abril de 1842. 

Publicara um artigo julgado injurioso aos dirigentes do País 
e via-se processado pelo Barão de Monte Alegre. 

Iniciado o processo a 19, não teve desagradável desfecho, pois 
em Sorocaba rebentara a revolução chefiada por Tobias de Aguiar, 
o que ocasionaria a parelização do jornal. 

Não ficariam aí os chamados da Imprensa aos tribunais. 
O dr. João da Silva CarrãD, lente substituto da Faculdade de 

Direito, e que viria a ser, também, presidente da Província, move 
um processo contra o dr. Francisco José Correia, que assinara uma 
"correspondência distribuida com a edição de 23 de fevereiro de 
1847" do "O Futuro", órgão dos drs. Joaquim José Pacheco, Cle- 
mente Falcão de Sousa e Francisco Peixot~ Gomide. 

Orientado pelo Partido Liberal aparece a 14 de março de 1858 
"O Raio", chamado a responsabilidade imediatamente pelo comen- 
dador António de Queir~z Teles Junior, "que se julgou alvejado 
em sua hmohbilidade pelos conceitos emitidos na verrina" Re- 
trato, ali estampada. 

Baltazar da Silva Carneiro, estudante de direito, dirigia, em 
maio de 1859 o "Publicador P ulistano". 2 Na manhã do dia 19 os empregados da tipografia Dois de 
Dezembro, situada à rua das Flôres 60, e onde era impresso o 
periódico, dão com a oficina arrombada, desmontado o prelo, "redu- 
zidos a c ihas  o papel em branco e impresso". 

Ficaram impunes os agressores "por serem muitas as pessoas 
maltratadas'' pelo "Publicadoi'. 

e 

I1 

Agradaram-se os paulistanos da Imprensa e a ela se atiraram 
políticos, acadêmicos, padres, agricultores e outros. 



Liberais e conservadores dela fizeram seu púlpito. 
periódicos quando, a 26 de junho de 1854, surge o primeiro ór- 

Já haviam sido publicados na Capital nada menos de 63 
gão diário. 

Fundava-o Joaquim Roberto de Azevedo Marques na rua Nova 
de São José n.O 47, na tipografia de sua pr~priedade, onde cola- 
boravam os manos Manoel Eufrásio Sobrinho e Roberto Maria. 

Era o fundador do "C~rreio Paulistano" sobrinho do "Mestri- 
nhoyy, aquêle que coadjuvara Costa Carvalho no "Farol", e na 
tipografia onde êste era impresso trabalhara aos doze anos de 
idade, órfão obrigado a contribuir para o sustento da mãe e dos 
irmãos. 

Alí aprendera a arte tipográfica, adquirindo conhecimentos que 
lhe valeram para mais tarde assumir a direção do "Ipiranga" e a 
propriedade da tipografia. 

Como primeiro redator do jornal via-se o campineiro Pedro 
Taques de Almeida Alvim, lutador incansável, pena brilhante que 
já fulgira nas redações do "Irisy' e do "Clarim Saquarema". 

Marchou de sucesso em sucesso o novo órgão. Por êste come- 
çaram a desfilar as magnas figuras da intelectualidade local. 

Em 1866, pela mão de José Maria Lisboa, dava entrada alí 
na redação, vindo da promotoria pública de Itú, onde estivera até 
63, o dr. Américo de Campos. 

Natural de Bragança, filho do magistrado Bernardino José de 
Campos. e de D.* Felisbina R%a Gonçalves de Campos cursara 
a Faculdade de Direito de S. Paulo, onde se formara em 1860. 

Espírito Mmio ,  amigo das letras e das artes, de Carlos Go- 
mes e de Elias Lobo, voltara à Capital onde, tempos antes, em com- 
panhia de Emílio Lago, do clarinetista Henriquq, Levi, de Luiz 
Gama, andara nas serenatas com que o estudante Fagundes Va- 
rela, alta noite, quebrava a monotonia da romântica paulicéia. 

Seria em breve o transfrxmador do jomzl, que atingiria nos 
princípios de 74 culminâncias m e n á r i ~  político. "Pode-se dizer 
que o "C~rreio Paulistano" foi nesses últimos tempos o primeiro 
jornal que no país defencreu corajosamente as vantagens do regime 
republicanoy'. 

Desgostou-se nessa época com a direção e dali saiu para fun- 
dar a "Província de S. Paulo" e o 'Diário Popular", c3m passagem 
pelo "Coarací", "Diábo Coxoyy, "Arquiv:, Literário" e "República daa 
Letras", tendo antes, com Américo Brasiliense, Luiz Gama, Range1 
Pestana, Jaime Serva e outros, organizado a sociedade maçônica 
Loja América, "Centro de propaganda da democracia e do a b  
licionismo". 



Logo após a sua entrada para o jornal viria estudar na Aca- 
demia de S. Paulo, para mais enobrecer-lhe as tradições, o imortal 
Castro Alves. Seriam amigos e d? grupo fariam parte Brasíiio Ma- 
chado, ainda calouro, Campos Carvalho, Francisco de Paula Ro- 
idrigues, o padre Chico, Rubino de Oliveira. 

Um dia, "quando os liberais se reunem numa banquete políti- 
co, após falarem Rui Barbosa, José Bonifácio, Joaquim Nabuco". 
toca-lhe saudar os que com êles lutavam. Para o poeta dos escra- 
vos, que não é membro do partido, tece um louvor quase nôvo: 
chamava-o "representante do pensamento democrático". 

Decorridos eram pouco mais de dez anos da fundação désse 
magnífico jornal quando, "independente dos raios da luz do govêr- 
no, pronto para falar a verdade ao povo, alheio aos partidos para 
abrir suas colunas a tôdas as opiniões", apresenta-se o "Diário de 
S. Paulo", de propriedade do mesmo Pedro Taques, que há tem- 
pos deixara o "Correio", e de Delfino Pinheiro de Ulhôa Cintra 
Junim. 

Fôra o "Farol" o primeiro jornal impresso, o "Correio" o pri- 
meiro de publicação diária e o recem-aparecido seria o primeiro 
a intercalar "ilustrações nas colunas do jornalismo e quem, verda- 
deiramente estampou nessas colunas a primeira caricatura". Eram 
elas desenho do gravador Henrique Schroeder. 

Vivera dois anos quando, a 1P de agosto de 1866, tornou-se 
propriedade de Cândido da Silva, permanecendo a parte intelec- 
tual a cargo d x  fundadores. No mês seguinte, porém, "desarmoni- 
zados com o proprietário material", retiravam-se aquêles jornalis- 
tas da redação do "Diário", que passou a ter como redator o dr. 
João Mendes de Almeida, "no momento o mais graduado chefe em 
atividade do partido conservado?', também chamado Cascudo. 

Redigira antes o perió&cb'rA Lei", folha política, impressa em 
tipografia própria, instalada à rua "de tras da  cadeia" no 30, e 
que, no seu primeiro número, aparecido a 7 de setembro de 1857, 
declarara-s "jornal especialmente político e pertencente a parcia- 
lidade conservadora". 

I 

A pequena capital da Província é, em 1866, a mesma cida- 
dinha dos dias da Independência "circundada de latifúndios bal- 
dios, as chácaras Charpe, Bom Retiro, do Arouche, de D. Ana 



Machado, do Barão de Limeira, dos Fagundes e de D. Alexandsina 
de Morais". 

Progrediu apenas pelo lado intelectual, consequência da cria- 
ção do curso jurídico, que havia "tornadso S. Paulo um dos focos 
mais intensos da mentalidade d~ país". 

Vivem, os trinta mil habitantes de que se constitue a família 
paulistana, escondidos em casa, por trás das rótulas, que só serão 
arrancadas em 1874, ante a ameaça da multa de cinco cruzeiros. 

Nessas moradias não há água encanada. Ou é comprada das 
carroças, a quatro centavos o barril, ou vae-se buscá-la aos cha- 
farizes que a recebem da caixa instalada em parte do quintal que. 
para êsse fim, cre sua casa cedera ao govrêrno o tenente-coronel 
Bernardo Jacinto Gomes, alí pelos fins do sécu l~  XVIII e que em 
1857 Diogo de Vasconcelos mandara aumentar. 

Na rua do Palácio, entre a da Imperatriz e a do Comércio, 
amontoam-se quitandeiras e carroças na venda de hortaliças; pelas 
ruas Imperatriz, S. Bento e Direita, mal calçadas, onde se api- 
nham mascates, tamanqueiros, forjas de ferreiros e talhos de carne 
verde, passam, de quando em quando, chiando, grandes carros de 
bois lerdos e mansos. 

Na rua do Carmo, na calçada do templo, "vestidas de saias 
curtas e cobertas com pequeno chale ou com uma baeta azul, e 
descalçasyy, as peixeiras vendem as cambadas do peixe que trou- 
xeram do bairro do Parí onde moram. 

Mais além, nos largos de S. Francisc3, S. Gonçalo e do Colé- 
gio, fazem ponto, à espera de um raro freguês, carros e tílburis. 

Aos domingos as mulheres que são "beatas como uma bisavó", 
de chale prêto na cabeça cruzam as ruas em direção às igrejas 
enquanto saem os paulistanos a divertir-se na caça das perdizes 
ou dos veados lá para as bandas do Bexiga. e 

O povo adora as festas religiosas, que são inúmeras, e tem 
uma predilesão toda especial pelas procissões. 

A irmandade de S. Jorge fá-la sair da Igreja do Colégio no 
mesmo dia em que se realiza a do*orpo de Deus. 

"Três cavaleiros negros, vestindo calções amarelos, coletes ver- 
melhos e capa agaloada da mesma cor", com chapéus emplumados, 
pucham a marcha. Vêem depois, cobertos de fitas maticores os 
cavalos do Estado montad- pelos "figurões da cidade", seguidos 
pelo Anjo da Guarda e por S. Jorge, montados ambos em corcéis 
brancos, êste escoltado por sddados que lhe seguram a sela. Veste- 
se o Santo de "arnês de ferro pintado &bre a madeira, capa de 
veludo cannezim guarnecida de galão, chapéu com pluma branca, 
e trazendo uma lança em riste e um escudo com uma cruz branca 
no centro". 



Em homenagem ao padroeiro da cidade, guerreiro também, 
tem lugar na Sé a festa do apóstolo Paulo, desfilando à tarde a 
procissão, acompanhada pelo "cabid~, bispo, clero regular e secular", 
ordens terceiras, confrarias e irmendade. 

Ao findar-se o tríduo carnavalesco a Ordem Terceira de São 
Francisco da Penitência faz a sua Procissão de Cinzas percx-rer 
as ruas da cidade num conjunto de numerosos andores. 

"Na segunda sexta-feira da quaresma" é a "procissão da ve- 
neranda imagem do Senhor dos Passos". 

A Procissão do Triunfo parte da Igreja da Ordem Terceira 
da Nossa Senhora à3 Carmo, a levar, pelas ruas principais, as suas 
sete imagens de Jesus. 

As do Enterro, do Corpo de Deus, de Santa Isabel, e muitas 
mais tiram de casa o enclausurado povo paulistano, que vem de 
muito longe para as ver. 

A noite vae-se ao teatro S. José ou à função de alguma com- 
panhia de cavalinhos que armou sua lona no largo de S. Bento 
ou em qualquer quintal vazio. Passam embuçados os grupos, nas 
ruas mal iluminadas pelos lampiões de querosene, embora o con- 
selheiro Pires da Mota há três anos, quando presidente da Pro- 
víncia, haja contratado com Francisco Taques Alvim e José Dutton 
a iluminação a gás da Capital. 

Se não há espetáculo fecham-se as portas ao toque cFo sino 
do convento de S. FranciscD. 

Tudo emudece. De repente, nessa "terra de taipas em ruínas", 
ponteia um violão; um violino chora, e alguém se põe a cantar. 

E' a serenata dos moços da Academia, na noite de lua ou 
de garoa. 

E é nessa cidadezinha rxeira de segunda ou de terceira or- 
dem, "triste e desanimada, habitada por um povo retraído e des- 
confiado, de caráter pouco sociável" e beato, que a 30 de setembro 
de 1866 é atirado, como u m h m b a ,  o "Cabrião". 

0 jornalzinho, "semanário crítico e humorístico, ilustrado por 
Angelo Agostini", declara, apresentands-se, "ter sido criado para 
moer a *ciência dos jesuítas, para amolar os cascudos" e, dentre 
outras coisas, "dar caça às beatas e à súcia de marmanjos que de- 
pois de ter pintado o padre vestiam opa e viviam de mar a Deus 
e beijar a deatra dos barbados". 

k de propriedade do dr. Aménco de Campos, o redator do 
"Correi3 Paulistano" e do dr. António Manoel dos Reis, "Caçador" 
- autor de "Minhas Inspirações", "Alfredo" e "O Sacrifício", livros 
que na época fizesam furor. 



A cidade pacata alvoroçara-se toda com a notícia que se es- 
palhara célere de boca em boca. O dr. Cândido Silva denunciara 
o pessoal do "Cabrião". 

Havia de pôr na cadeia os heréges que se atreviam a ridi- 
cularizar os mortos e as coisas sagradas. 

O fato se confirmou logo pelo escrivão Coelho Neto que aca- 
bara de receber a petição dirigida ao delegado de polícia, o con- 
selheiro Francisco Maria de Sousa Furtado de Mendonça. 

Autuara-a em seu cartório, "aos seis dias do mês de Novembro, 
nesta Imperial cidade de Sam Paulo", após o despacho de S. Senho- 
ria para que procedesse como de costume, intimados o promotor 
público e as testemunhas para o "dia 8 ás 3 h. da t.' nas casas de 
m.a resid."'. 

Dizia o denunciante: 
"Illmo. Snr. Dor. Delegado de Policia. Diz Cândido 

"Justiniano Silva, que, havendo sido evidentemente offen- 
"dida a moral publica na estampa d~ n. 6 do Cabrião, perio- 
"dico de caricaturas, de que é editor o Alferes Joaquim Ro- 
"berto de Azevedo Marques, como proprietario da Tipogra- 

"fia Imperial e de que é lithographo Henrique Schroeder, 
"allemão, protestante, porquanto nessa estampa os mortos e 
"enterrados no cemiterio publico da Consolaçã~ são ridicu- 
'<larizados sendo que a religião e a moral publica, não só 
"têm imposto o respeito a% mortos, senão também têm con- 
"siderado o cemiterio e o tumulo como cousa sagrada, res 
"religiosa vem dar contra os mesmx edictor e lithographo 

"a presente denuncia, como incursos no art.*279 do Cod. 
  rim., protestando seguir por si mesmo a acção até aos fi- 
"nais julgament~s, e provar que esse numero do Cabrião foi 
"distribuido por mais de quinze pessoas. Assim, requer que 
'V.S.a mande citar o e d i c m  e o lihographo mencionados 
"para na primeira audiência que for designada, vêrem pro- 
"var-se a distribuição por mais de quinze pessoas, e exibi- 
"rem a obrigação de responsabilidade de quem c@er que se 
"obrigasse pela publicação da estampa, sob as penas de re- 
"velia e de serem considerados os verdadeiros responsaveis 
"por esse ultrage á moral publica; procedendo-se na forma 
'doa processos politicos o; de alçada, visto caber nella a 

"pena de crime". 
Tirava o filho do barão cio Tietê uma desforra do Cabrião, 

pois o jomalzinho, desde a sua fundação, não deixava de atirar 



\ farpss envenenadas ao clero e à redacão do Diário de São Paulo, 
conservador e católico. 

A "charge" publicada no seu número 6, de quatro de novem- 
! bro, s2b a epígrafe "O Cemitério de Consolação no dia de iinados", 

deu-lhe ânimo e o ensejo que vinha buscando. 
Os desaforos assacados ao Diário seriam vingados. 
Agxtini YÔra buscar inspiração, para uma sátira mordaz 

1 aos costumes de então. na romaria realizada no último Finados 
ao nôv:, cemitério inaugurado a 3 de julho de 1858 quando um 
surto vari~loso assolara a cidade. 

Apresentou o seu lápis uma patuscada infernal entre mor- 
tos e vivos alcoolizados, após um regabofe, dansando e bebendo 
em larga camaradagem. 

Era êste o crime. Ifia julgá-lo o Cpnselheiro Furtado. 
O doutor Francisco Maria de Sousa Furtado de Mendonça, 

natural de Loanda, de onde viera p r a  o Brasil em criança, cur- 
sara a Academia e recebera o título de bacharel em 1838; defen- 
dera tese no ano seguinte e fora em seguida lente substituto e 
anos depois catedrático. 

Após ter sido sub-delegado da Sé, desempenhava com gran- 
de atividade e zêlo as funções de delegado de polícia da Capital, 
desde o ano de 1851, sendo o "terror dc>s vadios da época". 

Embora possuidor de um grande coração "trancafiava fa- 
cilmente qualquer indivíduo suspeito no xadrez, sem se apiedar 
dos brados, lágrimas, ou das súplicas". 

Contam anedotas várias a seu respeito e, entre eles, a de que 
o seu gosto de aprisionar era tal "que possuia em casa uma ca- 
deira de molas, que agarrava quem nela se sentasse". 

Não perdeu tempo o Corrselheiro. 
Mandoumque se movimentasse a Justiça. E no dia nove, "aber- 

ta a audiência ao toque de campainha", estando presente o de- 
nunciante, o delegado de polícia que nos processos da  natureza 
era também juiz, "lhe deferiu o juramento aos santos Evange- 
lh* em um livro delles em-e pos a mão direita", declarando 
êste jurer que a denúncia era verídica e dada "sem dolo nem 
malícia". 

H e ~ i q u e  Schroeder, não havia perdido seu tempo. Ausen- 
tara-se durante a audiência, para voltar, já no seu término, acom- 
panhado d:, Alferes Joaquim Roberto de Azevedo Marques, a 
qxibir "a res~nsabilidade pela publicação da estampa acusada". 
Vinha "assinaci'a pelo dr. Américo Brasílio de Campos, reconhe- 
cida pelo tabelião Joaquim J ~ s é  Gomes, a qual estando em de- 
vida forma o Juiz aceitou, rubricou, mandou juntar aos autos" 
declarando isentos de culpa ao litógrafo e ao tipógrafz 



Declwara Américo de Campos que 'Vanto em relação a 
"lythographia do Sr. Henrique Schroeder, como em relação 
"à typxraphia do Snr. Joaquim Roberto de Azevedo Mar- 
"ques responsabilizo-me pela publicação da estampa que 
"representa o Cemiterio da Consolação em dia de finados no 
"Sexto numero do jornal de caricaturas intitulado Cabriã~,  
"dado á luz n'esta Capital. . . " 

Era o que desejava Cândido Silva. Mandando o juiz que se 
continuasse na acusação contra o redator dr, Cabrião, "no caso de 
requerer o denunciante que contra elle se prosiga ou ex-officio no 
caso de que elle assim não queira fazer" prontificm-se logo, sendo 
"dito que proseguia na denuncia e apresentava a já jurada contra 
o Doutor Américo Brasílio de Campos". 

Teme, porém, que se lhe escape a oportunidade da desforra, 
Ouvira dizer que lhe faltava competência para continuar na acu- 
sação; que a alçada era da promotoria. Não queria nulidades no 
processo. Previdente requer então ao 

L'Ill.mJ Sr. Dr. Delegado de Policia - Diz 
"Cândido Justiniano Silva, que, havendo denunciado o n. 6 
"do Cabrião, periodico de caricaturas publicado nesta Capital 
"ocorre, que, sendo policial o crime, suscita-se duvida s ~ b r e  

"a competência do suppte. para proseguir na acusação, sob o 
"fundamento de não referir-se o art. 74 5 4.O do CA. do Proc. 
"Crim. aos crimes policiais, e de parecer excluí-10s quando 
"no art. 37 § 1.O o Legislador incumbe ao Promotor Publicr> 

"a denuncia de uns e de outros crimes, publicos e 
"policiaes, dando entretanto no citado art. 74 5 4.O a facu!- 
"dade cumulativa de denuncia ao Promotor e a qualquer do 
"pôvo - só designadamnte para os crimes pgblicos, e para 
"os outros especifkadm nos $8 restantes do m.mo art. O sup- 

"plicatrte não querendo nullidades no processo, requer que, sus 
"pensa a deligência ordenada para hoje, e ouvido o Dr. Pro- 
"motor Publico, V.S. decida w u e  for de direito',. 

Anda na petição o dedo de um gigante, o maranhense f i l h ~  
do capitão de milícias Fernando Mendes de Almeida, bacharelado 
há treze anos, ex-juiz municipal e de órfãos de Frang, Jundiaí 
e São Paulo. 

João Mendes de Almeida é o advogado de Cândido Justiniano 
da Silva. e 

O delegado acha que a Justiça deve ser rápida. Despacha logo 
a petição mandando que "haja vista o Dr. Promotor Público". 

Formara-se há cinco meses apenas e será talvez êste o último 
. paacesso em que opinará, pois vai partir "despachado juiz de di- 



reito da comarca do Alto Paraná, posteriormente Arráias, na pro- 
víncia de Goiás". 

E' muito moço. Cmta apenas vinte e cinco anos de idade. 
Filho, porém, de um "homem severo e intransigente, aferrado ao 
estrito cumprimento do dever, mesmo em assuntos destituidos de 
qualquer relevância" e de uma "senhora de grande cultura e for- 
mosa educação moral", Frederico Dabney de Avelar Brotero já dá 
mostras do preparo e do saber que um dia o guindarão a Minis- 
tro do Tribunal de Justiça Paulista, por êle mesmo instalado, com 
passagem pelos juizados de direito de Constituição, Itu e Bana- 
nal, desembargadw da Relação de Porto Alegre e de S. Paulo. 

Recebe os autos no dia d ~ z e  de novembro, e a treze certi- 
fica o escrivão Benedicto Antonio Coelho Neto que "em meo car- 
torio pelo Doutor Promotor Publico me foi mandado entregar este 
processo com sua resposta supra": 

"Perante a nossa legislação toda a c ç ã ~  criminal 6 publica ou 
%articular. A acção publica por meio de denuncia, compete 
"'ao Promptor ou a qualquer do povo (art. 74 5 4.O do Cod. 
Udo Processo) e nasce do crime publico ou policial (C0ns.O 
"Ramalho. Elemento do Procseso Criminal 5 89). A opi- 

'hião suscitada pelo denunciante, de que nos crimes policiaes 
"só ao Promotor compete denunciar, está em opposição com 
"a lei, e muito especialmente com art. 205 do Cod. do Pro- 
"cesso. 

"Ahi declara o legislador que uma das bases dos pro- 
"cessos policiaes é a denuncia e não faz a pretendida distinc- 
"~ão,  excluindo a denuncia de particulares, já reconhecida 
"pelo citado Art. 74. 
"Não procede o argumento deduzido do Art. 37 § 1P do Cod. 
"onde e dá aos Promr>tores a attribuição de denunciar os 
"crimes publicos e policiaes, entretanto que no Art. 74 5 4P 
'<só fala dos crimes publicos. Esta duvida ou equivoco desap 
"parece ainda que estudassemos a nossa lei do processo em 
"todas suas partes, e nb.Complexo de suas prescripções indi- 
"viduaes, pois que o mesmo espirito deveria ter presidido a 
"redacção de toda a lei. 

(I 

''0 termo generico denuncia de q .  usa o Art. 205, compre- 
"hende a participação de crimes policiaes dada por particu- 
"lares, e diz o ConsP Pimenta Bueno em seus Apmtamentos 
U§ 138, .que é essa a inteligencia constantemente dada a esse 
"meio de abrir o processo criminal. - 
"Parece-nos fóra de duvida q .  crime policial é uma especie 
"de crime publico, distinção esta que só tem a importancia 



"pratica de fixar a alçada das autoridades policiaes (Av. de 
"18 de outubro de 1834 e 19 de janeiro de 1856) mas que 
"nã9 serve para cracterizar e produzir uma terceira especie 
"de acção, que só poderá ser exercida pela Promotoria ou 
"a parte offendida. 
"A opinião contraria nem siquer é discutida por nenhum dos 
"comentadores do nosso Direito patrio, que ensinão como 

"ponto liquido em nossa legislação, a dodrina q .  susten- 
"tamos n'este ligeiro e sucinto parecer". 

Cremos que não se achou muito de acordo o Conselheiro Fur- 
tado. Conformou-se apenas, como lá está no despacho com as suas 
abreviaturas de sempre. 

"Conformandr~-me com o parecer do Dr. Promo Publico pa. 

"q. as expressões do art. 74 5 4.O em todos cxs mimes publico 
"valem tanto como es do art. 37 5 1.O crimes publico e po- 
"Iiciaes, prosiga-se no dia 15 ás 2 horas da tarde, nas casas 
"da Policia, notificando-se o Dr. PromP p.= ser pres.: o d e  
"nunciado, e test.w. 

A nova audiência vem o denunciante acompanhado do seu 
patrono. 

Jura Cândidb Justiniano da Silva "em sua alma ser verda- 
deira a denúncia contra o Doutor Américo Brasílio de Campos, 
e que ela é dada sem dolo nem malícia e só a bem da Justiça". 

Cabe então a João Mendes falar. E' o advogado, mais que o 
advogado o político aferrado às suas crenças, expondo os pontos 
de vista do seu sócio do Diário e correligionário político, que são 
também os seus. 

Diz que acata e venera a decisão do delegado de polícia, mas 
que acha "pelo menos cmtrovertida a opinião, se n w  crimes poli- 
ciais pode alguém do povo denunciar e prosseguir na acusaçãow, 
como ponderara na sua petição. 

E esforça-se para alcançar o desejado. Não fora em vão que 
"a natureza lhe concedera uma f i k t u r a  de lutador". 

Não quer ver Américo de Campos, que ousara ofender a sua 
religião e vivia a satirizar os conservadores, escapar-se entre as 
malhas da Lei. 

J q a  por fim uma cartada. Requer que a denúncia do seu 
constituinte seja "tomaaa como participação de fado para o fim 
de prwocar o procedimento oficial, havendo de, gara êsse fim, 
como procedente a desistência do denunciante" e isso p* n8o de- 
sejar "que na segunda instância, porque quer que exerça a vara 
de Juiz de Direito, seja proferida a nulidade do processo, por 
pensar o Juiz de modo diverso ao Delegado de Polícia". 



Nãr, lhe deferiu o juiz "o requerido quanto ao considerar a 
petição inicial do denunciante como provocação do procedimento 
oficial". Mas acertara em cheio. Determina sua Senhoria, após 
julgada "a desistência como firme e valiosa", que se prossiga ex- 
iofficio, passando então, a qualificar o denunciado. 

Nessa peça figuram, apenas, os nomes dos seus pais, sua na- 
cionalidade, lugar de nascimento, que é casado, tem trinta e um 
anos, que é advogado e sabe ler e escrever. 

Apenas isso. 
Não pode supôr o escrivão Coelho Neto, ao fazer as perguntas 

de costume, que ali na sua frente está sentado quem irá sentar-se 
dentro de poucos anos na Convenção de Itú ao lado de Francisco 
Glicério, de Ubaldin~ do Amaral, de Francisco Quirino dos San- 
tos, de Barata Ribeiro, de Bernardino de Campos, de Américo Bra- 
siliense e àe  tantos outros brasileiros dos mais ilustres; que na 
noite de 15 de novembro de 1889. um dos membros do triunvi- 
rato escolhido para governar S. Paulo, por aclamação do povo, e 
será por proposta dêsse moço de fisionomia de chinês; que o réu 
é um daqueles que hão-de levar o Brasil à República; que alí 
está o homem um dia Aristides Lobo escolherá "para servir 
a nove1 República no extrangeir~", como seu cônsul em Nápoles. 

Finda a qualificação Arnérico de Campos levanta uma preli- 
minar. Será competente, no caso a alçada dos juízes policiais? 

"Respeitosamente observe ao Juiz, que as penas do artigo 
"duzentos e setenta e nove em que está encabeçado o facto 
"imputado criminozo, excede incontestavelmente a medida 
"da alçada, porque alem do maximo de seis mezes de prisão, 
"e multa correspondente a metade de tempo, ainda existe na- 
"quelle artigo a imposição da pena e perda das estampas res- 
"ponsa~lisadas, ou na falta dellas a repxição do seu valor". 

Faz sentir que não existindo na legislação pátria qualquer prin- 
cípio que a defina é de d'ireito que sua interpretação lhe seja apli- 
cada no sentido mais favorável. Requer, pois, o pronunciamento 
da Promotoria para que e- nos autos "desenvolvidamento o 
seu parecer'', e ante o mesmo o juiz "esclareça a presente questão 
prejudicial". 

O P+omotor Brotero não está de acordo. 
"Parece-lhe que o crime de que se trata é da natureza da- 
"quelles que pertencem a alçada das auctoridades policiaes, 
"porqua/ito o artigo dose paragrapho Setimo, ja citado, de- 
"termina de um modo taxativo qual a medida que se deve 
«seguir para determinar a alçada das mesmas autoridades, 
"e assim vê se que o maximo das penas do artigo dusentos 
"e setenta e nove não excede a seis mezes de prisão e mul- 



"ta á metade de tempo, sendo que lhe parece que a perda 
"dos exemplares da Gravura, o Godigo do processo não quis 
"considerar como pena". 

Indefere-lhe o Juiz a petição, porque o confisco dos exem- 
plares não foi considerado pelo Código como pena-crime, "poden- 
do sim considerar-se em seus efeitos e operar como pena" pelo 
mal que aduz ao criminoso, sendo efetivamente a perda dos exem- 
plares uma pena civil. 

Cabe, assim, ao denunciado defender-se. 
Está êle só. Não trouxe advogado que fale em seu lugar. Não 

é orador. Sua arma 6 a pena, e no seu uso é mestre. 
Tempos após, obrigado a discursar para a multidao que se 

apinhava no teatro S. José, dos seus lábios sai &mente isto: Ton- 
cidadãos! A pena escreve e não fala!'' 

Só tem um remédio. Pede o adiamento "da audiência para 
um praso breve protestando nessa ocasião apresentar escrita a 
sua defesa em estado de ser juntada aos autos". 

Está de nôvo aberta a audiência Nem casas âe resiáência b~ 
doutor Delegado de Polícia". 

Américo Brasílio de Campos defende-se. 
, - Não lhe podem ser aplicadas as penas do artigo 279 do 
Código Penal, porque não tem base jurídica a denúncia dada 
por particular. - Consta-lhe que o denunciante, embora sem razão, julgou- 
se ofendia0 pelo sexto número do Cabrião. Não acha verídico êsse 
boato; "acredita que o denunciante procede na maior boa fé do 
mundo, inteiramente persuadido de que propugnava pelos Santos 
preceitos da religião e da moralidade pública", e & que estava 
prestando valiosíssimo "serviço a memoria das mortos e a popu- 
Yação da Capital". - Sabe que, dos "virtuosos'9mtimentos de moralidade que 
caracterizão" Cândido Justiniano, serviram-se como arma os ad- 
versários políticos do Cabrião, essas "pessoas visivelmente interes- 
sados em habituar em pouco e pouco a opinião pub1i.a no sen- 
tido de consentir que os venenozos princípios ultramontanos e 
mpersticiozos sejam substituidos ás leis do paiz relativos a liber- 
dade de imprensa e liberdade religiosa". 
- Esta é a origem do processo: irá confirmá-la "o exame da 

face jurídica da questão". 
E Américo de Campos argumenta que a denúncia "estabelece 

dois elementos distintos como características da criminalidade dei 



estampa alludida: um é a circunstância de representar se esque- 
letos em companhia de vivos e comettendo ados sctmente pro- 
prios de gente viva e não de mortos. Outro elemento é a circuns- 
tância de ser dada a scena no recinto de um Cemitério que é 
cousa religioza segundo a denuncian, emprestand~ ao crime duas 
faces distintas, ou seja estar a imoralicrade em se representar "es 
queletos como se fossem vivos e praticando atos só de vivos, ou 
imoralidade porquê a cena se passa num cemitério. Donde "ou 
a imwalidade publica da estampa alludida está na pintura e re- 
presentação dos esqueletos, em si e por si, ou não están, caso em 
que o se dar o fato em um cemitério não importa como elemento 
constitutivo de crime, ou, então, "a imoralidade está na circuns- 
tância de dar se a scena em um Cemitério". 

Nova observação faz o acusado. 
- Aceita que seja a primeira hipotese é ‘‘necessário deter- 

minar se a imoralidade dos esqueletos está em serem elles repre- 
presentados como entregues ás delícias do fumo e do álcool". Crê 
que a acusação só pode ter por base "estarem os esqueletos a be- 
berem e a fumarem, e não a circunstância de estarem vivos", 
mas se ela pezar sobre ambos os fatos, não apontará outrw ele- 
mentos de imoralidade além de se passar o atD no Cemitério. 
- Haverá em tais elementos, pergunta agora, imoralidade 

pública? São a imagem de vida ou da mxte,  coisas indecentes, 
ou as duas imagens figuradas em um esqueleto vivo é uma imo- 
ralidhde? 
- Houvesse imoralidade em se pintar um esqueleto vivo, 

fumando, bebendo, e a cambalear sob a influência do álcool, ter- 
se-ia, também, de  admitir a indecência e a ofensa à moral, quan- 
do a cena figurasse um homem vivo em circunstâncias análogas 
Isto, porém, epu ta  inaceitável. 
- E passar-se o caso no cemitério? Seria imoralidade? E' 

indiscutível "que não poderia haver indecência naquele elemento" 
nem tão pouco ser encontrada. 
- Seria então um i m p i u d e ?  Se êste for, então, o funda- 

mento da denúncia "segue-se muito rigoroza e logicamente que 
a criminalidade (se ella existe) referese determinadamente a 
religiãct, %não a moral publica, a moral Social, áquela que unica 
mente diz respeito as relações de homem para homem, e não as 
relações entre os homens e Deus, que constituem o que se diz 
religião". 

- Porque então a denúncia "amalgamou dois elementos dis- 
tinctos, sendo o principal religioso, e entretanto deixou de encabe- 
çar o facto em algum dos artig% relativos a offensas da religião?" 
Certamente porque ''via bem que a perseguição pw motivos reli- 



giozos" não surtiria efeito em face dos artigos 276 a 278 do Có- 
digo Penal. Daí a junção das duas icréias a fim de aparentar um 
elemento criminoso em face do art. 278, sem a lembrança de que 
o "indecente e ímpio no recinto do cemitério, deveria ser a mes- 
ma maneira, representado em qualquer parte". 
- Ver-se-á que para haver na estampa "ofensa à moral pu- 

blica", seria necessária a representação de "um acto indecente no 
sentido philosophico, juridico e gramatical da palavra e que fosse 
o acto indecente quer praticado por vivos quer por esqueletos". 
- Supusesse-se, no entanto, sem base o argumento. Que algo 

houvesse de verídico na acusação para ser incriminado em face 
do art. 279 do Código. Não caberia, mesmo assim "applicaçáo 
exacta entre o artigo d'usentos e setenta e nove e a estampa res- 
ponsabilisada", pois ela é apenas uma "caricatura satirica, sim- 
boliza uma ideia determinada e positiva". 
- E a quem se dirige a sátira? Aos vivos, aos mortos, ao 

cemitério, ou a todos êles? Certa e sensatamente aos primeiros. 
- Suponha-se agora, excluido o fato material, ou seja a es- 

tampa, não existirem as razões argumentadas e que se haja de 
decidir ante o "elemento moral do crime, isto é a intencionali- 
dade do seu autor". Ora, para aí se chegar, só um caminho existe. 
A estampa. Então "devem ser acceitas como valiozas as obser- 
vações sensatas e concludentes que vem de fazer a respeito &a 
'intençãr, por assim dizer da caricatura responsabilizada. Sendo 
assim é facil de reconhecer e concluir que a referida caricatura 
e por consequênciacia o responsavel, não teve a intenção crimi- 
nr,za de realizar nem uma das ideias enumeradas pela denuncia". 

Defendeu-se o réu com aquela energia que estava acostu- 
mado a empregar nas lides jornalísticas. Resta-lhe Iguardar que 
lavre o delegadejuiz a sentença. 

Virão antes depor as testemunhas. 
E' a primeira um estudante %vinte e três anos, moç2 rico, 

de família importante da cidade. "Nesses dias em que o patrio- 
tismo creará tantas aqões nobres, durante a guerra do Paraguai" 
partirá com o 7.O batalhão. Chama-se Martinho Prado Junipr e sabe 
tão sòmente "que o numero seis do Cabrião em cuja quarta pa- 
gina se acha a lithographia accusada, foi distribuido por mais 
de quinze pessoas porque vio o dito numero do r-ferido perio- 
dico em diversas casas em mais do numero de quinzen. 

Paulo Delfino da Fonseca fez declaração identica e Joaquim 
José Pacheco Filho ratifica-a "por ter ouvido ddzer a pessoa que 
não se lembra, que o dito periodico tem mais de trinta assinantes". 



, Ouve o juiz a defesa. 
Começa por José Maria Lisboa. 
Português, natural de Lisboa, veio para S. Paulo em 1856, e 

há-de se fazer "por si e por seu trabalho tenaz, diário, constante". 
Trabalhará no Correio Paulistano, Província de S. Paulo, Gazeta 
de Noticias e no "seu" Diário Popular. Atingirá conceito extraor- 
dinário e irá representar o Estado de S. Paulo na Constituinte, 
quando da proclamação da República. 

Por ora é apenas litógrafo. Sabe que a estampa que deu mo- 
tivo ao processo tem um fito único: "criticar os individuos que 
praticão actos desrespeitosos nD cemitério da consolação". 

O autor do desenho, o piemontês Ãngelo Agostini, é ouvido. 
Entende que êle critica "os individuos comparecentes no Cemi- 
tério, os quais se portão com desrespeito ao lugar dos mortos". 

Por último é inquirido o c-proprietário do jornal. E o dr. 
António Manuel dos Reis diz "que a intenção da ~edacção, e do 
responsavel pela caricatura responsabilisada foi a de satirizar a 
falta de respeito com que de ordinario muitas pessoas se apre- 
sentão no azilo dos mortos". 

Não está presente o dr. Frederico Dabney de Avelar Bro- 
tero. Sobre o processo o promotor interino, Victorino Caetano de 
Brito, bacharel de 1861 e depois lente de latim do Curso Ane- 
xo, dirá: 

"lidos e examinados com attenção os presentes autos nelles 
"não descubro materia para condenação do Reo no artigo 
"279 - do Cod. pelo qual foi dada a denuncia - por quan- 
"to da estampa a fls. não parece offendida a moral publica, 
"que respeita principalmente aos bons costumes, tento mais 
"que d8 exame da m.ma estampa facil, e intuitivamente se 
"collige que a intenção do author da estampa era corrigir 
"costumes ridicularizando os actos inconvenientes d'aquelles 
"q. não respeitavão o cemitério publico praticendo actos 

r )  "menos respeitosos, e esta intenção se revella tanto mais 
"qt.O ella está conforme com os fins do jornal - Cabrião: 
"e assim foi manifestada c1aram.e pelas testem.as de defeza, 
"qife m b  juramento, mostrarão intenção alludidai da W- 
"tampa accuzada. Isto é tanto mais evidente quando se não 
"observão na estampa, nem sepulturas abertas d'onde se pu- 
''desse@ levantar mortos determinados a quem se quizesse 
"ridicularizar, nem tão pouco se observão dados outros q .  
"pudessem encaminhar a intelligência a q . m  a religião man- 
"da respeito. Em todo o cazo é c&o q.  não ha na estampa 
"alludida offensa evidente a m ~ r a l i d . ~  publica, podendo quan- 



"to mt.O considerar-se um gracejo de mau gosto q .  não da 
"contudo lugar á impozição de pena". 

Lavra então o Conselheiro Furtado a sua sentença: 
"Vistos estes autos em q até f24v figuram como denunciante 
"Candido Justiniano Silva, e depois a Justiça ex-officio, con- 
"tra o dr. Américo Brasilio de Campos, que se apresentou 
"responsavel pela publicação ppr m.S de quinze pessoas, da 
"lytographia da pagina 4a. do n.O 6.O do periodico CabrI'ão, 
"de 4 do mez passado, representando o cemiterio da Çon- 
"solação, nesta capital, em dia de finados, accusada como 
"incursa no art. 279 do Cod. Pn., allega e prova o accusado, 
"em sua defeza, que a intenção e pensamento da dita es- 
"tampa unicamente foi criticar os vivos, que esquecidos de 
"seu dever de pied.', e respeito religioso, vão comer, beber 
"e fumar no recinto habitado pelos mortos, sem se apavo- 
"rarem com a sua sombra, não - intende p.r ql q.r modo 
"com estes; e com eff.O que essa parece ter sido sua inten- 
"ção nota-se considerando 1.O que nem um signal que existe 
*'desrespeito se nDta em toda a estampa qtSo ao cemiterio em 
"todas e qS qr demais partes: 2.O que as lapides das sepul- 
"turas se não achão levantadas: 3P que os esqueletos, ma- 
"teriais como são, não podiam sair de seus jazigosi fechad~s: 
"4.O que nem um dos rostos dos esqueletos se acha encar- 
"nado: 5 .O  e nem representando pessoas ou individuos, que 
"houvessem sido sepultados, dados ao vicio de embriaguez, 
"ou aos q.s isso se pretendesse attribuir: e 6P finalmt.e que 
"os esqueletos, improprios m caso, só m." q .  mt.O grossei- 
"ram.te sensibilisão o pensamento - que os vivos, viciosos im- 
"piedosamente escolhem para passatempos mundanos o logar, 
"em que se crê vagão de continuo as sombrapdos mortos - 
"caso em que estas serão mais proprias, si o executor do 
"pensamento poetica e artisticamente procedesse, mostran- 
"do intender a linguagem & que deveria servir-se, em q. 
"nada deve haver de excesso ou defeito, para que a imagi- 
"nação se apresente revestida de suas verdadeiras formas 
"exteres: - portanto, á vista do exposto e mP q dos autos 
"consta, absolvo o Re. da accusação affi. intenfhda, pague 
"pela Municipalicfade as custas de f24 em diante. Como 
"porem os fatos de comer beber e fumar em cemiterio - 
"se possão considerar compreendps rra portaia 13e das de 
"8 de fevereiro de 1830, indague-se quem os praticou a fim 
"de ser devidamente processado na fa. da Lei. Averbado O 

"sello intime-se ás Partes a presente q hei p .  publicada em 



"mão do Escrivão. Delegacia de Pol.= de S. Paulo 10 de 
"10.b'0 de 1866. Francisco Maria de Sousa Furtado de Men- 
"donça". 

Não conseguira o delegado Francisco Maria de Sousa Furtado 
de Mendonça recolher mais um preso ao xadrez, como era sempre 
do seu agrado. Mas a Justiça, entretanto, fora feita em um mês 

CURIOSO CRIME DE IMPRENSA EM 1866 

(um processo contra Américo de Campos) 

O A. narra o apareciment3 do primeiro jornal impresso na 
então província de S. Paulo, em 1827, e que foi, também o pri- 
meiro órgão a se ver processado. Conta vários casos em que 
diversos redatores de periódicos paulistanos se viram persegui- 
dos ou chamados ao Tribunal. Após evocar o ambiente e os cos- 
tumes da cidade em 1866, descreve o processo instaurado em no- 
vembro dêsse mesmo ano contra o Dr. Américo Brasílio de Cam- 
pos - que viria a ser um dos brasileiros mais ilustres - pelo fato 
de haver publicado no jomalzinho de sua propriedade - o Cabrião 
- uma caricatura satirizando cenas desenroladas no cemitério 
da Consolação, quando do dia de finados. 

UN CRIME CURIEUX DE LA PRESSE EN 1866 

(un procès contre Arnérico de Campos) 

L'Auteur reconte l'apparition du premier journal imprimé alors, 
'dans Ia province de S. Paul, en 1827, et qui fut aussi celui a 
être procéssé 1o premier. 

I1 racont aussi plusieurs cas de dirvers redacteurs de jour- 
neaux paelistes que furent pourssuivis pour la Justice. 

~ ~ r é i  avoir evoqué les coutumes et l'ambiance de I'epoque 
kie la ville en 1865, i1 decrit le procès instauré en novembre de 
la même année contre le Dr. Americo de Campos - qui revindrai 
urn des plus iffustres bresiliens - par le fait d9avoir publié dans 
un petit journal de sa proprieté "Le Cabrião", une caricature sati- 
rique à propos de scènes deroullés au cimitière de la Consolation, 
le jour des morts. 



CURIOUS PRESS CRIME AT 1866 
(a process against Américo de Campos) 

The Author tells the surgiment of the first impressed nem- 
paper printed in the ancient Saint Paulo's province in 1827, anã 
that was ais:, the first organ to be processed. 

He tells several cases in whish several periodic's editor of 
Saint Paulo were persecutea or called to the tribunal. 

Soon after remembering the customs and the habits of the 
city at 1866, he describes the opened processe in November of 
this same year against Dr. Américo de Campos - that would be 
one of the most famous Brasilisns - by the fact of having pu- 
blishid in the little newespaper of his own propriety "The Cabrião" 
caricature making critics ebout scenes that had taken place in 
the Consolação cemitery at the dead's day. 
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RONDON, O GE6GRAFO 

Coder'êmia pronunciada na m&o salem de 5 de m ' o  de 1965 

pelo Prof. Aroldo de Azevedo 

"Págui mijéra aregódo, Bóe-mijéra curiréu!" - o que quer 
dizer: "Nosso Chefe chegou, o grande Chefe dos Borôro!" 

Foi com estas palavras que um aluno do Liceu Salesiano, 
Tiago Marques Aipoburéu - mais tarde consagrado pela fama 
-, sob a inspiração poética de Dom Aquino Corrêa, saudou o 
então Tenente-Coronel Cândido Mariano da Silva Rondon, ao 
ser festivamente recebido na cidade de Cuiabá, nos idos de 1911. 

Palavras que poderiam ter sido pronunciadas quando, em 
1889, o jóvem Tenente iniciou sua carreira de sertanista emé- 
rito, ao unir pelas linhas telegráficas o Araguaia a Cuiabá, sob 
as ordens do futuro General Gomes Carneiro. 

a l e  bem as mereceu, entre 1900 e 1906, ao desincumbiir-se 
ga árdua missão que lhe entregou o Marechal Mallet, ao estender 
cêrca de 1.747 quilômetros de fios telegráficos até às fronteiras 
do Paraguai e da Bolívia. 

Foi assim também, em 1907, quando o Pregdente Afonso 
Penna entregou-lhe a chefia da Comissão de Linhas Telegráficas 
e Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas. Penetrando no 
Planalto dos Parecis e explorando o curso do Rio Juruena. Atin- 
gindo os confins da Serra do -e. Trazendo ao conhecimento 
do Mundo a existência dos temidos índios Nhambiquara. 

"O grande Chefe chegou!", em fins de 1913, fazendo-se acom- 
panhar da figura quase legendária do ex-Presidente TegClaro Roo- 
sevelt, a quem ofereceu oportunidade de caçar onças e em cuja 
companhia percorreu o vale do chamado Rio da Dúvida, que OS 

mapas atuais mostram sob o nome de Rio Roosevglt. 
Foi também assim que poderia ter sido saudado, ao assumir 

o comindo da Fôrça Expedicionária organizada contra os revo- 
lucionários de 1924. Ou quando inspeccionou nossas fronteiras, 
desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, entre 1927 e 1930. 



"O grande Chefe cheg.suV quatro anom mais tarde, ao integrar 
a Comissão Mista Internacional sediada em Letícia, 2 fim de 
dirimir o conflito de fronteiras existentes entre o Peru e a ColÔm- 
bia. Chegou para cumprir com rigorosa exatidão sua tarefa de 
medianeiro entre duas nações irmãs. Mas tembém para sacrifi- 
car-se uma vez mais, pois foi ali que se declarou o glaucoma que 
haveria de cegá-lo para sempre. 

Senhoras e Senh~res: 
Em espírito, "o grande Chefe chegou" também hoje, neste 

recinto, cem anos decorridos de seu nascimento, para ouvir de 
nossos lábios e de nossos corações palavras de agradecimento, de 
exaltaçãp à sua vida exemplar, de homenagem reverente à sua 
memória gloriosa, de brasileiro digno entre os mais dignos, de 
patriota entre os que mais o foram, de verdadeiro exemplo a ser 
apontado às gerações modernas. 

O DESBRAVADOR DOS SERT6ES 

Não se sabe o que mais admirar na figura exponencial cuja 
vida hoje reverenciemos, ao ensejo do centenário do nascimento 
do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Exemplo de 
energia indomável, que muitas vêzes atingiu às raias do incon~ 
cebível: era sempre o último a dormir e o primeiro a acordar, 
quando em viagem; e, ao tcque da alvorada, oficiais e soldados 
já o encontravam barbeado e p r ~ n t o  para a marcha - acentúa 
um de seus biógrafos. Exemplo de cristalina pureza de caráter, 
que se patenteou sob a farda do militar, sob a roupa do cidadão, 
na vida pública como n:, lar, nas cidades como nos mais longín- 
quos sertões de nossa extensa Pátria. 

Quanto mais nus distanciamos da época em que viveu, d~ tem- 
po em que deixou o conforto da civilização para viver nos panta- 
nais, no cerrado e na selva amazônica, ao contato com n%os irmãos 
primitivos (que amava comoíilhos e tratava como crianças ino- 
centes), quanto mais nos distanciamos daquilo que poderemos 
chamar, sem exagêro, a "Era de Rondm" - sua figura se avulta 
e se a g i p t a .  

Ao se propor na Assembléia da Associação dos Geógrafos 
Btasileiros, reunida em Cuiabá no mês de julho de 1953, que lhe 
fôsse outorgado o titulo de Sócio Honorário, o Prof. Frmcis 
Ruellan - mestre francês, que ali se encontreva e também já 
havia recebid'o a mesma homenagem -, resssltou com rara feli- 
cidade: "Considero o Marechal Cândido Rondon com2 o último 
representante da geração dos Liivingstones e dos Stanleysn. 



Sim, minhas senhoras e meus senhores. Hondon foi, antes de 
tudo, um explorad~r de terras desconhecidas, um desbravador na 
mais exata acepção do têrmo, digno de ser comparado, por seus 
feitos e sua inquebrantável coragem, a homens-gigantes do porte 
de David Livingstone e de Henry Stanley, que desvendaram ao 
Mundo o enigma das bacias do Zambeze e do Congo, trazendo luz 
a respeito do "coração" da Africa. 

Sentiu, como ninguém, a solidão imensa dos sertões. Porque 
- como escreveu um de seus companheiros - "o habitante das 
cidades ou mesm9 das fezendas não tem a noção do deserto; 
naquelas, o homem sente-se sempre acompanhado, percebe que 
existe a humanidade em crerredor de si e, quando está só, dispõe 
de vários meios para se pôr em contato com outro sêr vivente 
e racional; e, na roça, por mais ermo que seja o sítio, se não 
ouve o galo que canta na habitação mais próxima, tem sempre 
a possibilidade de encontrar um ou outro viajante que por ali 
passa". Mas, em pleno sertão, tudo é diferente. Tem-se a certeza 
de que ninguém poderá ouvir um grito de socorro ou uma des- 
carga de espingarda. Não se tem com quem trocar idéias, nem 
existe possibilidade de ver singuém. E' preciso servir-se a si mes- 
mo em tudo do que se precisa para viver, contar consigo ùnica- 
mente para sua defesa, como que sentir o pêso da solidão, n:, 
silêncio da floresta. "Um galho sêco que se desprende, o vento, 
os animais que se espantam quando sùbitamente dão conosco, 
os ruídos enfim que, de quando em quando, quebram a mono- 
tonia silenciosa dêsses recantos isoledos da terra, só servem para 
perturbar nossa tranquilidade, despertam-nos olhares inquietos, 
excitam o medo e a coragem - o medo como primeira sensação, 
a coragem para n% pôr em guarda imediatamente, no instinto 
natural de defesa". 

Rondon conheceu tudo iss:, em suas incansáveis peregrina- 
ções através de um outro Brasil, que não é o dos arranha-céus 
e do asfalto. E sofreu dificuldades de toda ordem, que podem ser 
simbolizadas num único exempl~expresso em suas próprias pa- 
.lavras : 

"Ora tínhamos de cYesvencilhar-nos da insidiosa falta 
de resistência de atoleiros imensos, formidáveis iriimigos que 
vencem. cedendo; logo depois, éramos obrigados a imergir em 
extensos macegais, inextricável espessura que só podíamos 
romper com a fôrça dos rimos próprios c o r p ,  embora os 
pés se embaraçassem a cada passo no emaranhado dos cani- 
ços já dobrados e calcados; seguiam-se as corixas, depressões 
do terreno por onde, eo entrar o estío, vazam as últimas águas 
das inundações, recolhendo-se aos leitos dos rios: as enchen- 



tes, porém, anunciava-se, invadindo-as, e nós as encontrávamos 
como grandes ribeirões, que atravessávamos a nado, erguen- 
do as espingardas numa das mãos, para se não molharem". 
(Conferências, 19 16, p. 32 ). 

A OBRA GEOGRAFICA 

Vencendo dificulda~es dêsse tipo, Rondon fêz o levantamento 
do Rio Paragrwi, desde as remotas cabeceiras na Serra do Araporé 
- onde corre tranqüilo sob o nome de Rio das Pedras-de-Amolar 
-, até a trama complexa de sua rêde de drenagem em terras bra'- 
sileiras, no labirinto hidrográfico que é o Pantanal matogrossense. 

Transportou para o mapa de nosso país, com a indispensá- 
vel exatidão, os cursos dos afluentes e subafluentes da margem 
direita do Rio Amazonas, dos confins do Madeira e do Guaporé 
até às terras drenadas pelo formadores do Tapajós, num total de 
17 rios até então mal cartografados ou desconhecidos. - 

Conseguiu definir e caracterizar a região das chamadas águas 
emendadas, no divisor Amazonas-Prata, faixa de cêrca de 600 qui- 
lômetros de largura, dentro da qual - de acordo com as próprias 
palavras do grande sertanista - "as águas das duas maiores bacias 
da América do Sul se aproximam e por vêzes se unem, formando 
imenso labirinto". 

Conseguiu delimitar a área de contato fitogeográfico entre a 
zona dos cerradm e os confins da Hiléia amazônica, em pleno 
P k m l t o  dos Parecis. 

Forneceu as bases essenciais para a confecc$ío da notável "Car- 
ta de Mato Grosso e Regiões Circunvizinhas", que a tenacidade 
do General Jaguaribe de Matas conseguiu vêr publicada, após 
ingentes esfwços. 

Ouçamos o próprio depoimento de Rondon: 
"Graças ao concurso de auxiliares entusiastas e verda- 

deiramente incansáveis, pude realizar surpreendentes desco- 
bertas para a Geografiarl para as Ciências Naturais. Ficou 
incorporada ao patrimônio geográfico uma área de 200.000 
km2, até então virgem, e com ela a representação gráfica e 
a bscrição de grandes rios, novas serras e uma avultadíssi- 
ma nomenclatura nova, o que acredito ser a maior contri- 
buição geográfica brasileira resultante de um só empreendi- 
rnento".,(Memsq$m à A.G.B.) 

Duzentos mil quilômetros quadrados, minhas senhoras e meus 
senhores, correspondem à extensão total de um Estado como o 
Paraná, área maior do que a de muitos países do Mundo, equi- 
valente à Tchecoslováquia e Hungria reunidas. Dizem respeito a 



larga extensão do norte de Mato Grosso e a grande parte do an- 
tigo Território Nacional do Guaporé, que a justiça dos homens 
fêz com que se transformasse no atual Te~ritório Nacional de 
Rondônia. 

Repassemos os nomes das unidades políticas de nosso país 
- velhas denominações que remontam ao período colonial, nomes 
de santos e nomes de rios, expressões geográficas. Mas R d ô n i a  
representa a grande exceção, porque relembra o nome de um 
Homem, de um Homem com "H" maiúsculo - o único brasileiro 
que, até êste instante, mereceu tamanha honra. 

Cândido Mariano da Silva Rrrndon não a recebeu por moti- 
vos político eventuais, muitas vêzes fortuitos e discutíveis. Rece- 
beu-a no ocaso da vida, como inédita homenagem a quem ofe- 
recera toda uma existência ao serviço da Pátria. A denominaçã:, 
sugerida havia tantos anos por Edgard Roquette Pinto conseguira, 
afinal, sensibilizar nossos homens de Govêrno. A justiça tardou, 
mas acabou por se concretizar, sem nenhuma voz discrepante. 
Porque se alicerçava em fatos positivos, que a História registrara 
em letras indeléveis. 

O CIVILIZADOR DOS SERTaES 

Ao resumir sua obra hercúlea, C3mO construtor de linhas t& 
legráficas, Rondon escreveu: 

"Minha primeira aspiração para prestação de servips 
públicos foi a de vir a cobrir um dia todo o território do 
meu grande Estedo natal por uma imensa rêde de linhas 
telegráficas, ligando entre si os mais afastados povoados e 
integrando-os, pela comunicação direta do pensamento, às 
outras partes da comunidade brasileira. Acredito haver cum- 
prido, dentro dos limites de minhas forças, essa grande as- 
piração". 

E acentuou, com toda razão: 
"Em nenhum caso no-asil o telégrafo aéreo sobre fios 

atravessa tão vastas, tão desertas e tão ásperas regiões, como 
as do antigo Nordeste de Mato Grosso e Sul do Amazonas, 
ligando povoados mergulhados na Hiléia Amazbica a re- 
giões mais ou menos campestres da Bacia do Prata, do sul 
dos Estados de Mato Grosso e de Goiás". 

Com justificado orgulho, mas dentro de sua,conhecida mo- 
déstia, acrescentou: 

"Sem o procurar, sem mesmo presumir, creio haver ba- 
tido o "record" das construções telegráficas realizadas no 
Brasil sob uma mesma chefia ou superintendência, entre- 



gando ou mandando entregar à Repartição d w  Telégrafos 
secções de linhas telegráficas que perfazem o total de 7.350 
km de extensão". (Mensagem à A.G.B., 1953). 

Palavras singelas, que escondem realidades sur~reendentes e 
edificantes. Significam que, se postas em linha reta. tais linhas 
telegráficas construídas pelo Marechal Rondm cobririam quase 
duas vêzes a distância existente entre o pico do Rwaima, no ex- 
tremo norte do país, e a foz do arroio Chuí, no extremo sul. Mas 
silenciam a respeito dos imensos sacrifícios, dos perigos cmstan- 
tes, das viagens extenuantes e cansativas feitas a pé em canoas ou 
n9 lombo de burros; da penosa e paciente tarefa de reconstruir o 
que os índios sxrateiramente destruiam, na inconsciência do que 
significavam aquêles postes e aquêles fiw - a que chamavam a 
Língua de Mariano -, a estenderem-se através de picadões ín- 
findos. 

Nada mais edificante do que a leitura dos Relatórios da Co- 
missão Rondon. Custa a crer que os episódios ali narrados tenham 
tido lugar em pleno século XX, pois mais parecem páginas escri- 
tas no século XVIII, por desbravadores pertencentes ao Bandei- 
rismo. 

Na personalidade do Marechal Rond'on vamos encontrar uma 
réplica perfeita do Bandeirante do setecentismo. Menos rude, sem 
dúvida. Mas cDm a mesma indômita energia, com idêntica cora- 
gem, com sacrifícim iguais - apesar de haver vivido Rondon na 
era da máquina, do automóvel e do avião. 

Suas expressões foram geralmente acompanhadas por técxii- 
cos capazes e, por isso mesmo, dgnas de serem classificadas com3 
verdadeiras expedições científicas. Nelss figuravam topógrafos, geó- 
logos, botânicos, zoólogos, meteoroligistas, etnólog3s. Nomes como 
Ôstes, que d i s ~ n s a m  qualquer apresentação: Júlio Caetano Horta 
Barbosa, Amílcar Botelho de Magalhães, Jaguaribe de Matx,  Eu: 
zébio Paulo de Oliveira, Alberto Betim Paes Leme, Frederico Car- 
10s Hoehne, Alberto Sampaio, Adolfo Lutz, Roquette Pinto e tan- 
tos outros. .ic 

Para nos certificarmos da natureza e do valor da obra realiza- 
da pelo Marechal Rundm, basta que citemos apenas dois exemplos. 

Quer-os nos referir, em primeiro lugar, à explnação levada 
a efeito no vale do Rio Gi-Paraná: 2.202 estações meteorológ~cas 
viram-se instaladas, para observações termométricas e barometri- 
cas; secções transversais e descargas fluviais foram feitas em todos 
os cursos d'água atravessados; determinação das co~rdenadas geo- 
gráficas, realizadas através de teodolitos e cronômetros; avaliação 
dos pontos de atitude mais notáveis e verificação dos desvios da 
agulha magnética; levantamentw estatísticos da população encon- 



trada, como também dos povoacros e aldeias de índios; observa- 
ções sobre as riquezas vegetais existentes e possibilidades de seu 
aproveitamento; levantamento completo de todas as tribps indí- 
genas, seus modos de vida e suas relações com os civilizados. 

Em segundo lugar, cumpre lembrar que, com as expedições 
de Rondon, o Museu Nacional foi enriquecido com 5.667 espé- 
cies de animais. 

Embora tais relatórios tenham caráter informativo e não 
científico, fácil será encontrar nêles páginas de inegável valm 
geográfico. 

É o cas9 da afamada Serra do Norte, "de constituição quase 
toda arenítica", profundamente erodida e circundada por áreas 
graníticas bastente movimentadas. De acordo com um dêsses Re 
latórios, seria ela "constituída pelo rebaixamento do terreno", e, 
por tal motivo, OS rios que ali se formam têm os respectivos tal- 
végues em nível inferior aos dos que flúem do grande chapadão" 
constituído pelo Planalto dos Parecis. 

O panorama oferecido por essa elevaçá~ do relêvo aos olhos 
dos homens de Rondon foi considerado esplêndido e inesquecível. 
"Os esboroamentos do chapadáo lá estavam, f~rmando vales enor- 
mes que se dirigem do Sul para o Equador" - escreveu Rondon. 
"O fundo dêsses vales, leito doutros tantos rios e riach-, é cober- 
to de extensos buritisais e de matas em que abundam seringueiras. 
Os declives e terraços, testemunhas do antigo chapadão, mudos 
e imotos, revestem-se de gramíneas claras, em contraste com O 

verde-escuro dos portentosos buritisais. E tudo isso forma con- 
juntos gigantescos, que se alongam a perder de vis@, numa gra- 
dação suave para o azul profundo, ainda mais realçadas nessa 
manhã pela brilhante luminosidade do céu Iímpido e transparente" 

Em relação ao Planalto dos Parecis, a descrição não é menos 
sugestiva. Ergue-se suavemente -a os lados do Guaporé e do 
Paraguai, vale dizer pera Oeste e para o Sul, mas, em tais pontos, 
fractura-se através de vales profundos, c~rtados pelos cursos d'água 
pertencentes às bacias daqueles rios. "As escavas devas colos- 
sais erosijes, vistas cá de baixo" - esclarece o Relatório pare- 
ceram verdadeiras serras e receberam o nome de Cordilheh dos 
Parecis; começam nas nascentes do Arinos e do Paraguai e vá3 
se dilatando, segundo curvas caprichosas, para o ~ 8 e n t e  e o Nor- 
deste, até a Serra dos Pacaás Novos". 

Nessa área, dominam o cerrado e as matas-galerias. Mas, 1 3  
go a seguir - palavras textuais -, "a vegentaçáo começa a en- 



grossar, apresentando-se, a princípio, sob a forma do que em Mato 
Grosso se chama chamavascal, e passando depois, gradualmente, 
para a mato do Iorê, ainda pouco alta, e desta para outra maior, 
da bacia do Gi-Paraná, até atingir, afinal, na região do Madeira, 
as proporções gigantescas da portentosa Floresta Amazônica". 

Certa vez, Rondon foi colhido pela noite muito longe do acam- 
pamento, em pleno e intrincado chírrravawai, sob uma chuva que 
caía em torrentes. Como fazer, se Arê, seu guia índio, por desdita 
havia se ferid? na rótula, ficando inutilizado para o trabalho? 

Estava no meio de um espêsso trançado de varas finas, taqua- 
rinhas e gravatás, que tornavam difícil a penetração, área mais 
fechada que as piores caatingas do Nordeste e comparável aos 
"espinhais" da Argentina e aos "chaparrais" do México e Texas. 

Que fazer, se seus companheiros o esperavam no acampan- 
mento, sem saber exatamente qual o rumo que houvera tomado? 

Deixemos que o próprio Rondon nos conte o que, então, 
aconteceu : 

"O único recurso que nos restava, para não ficarmos ali 
$a noite toda, era o que adotei: tomar a frente e, rompendo 
o charravascal com o pêso do corpo, marchar com firmeza 
no rumo do acampamento. Alcançamos, de fato, o nosso in- 
tento, mas em mísero estado, com arranhões profundos por 
todo o corp9, molhados até à medula e com a roupa em far- 
tapos". (Missão Rondon, 19 16). 

Era assim o grande sertanista, que só se preocupava com O 

que estariam pensando seus companheiros de acampamento, ain- 
da porque vinham sendr> encontrados sinais evidentes da presen- 
ça dos Nhambiquara. Exausto, coberto de sangue, com a roupa 
molhada e em frangalhos, ignorou-se a si mesmo, para pensar nas 
angústias doa membros da expedição que chefiava. Que homem! 

Em seus Relatórios, evidentemente Rondon jamais preocu- 
pou-se em fazer literatura. Todavia, lendo-se aquelas páginas re- 
pletas de dados e informações, podemos muitas vêzes encontrar 
trechos cheios de vida, onde maisagem é descrita com alma de 
artista. 

É o que acontece, por exemplo, quando nos informa sobre o 
regime cwát ico regional. Chama a atenção para o céu de um azul 
puríssimo, sem nuvens, por toda a estação sêca, desde maio até 
fins de setembro. Mas, a situação modifica-se totalmente quando 
se inicia a es-ação das chuvas, caracterizada por fortes descargas 
elétricas e trovoadas assustadoras, o céu sempre encoberto de nu- 
vens - pesadas umas, com seus contornos fulvos e franjados; 
outras tênues, esgarçadas, transparentes, como se fossem levíssi- 
mos flocos de algodão. 



Inúmeras vêzes, encontrou Rondon no âmago das florestas, 
mesmo onde fossem mais espêssas e mais densas á s  massas vege- 
tais, verdadeiras clareiras, com árvores desarraigadas a jazer por 
terra, troncos retorcidos e mutilados, como se um gigante de 
força sobrenatural houvesse por ali passado, tudo desmantelado 
com seu sopro brutal, da mesma forma que o fazemos com um 
castelo de cartas. A descrição e a imagem são do próprio Rondon. 

E' que, na bacia do Rio Madeira - explica o grande ser- 
tanista brasileiro -, "desde as cabeceiras até os últimos pontos 
de seu profundo vale, os furacões não são raros e, quando passam 
por sobre a mataria, abrem nela alongadíssimas clareiras, dei- 
xando bem assinaladas a direção e o sentido donde vieram e para 
onde foram". 

Muito bela, parece-nos, a descrição feita do Pantanal, ao na- 
vegar pelo Rio ~ a r a ~ u a i ,  no rumo de  São Luís de Cáceres: 

"Nessa época do ano (janeiro) - escreveu Rondon, 
o pantanal, invadido pelas águas que se estendem a perder 
de vista, terra a dentro, coleando por entre os firmes coroa- 
dos de verdura, apresentaize como um lago imenso de su- 
perfície serena, em que se espelham as belíssimas palmas dos 
carandás e dos uacuris, de fuste esbelto, lançado para o alto. 
A vida de toda aquela dilatada região concentra-se nêsses 
encantad~es  refúgios, emergidos do seio da portentosa inun- 
dação: na espessura dos seus arvoredos, vagueia o jaguar 
famulento, bramindo sob o aguilhão do desejo sexual, que 
o faz, mais do que nunca, temeroso, enquanto pelas ramadas 
saltam os grotescos bugíos ou pousam os negros bandos de 
biguás, em contraste com as gasças de penas alvíssimas. O 
romper do dia, tingindo o céu, as terras e o longuíssimo 
lençol d'água, de mil cores cambiantes, pondo nuns loga- 
res sombras profundas e nDutros claridades tesplandescen- 
tes, debruando a brancura láctea de uma nuvem com a ver- 
melhidão mordente de uma braza, marchetancb de ouro 
as ondas esmeraldinas daalhagem,  arrebata-nos a imagi- 
nação e atira-nm para fora do círculo em que vivem fe- 
chados pelo jogo regular dos sentidos e da reflexão". (Con- 
ferências, 1916). 

Entretanto, ao que tudo indica, nenhum outro esp(rtácu10 fe- 
riu tanto a sensibilidade do Marechal Rondon como o que viu 
ao visitar a velha e decadente cidade de Mato Grwm, a antiga 
Vila Bela da Santíssima Trindade do Mato Grow,  primeira ca- 
pital da Capitania. . 

De acordo c--seu próprio relato, percorreu o vasto Palácio 
dos Governadores, cujas paredes ostentavam ainda artísticos qua- 



dros a óleo. Visitou as ruinas do antigo Quartel, cuja sala principai 
exibia, nas paredes carcomidas pelo tempo, algumas estrofes de 
Camões. Viu o que restava do edifício da Câmara Municipal, que 
um incêndio havia destruído e, com êle, seu precioso arquivo. 
Visitou a Matriz mandada construir pelo Capitão-General Dom 
João de Albuquerque de Me10 Ferreira e Cáceres, com9 também 
a veneranda igreja de Santo Antônio, onde pôde homenagear os 
restos mortais de Ricardo Franco e de Adriano de Taunay. Per- 
correu o cáes quadrangular, destinado a defender a igreja de Santo 
Antônio contra as enchentes do Guaporé. Observou, emocionado, 
os restos da Igreja do Carmo, a primeira a ser construida. por 
ordem de Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, nos idos de 
1752, ao lançar os fundamentos da Vila Bela da Santíssima Trin- 
dade do Mato Grosso. 
3 fibra do sertanista invulgar, do desbravaãor de terras lon- 

gínquas, do construtor dme linhas telegráficas, do "Grande Chefe 
Borôro" - envolveu-se em profunda tristeza diante daquele es- 
petáculo de ruína e de decadência. 

E Rondon escreveu: 

'%mo Me&e foi o seu primeiro nome; mas o único que 
agora lhe poderia convir o de Vila Tris~te, pxque nela só se 
vêem ruinas grandiosas e evocativas de um passado de pom- 
pas e de domínio absolut~, - sem um ruído, sem um m* 
vimento, sem uma côr ao menos, capaz de i m p x  aos senti- 
dos a percepção do presente, que todo se dilui e apaga nas 
sombras do passado e das saudades". (Missão Roradon, 1916). 

PALAVRAS FINAIS 

Minhas senhoras e meus senhores: 
Numa tarde ensolarada, a 26 de julho de 1953, na cidade 

de Cuiabá, mais de 50 geógrafos vindcs de todo o Brasil toma- 
ram parte numa cerimônia sinaia, mas do mais alto significado 
cívico. Reuniram+e junto ao marco que assinala o centro geo- 
gráfico da América do Sul, ouviram os acordes do Hin9 Nacional 
executados pela Banda de Música do Batalhão de Caçadores, se- 
diado naecapital matogrossense. E, sob aquêles céus que há cem 
anos viram nascer Cândido Marianp da Silva Rondon, pennane- 
ceram em silêncio durante um minuto, como homenagem B sua 
obra e aos q* tombaram no cumprimento do dever. 

Depois, o "Grande Chefe" fêz-se ouvir. Não em pessoa, por 
que seu estado de saúde não permitira que ali comparecesse. M a s  
pela voz do Prof. José Veríssimo da Costa Pereira, presidente da 



Associação dos Geógrafr>s Brasileiros, que transmitiu a Mensagem 
que lhe fora enviada, do Rio de Janeiro, para os geógrafos ali 
congregados. 

Não poderia encerrar de maneira melhor esta minha oração 
d homenagem e de dev~tamento à memória do Marechal Ron- 
do '% , senão repetindo as palavras finais dessa comovente Mensagem. 

Ei-las : 
"Se a outra banda do Mundo orgânico, constituída pe- 

los sêres vegetais, que, imóveis, testemunharam as nossas 
arrancadas, pudesse agora falar, da beira das estradas, das 
'barrancas dos rios, dos campos e charravascais, do âmago 
de  florestas que vos pareceriam impenetradas, vozes cla- 
mariam: 

Cmtinuai! Contimrai! Por aqui passaram outros. E o 
objetivo é dar aos que mourejam em outros setores, meios 
reais, para o grande prazer e inmenso dever de servir ao 
Brasil e à HumamrÈIdade!~ 

Phgina verdadeira&%* antológica. 
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GEOGRAFIA E MÚSICA BOLIVIANA 

"Si no és canto con e1 dulce canto 
De 10s bardos que pueblan tus regiones, 
Preludia sobre ti las bendiciones 
De1 porvenir, con fé". 

Ricardo José Brrstamante - "Preludio 
a1 Marmoré". 

As características topográficas violentamente desiguais, a es- 
tranha e caprichosa variedade do seu clima, que oscila entre o 
tórrido e o glacial quase sem transição, permitem definir a Bolí- 
via como um "País de contrastes". 

Tal definição, porém, é precária e insuficiente. Requer uma 
complementação à fôrça ilustrativa que a nossa imaginação forja 
imediatamente, pois para ser interpretada e compreendida, a terra 
necessita de ampla descrição. A frase isolada nada significa, por- 
que é vaga.e inexpressiva. 

E' difícil, e mesmo impossível, estabelecer definições, quando 
lembramos que a Bolívia é um país, onde um passo, como um 
tapête mágico, nos transporta de uma paisagem desdada e fria, 
árida e lunar, para uma região luxuriosa e quente, cheia de vida 
e de colorido; onde uma impressionante cordilheira veste de bran- 
co os seus gigantes, para humilhar a pobreza do altiplano; onde 
um lago, com impulsos de oceano, repousa, sonhador e misan- 
tropo, entre os potentes braços de montanhas cíclópicas, e em 
cujas águas balouçam frágeis botes de sonho e navios de aço; 
onde a fauna e a flora reinam desenfreadas e livres; oncre, enfim, 
a pré-iiiitória marca encontro com o século XX 

A Bolívia, Iocalizada entre a linha equatorial e o trópico de 
Capricórnio, deveria ser calorosa e Úmida - uma estância tro- 
pical. o 

Esta peculiaridade da latitude anula-se, porém, com o relêvo 
klesigual do seu solo e com a altitude de grande parte do país, 
condigões que determinam a variação da temperatu~a: o extremo 
frio sêcò do dilatado e incomensufável planalto, a amenidade do 
ridente, verde e perfumado vale de Cochabamba, e o calor afri- 
caqo de Santa Cruz de la Sierra e de todo o Beni, parte e fim da 
Iléa Amazônica. 



Heterogênea e vária como a sua topografia e seu clima, é 
também a sua gente, cujo aspecto denuncia logo o meio-ambiente 
onde vive, goza e sofre. 

Se fosse possível estabelecer uma escala de temperamentos 
fundada na topografia do seu solo, verificaríamos que as popu- 
lações dos vales sã9 mais alegres e extrovertidas, porque tanto o 
altiplano, agreste e severo, como o trópico exuberante e fremente 
de vida, imprimem-lhes a sua marca indelével e inconfundível, e 
as características do imperativo geográfico. 

Assim, compreende-se que o inca interpretasse o Astro Rei 
como o Artífice Supremo de tôdas as coisas, admitindo a sua 
incontrastável autoridade, rendendo-lhe culto, vassalagem e s u b  
missão. O ocaso naquelas regiões, onde situava-se o Kolláo len- 
dário, provoca emoções tão sublimes, que a idolatria do astro pa- 
rece a mais imediata e a mais lógica das reações. 

UMA CIDADE EM TÉCNIGOLOR 

"Mirad la virgem índia, miradla inclinada 
como en e1 quinto cielo la voluptuosa huri; 
En esa eterna cuna de rosa abrillantada 
que forma e1 Illimani y e1 Potosi". 
Agttstm Apiazú - "Elegia a Mi Ciudade". 

La Paz não se assemelha a nenhuma cidade do mundo. Sua 
geografia lhe empresta uma feição inconfudível. 

Do "Alto" avista-se, lá no fundo, a urbe colorida e luminosa 
- "um conjunto verde pálido, um pouco tristonhi, de onde 
emergem brancas torres de igrejes". 

E' a cidade mais alta da América, comprimida num imenso 
vale rodeado de altíssimas montanhas de mais de quatro mil me- 
tros de altitude. 

Chega-se a ela pela pista dk cimento larga e cheia de curvas 
que descamba montanha abaixo. A cidade vem ao nos?  encon- 
tro, aos poucos, em cada curva, surgindo aos punhados as casas 
amareles*cÔr de rosa, verdes, azuis, cada vez mais densas, mais 
aglomeradas, mais compactas. E, de repente, num Único lance, 
atingimos o seu coração - A Praça Murillo, de mil lembranças 
trágicas. 

Através da atmxfera prodigiosamente translúcida, refulge sÔ- 
bre as casas o brilho incendiado das "calaminas", num contraste 
chocante e vigoroso com o verde escuro da escassa vegetação, 
que se aferra a% despenhadeiros de todas as cores. ' 



No meio das penhas policrômicas, domina a paisagem, ma- 
jjestosa e sereno, o Illimani sagrado. 

No paredão abrupto da cordilheira amarelada, contemplan- 
do arrogante e desafiador a cidade buliçosa e inquieta a seus pés, 
Oestaca-se uma rocha negra, cuj3 afilado cume ultrapassa o espi- 
gáo da montanha: o "dente do diabo". 

A caprichosa e louca geagrafia citadina proporciona vistas 
maravilhosas. Os bairros, ocupando superpostos níveis, oferecem 
ao viajante assombrado uma cenografia imaginável. Descortinam- 
se formosos edifícios modernos, de arrojada cpncepção, e casas 
coloniais com pitorescos pátios internos, marcados indelèvelmente 
pela pátina do tempo; avenidas larguíssimas, de mistura com rue- 
las estreitas e apertadas; planícies ajardinacras e ladeiras íngre- 
mes e sujas. . . 

E' assim La Paz, metrópple moderna e ao mesmo tempo an- 
tiga, possuindo ricos quarteirões residencieis, moderníssimos, com 
os nomes pitorescos de Miraflores, Calacoto, Sopocachi, Obrajes 
e Florida; zonas operárias e modestas, como Vila Vitória e extem 
sa área habitada pela população nativa, de ruas calçadas com 
grandes seixos roliços, e cujas tendas escuras exibem, em toda a 
sua glória, os primores do artesanato indígena. 

Oh. . . as ladeiras de La Paz. . . verdadeiro suplício para 
quem visita pela primeira vez. . . fngremes, abrindo-se em leque 
para todos .os lados, percorrê-las constitui verdadeiro sacrifício. 
Apertadas, movimentadas, lisas, resvaladiças, escorregadias, reque- 
rem cautela e cuidado do estranho. Éste, falseie o passo, escor- 
rega, desliza, plana, voa e cai perigosamente, se não está habituado. 

A ladeira é causa do "soroche", o "mal de punan, a dispnéia, 
a falta de ar, a liptímia, a síncope. . . 

O ar é sorvido em longos haustos, em desespi9q em ânsia, 
uma angústia intraduzível. A prevenção é andar vagarosamente, 
não comer muito e descansar o máximo. 

Para os naturais, a ladeira o "soroche" não existem. As pe- 
quenas e rechonchudas índias e h "c das", ataviadas com as "polle- 
rasn rodadas, trazendo prêsas às costas, a "guagua" de olhinhos 
oblíquos, sobem e descem em passo rápido e apressado, nada 
sentindo, muito à vontade. E, homens pequeninos, protegdos c%- 
tra o frio por espêssas mantas de lã, "aguallosn e "luchos", carre- 
gando sobre os ombros uma carga algumas vêzes superior ao 
próprio pêso, também sobem e descem, apressados e indiferentes ... 

As índias e cholas, com as originais saias de roda - algumas 
levam até oito superpostas - com o pitoresco chapéu de copa 
baixa e arredondada, as duas longas transas negras e o insepará- 
vel chale sempre cheio de qualquer coisa - filho, palha, barro, 



terra, adubo, adobe constituem o complemento indispensável a 
paisagem pitoresca e colorida - acham-se em toda a parte. . . 

A cidade se estende as margens pedregosas de um rio feio, 
cujas águas barrentas correm, encachoeiradas, num leito de pe- 
dregulhos roliços e alvos. E' o "Choqueiapu" - bêrço de ouro - 
na tradução aimára. 

&te nome responde à pergunta que verruma o cérebro do 
atlântida das planuras e das praias: "Por que fundaram uma ci- 
dade neste local?" 

Perdem-se nos tempos as origens da localidade inquieta e 
colorida. Os aimáras denominavam de "Choguiag<~marca" s vale 
'onde a mesma se estende. Praticavam aí, desde tempos imemo- 
riais, a agricultura e o garimpo do ouro de aluvião, que as águas 
do rio carreavam para o Beni brasileiro. A fome do ouro atraiu 
o castelhano Alonzo de Mendoza. 
I Bste invadiu o vale tranquilo e feliz, dominou o nativo pací- 
fico e estabeleceu a povoação de Nossa Senhora de La Paz, no 
longínquo ano de 1648. 

O ALTIPLANO - UM MUNDO DESCONHECIDO 

"E1 altiplano rro és el, inclemente yerno como generi- 
camente asegura la retorica forastera, incapaz de hallar 
una definición mas ajustada a la realidad. No és e1 
llano, adusto, de magra vegetación. A1 trazar una linea 
en horizonte, descubrimos la subjugante plenitud de! 
cosmos andino. 
En ese escenario autero y mediativo floreció una delas 
dlenarias culturas de America: e1 Kollasuyo". 
Luiz Felipe Vilela - "Irrtrodução a Antologia Poética 

de LaPaz". 

A altiplanície começa èm?a Paz. Tão prontamente atingi- 
mos o alto defrontamo-nos com a vastidão silenciosa e triste que 
se espraia em todas as direções e parece não ter fim. 

Um# planície interminável, levemente ondulada, despida de 
árvores, quase toda coberta de seixos alvos e polidos, em cujo 
meio cresce um arbusto rasteiro - a "paja brava'' - que é habi- 
tação e o reauardo do índio, pois misturada ao barro forma o 
adobe. com o qual o índio constrói a sua morada, o seu aprisco 
e cerca os seus campos de cultura. 

Vareja-se o altiplanp horas e dias, em todos os sentidos, +ru- 
randb-se leitos secos de rios hibernais, tapizados de calhaus, que 



se avolumam em torrentes catastróficas, quando o degêlo rola dos 
altos picos nevados, que têm nomes de legenda - Illampu, Cha- 
caltaya, Illimani. . . 

Atravessam-se pontes com a caudal passando-lhes por cima, 
ie outras estendidas sôbre as margens de leitos arenosos e de água 
tão escasse que parece desnecessário o artifício da sua transpo- 
sição. E' que a areia movediça, traiçoeira, e o pouco líquido trans- 
forma-se em oceano na estação quente. 

Por toda a parte o silêncio, um silêncio de recolhimento, en- 
volvendo o viajante que se sente pequeno e ínfimo frente a tanta 
solenidade, tanta grandeza, tanto deslumbramento, tanta emoção ... 

O frio gelado sopra sempre, cortando a face do viandante 
deixando nela as marcas indeléveis do seu látego, como nos índios 
que o miram demoradamente, impassíveis, desdenhosos, indife- 
rentes à sorte do forasteiro que veio invadir 09 seus páramos, 
perturbar o seu bucolismo sagrado e milenar. 

Como um milagre da criação, brotam por entre seixos e ca- 
lhaus, plantas comestíveis de raro sabor e nomes estranhos, que 
proporcionam colheitas fartas e abundantes. São tantos os seixos 
e calhaus, que os campos mostram coalhados de pequenos montes 
de pedra, acumulados pelo índio, a fim de obter espaço para as 
suas 'culturas. 

Em meio à planície ondulada e intérmina, pequenas casas 
feias e escuras, feitas de adobe, cobertas de palha brava, com 
o inseparável aprisco, abrigam os nativos. Moradas sem janelas, 
cujo teto exibe uma pequena cruz tôsca - dois paus amarrados 
- que o indio julga necessário para afugentar os maus espíritos. 

A beira das trilhas, belos cães pastores descansam sonolen- 
tos, e cerdos extremamente peludos, presos por uma corda amar- 
rada ao pescoço, pastam tranquilamente. 

A paisagem lembra a Grécia mitológica: ovelhas pequeninas 
e brancas disseminadas pela vatidão, cobrem extensas áreas, vi- 
giadas por um pequeno zagal, cujo único consôlo naquela soli- 
tude, é o som sempre igual que extrai da sua pequena e primi- 
tiva flauta de cana silvestre. 

E o caminho continua interminável e áspero ptla planície 
afora, por errtre a monotonia da paisagem, o deserto coberto de 
seixos e de vegetação rasteira e a ausência quase absoluta de 
arvoredo. 

Levantando a cabeça graciosa, a "llama" altiva e distante 
mira o viajw que passa. A rainha do altiplano é para o índio uma 
bênção dos céus, pois lhe oferece alimento, abrigo e transporte. 
A "llama" - é tão elegante, tão linda, e aparentemente tão ma* 



sa, que a custo resistimos eo impulso de acariciá-la, como faría- 
mos a um animal de estimação. Mas, tanta graça e tanta nobreza 
96 podem ser admiradas de longe: o desconheciao, ao se aproxi- 
mar, é babujado por sua saliva espêssa, que determina, na epi- 
derme indefesa, estranha e rebelde erupção, a que só 9 índio sabe 
proporcionar alívio e cura. 

Ao longe. vislumbramos as primeiras águas do lago: a ew 
seada coberta de "tot~ras", banhando no seu extremo meridional 
um casario esparramado, que tem um nome bélico - Batallas. 

E, a partir daí, paralelo ao caminho, vamos encontrando sem- 
pre o lago, alargando-se cada vez mais, cada vez mais próximo, 
de águas cada vez mais escuras, cada vez mais lindo. . . 

A poesia e a pintura reunidas nã9 poderiam descrever a 
beleza tranquila e, ao mesmo tempo, selvagem e primitiva dêste 
mar em miniatura, que é o Titicaca, cuja origem perde-se nas 
mais variadas e estranhas conjecturas. Suas orrdas banham as 
terras da altiplanície que o abriga, fertilizando-a, e proporcionan- 
do aos que demoram às suas margens, o milagre das c~lheitas 
generosas. Tem a graça de um lago e a potência de um mar. 
Sua superfície espelha a majestade imponente e a alvura dos pi- 
cos nevados de grande cordilheira, e a harmoniosa policromia da 
paisagem lacustre completa o cenário um espetáculo fascinante 
e inesquecível. 

Mais adiante, Huarina, pequena aldeia, toda rodeada de cam- 
pos de centeio e cevada. 

Depois, Huatajata, que exibe um título aristocrático naquelas 
regiões de abandono - é a sede do Iate Clube Boliviano. A mar- 
gem do lago, aqui mais dilatado e profund9, esbeltas lanchas e 
veleiros brancqj balançando-se no indolente chapchap das ondas 
mansas, que se quebram, sem espumas, nas espessos totorais. 

Então, já avistamos os primeiros b:,tes de sonho e de brin- 
quedo, as fragilíssimas "totoras" - inteiramente construídas com 
caules e remos da prodigiosa ve@açáo aquática. Graciosa e fra- 
gil, singra, sob o timão hábil d:, índio, as águas nem sempre tran- 
quilas do lago, levando a distâncias consideráveis a carga e a 
família do &eu piloto. 

A "totora", milagre da engenharia náutica dos íncas, com- 
pjpta a estranha e exótica beleza do lago sagrado. 

E, sempredunt~  ao lago, corre o caminho íngreme, agora 
galgando a montanha, rodeando abismos. contornando encostas e 
sspigões, num cenário de pesadelo e irrealidade, até atingir Ti- 
guina, o famoso estrei t~ que estrangula o lago inteiro numa gar- 
ganta de mil metros de largura. 



A montanha pobre e nua, empedrada e estéril, enciumada da 
magnificência do lago, parece querer asfixiá-lo, apertando-o entre 
os braços virís e potentes. 

Tiquina é um vilarejo despencando-se da montanha como um 
presépio. 

CruzadD o estreito, estende-se cheio de curvas alucinantes 
e perigosas, o caminho sempre áspero e difícil da península, em 
demanda de Copacabana. 

O panorama é indescritível: em toda parte o lago, a se per- 
der de vista, apresentando, num calidoscópio, as mil e uma nuan- 
ces do seu colorido irreal, numa sucessão de quadros que, de 
instante a instante, embriagam o viajante curi%o e assombrado. 

Pedras de todos os tamanhos e formas revestem as monta- 
nhas e nas encostas demoram inúmeros terraços feitos de rocha, 
que circundam pequenos tratos de cultura vegetal. O inca, desde 
tempos imemoriais, conhecia os males da erosão e impedia os ~ u s  
desastrosas efeitos. 

C O P A C A B A N A  

"Virgem de 10s Aransayas. 
Morena virgem de1 lago. . . 
en e1 sol de tu sonrisa 
e1 sueíío kolla está intacto. 
Cmlos Gomez Consejo - "Virgem De1 Titicaca". 

De súbito, d2 alto de um promontório, avistamos, banhada 
de sol e de claridade, Copacabana - jóia engastada em monta- 
nhas altíssimas, que fulge à beira do lago maravil%oso. 

Copacabana é uma aldeia privilegiada. 
As serranias suavemente onduladas, protegem-na contra os 

rigores do tempo; campos e terraços c u l t i v a d ~  jazem a seus pés, 
para brindá-la com o sustento,- as águas cristalinas do lago sa- 
grado a provêm de excelente pescado. 

Em Copacabana não existem cinemas nem teatros. O único 
espetáculo cotidian~ é de caráter cenográfico, oferecido pela Na- 
tureza à hora da  crespúsculo, quando o sol, num abandono cheio 
de fantástica beleza, despede-se do dia. 

Nesse ambiente tranquilo e de recolhimentq erguem- os 
seus muros veneráveis do famos:, santuário, cheio de obras de 
arte, de pinturas antiquíssimas, trazidas pelo conquistador. Os seus 
altares de prata maciça, com esquisitos lavores profanos e pagãos, 
dizem alto da riqueza da terra e da cobiça dos seus domittadores. 



Aí se venera a Virgem índia e morena, que o misticismo e a 
fé inquebrantável de um descendente de reis esculpiu em meio 
de sofrimentos e de lutas. No lindo nicho da sua capela particu- 
lar, a madona fita o penitente com a expressão serena e melan- 
cólica da sua raça, parecendo compreender e partilhar da angústia 
do crente ajoelhado a seus pés. 

Iconoclastas tentaram, por vêzes, arrebatá-la do sítio sagrada. 
E por vêzes o lago sagrado rugiu, enfurecido, invadindo com suas 
águas todos os caminhos,. impedindo tôdas as saídas. 

Lenda bonita de uma terra de lendas, em que o índio acredita 
e pelas quais morre e mata. 

Milhares de peregrinos acodem todos os anos de tôdas as 
partes do País, e de terras estrangeiras, a fim de implorar as mer- 
cês da Virgem milagrosa, que sempre atende os seus devotos. Daí 
a influência do santuário e dos milagres na vida de profunda 
concentração e fervor religioso que caracterisa a sua diminuta 
população. 

O ÍNDIO, O MESTIÇO E SUAS MELODIAS 

"Que escucho yo? la tenue melodia, 
estrofa de1 dolor en que reposan 
ayres de flautas rotas y gemidos 
moribundos, de liras que eolozan . . . " 
Sixfo Lopez Ballesteros - "Flautas Que Gimem". 

"Tocra canción floresce en una herida 
como en todo morir canta la vida. 
Así em mi raza floresció la quena. 
cudhto más honda, más estremecida". 
Jorge Canedo Reyes - "Quena". 

A música dos índios cons t i tpe  de um restrito número de 
notas, que insistem e voltam a repetir, aborrecidas e incessantes, 
"como a chuva a cair continuamente num terreno lamacento". 

A dança e a música sã inseparáveis, e o índio baila, tocando 
O dia inteso a "quena" ou a "zampoiía", sem a menor fadiga, de- 
monstrando uma incrível resistência física. 

De modo geral, índios e mestiços apreciam e gostam imen- 
samente da música, que se exterioriza em queixumes e lamentos; 
procuram sempre o tom lúgubre e triste, como se na vida não 
lbes r-tasse outra coisa, senão chorar. Por issr>, a música comurn 
se reduz's um lament~  exprekso com amargura, dominada por 



uma melancólica monotonia, "que nasce de uma tonalidade vaga 
e indefinida e termina sempre em notas baixas". 

A música indígena ao inv6s de nos levar nas asas da fanta- 
sia para um reino encantado, arrasta-nos à mais pungente rea- 
lidade, desalenta e "diminui o horizonte dos sonhos fantasiosos que 
sóem forjam-se em nosso espírito, quando ouvimos as harmonias c?e 
um instrumento musical". 

Escutando-a, pensamos imediatamente no índio: "um ser mal- 
trapilho vivendo miseràvelmente, reduzido à condição de pária 
das estepes, sem ser fator de progresso e desprovido de expressão 
política". Os habitantes do altiplano revelam na sua música "as 
kmarguras de uma herança do sangue, malogrado, o cansaço inems- 
ciente de uma longa e dolorosa jornada de ancestraii ignorados, 
a melancolia própria dos indivíduos não responsàveis por seu 
infortúnio, e que, no entanto, por uma lei inexorável da natu- 
reza, carregam culpas que resgatam com lágrimas e soluços". 

A música indígena tende a desaparecer e a sua estrutura não 
mais existe. O índio não conseguiu resguardar a pureza de gran- 
de parte de suas melodias, embora continue tocando os seus ve- 
lhos instrumentos. 

A música nacional c~n tém elementos alienígenas, sempre to- 
mados da parte sofrida e angustiada das melodias estrangeiras, 
que afinam com a eterna nostalgia do espírito ind5gena. Tal 
desenvolvimento deve-se à inclusão de muitos índios nas bandas 
militares, onde ap~endersm a música clássica e de onde saíram 
com o ouvido educado e sugestionado por melodias forasteiras. 
cuja tessitura sonora involuntàriamente empregam ao modular OS 

seus cantares. 
Não obstante, e em que pese à assertiva acima, a influência 

indígena na evolução da música boliviana desemgenha um acen- 
tuado e ponderável papel, sobretudo entre os mestiços que herda- 
ram, juntamente com o sangue índio, seu caráter tétrico e seus 
sentimentos mais íntimos. 

Compreende-se esta condrpão se analisarmos, embora perfun- 
tòriamente, o mestiço, o que relevalrá o seu complexo conteúdo 
psicológico. 

A personaliãade do índio, nas suas mais destacadas caracte- 
rísticas, está representada pela linha de uma vontade sem resis- 
tência, que corresponde à fórma dos introvertidos. O índio possui 
mais impulsos biológicos e muito menos inteligência, mais sensi- 
bilidade do que vontade. e 

O espanhol, ao contrário, é um típico extrovertido, Dispõe 
de uma irresistível vontade de aqão superior à sua inteligência, 
e esta, por seu turno, ultrapassa a sua sensibilidade. A associação 



de têrmos psicológicos é contraposta e, ao surgir o mestiço, não 
se fixr>u um tipo que responae a uma psicologia invariável, de 
forma sintética e definitiva. A introversão e a extrõversão alter- 
nam-se com o império da vontade sôbre a inteligência e vice-vers~. 

Assim, o mestiço é apaixonado, sensual e imaginativo. 
O predomínio das faculdades intelectuais sôbre a vontade 

torna-se abúlico. Se as suas faculdades intelectuais são subal- 
temas, apresenta-se voluntarioso e dominador. E' arrogante como 
o espanhol e une à tristeza indígena, o del í r i~  quixotesco. 

A imaginação jogou importante papel na vida colonial e for- 
mou o mundo msigico do índio e d9 mestiço. Dai resultou um 
cenário nôvo, carregado de superstições, fruto, por sua vez, de 
uma sensibilidade muito agitada pela emoção religiosa 

Destarte, a música nacional é melancólica e nostálgica, o que 
se verifica fàcilmente analisando-se a obra dos artistas do país, 
cujas produções melódicas trazem, em sua maioria, o colorido som- 
brio da música indígena. 

UA música dos aimáras, uma das raças mais disseminadas da 
Bolívia é, como o próprio índio, mística e panteista. Tem a gran- 
deza dos nevados andin%, é grave e severa como o horizonte in- 
finito do altiplano, diferente da música de outras culturas; é abs- 
trata, pura, sem palavras nem estribilho, e suas melodias e rítmos, 
de profunda raiz telúrica, só admitem a reprodução instrumental". 

Os instrumentos originais dos primitivos kollas, e ainaa usa- 
dos pelos índios, são quase todos de sôpro e somam número con-. 
siderável. A maioria, porém, consta de flautas, dos mais varia- 
dos tipos e denominações, fabricadas de um espécimen de cana 
nativa. 

Os instru)nentos, segundo a sua tonalidade, visam determi- 
nados atos da vida coletiva, ou individual. Assim, para cada ce- 
rimônia, toca-se certo instrument9 musical. 

Uma interessante condição Ei? música indígena, digna de ser 
lembrada, é a classificação dos instrumentos, conforme o som que 
emite, prática, aliás, comum aos gregos antigos: "lídio", agudo e 
lúgubre, usado nos funerais e acontecvimentos similares: "frígio", 
entre o grave e o agudo, utilizado nos mistérios da religião, no 
amor, nos idílios, na declamação das eglogas, etc. 

Desperta a admiração encontrar esta afinidade entre a música 
nativa dos aifiáras e da antiguidade clássica. Aos instrumentos 
nativos, somam-se, porém, elementos que cmpletam a variedade 
de expressão da música indígena e correspondem sempre aos dis- 
tintos estados d'alma do índio. A música nativa aimára apresenta 



inúmeras características da técnica musical greco-romana, fato êste 
salientado, não só pela variedade de seu instrumental e da con- 
textura da própria música, como também pelo seu talento invul- 
gar em aprender e assimilar ràpidamente o manejo dos instru- 
mentos mais modernos, bem como executar, com perfeição e maes- 
tria admiráveis, composições dos grandes mestres, com,D Wagner, 
Beethoven, Mozart, Sairrt Saens e outros. 

Inegàvelmente, o índio possui uma predisposição natural e 
expontânea para a música, herdada dos seus remotos antepassa- 
dxi e ainda presente nas suas reservas anímicas. 

INSTRUMENTOS MUSICAIS INDZGENAS 

"Voz primera que balbuce 
la infancia debil y pura, 
instinto de la natura, 
eco fiel de1 corazon; 
palabra que e1 Cielo a1 niíío 
cual radiante luz le envia 
para expressar su alegria, 
aí como su dolor". 

FELIX REYES ORTIZ - "La Primera Palabra". 

Como dissemos, os índios dispõem de imensa variedade de 
flautas, e como cada uma se destina, em geral, a um determinado 
ato ou cerimônia, descrevemos apenas as mais curiosas e interes- 
santes, pois seria fastodioso e cansativo enumerj-Ias tadas uma 
a uma. 

e 
A '<phala", por exemplo, é uma flauta de seis orifícios, pare- 

cida com o pífano de eco vibrante e agudo. Utilizam-na quando 
conduzem oferendas aos templos. Trata-se de instrumento que 
visa despertar júbilo e o e n t h m o ,  e os índios assim que ou- 
vem as suas notas penetrantes, surgem às portas e terreiros com 
fision!xnias risonhas e jubilosas. 

A "tarka" é de madeira sólida, perfurada em t ô d s a  sua ex- 
tensão. Emite um som grave e agúdo, mas de extrema suavidade. 
Para os índios andarilhos e pastores, é a companheira eufórica 
da estação primaveril, quando ao som da sua alegre música pe- 
rambulam pela terra enganlanada. 

O "manchaypuito" é uma flauta de tíbia de algum animal 
Pare tocá-la, é mister introduzi-la num pote de barro, dotado de 
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aberturas laterais apropriadas para se enfiar as mãos. Segundo a 
superstição popular, trata-se do osso retirado do cadáver da mu- 
lher amada pelo amante inconsolável. E' um instrumento que ins- 
pira o pavor, e o índio, por mais aborrecido e embriagado que 
esteja, não ousa tocá-lo, pois teme a condetração implacável dos 
seus deuses. Só algum mestiço desabusado e corajoso, que menos- 
preza a crendice nativa, tem coragem de soprá-lo. 

O "sicu" é o rei dos instrumentos musicais indígenas. Asse- 
melha-se & flauta mitológica de Pan, à "siringa" dos gregos, à 
"aruda" ou "fístula" dos romanos, chamados pelos índios de "anta- 
ra" e pelos castelhanos de "zampoiía". 

Existem "zampoiías" dos mais variacros tipos, diferenciadas 
umas das outras, pelo número, forma a disposição dos tubos. As 
canas são aparadas em tamanhos desiguais, a fim de que cada tu- 
bo produza uma nDta da escala. Algumas, como as de  quatro fileiras 
de tubos, possuem a escala completa e são tocadas por mais de 
um indivíduo, pois se um tubo prop~rciona a nota "dó", o outro 
fornece o "ré", e assim por diante. 

A "tayca-upa" é uma A'zampoÍia" de grande tamanho que de- 
sempenha o papel de baixo. Seguem-se-lhe outras, menores, de 
denominações curiosas, que formam, conjuntamente, um concêr- 
to de baixos, tenores, sopranos, etc., coordenado à distância de 
uma oitava justa e semelhando aos sons de um órgão, embora 
na sua execução acuse, às vêzes, a ausência de certas notas cro- 
máticas. 

Os sete orifícios correspondentes à escala musical levam-nos 
a admití-10s como remanescentes de uma cultura musical muito 
adiantada e se, posteriormente, não foram agregados a l k s  ou 
outros orifícios, isto se deve ao fato cYos espanhóis jamais terem 
se preocupaqo em melhorar tais instrumentos, nem ensmar aos 
índios a música penfnsular. 

INSTRUMENTOS MUSICAIS MESTICM 
e 

"Por eso en este instante mi pecho no atraviesa 
La espada de1 tormento con su habitual poder, . Sino que me domina dulcissima tristeza 
Que e1 pecho purifica con recuerdos da ayer". 
JOSÉ SANTOS MACHICADO - "Soledad". ' 

Os espo&óis introduziram nas terras conquistadas instrurnerr- 
tos musicais europeus, e os que mais se vulgarizaram foram a gui- 
&ma, o charango, a harpa, o violino, o clarinete, o tambor, w 
tímbales, ós pandeiros e as castanholas. 



Nas orquestras familiares predominava a guitarra, e poucas 
eram as casas onde não se ouvia, além dêste instrumento, harpa, 
que também üesfrutava de grande popularidade. A circunstância 
de serem êstes instrumentos mais errcontradiços e de aprendizagem 
relativamente fácil, influiu muitíssimo para que se tornassem fa- 
voritos, sobretudo a guitarra, imposta definitivamente em todos 
os lares, ricos e pobres. 

Os artífices nativos, que aprenderam a confecção de guitarras, 
harpas e charangos, adquiriram grande habilidade em tais lavores, 
chegando a idealizar um tipo de charango muito do agrado do 
povo, em que a carapaça do tatu, ou da tartaruga serve de caixa 
de ressonância. 

A medida em que crescia o gôsto musical, foram introduzidos e 
adaptados outros instrumentos exóticos, que logravam expressar 
com maior intensidade e riqueza cromática as melodias e os ritmas 
dominantes: destarte, surgiram o clarinete, o pistão, o baixo e 
outros, importados do exterior. 

Desde os primórdios da descoberta das Américas, o ambiente 
apresentou-se propício H música e A dança. 

Na biografia de Cristovão Colombo, Washington Irving con- 
ta que o navegador trouxe "alguns músicos para alegrar os co- 
lonos", o que, sem dúvida, não constituiu um caso único. Os de- 
mais descobridores e conquistadores também vieram acompanha- 
dos de músicos. Em geral, em cada expedição havia tocadores de 
guitarra, de harpa e de violino, que proporcionavam aos compa- 
nheiros, nas horas de descanso e de lazer, o ensejo de darem lar- 
gas aos seus pendores coreográficos. 

Como é natural, os conquistadores conservaram em sua vida 
pública e privada os usos e costumes peninsulares,pis seria ina- 
dmissível que homens dominados por um orgulho tão desmedido 
e auto-suficiência, como o que caracterizava os espanhóis da época. 
adotassem de pronto, as práticas e os hábitos de povos que sub- 
jugavam tão fàcilmente. - 

E entre êsses costumes, decerto, não olvidaram os mais co- 
muns e preferidos para rejubilar o espírito e permitir a expamãc; 
dos sentimentos mais íntimos; sòmente mais tarde, quando a con- 
quista e o regime colonial se firmaram, os usos eurepeus mescla- 
ram-se com os dos indígenas, sobrepujando-os. Isto ocorreu em 
vista do predomínio nos inícios da vida colonial, das dancas pe- 
ninsulares, mediante as quais, tanto os conquistadores como os 
naturais, expressavam a sua euforia e solenizavam os sucesnoo 
feliz-, propiciadores de contentamento, satisfação e alegria. 



AS DANÇAS 

%leva en sus alas e1 viento, 
Claribel, 

Tu  nombre como un lamento, 
Claribel, 

Y en mis ansias siento 
Volar tras aquel concento, 

Claribel, 

FRANZ TAMAYO - "Claribel". 

A gente do altiplam sempre sentiu paixão pela música, e 
portanto, pela dança: bailam na tristeza, bailam na alegria, bailam 
sob qualquer pretexto. 

O índio jamais se recusa a dançar, não importa o seu estado 
'de espírito. Entrega-se à dança com tanto ardor e entusiasmo que 
para celebrar as suas festas, não só delapida as suas economias, 
como também os haveres alheios, que toma de empréstimo. E, nas 
suas danças, a idade não representa obstáculo, pois a coreografia 
anima e arrasta jovens e velhos. 

Errtre os índios e mestiços, a dança não constitui simples di- 
vertimento. Recorda-lhes o passado, homenageia os seus penates 
e confirma a puberdade. Segundo admitem, a pessoa atinge &e 
estágio biológico e entra na posse dos tributos da responsabilida- 
de, quando lhe permitem participar da companhia de bailarinos. 

A dança, para êles, significa virilidade e amadurecimento e, 
como em geAl, é muito licenciosa, oferece ensejo aos prazeres 
sexuais. 

Daí porque as famílias indígenas e mestiças emprestam tanta 
solenidade e tanta importância abpimeiro baile de um dos seus 
membros, e só realizam festas após longos e custosos prepara- 
itivos em meio do máximo aparato. 

Antes da vinda dos espanhóis, o altiplano cultuava inúmeras 
danças indígenas. Cada província possuia o seu modo peculiar e 
típico de danpr  e os nativos identificavam-se de tal forma com 
os seus baileae cantares que celebravam, através dos mesmos, 
tanto os sucessos alegres como os tristes e lúgubres. 

Mas, durante a conquista as danças misturaram-se, o que 
acarretou e perda da pureza e das peculie~idades que a identi- 



ficavam como pertinentes a determinado povo ou região. Além 
Hisso, a intolerância do clero, considerando-as imorais e licencio- 
sas, contrárias aos rituais e ensinamentos da Igreja, determinaram 
a extinçção dos "ayllu" e, portanto, o desaparecimento e degeno 
$50 dos bailados. 

A maior parte das danças desaparecidas eram primitivas ma- 
nifestações de idolatria e superstição: por seu intermédio, o inca 
venerava o animal totêmicp. Demonstrem tal influência os ador- 
nos que completam o seu vestuário: os dançarinos de "quenaque 
na" usam enfeitos de couro cre onça, indicando, assim, que m 
seus ancestrais descendem dêsse animal, e que a pele do jaguar 
toma-os inatingíveis e invulneráveis; os "choque11as" julgam-se pro- 
tegidos pela vicunha e pela raposa, e imitam, nas danças, a agili- 
dade e a ligeireza da primeira, e a astúcia e as menhas da segun- 
da; OS kollas dedicam a "sicuri", dança religiosa, ao suri e ao 
condor, aves que simbolizam a tormenta e a força. 

Podemos classificar a dança indígena em três grupos: o au- 
toctone ou original, o introduzido ou imposto pelos coquistado- 
res ibéricos e o que foi trazido pelos negros. 

As danças nativas são muitas e se distinguem pelo largo 
uso de pluma, peles de animeis e outros adornos com os quais 
se engaianam os bailarinos. 

Nãc, caberia aqui descrever todas as danças indígenas, que 
alcançam mais de meia centena. Ademais, apesar da sua multi- 
plicicrade, a música apresenta sempre as mesmas características: 
é triste, profundamente triste, e de rítmo e melodia sempre mo- 
nnbtonons e cansativos. 

Dentre as meis interessantes, por tudo que representam de 
movimenta~ão, cdorido e exótica indumentária, liestacam-se a 
"sicuri" e a "quenaquena". A primeira obedece ao s3m do curioso 
instrumento já referido - a "zampafia" - e a segunda, predomina 
Uquena", ou seja, a flauta de c-. 

W n  canto de etemidad alienta e1 alma y ceva 
su escala luminosa a1 ifinito. 
Luego e1 canto, en e1 espacio, se extiende 
como se fora un arcoiris. 
Son siete notas de1 colos mais puro, c~mbmados 
todos de un m d o  muy perfecto". 
E d d o  Calderón Lu- - "Canto de Eternidadn. 



Há três classes de tocadores de "zampda": os "suri-Sicurisn, 
os "laquitas" e os "sulka-sicuris" ou "yungueÍíos", que se diferem 
ciam pela diversidade dos enfeites e do vestuário. 

Os "suri-sicuris" ostentam na cabeça uma espécie de cocar de 
lindas e maravilhosas plumas de variegadas cores; vestem um 
eaiote de pano que lembra o "sarong" dos malaios. Carregam, em 
diagonal sôbre os ombros, uma faixa de pano também branco. 
Os principais figurantes levam enrolados no pescoço, à maneira 
de estola, bandas multicoloridas de tecido de algodão. 

Compõe-se o conjunto de catorze dançarinos, que sopram 
três tipos de "zampoiía" de diversos tamanhos. Formam uma roda 
em cujo centro baila um índio fantasiado de velho, outro de mu- 
lher e outro de agricultor. Éste último empunha u'a miniatura de 
touro, em geral confeccionade de gêsso. Dois buf- ou b o b ,  
completam o grupo central. 

Em certos momentos, o bailarino que representa o agricultor, 
finge arar a terra com o seu touro, e o que faz papel de mulher 
simula a operação da semeadura. Aí, os bufóes fingem furtar as 
sementes e são punidos pelo velho. 

As mulheres sempre assistem às danças dos "suri-securis". 
Apresentam-se ricamente ataviadas, vestindo jaquetas de merinó, 
e Upolleras" de fina e resistente sêda artificial, de colorido e de- 
senhos maravilhosos. 

Em tais exibições; o seu papel resume-se em bailar enfileiradas 
B cabeceira do grupo ou voltando-se elegantemente no centro da 
roda, cantando e declamando versos, ao som das uzampoííasy7. 

Nos instantes de maior entusiasmo e calor, os homens cos- 
tumam muda) de súbito a dreção do bailado, desnorteando as mu- 
lheres, que inesperadamente ficam isoladas. Tal fato provoca gran- 
de hilaridade no público considerável que assiste a tais espeth- 
cuTos. As mulheres, afim de e v i t p i t u a ç ã ~  tão desprimorosa, dan- 
çam preocupadas, com a cabe~a quase sempre baixa, fitando os 
pés dos dançarinos. 

Os "laquitas" cobrem-se também de chapéus adornados de 
plumas & várias cores e trazem nos ombros um pano de lindas 
tonalidades. Tocam "zampoíía" de grande tamanho e de uma só 
fileira de tubos. 

Os dançarinos e músicos são em número infinito. O chefe ou 
dirigente do bailado, espécie de mestre de cerimônia, é um índio 
que ostenta na cabeça um condor empalhado, cujas asas abertas 
são constantemente agitadas. 



Sua música - a melhor que os índios possuem - é variada. 
colorida, harmônica e executada com grande perfeição. 

No cantão de Italaque, da antiga província de Muíiecas, - 
encontram-se os melhores tocadores de "zampoíía", e o índio nã9 
se limita ùnicamente a compor canções e árias nativas: o seu 
apuradíssimo ouvido, raro t a len t~  musical e sensibilidade, tornam- 
-lhes possível reproduzir, com inegualável exatidão, qualquer me- 
lodia alienígena. 

0 s  "sulca-sicuris" habitam os vales tropicais da regiáo cha- 
mada "Yungas", onde as plantações de algodão, café, especiarias, 
coca e frutos dos climas quentes, se acham. Nas festividades, ves- 
tem os seus melhores trajes e cobrem-se de vistosos ponchos de 
côres variadas e muito vivas. Tocam "zamp~as"  de uma só filei- 
ra de oito tubos e rufam pequenas caixas ou tambores. 

Talvez por influência da região tropical que habitam, a mú. 
sica dos "yunguefios" é de r í t m ~  bem mais vivo, enérgico e alegre 
do que a dos índios do altiplano. 

Nas principais celebraçõesy grupos de "sicuris" realizam ver- 
dadeiras competições dançantes e musicais, que deixam uma im- 
pressão muito grata e agradável. 

A "DIABLADA" 

%os traviesos kusillos, los traviesos bufofies 
hacen reir la risa de la alegria humana, 
Ia risa de1 sarcasmo, la risa que engalana 
1- cadaveres frios de tantas emociones". 
Manuel Maria Pinto - "Huancaras". 

As danças indígenas adotadas pelos mestiços sofreram uma 
transformação quase absoluta, não só no que concerne à indumen- 
tária, mas também à música. 

Embora mantenham e-ande parte o ritmo e a melodia 
autoctones e conservem toda a espiritualidade primitiva, modifi- 
caram-se sensivelmente com o acréscimo de novos elementos se* 
timentais e novas formas de expressão, sugeridas pelo estrito con- 
tato e pela vida comum com a branco. e 

Pelo número de seus figurantes, pDr suas ricas e estranhas 
fantasias multicores, pela movimentação do cortejo nas ruas re- 
pletas de espectadores, a "diablada", o grande eswtáculo mestiço, 
destaca-se dentre tôdas as danças da mesma procedência. 

A caracterização dos seus personagens é inteiramente origi- 
nal: mascaram-se de cremônios, não de demônios convenci0118is e 



limpos, como os nossos, mas de diabos que exibem tudo o que a 
psicologia mestiça considera repelente e imundo e próprio dos 
reis dos infernos. 

Os dançarin- cobrem a cabeça com uma horrenda máscara 
de gêsso ou de papelão, pintada de várias cores. A máscara simu- 
la um horroroso dragão em cujos olhos e nariz, como se surgissem 
dos respectivos orifícios serpentes, lagartos e sapos, vibram estra- 
nhamente. Nos pés, ostentam esporas providas de enormes rositas. 

O disfarce completa-se com uma jaqueta colorida e capri- 
chosamente bordada em o u r ~  e prata, e com uma saia branca 
prêsa B cintura. 

O número de dançarinos é grande e os mesmos alinham-se 
em duas filas, entre as queis se encontra um personagem impor- 
tante - o Arcanjo Miguel. 

O bando desfila alegremente pelas ruas, dançando ao som 
da música apropriada, tendi à frente o diabo principal. 

Os demônios significam os sete pecados cap:tais e obedecem 
às ordens de um chefe, cuja máscara diabólica supera as demais. 
este porta, como insígnia de mando e poder, um tridente, em 
cuja parte inferiar enrosca-se uma serpente de madeira. 

No ápke do desfile, quando mais s2berbos, arrogantes e or- 
gulhosos mostram-se os demônios, apresenta-se o Arcanjo Miguel, 
que humilha Satã e o abate; coloca à frente dos seus olhos um 
espelhi, para que o rei dos infernos veja quão horrível é a sua 
carantonha. 

Quando o tem dominado e sujeitado, o Arcanjo traça no 
chão um círculo, dentro do qual Satã passará a fazer as suas dis- 
bruras, sem m e r  transpor os seus limites. Cmcluido o pacto 
entre o bem e o mal, põem-se a dançar todos juntos, demons- 
trando grande satisfação e contentamento. 

Esta dança encerra um simbansmo religim~, próprio do ca- 
ráter e das preocupações teológicas dos conqunstadores. 

A "diablada" é a dança predileta dos mestiços e a sua mú- 
sica possu j uma vibração marcial de compasso limitado. 

E' na cidade mineira de Oruro que esta dança exibe todo o 
seu esplendor. 

A *diablaqa" não é uma mistura de paganismo e religião. O 
seu motivo é comum B psicologia de todos os povos isolada e 
místicos, de intensa vida interior: a exteriorização da luta eterna 
entre o Bem e o Mal, onde &te-acaba sempre vencido. E' .a fusão 



de duas místicas religiosas - a do inca, introvertido adorador da 
natureza, e a do espanhol, servo da Fé. 

As duas místicas se interiorizam e dessa fusão nascem uma 
dança ruidosa e barulhenta e u'a música triste, mas de ânimo 
varonil. 

OS "QUENA-QUENA" 

"Las sombras de cien siglos solozam en la quena". 
Velard. 

Os "quena-quena" usam vestimentas diferentes dos "sicuris" e 
distinguem-se dêstes pelos enfeites com que se paramentam. 

Sôbre os ombros, cobrindo-os inteiramente, trazem uma manta 
de couro de jaguar; dispostos sôbre a manta, e cruzando-a em dia- 
gonal, carregam uma faixa de plumas verdes e encarnadas, super- 
pastas com gôsto e harmonia, e a que chamam de "chacana". 

Usam saias brancas de tecido fino, pregueados de alto a baixo, 
e caindo até IX calcanhares. Estas saias, durante os movimentos 
da dança, abrem-se em roda, deixando os passos livres. Na cabe- 
ça ostentam esquisito capacete, adornado de franjas de pano e 
de papel prateado e dourado. 

A "quena" ou flauta, é tocada com monotonia, que fere OF, 

ouvidos, cansando e aborrecendo os profanos. 

A DANÇA DOS NEGROS 

"Ni lloro tragico, ni heroica risa 
no soya lud? Porque vivir de prisa? . 
La vida, alegre desdichada, tiene 
un refugio supremo, la sonrisa". 
Frans Tamayo - ' 'Nuevs Rubyat". 

rr 
Os homens de cor, introduzidos como escravos durante a colo- 

nização castelhana, trouxeram diversas danças peculiares aos seus 
usos, costumes e forma de ser. Todavia, dentre os c$t%es das 
músicas e danças negras restam apenas as "tundiques" e "munira- 
tas", cuja popularidade os torna muito imitados pelos mestiços. 

Nas danças dos negros, a vestimenta compõe-se de calça e 
casaco branco; carregam nas mãos pedaços de maeiras cortados 
e devidamente preparados, cujo contato produz um som áspero. 
Guizos nos pés imitam o chocalhar da cobra cascavel. Cantam e 
dançam com grande elegância, rítmo e mímica. 



O negro africano, como observa Humbolt, "possui uma re- 
serva inesgotável de movimentos e alegriayy, demonstrando um 
raro e especial dom para a dança e a música. Destmte, as exibi- 
ções de "tundique" e "muraratas" são muito agradáveis e cheias 
de graça natural e expontânea. 

O mesmo não acontece quando os mestiços executam êste 
bailado, pois sendo mais tardos de movimentos e de agilidade, re- 
tiram-lhe muito a graça e a espontaneidade. 



O MAHABHÂRATA 

1. "Per moltissimi i1 Mahâbhârata (Mahabhárata) é ancora 
um mero nome che non si sa nemmeno pronunciare com retto 
accento. La c6lpa é degli indianisti che si chiudono in circuli 
xistretti, non concepisconó altro diserio che la Memoria scientifica 
da leggersi dagli specialisti, e trascurano i1 lavoro di divulgazione, 
i1 quale, sempre che é fatto bene e raggiunge i1 suo intento, non 
la cede ia valore scientifico a qualunque indagine minuziosa, se 
pure non é questa infinitamente superiore quanto a utilitá e pregio 
conclusivo" ( 1). 

Incentivado assim pelos indianistas, Profs. C. Formichi e V. 
Pisani, editores do Mahâbhârata de Michele Kebaker, pensei em 
escrever êste artigo de caráter divulgativo para interessar certos 
estudiosos a fim de que voltem sua atenção para os monumentos 
literários, fildficos e religiosos da fndia. E' pena que entre nós 
não haja ainda um certo interêsse por estudo dessa natureza. 
Ignoro que haja em alguma Universidade um curso livre sequer 
da língua e literatura sânscrita. Nós que procuramos acompanhar 
as nações cultas, nesse terreno estamos em inferioridade. Por que 
não havemos de explorar a fundo o campo universal da cultura 
humana? 

2 .  O sânscrito ou antigo indiano distingue em dois perío- 
dos: o védico e o sânscrito clrbssco. O primeiro representa a li 
gua em que foram escritos os Veda, Brâlamanaia e Upnimkhad. 
Ele foi se modificando até atingir o estado clássico, codificado pelo 
gramática Pânini e outros. E' nesta líígua, sânscrito clássico, que 
foi escrito, além de outras obras, o Mahâbhârata 

w 3. O Mahâbhârata compoe+e de 18 livros. O número 18 é 
sagrado entre os hindus. Nesta obra 18 são os dias da grande 
batalha, 18 são os exércitos que combatem, 18 são os cantos da 
Bhava-Gitâ, considerada o núcleo central do poema, d8 são os 
Purâna, etc. 

Os capítulos chamados parva "seções" (ou parvâni), diferem 
entre si pela amplitude, contendo desde um máxbo de 14.000 
estrofes (XII) a um mínimo de 312 (XVIII), colecionados em 
leituras (dhyâya) que variam, segundo os livros, de 3 a 300. 

(11 Kerbaker M. - Ii iUaMbhB+ta - Vol. E, Parte L, p. 61.933. 



O livro XIX é um apêndice, suplemento (khila) e o seu tí- 
tulo é Harivamça. Consta de 16.374 estrofes, em que são rrarra- 
das, entre outras cousas, as façanhas ou as aventuras de Krishna, 
identificado com Vishnu (Hari). Está dividido em três seções 
(parvani) : 1. Hativazamçaparvan (criação do mundo, história das 
estirpes solares e lunares); 2 .  Vismparvan (biografia de Vishnu- 
Krishna); 3. Blaavisyaipman (as futuras condições do mundo, a 
cornipção da idade presente, Kali, etc.) 

4. Na maior das suas redações, Mahâbhârata se compõe de 
110.000 estrofes mais ou meas ,  proporção esta que nenhum ou- 
tro poema da antiguidade ou dos tempos modernos alcançou e l e  
compreende 8 vêzes a Ilíaci'a e a Odisséia colocadas juntas. Essas 
estrofes são quase tôdas de quatro cotonários cada uma (çloka, 
metro épico por excelência). 

Mais ou menos em 20.000 estrofes está contido o núcleo 
verdadeiro e próprio do poema, no qual se narra o grande con- 
flito entre os primos Kuruidas e Pânduidas. Os primeiros são fi- 
lhos de seu irmão Pându, todos êles são descendentes de Bharata, 
soberano da estirpe lunar, nascido do célebre rei Dusyanta e da 
Çakuntalâ. Mahâbhârafa é pois o "grande (mahâ) poema dos 
Bhârata", a "grande (narrativa da guerra) dos Bhârata". 

"Kruksetra" era chamada a terra do seu domínio, no qual se 
desenvolveu o conflito fratricida, região essa situada ao sul da 
Saravasti e o ocidente de Doab, entre Delhi (antigo Indrapras- 
tha) e Muttra. 

5 .  Com o passar dos séculos grande quantidade de matéria 
do gênero mais variado possível foi se agregando ao núcleo prin- 
cipal do poema, aumentando assim o volume da obra, tomando- 
-se uma verdadeira enciclopédia do pensamento indiano. 

Encontran-se nêle genealogias de semi-deuses e de heróis de 
estirpe divina; descrição das moradas celestes, mitos e episódios 
das mais diversas espécies (Indra, Ani, etc.); descrições de gran- 
diosos fatos de  guerras célebres (Dusyanta, Yayâti, Çântanu, Râ- 
ma); milagres de santos; históriscomovedoras e narrativas edi- 
ficantes de amor materno e fidelidade conjugal (Kunti, Nala e 
Damayanti, Sâvitri, etc.) ou de heróico altruísmo (Ucênara ou 
Çibi) ; parábolas, novelas morais; cosmogonias e teogonias; longas 
exposições filmóficas (livros 111, VI, XI), que culminam na Bha- 
gavad-Gita o "Canto do Bem-aventurado". 

De tal ~ia tér ia ,  estranha ao núcIea fundamental da obra, 
que contém muitas escórias e intermináveis ampliações, mas tam- 
bém se encontram gemas fulgíssimas, se trata no MfahâbhArata pró- 
Brio, o qual no seu início (I, 1, 101, 103) diz que ela foi recitada 
@o seu autor em forma difusa e cornpendiosa, para sêtisfazer aos 



doutos que uma e c~utra forma apreciam; em 100.000 estrofes, 
isto é, com os episódios e em 24.000 sem episódios (Mahâbhâ- 
rata, portanto no primeiro caso, Bhârata no segundo) em origem 
porém se constituia de sòmente 8.800 estr3fes (1). 

Em face do Mahâbhârata, de dimensões menores é o outro 
grande poema indiano, o Râmâyana com suas 24.000 estrofes, de 
proporções modestíssimas é a Ilíada com 15.693 exâmetros e a 
Emida com seus 9.868 (2). 

6. Há duas redações do Mahâbhârata. Uma chamada se- 
tentrional (C) que foi editada pela primeira vez em Calcutá, em 
1834-1839, com o apêndice Hrivazqa e mais vêzes em Bombain, 
1862, com o comentário de Nilakntha; a outra é chamada redação 
meridional (B), que difere da primeira por variantes, principal- 
mente nas partes principais, por diversas disposições e divisões dos 
parvan de cpnteúdo e por ser mais breve daquela um décimo. 
Sob a direção de V. S. Sukthankar e por intermédio do Bhandar- 
kar Orienfal Research Znstitute de Poona, publicou-se a edição 
crítica de Mahâbhârata, há muito tempo esperada. 

O Mahâbhârata é o maior poema épico do mundo, como foi 
dit2. Nenhum poeta, por fecundo que fosse, teria podido compor 
200.000 versos. Não há dúvida pois que o Mahâbhârata não é 
fruto de um só bardo, mas de inteiras gerações de bardos. Os au- 
tores do livro são anônimos, ignorados, como também de outras 
obras indianas filosóficas e literárias. Durarrte mais ou menos 
seis séculos êstes bardos, sucedendo-se um ao outro, cantaram OS 

feitos dos Bhârata, uma ilustre estirpe de príncipes condenados 
pela fatalidade a matar-se entre primos se não entre irmãos (1). 

7. A tradição ou a lenda atribui a autoria do Mâhâbhârata 
a Krishna Dvaipâyana (oriundo da liha) Vyâsa, filho de Satyavnt? 
e do asceta Parâçara. Não é só isto, a êle se atribai também os 
Veda, os Pwâna. Nã3 há dúvida que o autor da obra devia ter 
sido poeta, homem de ação, um brahmane, provàvelmente um 
vânaprastha "habitante da selva" um indivíduo que pertencia à 
linhagem dos Braguid'i (2). * 

8.  Com poucas exceções, os indianistas estão de acordo em 
reconhecer no Mahbhârata uma obra de vários períodos. Po- 
rém quando se trata de reconhecer a forma primitiva ab poema, 
de explicar o como e o porque dos acréscimos das interpelações, 

(1) Baiiini e Vallauri, Ulzeamtertti d'um storiu de.?ternZimgu8 6 d8lk 
tnda, Roma, 1943, p. 73-74. 

(2) Pavolino P. E. - MaMbMrata, Firenze, 1923, p. VII. 
(1) Formichi e Pisani, Mahdbmratla de Kerbaker, V. I, p 5. 
(2) Pisani), Btoria delle literature awtiche &Ils I W ,  Milano, 

1954, p, 47, 130. 



etc., os críticos não estão de acordo entre si. Holtzmann desde 
1846 punha em relêvo esta circunstância: enquanto Yudhisthira 
e seus irmãos são representados no poema como modêlo de Jus- 
tiça e de Virtude e não conseguem realmente a vitória senão por 
continuas trapa~as, deslealdade e iniquidade, os vituperadcw filhos 
de Dhratarastra combatem sempre honrada e lealmente e só su- 
cumbem pela perfídia dos adversários e especialmente do conse- 
lheiro dêles Krishna. Na opinião de A. Holtzmann o poema ori- 
ginário celebrava, ao contrário, a virtude e a honestidade dos 
Kuruidas e vituperava os Pânduidas como iníquos usurpadores; 
porém em um dado momento o poema é submetido a uma revisão 
que modificou irremediàvelmente o organismo e o caráter; os 
Pânduidas foram postos na melhor posição possível e os Kuidas 
foram pintados com cores cruéis. Esta tese foi seguida por india- 
nistas como Lassen e Von Schroeder, foi também reafirmada com 
novos argumentos, por Holtzmam Júnior, 1881, 1892, 1893. 

Não se pode negar, diz Pavolini (1) que muitas atitudes dos 
Pânduidas possam parecer iníquas. Só para dar alguns exemplos, 
êles aproveitam o voto feito por Bhisma de não combater contra 
Çikhandin, para atacar impunemente e traspassar com milhares 
de dardos aquêle nobre herói; Yayadratha é morto por Arjuna 
graças a uma astúcia de Krishna; Ghatotkaca é sacrificado para 
salvar Arjuna do dardo inflamável de Karna; com cruel engano 
gritam: "Açvatthâman morreu" e àquêle grito D r m ,  vencido pela 
dor, deixa cair as armas e é iniquamente decapitado pelo dardo 
curvo de Dhrastadyumma; contra toda a boa regra de guerra, 
Karna é morto pelw dardos de Arjuna, enquanto descendo do car 
ro, procurava levantar uma roda presa ao lodo; na luta decisiva 
entre DuryoQhana e Bhima, ambos valorosos no marrêjo da clava, 
êste quebra as pernas do adversário, sendo que a regra do com- 
bate proibia ferir com a clava abaixo do umbig~. Mas os Kuridas 
também têm os seus defeitos, lançados em rosto a Kama e Ar- 
juna; a mortandade noturna é a i z a d a  com perfídia, como a re- 
conhece o justo Krapa. 

Holtzmann senior supunha que a reelaboração fosse devida 
aos braknanes, desejosos de agradar aos reinantes sucessora dos 
PBirduidas e constrangidos a alterar a narrativa primitiva, na qual 
Wishna aparecia como um simples mortal, depois que foi divini- 
zado e adoado como incarnação de Vishnu. Holtzmann senior 
supõe que o primeiro redator do Mahâbhârata tivesse sido um bu- 
dista, que viveu entre 250-200 a.C.; êle escolheu de preferência 

(1) Pavolino P. E. - ZZ Hah4bic&rata, Firenze, 1923, p. XVIS - XX 



os personagens de Duryodhana e Karna, concedeu a Çiva (pelas 
suas relações com a demologia budista) o predomínio sôbre as 
outras criaturas; Krishna foi ainda simplesmente o rude libertimo 
rei pastor. Quando começou a grande luta entre o budismo e o 
brahmanismo, os brahmanes, no interêsse da sua seita, refundi- 
ram o Mahâbhârata, no qual os Pânduidas eram exaltados e os 
Kuidas aviltados, Vishnu-Krishn representado como Deus supre- 
b, uma quantidade de episódios insericbs, como diz Pavolini, 
ad majorem h-rum gloriam. Finalmente, depois que o bu- 
dismo foi lançado fora da fndia e a literatura das antigas lendas 
ou purâna estavam em pleno florescimento, o poema foi submeti- 
do a uma segunda e definitiva elaboração que o autor chama 
justamente puranica: Çiva não desfigurou nesse lado a Vishnu 
por quem entretanto, por Krishna, sua incarnação e pelos Pânxlui- 
G s e u s  protegidos, cresceu desmesuradamente a predileção; co- 
piosíssimos foram os acréscimos didáticos e o poema assim am- 
pliado e transformado foi atribuído à paternidade de Vyâsa. Dahl- 
mann afirma que o Mahâbhârata existia na forma em que o pos- 
suíamos, já desde o quinto século antes de Cristo; não sòmente 
isto, mas foi composto por um só e grande p-xta com o propó- 
sito deliberado de criar uma obra que fosse o código (dhanniaçab. 
tia) ao mesmo tempo. Assim não se deve falar nem em restitui- 
ção, nem em acréscimo ou interpolações. As partes épicas e as 
partes didáticas são de propósito e indispensàvelmente unidas, 
aquelas para ilustração e exemplificação destas; a idéia funda- 
mental do poema é a representação da luta entre a justiça e o 
Dharrna personificado em Yudhisthira e a iniquidade, Adharma, 
personificaãa em Duryodhana. 

Num trabalho largo e excelente, o prof. Pisani (1) criticando 
as teorias de Holtzmann, Winternltz e outros, diz @e os críticos 
ocidentais querem medir o Mahâbhârata com o metro épico, dado 
pelos literatos que procuravam as regras de estudos dos poemas 
ocidentais e vendo que as *as não correspondiam sentencia- 
ram que o Mahâbhârata não se enquadra nos câncmes sagrados 
da literatura e é por isso um "monstro literário" (2). O prof. Pi- 
sani é favorável à unidade do poema e entende que não se deve 
aplicar a êle os métodos empregados por k A. Wolf e bchmann  
na célebre questão dos poemas homéricos (3). 

Segundo Buhler, o Mahâbhârata já devia ter existido lá pelo 
ano 500 da era cristã, época em que êle aparece wnhecido. Por 

(1) Pisani, MCahdbhdrata, Torino, 1954 - p. 45, 46, 47. 
(2) Pisani, B t h a  deZle literuture della India,  Milano, 1854, p. 128. 
(3) Pieani, ia questione america, Torino, 1893. 



outro lado, o pwma conhece não sòmente Yvana (Gregos) Pahlava 
(Partos) o qual nos conduziria já depois de 250 a.C., mas também 
os Cim ou Chineses, os TlrkhAra ou Tocarios, os Hiina ou Hunrrcs, 
os Romaka ou Romanos, os Çaka ou Scitas ; S. Lévi, precedido por 
Weber, ju lg~u reconhecer no nome Kaserrumant o nome dos Cé- 
sares de Roma. C m o  quer que seja, diz Pisani ( 1 ), C&, Tukhâra, 
HCna, Çaka e especialmente R o d a ,  não podiam ser conhecicros 
antes da era vulgar. E se traços do cristianismo se encontrem t a s  
to na Bhagavad-Gita como em outras partes do pcema, por exem- 
plo no famoso episódio do Ç v e t a p â  (residência dos bem-aven- 
turados), isto nos remete ao mesmo termfnus post quem, o início 
da era vulgar. E' opinião do prof. Pisani que tomando em consi- 
deração os têrmos ant e post, o Mahâbhârata apareceu entre o 
segundo e o quarto século depois de Cristo. 

9. Não é possível, dado o esforço, apresentar ainda que 
fbse um esboço as narrativas atraentes do Mahabhârata. Dentre 
as muitas destacam-se a história de Çakuntalâ; as palavras pun- 
gentes de Kuntt ao abandonar a cesta com o filho Karna às ondas 
da Açvanadi; a triste narrativa de Yudhisthira, joganda e perden- 
do tudo, incluída a espôsa Darapadi, devendo, com os irmãos, ser 
banido por 12 anos nas flxestas; exilado, o asceta Brhadaçva, 
narra, para conforto, a história de Nala e da sua esposa Damayantê; 
a fidelidade de Sâvitri, que consegue a ressurreição do esposo 
Satyavat. Porém um poema mar~vilhoso de que vamos tratar, pela 
m a  importância, é a Bhagavad-Gitâ. 

A Bhagavwl-Gitâ é o Evangelho do Krisnaismo poema filosó- 
fico em 18 cantos e possuindo cêrca de 700 estrofes. %se poema 
é consideredo a Bíblia do Induísmo. Bhagavad-Gitâ significa "Can- 
to  cro Bem-aventurado". Está traduzido em muitas línguas e foi 
o primeiro t-balho indiano conhecido na Europa. Nessa obra, 
Krshisna exorta a Arjuna a cumprir seu dever combater sem te- 
mor os primos Kuruidas, certo de que não seus corpos, mas as almas 
d o  imortais e assim podem ser-tos em batalha. E' o núcleo 
do MBhâbhârata ( 1). 

10. O Mahâbhârata é quase "a quinta essência do mundo 
indiano", livro nacional, moral, religioso por excelência, a propó- 
sito do m a l  uma estrofe (I. 2,285) reza: "que o brahmane, que 
conhece os quatro Vedy com as suas ciências auxiliares e com as 
Upanishad, mas não conhece esta narrativa, não pode ser sábio". 
e l e  é també-uma enciclopédia filosófica religiosa e jurídica, uma 
soma da ciência sagrada e profana e é sobretudo um livro sa- 

(1) Pisani, Mah&bMrata, Torino, 1954, p. 55, 56. 
(1) A traduçso do slbnscrito da Bhagavar-Qltâ esth no prelo. 



grado sui &meris que, substituindo sem abolir, pelo menos formal- 
mente, as obras cadnicas do brahmanismo, constitui para o In- 
duísmo o seu texto fundamental. 

E' impossível apresentar dados detalhados para mostrar o 
valor do Mahâbhârata sob seus vários aspectos. Damos alguns 
versos: %te é um livro sagrado de moral (dharma)"; "êste é 
o melhor manual da vida prática (artha) e também como livro 
de salvação (moksa) foi composto pelo infinitamente sábio 
Vyâsa". "Todo o peca80 quer seja cometido em ato, quer em pen- 
samento ou palavras, se aparta imediatamente do homem que 
executa esta poesia". 

O Mahâbhârata é um manual que abrange tudo, quer reunir 
em si toda a poesia, todo o conhecimento da antiguidade, toda a 
sabedoria. Assim diz (I. 307): "Não há nada sobre a terra que 
não se baseie nesta narrativa, assim como ninguém se sustem sem 
alimento" (2). Oahâbhârata é para os hindus o livros dos livros. 

B I B L I O G R A F I A  
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CARTAS INaDITAS DA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 

Ameliam Leite 

Faremos estampar aqui catorze cartas inéditas da desditosa 
Imperatriz Leopoldina, que foram há tempos oferecidas gentil- 
mente ao nosso Instituto Histórico e que enriquecem o seu Museu 
José Bonifácio, entregue à dedicação do Prof. Alvaro da Veiga 
Coimbra. Foi autor dêsse gentil oferecimento o ilustre Embaixa- 
dor Pedro de Mlorais Barros. 

Treze dessas preciosas cartas datam de 1818 a 1820. A res- 
tante é de 1826, já, desde 1822, Dona Leopoldina Imperatriz do 
Brasil. As primeiras missivas, bem como a 5.a e a 6.a, foram 
escritas em Francês, as demais, em Português. 

A Princesa só começou a interessar-se pelo Brasil e Portugal, 
após o seu contrato de casamento com o Príncipe Dom Pedro. 
Então tratm de aprender o nosso idioma e desenvolver o seu 
estudo de Francês. Mas quer num, como noutro, exprimia-se 
bem mal. 

Psra dar mais sabor às suas cartas, lacônicas e um tanto 
ingênms, serão reproduzidas, com absoluto respeito à sua reda- 
ção e ortografia, as suas imprqriedades de linguagem, enfim, 
como elas se encontram. 

Pensamos em reproduzí-las fac-similarmente. Mas a sua letra 
é tão minúscula que na impressão ficaria prejudicada a sua lei- 
tura, bastante interessante. Vamzw tentar que sejam quanto pos- 
sível impressas no mesmo número de linhas, ou qelhor, que se 
coloquem nas páginas desta "Revista" tais quais vêm no velho e 
sirrgelo papel de carta. 

Foram todas essas cartas dirigidas à mesma pessoa - Ro- 
drigo Navarro de Ancfrade, o-carregado de Negócios de Portu- 
gal e Brasil junto à Côrte de Viena. Teve êsse diplomata papel 
de relêvo nos prolegômenos do contrato de esponsais da Princesa, 
levado a cabo pelo Marquês de Marialva. Dessa interv,nçãci tor- 
nar-se Navarro íntimo náo só da Côrte do Imperador da Austria, 
como, e mais, da Princesa. 

Apurou Veiga a i m b r a  que Navarro, além de Encarregado 
de Negócios e Ministro Plenipotenciário, era ~rme%dador da Or- 
dem de Cristo, da Real Ordem de Santo Estevão da Hungria, Ca- 
valeiro da Ordem de Sant'Ana da Rússia e da Ordem Militar de 
S. Maurício e S. Lázaro da Sardenha, acabando como Barão de 



Vila Sêca. Tinha um irmão aqui, no Rio de Janeiro, o Barão de 
Inhomirim, médico de Dona Leopoldina. 

Muitas outras cartas da Princesa e Imperatriz, dirigidas para 
Viena, em especial à sua irmã Maria Luiza, a infiel exesp6sa de 
Napoleão, existem nos arquivos da velha e bela cidade. Dá-nos 
conta delas, entre outros, o ilustre consócio Dom Calos Tasso, 
trineto da mãe do nosso admirável Pedro 11, em seu trabalho - 
"A Imperatriz Leopoldina'. Sáo 240 missivas. Quanta coisa inte- 
ressante para a biografia da infeliz Arquiduquesa da Austria não 
se descobrirá nesse precioso v e i ~ .  Náo se deixe passar sem refe- 
rência aquêle pedacinho de carta em que Dona Leopoldina, vendo 
pela primeira vez o retrato de Dom Pedro, exclama: "O retrato 
do príncipe quase me enlouquece. . . êle é tão bmito quanto 
Adonis!" 

O "Anuário do Museu Imperial" de 1947 publica sete peque- 
nas cartas da Imperatriz dirigidas a Dom João VI, em Lisboa. 
Em palavras ternas, pois ela estimava-o muito, chama-o "Meu 
Pay e Senhor" e assina-se sua "Filha muito obediente". Encon- 
tram-se essas cartas na Biblioteca da Ajuda de Lisboa. São tôdas 
do anD de 1822. A penúltima, de 12 de setembro, conta que o 
Príncipe está em São Paulo. A última, de 22 do mesmo mês, 
não fala dos sucessos de 7 de setembro e assina-se "Sua Filha e 
Vassala muito obediente". A ortografia e redação dessas cartas 
são mais ou menos respeitadas. 

A Biblioteca Nacional fêz reproduzir, em 1940, prefaciada 
por Rodolfo Garcia, a "Correspondência entre Maria Graham e 
a Imperatriz Leopoldina". 
I Graharn foi governante da princezinha Maria da Glória e 
acabou intimíssima de Dona Leopoldina, merecendo-lhe confidêrr- 
cias de sua vida particular e até da política. 

C São quinze cartas. A primeira traduzida do Inglês, idioma 
& destinatária, algumas traduzidas do F r a n A ,  as demais em 
bom Português, logo, corrigidas pelo prefaciador. A derradeira tem 
a data de 22 de outubro de 1 8 2 6 4 s  meses antes da morte da 
Imperatriz, tão prematura. E' um desabafo doloroso com Maria 
Graham, que ela chama a sua única amiga e a quem escreve "no 
jardim, onde não é observada". Começa assim: "Estou desde al- 
gum temp8 numa melancolia realmente negra". Antes, em missiva 
de fins de -1824, a Imperatriz já se abrira: "Ficai trarrquila quan- 
to a mim: estou acostumada a resistir e combater os aborrecimen- 
tos, e quanto-ais sofro pelas intrigas, mais sinto que todo o 
meu ser despreza estas bagatelas. Mas confesso e sòmente a vós, 
que cantarei um louvor ao Onipotente, quando me tiver livrado 
de certa canalhui". 





, Essa canalha era sem dúvida a Marquesa de Santos. 
Aumentara o sofrimento da infeliz Imperatriz a separação 

forçada da princesinha Maria da Glória que, com sete anos apenas, 
pasara-se para Lisboa, afim de supntar, por morte de D. João VI. 
a pesada Cmôa de rainha de Portugal. 

Mas, voltemos às preciosas catorze cartas que o Instituto 
Histórico possui. Vamos estampá-las em ordem cronológica, fa- 
zendo acompanhar cada uma de nota que nos pareça interessante. 

Je profite avec un plaisir bien vif de la permission de rnon Epoux 
pour vous adresser de mes lignes et vous remercier deja come Portu- 
gaise pour toutes les amitiés et complaisances que vous m'aves toujours 
prouver. 

Sachant le vif intéret que vous prénes a tous ce qui me concerne 
je puis vous donner l'assurance que je jouis d'un bonheur perfait ayant 
trouver dans le Prince le meilleur des Epoux; soyes persuadi que je 
n'oublirai de ma vie que ce fut vous qui m'appris le Premier le sort si 
heureux dont je jouis a~resen t  appartenant a un Epoux que j'adore pour 
ces excellentes qualités, a une nation a laquelle j'ai toujours vouée une 
bien profonde estime. 

Ma santé est trée bonne e t  j'ai bien engraissée m'ayant vue la der- 
nière fois a Livourne vous ne me reconaitrai plus. 

Graces aux leçons que vous aves eut l'amitie de me donner dans 
la langue portugaise j'ai etq en etat de parler les chases plus necessaires 
a rnon arriv'é ico, apresent je parle rien que Portugais etant apresent 
ma langue favorite. 

J e  respecte dans le Rooi un second Pere je me sens bien hereuse 
que si par mes soins j puis rn rendre agreable à soon Auguste Persone, 
et je me flatte que je reusit puisque i1 eut la bont6 de me di;e qu'il etait 
tres content de me vooir toujours @rés de lui assurance bien douce pour 
moi. 

J'ai b e a u c ~ ~  d'occupations le Prince aimant beacoqp la musique et  
la lecture nous somes toute Ia journ6e occupée; je promene beaucoup 
en viature et aussi a pieds mais sans me fatiguer dans la chaleur insu- 
portable qu'il fait ici; le pays est charmant pour ces sites mais pas de 
tous cultivies ce qui; fait peine q u a n d d  vue des royaumes cultivés. 

J'ai le plaisir de voir tous les jours votre Frere qui est bien portant 
i1 sufit qu'il est de votre Famille que je lui voue toute rnon estime. 

En vous priant de m'ecrire quelques fois e t  de me donner des nou 
famille anqienne car a paesent i1 y a deux qui ont droit sur rnon Coeur 
et que cheris bien tendrement je vous assure de toute rnon estime et 
amitié et suis toujours. 

St. CristopiLle 10 Janvier 
1818 

Votre affectionée 
Leo,poldine 

J'ai vous prier de faire parv'enir cette lettre si jointe a ma soeur 
bien airnée la separation de laquelle coute beacoup a rnon Coeur. 



NOTA A CARTA I - E' a primeira carta da série. Data 
de 10 de janetiro de 1818. Dona Leopoldina, casada por procura- 
ção com Dom Pedro, em Viena, aos 13 de maio de 1817, já reside 
no Rio, no Palácio de São Cristovam, desde 5 de novembro. Como 
ias demais, dirigidas a Navarro. Entretanto, omite o nome do des- 
tinatário, por esquecimento da missivista ou porque falte o co- 
mêço da carta. No seu texto, em Francês, refere a licença do es- 
poso para escrever a Navarro, a quem a Princesa confessa dever 
d t ? é s  ef conrplaisances. Elogia a D. Pedro, a quem adora como 
o melhor dos esposos' e que lhe proporciona felicidade perfeita 

nação que adotou como sua vota profunda estima. Agradece a 
Navarro as primeiras lições do idioma português, dêle recebidas. 
Essas lições permitem a ela falar as cousas necessárias. Elogia 
Dom João VI, que a trata carinhosamente. Ama-o como um se- 
gundo pai. Nem uma palavra sobre a sogra, Dona Carlota Joa- 
quina. . . Diverte-se com o esposo, apesar do calor insupxtável, 
em passeios a pé, e de carruagem, dedicando-se ambos à música 
e à leitura. Remete junto uma carta para a irmã Maria Luiza, 
bem amada, cuja separação muita custa a seu coração. 

Mon cher Monsieur Navarro. Je  profite du depart de mes trois 
Dames pour Vienne pour vous donner de mes nouvelles sachant quel'in- 
téret vous prenes a tous ce qui me conçerne; j'ai quelque envie a vous 
faire quelques reproche sur votre parisse a m'ecrire de vous nouvelles, 
et de celles de ma famille m'ayant fai cette promesse a mon depart de 
Livourne. 

J e  ne Feu mieux prouver toute l'estime qui je vous ai vouée, pour 
vos merites et attachement a votre patrie e t  notre excellent Roi, qui 
en suivant les Conseiles qui vous m'aves donner et de l'utilité desquelles 
je me persuade toujours d'avantage. 

J e  suis perfaitment hereuse; pouissant de l'amitié d'un Epoux que 
j'adore, de la bont6 d'un Roi dont je me trouve hereuse d'etre sugette, 
et etant apresent Membre d'un peuple que je respecte par sa bravoure 
et caracter national. 'tr 

J e  vous prie de vouloir bien vous charger de lettres de ma Soeur 
Louise la bien aimé de mon Coeur aussi que de ioutes les autres comis- 
siones e Banquetes de Vienne pour8 'moi; cette lettre si jointe pour mon 
incomparable PBre voules vous bien avoir l'amité de la eemettre le 
plutót que possible. 

Je  vous assure de toute mon estime. 

St. Cristoph, a 17 May , Leopoldine 
1818 

7 -7 - - 

Tous vos freres sont en bonne santé sourtout Jáo que je v'ois tous les 
jours et qui est aussi mon medecin, l'ayant preference a tous les autres 
mais Graces au Ciel n'ai je gas besoin de ses secours. 



NOTA A CARTA I1 - D a  Leopoldina reclama de Navarro 
noticias mais frequentes de Viena. Fala na adxação ao Esposo e 
na bondade de D. João VI. Considera-se feliz de passar a perten- 
cer a um povo que ela respeita pela bravura e c;aráter nacionaf. 
Junta carta para o pai, o Imperador da Austria, e para a bien 
aimé Louise. Dá notícia dos irmãos de Navarro residentes no Rio, 
inclusive do João, que é também seu médico. 

Mon cher Navaro. Je vous remerci bien des fois, pour votre aimable 
lettre, e t  les nouvelles que vous me donnes de ma famblle bien cherie 
sourtout tout ce que vous me dites de ma Soeur bien aim6e fut un bafime 
pour mon Coeur cruellement dechir6 par I ' e n o m  distance que se separe 
de cette bonne et adorable Amie. 

Je  suis en wrfai t  santé et depuis 4 jours dans le huitieme mois de 
ma tr6s hereuse grossesse. 

Si je vous quitte dejá et ne continue de parler c'est puisque mon 
adorable et cherie Souverain et beau Père me fait appeler. 

J e  vous prie remettes ces lettres si joints a mes ~ a r e n t  et Contesse 
Lazanghy et soyes persuadi de toute mon estime et emitié. 

St, Cristoph a 19 Janvier 
1819 

Leopoldine 

NOTA A CARTA I11 - D.a Leopoldina agradece a Navarro 
(Navaro) as notícias de sua família, em especial de sua idola- 
trada irmã (Maria Luiza). Anuncia a gravidez, já no 8.O mês. 
Manda junto cartas para a sua família Interrompe a carta para 
atender a chamado do seu adorable etherie Souverain et beau 
Père. 

d 
Meu querido Navaro. Recebí sua Carta, e com ella as  boas noticias 

de meos Pays e mais Parentes que muito agradece. - Táo bem recebi 
todas a s  Cartas as  encomendas que me relata, menos as couchas que 
jolgo ha Qe tahdar mais. - No dia quatro de Abril deste anno dei a luz 
huma Menina muita forte, e com muito bom soceço h6 muita bonita e 
tem boa saude assim como Eo, que tenho sempre passado bem, e o 
Principe tambem goza perfeita saude. - 

Seos irmw ficão bons menos Jão de Campos que tem sofrido algum 
Encomodo com estas Firuncolos da  terra mas não prohibe de vir o Paço 
estimerei que goze boa saude e que steja persuadido da toda a mea estima. 

St Cristoph 16 Maio 
1819 

Leopoldina 



NOTA A CARTA IV - Primeira carta de D a  Leopoldina 
em Português. Comunica o recebimento de enc~mendas. Agradece 
as notícias dos progenitores. Anuncia o nascimento, em 4 de abril 
de 1819, de Maria da Glória, a futura rainha de Portugal. Dá no- 
tícias do irmão de Navarro (Navaro), que mora nD Rio e é 
Médico. 

Mon cher Navaro. j'ecris seulement ces deux lignes, parceque le Pa- 
quet boot est a partir, je suis bien aise de vous savoir meiux de votre 
santé, que j'espere se retablira en peu, entierement, prenant a tous ce 
qui vous interesse, une part bien vive. 

J'espere que vous auresrecue ma lettre, ou je vous annonce mais 
tres hereuse cauches, ma ,petite Marie et chaque jaur plus forte et plus 
amiable, et le parfait portrait d'un Epoux que j'adore. 

Je  vous prei de remettre ces letrres si jointes ai ma soeur bien aimée 
et a toutes les autres personnes cheris et d'etre persuadi de toute m m  
estime. 

Praia Grande 26 Septembro 
1819 

Leopoldina 

NOTA A CARTA V - De novo em Francês. Fala de Ma- 
ria da Glória, cada vez mais forte e amável. Perfeito retrato do 
espôso que D.a Leopoldina adora. 

Mon cher Niavaro. Je  vous suis bien obligée et reconaissant de vos 
deux lettres e t  des nouvelles que vous me dones de ma bien aim6e Soeur 
et famille. Je  vous prie de remettre ces lettres si jointes a mes Augustes 
Parents et amis les assurant qu mes penseés ne le quittent jamais. 

J e  suis avec tous ce qui m'est chers em parfait santé ma petite 
Marie est channante chaque jour Nus jolie e t  forte. ' 

Je  vous assure de toute mon estime et amitié avec laquelle je suis. 

St. Cristcph a 10 Novembre 
1819 - Leopoldine 

NOTA A CARTA VI - Agradece notícias de Maria Luiza 
e demais pessDas da família. Remete cartas para os seus Augustos 
Pais assegurando-lhes que os seus pensamentos não a d&am jamais 
Dá notícias da princezinha Maria da Glória, cada vez mais char- 
mate,  cada dia mais bonita e forte. 

Recebo sua Carta com data de 13 de 8bro 1819; vejo que se queixa 
n8o receber carta no Último Paquete que muito me admira que sempre 
escrevo - por todos. 



Eu lhe agradeço muito fazer os meos que eu estava boa, assim como 
Agora fico, e mais o Principe e minha filha e toda a familia Real. 

Muito estimo que meu augusto Pay tenha em vista o seu mereci- 
mento. 

Fico esperando a remeça que me anuncia vir de que ainda n&o tenho 
noticia de chegar. - Estimarei saber que tem a melhor saude que esteja 
persuadido da toda a minha estima. 

Leqmldina 

Remetti estas Cartas inclusas para entregar a minha amada familia. 

NOTA A CARTA VI1 - D.a Leopoldina volta a escrever 
em português. Dá notícias da boa saúde de todos. Estranha que 
Navarro não tenha recebido outras cartas. Satisfaz-se que o amigo 
seja merecedor de consideração de seu augusto pai (Francisco I).  
Remete cartas para a familia. Dá notícias do Príncipe e da filha. 

Meu querido Navaro! Estimo m~uito o saber que as  minhas Cartas 
são entregues, recebí a Caixinha em que se falla vir( ? )  o Walter e estou 
muito contente das boas noticias que me deo da minha amada Familia. 

Fico satisfeita do seu casamento com huma Senhora de tanto me- 
recimento, como sempre lhe distinguei. 

Stimarei que passe bem, e que entregue estas Cartas que remetto 
aos seus Donos; e seja persuadido da minha stima. 

St Cristoph 28 Fecreiro 
1820 

Leopoldina 

Eu fico boa, o Principe, e minha Filha. 

NOTA A CARTA VI11 - D.a Leopoldina felicita Navarro 
pelo seu casawento. Agradece a entrega de suas cartas à família 
e remete outras. Acusa o recebimento de cartinha em que fala 
ao  vinda de Walter (?). Dá notícias cro Príncipe e de Maria da 
Glória. 

3 
- I X  - 

Meu querido Navaro! Recebi a sua Carta que mto estimei pellas 
boas noticiv que me dá a minha familia; eguahmnte pella sua saude q 
sempre lhe dezejo. 

Eu fico boa, pois estando em alguma esperança e contava j& dois pa 
tres mezes se desmancho todo não era Criança mas Molla que foi bom 
vir fora naquell tempo dizerlo os Profesores. t Minha Filha fica boa e muito galante; Fico eqperando as encomen- 
das; a s  ottras que vierlo d'Italia forão todas robadas e quebradas. 

Estimerei sempre saber que tem a melhor saude que steja ~persua- 
dido dai toda minha (raszcrado). 

Leopoldina 



, NOTA A CARTA IX - Esta carta não tem data, mas deve 
Ser de fins de 1819, ou comêço de 1820. Nela D.a Leopoldina c o e  
ta de um aborto. Diz que Maria da Glória vai muito galante. Re- 
clama encomendas. Conta que as vindas antes da Itália foram rou- 
badas ou quebradas. 

- X - 

Meu querido Navaro! Eu lhe remetto essas Cartas para minha ama- 
da familia; tendo muittas saudades não ser eu mesmo a portadora. 

Meu Esposo eu a minha filha estando em perfeita saude mea filha 
principia a andar e fallar as primeiras palavras parece qu'ella tem hum 
amor particular a meu Eposo chorando quando nos sahimos. 

Adeos esteja persuadido de toda a minha estima. 

Rio de Janeiro 4 Maio 1820 Leopoldina 

NOTA A CARTA X - Remete cartas para a família em 
Viena, lamentando não ir pessoalmente. Dá notícias suas, do esposo 
e da filha, a qual lhe parece muito amorosa do pai. 

Meu querido Navaro! Quero que mande essas Cartas a s  pessoas a 
quem pertencem. 

Eu  estou muito boa e contente a minha Filha a qua ea dia mais 
bonita e forte e principia a andar. 

Adeos esteja persuadido de toda a minha estima e amizade. 

Rio Janeiro 4 Junho 1820 Leopoldina 

NOTA A CARTA XI - Embora caseda em 1817, em 1820 
só possui uma filha, Maria da Glória, que está mais forte e bonita 
e já começou a andar. 

- X I I  - 

St. Cristoval 1820 18 Sept. e 
Meu querido Navaro! Estimo muito saber para sua amavel carta 

que toda a minha amada familia esta boa e reunida, tenho muitas szu- 
dades de não poder ie peijar ,pessoalmente a mAo de meu agusto Pay. 

Approva muito sua união co-a Senhora Audilist muito.estimavel 
para os seus otimas qualidades, e espirito, não duvido que a de gosar 
d'huma felicidade perfeita. 

Espero con muita irnpaesinça a Fragata austriaca esperando saber 
muitas noticias da minha Manna a quem eu não escrevçtendo razõens 
de queixar me de sua falta d'escrever. 

Nos estamios todos bons e minha filha muita gentil e forte eu nos 
5 mezes de prenhez esiperando hum filho esta vez. 

Adeos est eja presuadido de todo a minha estima con que eu sou. 
Leopoldina 



NOTA A CARTA XII - Lamenta não poder beijar pes- 
soalmente a mão de seu Augusto Pai. Aprova o casamento de Na- 
varro com a Sra. Audilist (?). Espera notícias da Mama (?). 
Diz que Maria da Glória continua gentil e forte. Comunica a sua 
prenhez de cinco mêses, esperando que desta vez lhe venha um 
filho. 

- X I I I  - 

Meu querido Navaro! Recebi a sua Carta de Julho que me causou 
hums alegria muito grande dando-me a certeza que toda a minha fa- 
milha esta boa. 

Nos todos gozamos de perfeita saude e eo espero o meu feliz su- 
cesso pello fim de Fevreiro. 

Adeos esteja ipersuadido de todo a minha estima. 
Leopoldina 

NOTA A CARTA XIII - D.a Leopoldina diz que espera 
o seu feliz sucesso para fevereiro, o que é estranhavel pois na 
\carta anterior comunica a sua gravidez de já cinco mêses Errou 
no tempo, talvez. 

- XIV - 

Meu querido Navaro! Não tenho força para explicar a dor e magoa 
q sente o meol coração no momento em q recebo a triste noticia da mor- 
te do melhor e do mais terno dos Pays, sei q certamente a reparte com 
IWgo conhecendo a sua fidelidade e excellente coração. 

Achei semper muito justo o motiva q me privó de suas cartas mas 
muito duro pello meu coração de não ter noticias suas que eu estimo 
sinceramenteatendo tido o gosto de o conheçer de perto. 

Nos todos estamos muito bem de saudade e me encho de prazer q 
na minha amada Patria o meu querido Mano tem feito tão rapidos pro- 
gressos para seu bem mas certamente não era outra coiza a esperar lhe 
sendo entrege entre as maoens d 'h i r tamigo tão sabio e virtuozo como 
he o Navaro. 

Peço-lhe se ve o Doutor Pohl de dar-lhe muitos recados meus e 
dizer-lhe q vai pello Sir Charles Stuart huma grande colleção para meu 
tio Jão o seu sobre-scrito julgando eu q ha algum curioso q athe ago- 
ra - co o sobre-scrito a meu Tio ostem furtado q entre os Sabios he 
muito costume. 

Receba a certeza da minha inalteravel Amizade e Estima sua 
.I) 

St  Christovo 25 de Avril Muito effectiva da  
1826 Lewddina . . 

P. S. Muitos, e muitos recados a sua  Senhora. 
Peço lhe de dar a Carta mina ao Manno Miguel. 



NOTA A CARTA XIV - Última carta da série, havendo 
um intervalo de cêrca de cinco anos entre esta carta e a de 11 
de outubro de 1820. Isso não quer dizer que a correspondência 
entre ambos houvesse sido interrompida. D.a Leopoldina já é, 
desde 1822, a primeira Imperatriz do Brasil. A sua linguagem 
portuguêsa melhorou, pelo menos, na redação. Mastra-se senti- 
díssima com a morte de D. João VI, em Portugal, considerado 
por ela o mais terno dos Pais. Não fala mais no esposo. . . Man- 
da lembranças e uma carta a D. Miguel (mano Miguel), exilado 
bm Viena, após desatinos praticados contra o próprio pai D. 
João VI, em Portugal. Estava D. Miguel entregue aos cuidados de 
Rodrigo Navarro de Andrade. Manda lembranças ao naturalista 
Jean Emmanoel Pohl, que recolhera no Brasil belas colegões cien- 
tíficas, de que dá conta, no seu retorno a Viena, em bela obra: 
"Plantarum Brasiliae Icones et Descriciones" (1827). Pelo em- 
baixador da Inglaterra, Sir Charles Stuart, remente grande cole- 
ção de material b~tânico para Pohl, material que de outras vêzes 
'tem sido furtado (o que é muito costume entre os sábias). Stuart 
foi portador, também da Constituição Liberal que Pedro I 011- 

torgou para Pxtugal. 
Aos 11 de dezembro de 1826, ou seja, quase oito mêses de- 

pois, falece a Imperatriz, no Palácio São Cristovam, após um par- 
to-prematuro, na ausência de Pedro I, que seguira, dias antes, 
para o sul do Brasil, afim de melhor observar a nossa guerra 
com a Argentine, que terminaria com a Batalha de Ituzaingo, que 
até hoje não se sabe ao certo quem a ganh~u,  se o Brasil, se a 
nação hoje nossa amiga. 

Além das interessantes cartas acima referidas, Afonso Xaunay, em 
Anais do Museu Paulista, v. 3, dá conta de outras, em número de onze, 
dirigidas ao Patriarca da Independência. Deixadas para a sua neta D.a 
Narcisa de Sousa Queirós, foram por êste ofereciads à prestigiosa ins- 
tituição da colina célebre do Lpiranga. .L 

Estas cartas e as publicadas pela Revista do I .  H.Q Brasileiro, 75, 2, 
111, dirigidas à Jorge Schaeffer, demonstram os seus sentimentos de per- 
feita brasileira empenhada na emancipação do país. 

Algumas dessas missivas foram reproduzidas por Marcos Gasparian, 
em sua formosa pdaquêta D. Leopoldim, a Libertadwa. 





ATAS DAS SESSÕES DE 1963 

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO D E  SÃO PAULO 

SESSÃO DO DIA 5 DE JANEIRO DE 1963 

As catorze horas e trinta minutos, na sua séde á rua Ben- 
jamin Constat, 158, na Capital cre São Paulo, realizou o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo mais uma sessão ordinária. 
que contou com a presença dos seguintes senhores consócios: - 
Dr. Aureliano Leite, Coronel Luiz Tenório de Brito, Monsenhor 
Paulo Florêncio da Silveira Camargo, Tito Lívio Ferreira, Alexan- 
are D'Alessandro, Celestino Fázzio, João Gualberto de Oliveira, 
René de Oliveira Barbosa, Antonio Augusto Menezes Drummond, 
Isaac Grinberg, Mario Leite, Bueno de Avezedo Filho, Raul Vot- 
ta, Coronel Arrisson de Souza Ferraz, Reynaldo Kuntz Busch, 
Manoel Ferreira, Ibrahim Nobre, Domingos Laurito, Carlos Hen- 
rique Liberalli, Alfredo Gomes, João Paulo da Silveira Cabral, Sal- 
vador Rocco. Tomaram assento à Mesa o Sr. Presidente, Dr. 
Aureliano Leite, o primeiro secretário Coronel Luiz Tenório de 
Brito, e o orador oficial Prof. Almeida Magalhães. Na ausência 
do titular efetivo, Prof. Vinicio Stein Campos, o Sr. Presidente 
convoca a mim, Alexandre D'Alessandro, 3.O Secretário, para ocu- 
par o lugar do 2.O. Em seguida o sr. Presidente declara aberta a 
aessão e passa a ler as efmérides paulistas referentes à data de 
5 de janeiro. P a ~ s a - ~ e  à leitura de duas atas referentes às sessões 
anteriores, as quais são aprovadas. O Sr. Presidente, &tão, anuncia 
a parte mais importante da sessã9, que era a leitura, discussão 
e votação do relatório da Diretoria referente ao ano passado, e 
das respectivas contas, o qu-i feito, tendo tudo sidb aprovado. 
O Balancete aprovado está assim redigido: Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo. Ano de 1962. Resumo da Demonstra- 
são da Receita - Aluguéis - Cr$ 3.060.800,OO. Cláusulas 13 
e 14 dos contratos de locação Cr$ 333.056,OO - Dofiativo do 
Jockey Club de São Paulo - Cr$ 200.000,OO - Outros dona- 
tivos - Cr$ 104.000,OO - Descontos de ordenados de funcio- 
nários para o IAPC - Cr$ 103.315,OO - Xedalha Im- 
peratriz Leopoldina - Cr$ 423.000,OO - Juros de Ban- 
cos e Caixas Econômicas - Cr$ 36.212,lO - Venda de  
publicações, distintivos e medalhas - 90.406,OO Total 



- Cr$ 4.350.790,lO - Quatro milhões, trezentos e cinquen- 
ta  mil, setecentos e noventa cruzeiros e dez centavos - Resumo 
da Demonstração da Despesa - Ordenados - 1.854.665,20 - 
Edifício social (amortizqçã? do empréstimo, seguros, Bmpostos, 
taxas e elevadores - Cr$ 872.800,80 - Contribuição do IAPC 
- Cr$ 253.628,30 - Biblioteca - Cr$ 57.555,OO - Revista do 
Instituto - Cr$ 312.207,OO - Medalha Imperatriz Leopoldina 
- Cr$ 125.000,OO - Despesas Gerais - Cr$ 804.772,lO - 
Total 4.280.628,40 - (Quatro milhões, duzentos e oitenta mil, 
seiscentos e vinte e oito cruzeiros e quarenta centavos). - Saldo 
- Cr$ 70.161,70 - Setenta mil, cento e sessenta e um cruzei- 
ros e setenta centavos. - S. Paulo, 31 de dezembro de 1962. 
Carlos Henrique Liberalli - 2.O Tewureiro em exercício. Pelo con- 
&cio Domingos Laurito foi pedido um voto de l?uvor ao nosso 
tesoureiro, prof. Carlos Liberalli, o que foi concedido com um aden 
do do sr. Presidente, que o estendeu também ao sr. prof. a l e s -  
tino Fazzio. O prof. René Barbosa pede um voto de louvor a tôda 
a diretoria, em face d? relatório lido. Foi aprovado. Em seguida 
fala Ibrahim Nobre sôbre o monumento a Tibiriçá - o condestavel 
da Fundação de São Paulo e sôbre o crédito de quinze milhões 
de cruzeiros - Cr$ 15.000.000,00 para o mesmo. Sôbre o mes- 
mo assunto falam os consócios Alfredo G3mes, Almeida Magalhães 
e Monsenhor Paulo Florêncio. Para tratar do caso é nomeada 
uma c~missão composta de: Ibrahim Nobre, Monsenhor Paulo 
Florêncio e Alfredo Gomes. Em seguida o sr. Presidente anuncia 
a leitura para discussão e votação do ante-projeto do Regimento 
Interno elaborada f~e la  respectiva Comissão (Alfedo $+ornes, 
Desembargador Vieira Neto, Vinicio Stein Campos, Almeida Ma- 
galhães, Tito Livio Ferreira e Luiz Tenório de Brito). Em nome 
desta pr0cede.a sua leitura o prof. Alfredo Gomes. Posta em dis- 
cussão e votação, é aprovado no seu conjunto, devendo receber 
emendas e sugestões pelo prazo de 15 das. O Coronel Tenóri3 de 
Brito comunica que, em companhia do sr. Isaac Grinberg repre- 
sentou o Instituto na posse do 1.gi'Znspo de Moji das Cruzes, D. 
Paulo Rolim Lmeiro, no dia 30 de dezembro de 1962. Fala 
Ibrahim Nobre para fazer três propostas: 1.a - de pesar pela 
morte de Leopoldo Surian; 2.a - de pesar pelo morte do Prof. 
Dr. J x é  btavio Monteiro de Camargo, e 3.a - de congratulação 
com o jornal "O Estado de São Paulo" pela passagem do seu 
aniversário de fundação. Pede também quanto à 2.a proposta, que 
isejam enviadm  ofícios à Escola Politécnica de São Paulo e à Fa- 
culdade de Filosofia de São Bento. E' tudo aprovado. O prof. 
Liberalli fala sôbre o 25P aniversário do Instituto Histórico e 
Geográfico de Santos, pedindo um voto de congratulações em ata 



e comunicação à respectiva Diretoria. Fala o Dr. Pedro Brasil 
Bandecchi sôbre a "Casa Portinari" e envio de ofício aos 
Diários Associados. E' aprovado. Passa-se a votação de 
proporstas de mvos sócis: 1.a - Sócio Titular em 2? 
escrutínio - Sr. Jorge Americano - Aprovada por unanimi- 
dade. - Sócio Honorário - em 2.O escrutínio - Dr. Manoel 
Ubaldino de Azevedo - Aprovada. 3.a - sócio honorário em 2.O 
escrutínio - Leão Machad:,. - Aprovada. 4.a - sócie honorá- 
rio - em 2P escrutínio - Paulo de Campx Porto - Aprovada. 
5.a - sócio honorário - 2 . O  escrutínio - Sr. Pericles Eugenio 
da Silva Ramos. - Aprovada. 6.a - Sócio Honorário - 2 . O  es- 
crutínio - Dr. Dario Abranches Viotti - Aprovado. 7.a - 
sócio honorário - 2 .O  escrutíni:, - Dr. Rodrigo Soares Junior 
- defendido eloqüentemente pel9 prof. Almeida Magalhães, que 
discorreu sôbre o merecimento do candidato como historiador, re- 
ferindo-se particularmente à obra de sua autoria sôbre Jorge Ti- 
biriçá. O Presidente corrobara as palavras do orador oficial, ape- 
lando para votação unânime, sendo atendido. O sr. Celestino Faz- 
zio propõe um voto, digo, uma salva de palmas pela eleição do 
Dr. Rodrigues Soares Junior, o que foi feito. O sr. Presidente agra- 
dece a presença de todos. O Sr. F~zz io  agradeceu o voto de louvor 
que lhe foi atribuid~ e se pôs à disposição do sodalício para serví-10. 
O sr. Presidente reiterou os agradecimentos a todos os srs. sócios 
presentes, convocando-w para uma sessão solene do dia 25. No 
final dos trabalhos retirou-se o sr. Secretário Dr. Alexandre D'Ales- 
sandro, assumindo-lhe o lugar à mesa o Prof. Vinicio Stein Cam- 
pos, que havia chegado após o inicio do sessão. 

Nada mais. Para constar lavrou-se si presente que, lida e 
achada conforme, será devidamente assinada. 

Dr. ~ u r e l r z -  Leite 
Coronel Lulz Tenório de Brito 
Prof. inicio Stein Ca~mpos 
*r 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE 25 DE JANEIRO DE 1963 
I 

Aos vinte e cinco dias cie janeiro de mil novecentos e sessen- 
ta e três, nesta cidade de São Paulo, em a séde do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo à Rua Benjamim Csnstarrt, 158, 
às catorze horas e trinta minutos, presentes os sócios Dr. José 
Pedro Leite Cordeiro, Aureliano Leite, D. Carlos Carmelo Vas- 
concelos Mota, Coronel Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Cam- 



pos, Ernesto Morais Leme, Tito Livio Ferreira, Alfredo Gomes, 
Carlos Henrique Liberalli, Francisco Teive de Almeida Magalhães, 
Salvador Rocco, Alexandre D'Alesandro, Celestino Fazziq Gabriel 
Marques, René de Oliveira Barbosa, Joáo Gualberto de Oliveira, 
Antonio D'Avila, José de Me10 Pimenta, Lorena Guaraciaba, José 
Paulo Silveira Cabral, Fausto Ribeiro de Barros, Domingos Lau- 
rito, Henrique Oscar Wiederspahn, Antonio Carlos Cardoso, Ma- 
rio Leite, Alfredo Gomes, Bueno Azevedo Filho, Manoel Ubaldino 
de Avevedo, Myriam Ellis, Carlr>s da Silveira, Teodoro de Souza 
Campos Junior, Divaldo Gaspar de Freitas, Reynaldo Kuntz Busch, 
Américo Bologna, Salvador Cutollo, além1 de numerosos visitantes, 
realizou o Institutr, a sessão solene de abertura do ano social e 
de posse da diretoria que dirigirá o sodalício no triênio: 1963-1965. 
Abertos os trabalhos sob a presidência do Dr. José Pedro Leite 
Cordeiro, servindo de secretários, respectivamente, 1.O e 2.9 o 
Coronel Luiz Tenório de Brito e Vinicir, Stein Campos, proce- 
deu o sr. Presidente a convocação, para participação da mesa, 
das seguintes personalidades presentes: Dr. Lemonde de Macedo, 
Cônsul de Portugal, Dr. Waldemar Ferreira, d'a Faculdade de  Di- 
reito da Universidade de Sã3 Paulo, Dr. Gofredo da Silva Teles, 
do Ateneu Paulista de História, Prof Fausto Ribeiro de Barros, 
da Sociedade Geográfica Brasileira, Aristeu Seixas, da Academia 
Paulista de Letras, Dr. Augusto Cesar Salgado da Associação 
Cavaleiros de Sãr, Paulo, Sr. Celso Correa Dias, do Instituto His- 
tórico e Geográfico Guarujá-Bertioga, Dr. Alberto Prado Guima- 
rães, do Instituto de Engenharia, Dr. Mário Leite, do Museu Na- 
cional Ferroviário, Arnaldr> Machado Florence, da União dos Es- 
coteiros do Brasil - região de São Paulo, Dr. Alfredo Gomes, 
do Pen Clube, Dr. Salvador Roccr,, da História Paulista, d5g0, So- 
ciedade Paulista da História da Medicina, Lauro Barros Siciliano, 
da Sociedade Amigos da Cidade, Elisio Leal, Sociedade de Ve- 
teranos de 1932 - M .  M .D. C., José P~aulo Silveira Ca- 
bral da Sr,ciedade Brasileira de Silvicultura, Lycwgo Santos 
Filho, da Academia Campinense &Letras, José Bueno Azevedo 
Filho, do Departamento de Educação. O Dr. José Pedro Leite 
pr~cedeu a leitura das Efemérides Brasileiras do Barão do Rio 
Branco e após rápidas palavras sobre a sua administração e os 
motivos .de saúde que o impediam de prosseguir na diretoria do 
sodalício, convocou e deu p%se à nova diretoria do triênio 1963 - 
1965, assim constituída: Presidente - Dr. Aureliano Leite, 1P 
Vice-Presidme - Prof. Ernesto de Morais Leme, 2.O Vice-Presi- 
dente - Prof. Tito Livio Ferreira. 3.O Vice-presidente - Sérgio 
Buarque de H~landa.  1P Secretário - Coronel Luiz Tenório de 
Brito. 2P Secretário - Prof. Vninicio Stein Campos. 3.O Secretário - 



Prof. Alfredo Gomes. 40 Secretário - Prof. Carlos Henrique Ro- 
bertson Liberalli, 1P Orador - Prof. Francisco Teive de Almeida 
Magalhães. 2 .O  Orador - Dr. Alceu Maynard Araujo. 1.O Tesoureiro 
Dr. Salvador Rocco. 2P Tesoureiro - Dr. Alexandre D'Alessan- 

dro. 1P Bibliotecário - Dr. Carlos Penteado de Resende. 2 . O  Bi- 
bliotecário - P r ~ f . ~  Myriam Ellis. 

O Dr. José Pedro Leite Cordeiro passa a cadeira presidencial 
ao novo titular do cargo Dr. Aureliano Leite, que a assume sob 
palmas. O distintivo de ouro de Presidente, é colocado na lapela 
do Dr. Aureliano Leite, a convite do Dr. Leite Cordeiro, pela sua 
filha D.a Maria Dulce Pedra1 Sampaio. O Presidente Aureliano 
Leite agradece as elogiosas referências de seu antecessor, louva 
a fecunda administração do Dr. José Pedi-o Leite Cr>rdeiro e seus 
colaboradores e dá a palavra ao Prof. Almeida Megalhães, para 
a oração a São Paulo, na data de sua fundação. O oradx do 
Instituto com a eloqüência que lhe é peculiar, discorre então sô- 
bre a fundação de São Paulo, destacando o papel dos indígenas 
- do Cacique Tibiriçá na consolidação da obra civilizadora dos 
jesuítas. O S. Presidente a seguir, promove a inaugursção na 
Galeria dos Presdentes, do retrato do Dr. Pedro Leite Cordeiro, 
convidando a espôsa do homenageado para descerrar a cortina 
que o recobria, a bandeira paulista. 

Palmas. Orou então, em comovente oração, 3 tribuno Ibrahirn 
Nobre, recordando a vida do Dr. Pedro Cordeiro desde os tem- 
pos de criança e cs extraordinários serviços que prestou à cultura 
paulista e ao sodalício nestes últimos anos. O Sr. Presidente fez 
entrega à senhora Leite Cordeiro, por intermédio de D.a Myriam 
Ellis, de u m  ramalhete de flores. O dr. Leite Cordeiro, agradece 
comovido as homenagens do Sodalício. O Presidente agradeceu 
r, comparecimerrto de todos os senhores representantes de auto- 
ridades e instituições, das Exmas. famílias dos ~ r s .  sócios, as bri- 
lhantes orações e sob aplausos encerra a sessão. Nada mais. 
Para constar lavrou-se a presente ata que, lida e achada confor- 
me, será devidamente a s s i n a .  Eu, Vinício Stein Campos, ~ e -  
cretário, escrevi. 

Aureliano Leite a 
Luiz Tenório de Brito 
V%cio Stein Campas. 



ATA DA REUNIAO DO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 1963 

Aos dois dias do mês de fevereiro de mil novecentos e s e s  
senta e três, nesta cidade de São Paulo, em a &de do Instituto 

Histórico e Geográfico de São Paulo, à Rua Benjamim Constant, 
158, às catorze horas e trinta mimtos, presentes os sócios Aure- 
liano Leite, Coronel Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Cam- 
pos, Francisco Teive de Almeida Magalhães, Tito Livio Ferreira, 
Raul Votta, Geraldo Goulart, João Gualberto de Oliveira, Salva- 
dor Rocco, Domingos Laurito, Fausto Ribeiro de Barros, Carlos 
Henrique Liberalli, Celestino Fazzio, Aristeu Seixas, Americo Bo- 
logna, Pedro Brasil Bandecchi, Reynaldo Kuntz Busch, Hernani 
Donato, Affonso de Freitas Jurrior, Gabriel Marques, Ernesto Le- 
me, realizou o sodalício a sua primeira reunião ordinária do mês. 
A mesa estava assim constituida: - Presidente - Dr. Aureliano 
Leite. 1P secretário - Coronel Luiz Tenório de Brito. 2P secretá- 
rio - Vinicio Stein Campos. Orador oficial Francisco Teive de Al- 
meida Magalhães. Aberta a sessão o Sr. Presidente convocou à 
mesa os srs. Dr. Ernesto Leme, Aristeu Seixas, Tito Livio Fer- 
seira, Dr. João Batista Alvarenga e o jornalista Americo Bologna. 
Lidas as Efemérides Brasileiras do Barão do Rio Branco, passou 
o Sr. Presidente a ler as Efemérides Paulistas relativas à data 
e assim elaboradas pela respectiva Comissão: Dia 2 de fevereir~ - 
1531 - Termina o combate, iniciado na véspera, entre a nau 
"Rosa", de Pero Lopes de Souza e a embarcação francesa que 
contrabandeava na costa do Brasil, com a vitória da primeira. 

1771 - É inaugurado, na Capital, o Recolhimento de N m a  
Senhora da Luz, da Divina Providência, no Bairro da Luz. 1885 
- Instala-se a primeira Assembléia Provincial em São Pauto, a 
qual substitu& o antigo Conselho da Província. 1844 - São jul- 
gados na Capital, o Dr. Gabriel R,drigues dos Santos, e Candido 
José da Mota, comprometidos na Revolução de 1842, sendo unâ- 
nimemente absolvidos. Foi defensor o Professor João Crispi- 
miano Soares. 1888 - Circula em 3% o primeiro número do "Cor- 
reio de Itú". 1915 - O Instituto Históric~ e Geográfico de São 
Paulo comemora o segundo centenário do nascimento do histo- 
riador F p i  Gaspar da Madre de Deus. 1915 - Falece no Ri2 
kie Janeiro, João Cardoso de Menezes e Souza, barão de Parana- 
piacaba, prosador e político destacado, nascido em Santos, em 
1827. 1943 - Falece em São Paulo, para onde viera fazer car- 
reira, chegamo a Presidente da Federação Paulista de Futebol, 
Getulio Dornellas Vargas Filho, fiho do então ditador Getulio 
Vargas. Expediente - Comunicou o sr. Presidente a oferta pelo 
Dr. Mario Rolim Teles de um quadro relativo à homenagem tri- 



butadas pelos advogados de São Paulo ao Desembargador Xavier 
de Toledo no dia 28 de dezembro de 1916, 5 0 . O  aniversário da  
formatura do ilustre magistrado. Carta do Dr. Alexandre D'Ales 
sandro, excusando-se do nã9 comparecimento por motivo de en- 
fermidade e bem assim da não lavratura da ata a seu cargo, pelo 
mesmo motivo; carta de saudações do Dr. José Ferreira de  Vas- 
concellos, de Mato Grosso; carta do consócio Felix Guisard, convi- 
dando o Instituto para o início das comemorações de IV centenário 
;de Iperoig, recebida posteriormente aos festejos; cumprimentos à 
nova Diretoria apresentada pelos srs. Elisio Leal, da Sociedade 
de Veteranos de 1932 - M .  M .  D .  C., do Dr. Pompêo Rossi, de 
Ouao Fino, do Sr. Leão Machado e da Fundação Escola de So- 
ciologia e Política de São Paulo; o pof. Almeida Magalhães e 
o Coronel Luiz Tenório de Brito, em comissão, representaram o 
Instituto na inauguração da nova séde do Tribunal de Contas do 
Estado, à Avenida Range1 Pestana; c a r t ã ~  da Exma viúva do prof 
Monteiro de Camargo, agradecendo as homenagem! prestadas à 
memória de seu espôso; o Dr. Mario Leite comunica haver com- 
parecido à solenidade, na Secretaria da Educação, da entrega ao 
titular da pasta do material reunido pelo prof. Alfredo Gomes a 
respeito do movimento escolar da beatificação do Venerá- 
vel Padre José de Anchieta; o sr. Domingos Laurito, propôs 
um voto de louvor à funcionária d.a Stella Araujo, da Secretaria 
administrativa do Instituto, pela maneira eficiente com que se 
Hesincumbe das tarefas a seu cargo, o que foi deferido; o prof. 
Almeida Magalhães justifica a ausência do consócio prof. Alfredo 
Gomes, impossibilitado de comparecer; o sr. Carlos Henrique Li- 
beralli comunica haver representado o sodalíci~ dia 26 de ja- 
neiro último, em Santos, quando da solenidade de abertura das 
comemorações do bi-centenário do Patriarca naquela cidade; c- 
munica mais o mesmo comócio haver examinado a biblioteca doa- 
da ao Instituto pela exma. viúva do Dr. Marcelo de Toledo Piza 
e Almeida; é constatdo o aliiiiivalor da mencionada oferta; co- 
munica o falecimento do Dr Bernardo Pedra1 Sampaio, reque- 
rendo a inscrição em ata de um voto de pesar pela sua morte o 
que foi atendido pela mesa; o Sr. Vinicio Stein Campos propóe 
seúa oficiado ao Ministério das Relações Exteriores e d á  Educa- 
ção e Cultura manifestando à casa a sua solidariedade à iniciati- 
tra do prof. John Nist, da Universidade de Arizona, dos Estados 
Unidos da América do Norte, no sentido de ser co-ido o Prê- 
mio Nobel de Literatura, do corrente ano, ao escritm brasileiro 
Carlos Drummond de Andrade; o prof. Almeida Magalhães propóe 
voto de pesar pelo falecimento de Ariston de Azevedo, Amoroso 
Neto e João Dornas, êste de Belo Horizonte, solicitando comuni- 



caçã3 dêsse voto à Academia Mineira de Letras; falou também 
sobre a personalidade do poeta Carlos Drummond de Andrade, 
apoiando a proposta do prof. Stein de Campos; informa ainda o 
prof. Almeida Magalhães havw representado o Instituto Histó- 
rico e Gwgráfico de São Paulo em Santo Amaro na inauguração 
do monumento a Borba Gatq faz elogio da Sub-Prefeitura de 
Santo Amaro e propõe uma representação do sxialício ao Go- 
vêrno do Estado e à Assembléia Legislativa em favor da eman- 
cipação do histórico distrito paulistanr>; o Sr. Celestino Euzébio 
Fazzio participa à mesa haver representado o Instituto no lança- 
mento da pedra fundamental do edifício do "Jornal do País", dia 
25 de janeiro último, nesta capital; o sr. Presidente aprova os 
votos de pesar propostxs, acrescentando também a manifestqão 
de pesar da casa pelo falecimento do Dr. Roberto Moreira Filho, 
km cujos funerais representou 9 sdalício; quanto à proposto sô- 
bre a elevação de Santo Amaro, após as manifestações dos con- 
sócios Vinicio Stein Campos,, Olavo Batista e Pedro Brasil Ban- 
decchi, o Sr. Presidente designm a estes três consócias para, em 
sessão futura, apresentar a consideração do plenário um estudo 
completo a respeito. O Sr. Vinicio Stein Campos comunica a cria- 
çã3, por ato do Guvêrno do Estado na Pasta da Educação, do 
Museu Nacional Ferroviário, coroando os esforços do engenheiro 
Mario Leite, prop3nente dessa providência de tão relevante in- 
terêsse para a História Nacional; solicitou igualmente o prof. Vx- 
nicio Stein Campos uma mensagem do Instituto, de agradecimen- 
ito e l o u v ~  ao prof. Euvaldo de Oliveira Melo, ex-secretário da 
,Educação do Estado, pelos serviços prestados à cultura histórica 
paulista com a criação do Museu Militar de São Paulo, 9 Museu 
Histórico Marquês de Monte Alegre, de Tatuí, o Museu Histórico 
Antonio F??iposo Tavares, de São Bernardo do Campo, o 
Museu Histórico João Teodoro Xavier, de Moji Mirim e o Mu- 
seu H'istórico Amadir Bueno da Veiga, de Rio Claro, cuja ins- 
talação se fêz com o concurso ddns t i tu to  e de seu ilustre Pre- 
sidente Dr. Aureliarro Leite. Comunicou o prof. Vinici~ Stein Cam- 
pos que o Museu Militar vai ceder por empréstimo, ao Instituto. 
para instalação do Museu em organização no oitavo andar da séde 
alguma* vitrinas de sua propriedade e atualmente recolhidas ao 
depósito da Avenida Pompéia. O Sr. Presidente agradeceu estas 
ofertas e deferiu o pedido de manifestação do sodalíci3 com rela- 
ção ao pro&Euvaldo de Oliveira Melo. Assumiu então, a tribuna, 
para a conferência sobre o patron3 Batista Cepelos, o consócio 
sr. João Gualberto de Oliveira. Inicialmente o orador ofertou ao 
Instituto o retrato d? poeta, senão convidada Dea Silvia Freitas 
de Oliveira para descerrar a bandeira que o recobria. Discorreu 



depois o sr. João Gualberto de Oliveira sobre a vida de Batista 
Cepellos, o poeta-soldad2. O orador descreveu a atribulada exis- 
tência do poeta, o drama de seu noivado e o trágico desfêcho 
daquele romsnce de amor; deteve-se na análise do episódir> dolo- 
roso de sua morte, que uns admitem resultado de acidente e ou- 
tros de procura deliberada de um têrmo de sua existência infeliz. 

A conferência do consócio J ~ ã o  Gualberto de Oliveira, qUe 
foi destribuida, impressa, aos presentes, foi muito aplaudida. O 
sr. Presidente reforça, em breve improviso, as considerações do 
orador e cmvida para participar da mesa o sr. Me10 Nóbrega, 
autor de um livro sôbre Batista Cepellos. D.a Mary Buar- 
que, a convite do sr. Presidente declama diversas poesias do 
poeta, sendo também muito aplaudida. Foi ainda apresentado um 
interessante número de cantr>, acompanhado ao violão, executa80 
pela Senhorinha Rosa Maria, aluno de D? Mary Buarque. O Sr. 
Presidente apresentou a ambps os agradecimentos do sodalício pe- 
lo valioso concurso nessa homenagem dr> Instituto à memoria do 
poeta Batista Cepellos. Procedeu-se em seguida a entrega ao dr. 
Pedro Cerqueira Falcão da medalha cultural e comemorativa DB 
Leop>ldina, na forma do costume, tendo o agraciado pronunciado 
breve oração de agradecimento. Assumiu depois a tribuna o se- 
gundo orador inscrito da sessão, Carlos Henrique Robertson Libe- 
ralli, para falar sôbre o seguinte tema: "Terapêutica indígena" 
e F a t x  e Mitos". Com a eloqüência que lhe é peculiar, o ilustre 
consócio leu in-teressante e substancial estudo de carater histó- 
rico sôbre a terapêutica indígena, e as lendas divulgadas pelos 
autores que trataram da matéria sendo a sua palestra muito aplau- 
!$ida pelos consócios e visitantes. O sr. Presidente elogiou o tra- 
balho dr> professor Liberalli, destacando as referências do orador 
à venerável figura histórica do Psdre José de Anchgta. Devendo 
r, sodalício examinar diversas propostas para sócios, o que não 
poderia ser feito em sessão pública, conforme disp~sição estatu- 
tária, o sr. Presidente suspendeu os trabalhos por alguns minutos 
a fim de que se retirassem bS. convidados especiais que haviam 
comparecido para ouvir a palestra do Sr. João Gualberto de Oli- 
veira e assistir ao ato da autorga da venera Imperatriz Le~pol- 
dina ao sr. Pedro de Cerqueira Falcão. 

Reaberta a sessão algum tempo depois, foram subsetidos à 
votação os seguintes nomes de candidatos ao ingresso no quadro 
social do Instituto. Em primeir9 lugar, para sócio honorário, em 
segundo escrutínio, foi apresentaodo o nome do sr. nbdrigo Soares 
Junior. apr~vado pelo plenário. Em seguida o Sr. Presidente colo- 
cou em votação, também em segundo escrutínio, o nome do sr. 
João Ortiz Monteiro candidato a sócio cwrespondente nacional: 



boi aprovado. Para sócio correspondente estrangeiro, em primeiro 
escrutínio, foi aprovado o nome do sr. José Pedro Machado, 
de Portugal. Foram ainda aceitos por maioria, em votação secreta, 
os candidatos a sócios honorários, votads  em primeiro escrutí- 
nio: Nicanor de Mlranda, Desembargador Vicente de Paula Vi- 
cente de  Azevedo, José da Veiga Oliveira. 

O consócio Dr Reynaldo Kuntz Busch pede a palavra pa- 
ra comunicar & casa transcorrer nesta data o aniversário natalício 
do Sr. Coronel Salvador Moya, pedir a inscrição em ata, de um 
voto de congratulações com o prestante consócio, o que foi apro- 
vado. O Dr. Pedro Brasil Bandecchi solicita ao sr. Presidente que 
autorize o sr. primeiro secretário Coronel Luiz Tenório de Brito, 
a relatar os nomes de todos os demais candidatos a ingresso no 
sodalício e cujas propostas não foram submetidas à consideração 
Ida casa por falta de tempo. O sr. primeiro secretário Coronel 
Luiz Tenório de Brito esclarece que são elas em número de 
huatro. O sr. Presidente informa ainda aos presentes que além 
&as quatro propostas a que se refere o sr. secretário, há outras 
propostas em andamento. Seja por ainda não contarem as dez 
assinaturas exigidas pelos Estatutos, seja por não estarem com o 
parecer da comissão de Sindicância, não se encontram em condi- 
Qóes de debates e votação. 

I Registrou-se durante a sessão a presenga na casa, do Major 
Bianco, chefe engenheiro que representava os engenheiros chile- 
nos ora em visita a São Paulo e do Sr. Emílio de Almeida Bessa, 
representante da Sociedade Amigos da Cidade. O sr. Presidente, 
iao final agradeceu o comparecimento d c ~  senhores consócios à 
presente sessão, concedeu os votos pedidos de pesar pelo faleci- 
mento de Pedra1 Sampaio, João Dornas, Amo~oso Neto, Ariston 
d e  Aze~edo~demorando-se em referências a todos êles e mais ao 
Sr. Roberto Moreira Filho; insistiu o Sr. Presidente na i m p d n -  
t ia da próxima sessão do sodalício, a realizar-se a dezesseis do 
corrente às catorze horas quando rão examinados em votação 
Yinal as emendas ao Regimento I? nterno do Istituto, já aprovado 
em bloco, dependendo apenas das emendas para que se conclua 
êsse trabalho, tão necessário à boa #ordem da disciplina do so- 
dalício e que foi, desde o início de sua administração, um dos 
pontos que lhe mereceram todos os seus cuidados. Solicitou aos 
ms. sócios não apenas o comparecimento, como a apresentação 
kias emendas que julgasse convenientes ao aperfeiçoamento dêsse 
Idiploma, omecendo os seus valiosos subsídios para que a peça 
final atenda realmente às necesidades na entidade como instru- 
mento da correta execução estatutária. Agradecendo novamente o 
concurso de todos os senhores sócios, presentes, elogiando os con- 



ferencistas pelos trabalhos apresentados, deu por encerrada a ses- 
são. Nada mais. Para constar eu Vinici~ Stein Campos, segundo 
secretário, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, 
será devidamente assinada. 

Ameliano Leite 
Luiz Tenório de Brito 
Virzicio Stein Camprxr. 

ATA DA SESSAO DE 16 DE FEVEREIRO DE 1963 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de mil nniwecentos e 
isesesnta e três, nesta cidade de São Paulo, em a séde do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo, à Rua Benjsmim Cons- 
tant, n.O 158, às catorze horas e trinta minutos, presentes os só- 
cios: Dr. Aureliano Leite, Tito Livio Ferreira, Luiz Tenório de 
Brito, Vinicio Stein Campos, Alexandre D'Alessandro, Salvador 
Rocco, Alfredo Gomes, Raul Votta, Arrison de Souza Ferraz, Do- 
mingos Laurito, Ibrahim Nobre, Pedro Brasil Bandecchi, Celes- 
tino Fazzio, Geraldo Goulart, Alvaro da Veiga Coimbra, Alberto 
Prado Guimarães, Reynaldo Kuntz Busch, Alceu Maynard Arau- 
jo, Manoel Ubaldino Azevedo, Carlos Henrique Liberalli, Renê 
de Oliveira Barbosa, Francisco Teive de Almeida Magalhães, Má- 
rio Sevelli, José de Oliveira Azevedo Filho, reuniu-se em sessão 
brdinária o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Aberta 
a sessã:, o Sr. Presidente explicou que seriam discutidas e vota- 
das nesta oportunidade as emendas apresentadas ao projeto do 
Regimento Interno, já aprovado em globo. Encontrando-se na 
kasa o consócio recentemente admitido no Sodalício,Sr. Ubaldino 
de Azevedo, designou o Sr. Presidente aos srs. Alberto Prado Gui- 
marães, Alexandre D'Alessandro e Mário Savelli para introdu- 
zí-10 no recinto. Recebido ckm uma salva de palmas, prestou o 
devido compromisso e tomou posse. Na ausência momentânea do 
orador oficial proferiu a saudação de praxe o próprio Presiden- 
te, em breve e expressiva oração. Respondeu agradecendo o 
Sr. Manuel Ubaldino de Azevedo, reiterando os têrmog do com- 
pnomísso assinado no livro competente. Lidas as Efeméirdes Bra- 
sileiras do Barão do Rio Branco e as Efemérides Paulistas, do 
Instituto, o Sr. Presidente deu pxse  ao Diretor Alceu Maynard 
Araújo. Do expediente constaram apenas comunic!ões da pre- 
sidência, sobre a reunião promovida pela mesma, dia 15 do cor- 
,rente, para coordenar as festividades a serem promovidas no Es- 
;tado em homenagem ao bi-centenário do nascimento de José Bo- 



nifácio; declarou haver sido constituída uma Cmissáo Executiva, 
sob sua presidência, de pouco mais de dez membros e prevista 
a formação de um grande Conselho, integrado por tod% os seto- 
res da comunidade paulista; deu-se conhecimento, também a Cesa 
que o Sr. Lorena Guaraciaba havia representado o Instituto 
na prrsse do Sr. Alceu Maynard de Araújo, novo diretor Geral 
do Departamento Estadual de Administração. Passando-se à dis- 
fcussão das emendas ao Regimento Interno assumiu a tribuna pa- 
ra relatá-las o Prof. Alfredo Gomes. O Sr. Presidente elogiou a 
contribuiçã9 dêste dedicado e operoso consócio, cujo trabalho, ela- 
borado seis anos antes, servire de base para o projeto de Regi- 
mento Interno do Instituto, ora em fase final de votação. As ju- 
diciosas e oportunas palavras do Sr. Presidente foram aplaudidas 
pelos presentes. 

O prof. Alfredo Gomes agradeceu as referências ao seu nome 
e passou a ler as emendas apresentadas pelos consócios D r s  Sal- 
vador Rocco, Reynald Kuntz Busch e Carlos Henrique Liberalli. 
Diziam respeito do pronunciamento da comissão de sindiciincia, 
à admisssio de novos sócios, à entrega da medalha Imperatriz Leo- 
pgldina, à escrituração contábil, ao livro patrimonial, à aprovação 
pela Diretoria do teor do discurso escrito a ser proferido p t  

um consócio em nome do Instituto, além de várias modificações 
de antigos parágrafos. 

O relator expôs o ponto de vista da comissão, ~ceitando al- 
gumas emendas e contrário a outras. Generalizando-se os debates, 
\de que participaram o relator, os propmentes, o Dr. Pecrro Bra- 
ai1 Bandecchi, o Prof. Almeida Magalhães, Vinicio Stein Campos. 
forem por fim votados. Ficou o Regiment3 Interno com a redação 
constante da resente ata, pelo que vai adiante transcrito, na ~ I F  IP regra. O sr. enê de Oliveira Barbosa propb um voto de louvor 
à Comissão do Regimento Interno, na pessoa d2 Prof. Alfredo 
G~mes,  o que foi aprovado. O sr. Presidente elogia o trabalho da 
Comissão, destacando a contribui@ do Desembargador Vieira 
Neto ausente por motivo de moléstia e designa os srs. Alfredo G s  
mes, Pedro Brasil Bandecchi e Cel. Luiz Tenório de Brito para, 
em Comissão, visitá-lo em nome d~ sodalício. O Frof. Alfredo Go- 
mes, com a palavra, recorda o auspicioso transcurso do 60P ani- 
versário de fundação d9 Colégio São Bento e propõe conste de ata 
um voto de congratulações com o tradicional educandário paulis- 
tano, oficiandb-se ao abade diretor. 

O Sr. Presidente louva a proposta e dá por aprovada de 
plano. Requer, ainda, o Prof. Alfredo Gomes sua inscrição para 
falar na reunião de dois de março vindouro d b r e  Conceito de 



História. O sr. Presidente informa ter em mãios a proposta de 
admissão do Dr. Ezequiel de Morais Leme, apresentada pelo Prof. 
Alfredo Gomes, o qual destacou ser o propzsto um ilustre paulis- 
ta, estudioso da História, de setenta e nove anos de idade e irmão 
do eminente oonsóci~ Prof. Ernesto Leme, Vice-presidente do 
Instituto. A proposta é encaminhada à Comissão de Sndicância 
que imediatamente emite seu parecer. O sr. Vinicio Stein Cam- 
pos pede a palavra e em breve discurso informa transcorrer dia 
vinte próximo, quarta-feira, o centenário de nascimento do Major 
Antonio Pires de Campos, tradicional vulto político da cidade de 
Capivari; esclarece ter sido o Major Pires, em sua meninice e ju- 
ventude, aluno de Serafim José d~ Horto e Me10 e Júlio Ribei- 
ro, a mesma escola frequentada pelos capivarianos seus parentes 
Joaquim, Gabriel, e Antonio de Toledo Piza e Almeida; compa- 
nheiro de ideais republicanos de Cesário Mota Juni~r ,  sucedeu n 
&te na direção política munipical, tendo proporcionado à siia 
terra natal, ao lado do Padre Manoel José Marques, administra- 
ç ã ~  cridteriosa e capaz, que a dotou de todos os melhoramentos 
públicos; recordou a solidariedade que uniu o Major Pires, a 
Prudente de Morais, Rodrigues Alves, Rubião Junior, Altino Aran- 
tes, Fernando e Júlio Prestes, Washingtm Luís e o culto que lhe 
vota Capivari, onde deixou memória de sua integridade e civis- 
mo; foi serventuário do primeiro ofício, juíz de paz, advogado. 
fazendeiro e figura social de destaque; faleceu em São Paulo, em 
14 de ou tubr~  de 1950; o orador concluiu pedindo um voto de 
saudade à sua memória, o que foi cmcedido pelo sr. Presidente, 
sob palmas dos presentes. Em seguida foram votadas as seguin- 
tes propostas para sócio: em segund:, escrutínio 1.O)  correspon- 
dente estrangeiro - Sr. José Pedro Machado, de Lisboa, aprovado. 
Segundo escrutínio - 2P) sócio honorári9 - Dr. Niqanor Miranda, 
diretor do Departamento Municipal de Cultura. 

Falaram encaminhando a votação os srs. Alceu Maynard 
Araujo, Arrisson de Souza FQrraz e Renê de Oliveira Barbma - 
aprovado. 3.O) segundo escrutínio - sócio honorário - Desem- 
bargador Vicente de Paulo Vicente de Azevedo. Falaram sôbre 
o candidato os srs. Alberto Prado Guimarães e Almeida Maga- 
lhães. Aprovado. 4:) segundo escrutínio - sócio honorário - Jo- 
sé da Veiga Oliveira, aprovado. 5.O) Em primeiro escrutíni~ - 
sócio honorário - Ezequiel de Morais Leme - aprovado. Enca- 
minhando esta votação falaram Alceu Maynard Araújo, Reynaldo 
Kuntz Busch. Alfred:, Gomes e Pedro Brasil mdecchi .  6 . O )  

primeiro escrutínio, sócio correspondente nacional - Joaquim Al- 
ves Feitosa - aprovado. 7.O) Em primeiro escrutínio - sócio hon- 
ráriq Laura Seabra. Falaram sôbre a candidata o Sr. Pedro Bra- 



si1 Bandecchi, Almeida Magalhães e Tito Livio Ferreira. Foi re- 
cusada por doze votos contra oito a favor. Com êste resultado, 
ificaram encerradas as votações da sessão. Transcreve-se, a seguir, 
o inteiro teor do Regimento Interno do Instituto em sua forma 
definitiva resultante desta seGo:  Regimento Interno do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo. Capítulo I - D:, Regimento 
e sua observância. Artigo 1 -O presente Regimento Interno, 
aprovado e posto em vigor nas têrmm do Artigo 48 e seu pará- 
grafo Único cTos Estatutos do Instituto Histórico e Geográfico de 
,São Paulo, regula a vida do Sodalício, em conformidade com os 
referidos Estatutos, fixando princípio, normas e relações plena- 
mente obrigatórios para tôdas as categorias de s6cios e atividades 
associativas. Artigo 2 - A Diretoria é responsável pela execução 
e fiel observância dos dispositivos regimentais. $ 1P - O d e s  
ligamento do Instituto ou qualquer penalidade pelo fato de haver 
o sócio deixado de cumprir as disposições regimentajs sòmente 
poderão ser leva& a efeito após duas notificações cabendo, po- 
rém, recurso para assembléia especialmente convocada com a fi- 
nalidade de apreciar a defesa apresentada pelo interessado. $ 2.O 

- Quando a inabservância ocorrer em reunião ou assembléia, 
caberá à presidência da mesa dos trabalhos tomar a medida ade- 
quada a fim de assegurar a boa marcha das atividades sociais. 
3 3P - C~nsideram-se medidas adequadas, entre outras; - ad- 
vertência, cassar a palavra, excluir da sala das sessões, devendo, 
entretanto, esta última ser submetida à consideração dos demais 
sócios presentes, para homologação ou posterior providência es- 
tatutária. 

Capítulo I1 - Da Administração - Artigo 3 - A admi- 
nistração do bstituto, exercida pela Diretoria, composta dos ti- 
tulares dos cargos mencionados no Artigo 15 do Estatuto, terá 
a auxiliá-la servidores que, por ocasião da respectiva admissão, 
assinarão têrmo de compromisso e%que se mencionarão vemi- 
rnentas, atribuições e deveres definindo-se as respectivas respon- 
sabilidades. Artigo 4 - Incumbe a todos os membros da Di- 
retoria, assim como aos chefes dos Departamentos mantidos pelo 
,Instituto apresentação de dados referentes aos serviços ou en- 
cargos de sua competência, para a confecção do relatório anual, 
em serviços ou encargos de sua competência, para a confecção do 
relatório anu 1 em prazo não superiw a quinze dias, ap6s sua 
solicitagão pe F' o Presidente. 5 1.O -O relatório será apresentado 
pelo Presidente em nome da Diretoria, fazendo expressa menção 
dos setores ouvidos e das principais atividacres sociais, devida- 
mente sumariadas $ 2.O - O relatório anual ou qualquer outro 



documento que implique na colaboração dos demais diretores, 
antes de sua apresentação em assembléia ordinária, especial OU 
extraordinária, será apreciada pela Di~etoria. Artigo 5 - De 
acordo com êsse Regimeto, a Diretoria expedirá ou aprovará, em 
tempo oportuno, os necessários regulamentos dos serviços gerais, 
sessões, comissões, ou departamentos existentes no Instituto. Ar- 
tigo 6 - Para os serviços de administração haverá o seguinte qua- 
dro de servidores, sujeito a alterações que forem impostas pelas 
circunstâncias, subordinadas imediata e diretamente à Diretoria, 
e hierarquicamente escalonados de acordo com a citação: a )  - 1 - 
(um) chefe de secretaria ; b)  - 1 - (um) escriturário-contabilista; 
c )  - 1 - (um) digo 2 (dois) escrituránosbibliotecários; d )  - 1 - 
(um) zelador; a)  - 2 - (dois) serventes-ascensoristas; f )  - 2 - 
(dois) serventes - faximiros. 

Parágrafo Único: - A Diretoria pod'erá criar ou extinguir 
cargos, além dos previstos neste artigo, atedendo às circunstân- 
cias ou contingências adrnnistrativas. Artigo 7 - Haverá na Se- 
cretaria do Instituto os seguintes livros: 1 de vi~~itante; 2 - de re- 
gistro de comparecimento de sócios às sessões; 3) - de inventário 
patrimonial; 4 - de ponto dos servidores; 5 - de t ê m  de com- 
promisso; 6 - de protocolo; 7 - de carga e descarga de material 
permanente; 8 - de atas das sessões e assembléias ordinárias e 
extraordinárias; 9 - de atas das sessões da Diretoria. 

Parágrafo único - Além dos referidos neste artigo, haverá 
Os correspondentes aos departamentos, ~tecções, comissões, etc., 
previstas nos regulamentos próprio. Artigo 8 - Nenhum docu- 
mento considerado de valia para a vida e administração do Ins- 
tituto, poderá ser retirado de seu arquivo, salvo expressa mani- 
festação da Diretoria. Artigo 9 - A Secretaria sem prejuízo 
dos encargos estatutários, tem como deveres: a)  preparar e ex- 
pedir editais e notciário em geral referente à vida do Sodalício; 
b )  Manter em dia ou em ordem a escrituração d~ quadro social, 
providenciando sua p u b l i c ~ ã o  em cada número da Revista ofi- 
cial do Instituto, discriminando os órgãos dirigentes e respectivas 
comissões técnicas ou especializadas de caráter permanente; c)  
providenciar a íavratura das atas das assembléias e sua oportuna 
publicação na íntegra, ou dos extratos, conhrme deliloeração da 
Diretoria, na Revista; d )  manter, devidamente ordenados, para 
fins de publicação ou de arquivamento, os originais dos trabalhos 
a ela encaminhados por quem de direito; e )  es& habilitada a 
esclarecer, de maneira precisa o que necessário for, no âmbito de 
suas atribuições. Artigo 10 - A Tesouraria, além das atribuições 
definidas estatutàriamente, tem mais as seguintes; a )  elaborar a 
minuta do orçamento geral do Instituto para submetê-lo à reda- 



ção final pelo tesoureiro e apreciação pela Diretoria e assembléias 
competentes; b) organizar balametes mensais; c)  zelar pela boa 
economia do Sodalício; d )  verificar cuidadosamente as arrecada- 
ções devidas ao Instituto e as despesas miudas feitas, assim como 
as que lhe forem ordenadas pela Diretoria; e )  xgenizar a con- 
tabilidade do Instituto, sob a imediata supervisão do Diretor - 
Tesoureiro em exercício; f)  organizar a carga do material do Ins- 
tituto e cuidar de sua guarda. 

Artigo 11 - Nenhuma proposta que envolva cunho admi- 
nistrativo 3u financeiro será apresentada em assembléia ordinária 
ou extraordinária, sem parecer da Tesouraria e prévio p r o m -  
ciamento da Diretoria. 

Parágrafo único - O fato de ser vetada a proposta pela 
Diretwia não inibirá o autor de a levar ao conhecimento da as- 
sembléia ordinária ou extraordinária. Artigo 12 - Sempre que 
alguém, excetuados o Presidente e o orador oficial, for designado 
para falar em nome do Instituto, deverá a oração escrita ser prè- 
viamente aprovada pela diretoria. 

Artigo 13 - Nenhum texto será publicado na Revista do 
Instituto sem cuidadosa revisão. com vistas à sua repercussão e 
oportunidade, facultando-se. porém, ao autor, no cas3 de forte 
restrição, expurrgí-10 do senão apontado ou alterá-lo pela forma 
que lhe cmvier. Parágrafo único - A comissão de redação de- 
verá sempre justificar as restrições feitas, assegurando-se, entre- 
tanto, ao autor do trabalho impugnado total r>u parcialmente, le- 
var o fato ao conhecimento de assembléia ordinária ou extraor- 
dinária, se o desejar, após haver recorrido, sem êxito, em reunião 
da Diretoria. , 

Parágrafo único - As sessões ordinárias realizar-se-ão no 
mínimo duas yêzes por mês, destinando-se uma delas, a primeira 
de cada mês, exclusivamente a apresentacão de trabalhos e, outra 
ao expediente, propostas e pequenas cnnunicações. 

Capítulo I11 - Das sessões ordinárias e extraordinárias. - 
C 

Artigo 14 - As sessões do Instituto realizar-se-ão. salvo os cas3.s - 
previstos neste Regimento, c3m a presença mínima de seis (6) 
sócios, além dos membros da mesa, e as da Diretoria com o mí- 
nimo de ~ u a t r o  (4) de seus integrantes. F) 1.O - Nas sessões 
do Instituto, de cunho solene ou não, sentar-se-á3 a mesa o pre- 
sidente, o 1.O e 2.O secretários, o orador oficial, o presidente ho- 
norário e quem mais for, excepcimalmente, convidado. 5 2 . O  - 
No caso de m a r  presente alta autoridade civil, militar, ou reli- 
giosa, nacional ou estrangeira, ou ainda, personalidade de invulgar 
mérito, à qual deseje a Diretoria homenagear, com a presidén- 
cia da sessã3, digo, presidência de honra, será convidada pelo 



presidente efetivo, sentando-se êste ao seu lado direito, ladeados 
ambos pelos secretários da mesa. § 3 . O  - Nas sessões solenes. 
respeitado o estabelecido neste artigo, poderão ser convidados a 
participar da mesa autoridades ou seus representantes, diretor~s 
do Sodalício, e visitantes de notória projeção social e cultural, 
cabendr, ao presidente a formulação do convite e ao 1.O secretá- 
rio a execução protocolar. Artigo 15 - Nes sessões destinadas 
a apresentação de trabalhos não será permitida a inscrição de 
mais de dois (2) oradores. Artigo 16 - O tempo destinad? 
aos oradores, não deverá exceder o prazo de sessenta (60) minu- 
tos, excluído, porém, o tempr, destinado a projeções ou qualquer 
outra demonstrsção com material adequado. Artigo 17 - Nas 
sessões secretas sòmente poderão estar presentes os membros do 
S3dalício. Parágrafo único. - Estas reuniões serão convocadas, 
em caráter reservado, e quando ocorrerem em dia de sessão nor- 
mal, realizar-se-ão antes. ou depois desta. Artigo 1.O - Nas ses- 
sões do Instituto, obedecer-se-á, salvo motivr, de fôrça maior, a 
seguinte ordem: a) - leitura da ata da sessão anterior pelo 2.O 
secretário; b)  - leitura do expediente pelo 1.O secretário; c) - 
apresentação de propxtas, requerimentos e indicações, sendo per- 
mitido aos sócios, nesta parte da sessão, usar da palavra para 
explicações sobre qualquer assunto; d )  - assuntos em pauta; e )  
- encerramento dos trabalhos, com a súmula dos fatos objet? 
de deliberação das resoluções tomadas destinadas a publicidade; 
3 1P - E' permitido ao sócio pedir a palavra pela ordem, du- 
rante o praz2 de cinco (5) minutos para elucidação ou encami- 
nhamento de questões e pedidos de preferência, urgência e en- 
cerramento de discussão e votação. 5 2 . O  - Não serão aprecia- 
das nas reuniões originárias propostas ou indicações que envol- 
vam alteração estatutária 9u do Regimento Int&no, podendo a 
mesa recebê-las para estudo pela Diretoria e futuro pronuncia- 
mento nos têrmos estatutários. § 3P - Nã'o se admite discussão 
sôbre matéria vencida. 9 4 . O  - Salvo disposição estatutária em 
contrário, as votações serão simbólicas podendo, contudo, ser para 
elas requerida votação nominal. $ 5.O - As questões de expe- 
diente ou de ordem serão decididas pelo presidente, ao qual tam- 
bém caberá, em caso de empate, o voto de qualidade 6.O - 
Será vedada a apresentação de assunto de natureza políticsparti- 
dária ou caracteristicamente religioso. 8 7P - Serão secretas 
as sessões em que se apreciem questões éticas, ou outros assun- 
tos de natureza reservada. Artigo 1.O - E' facTtado ao sócio 
falar sentado nas sessões ordinárias e extraordinárias; nas sessóe~ 
públicas e solenes, salvo motivo de saúde deverá falar da tribuna 
ou junto à mesa dos trabalhos, podendq entretanto, o presidente 



falar do seu lugar. Artigo 20 - Nas sesões excetuadas as mdi- 
nárias à apresentaçã~ de trabalhos e as solenes, poderá ser de- 
terminada a inversão dos trabalhos, desde que requerida e justi- 
ficada verbalmente p o ~  um dos membros deliberantes presentes 
e aprovada pela assembléia. Artigo 21 - Serão solenes as ses- 
sões para recepção de membros eleitos, celebração de aconteci- 
mento n~tável, em memórita de pessoa ilustre, ou entrega de prê- 
mio conferido pelo Soãalício. 

F) 1P - Para essas sessões, quando assim o tenha resolvido 
a Diretoria, serão convidadas altas autoridades. 8 2.O - Na ses- 
são em que ocorrer ato de posse, o novo sócio será introduzido 
no recinto por uma ccmissão de três outros, especialmente no- 
meados pelo presidente, prestará o compromisso, sendo, a seguir, 
s a u d a d ~  pelo orador oficial ou quem fôr designado. cabendo ao 
recipiendario responder. Artigo 22 - Serão feitas na Secreta- 
ria, em livro próprio, as inscrições, para apresentação de traba- 
lho, Parágrafo único. - Quando ocorrer a inscrição de dois ou 
mais c~nsócios para a apresentação de trabalhos, poderá ser con- 
yocada sessão extraordinária para a leitura de cada um dêlcs, 
salvo quando, sendo dois, a extensão possibilite seu conhecimen- 
to na reunião ordinária mensal. Artigo 23 - Na sessão seguinte 
ao falecimento de qualquer membro ou pessoa notável, lançar-se-á 
em ata um voto de pesar e, concluída a apresentação do trabalho 
a ordem do dia programada, poderá qualquer membro falar sÔ- 
bre a personalidade do homenageado, s a l v ~  se fôr decidida sessão 
especial em sua memória. Pa~ágrafo único - Quando ocorre: 
/o falecimento de membro da Diretoria em exercício ou de antigo 
diretor no dia da sessão será esta transferida por p a z 9  não su- 
perior a uma semana. Capítulo IV - Dos Gongressos. - Arti- 
go 24 - Os cmgressos sessões de estudo e cursos terão regimento 
próprio, fixando-se porém, para os c~nclaveç e sessões de estudo, 
os seguintes princípios, no que forem aplicáveis: a )  as c o m i s ~  
iorganizadoraes e executivas serão esplhidas pela Diretoria; b) 
caberá às referidas comissões de acôrdo cDm a Diretoria, definir 
a qualidade de participante, fixar prazos de inscrição e para o 
recebimento de trabalhos, bem como classificar as secções tendo 
em vista 08 objetivos do certame; a )  nenhum congressista poderá 
ocupar a tribuna, seja nas sessões solenes, ou parciais, por mais 
de  uma vez nem por tempo superior a cinco minutos, excetuados 
os relatores, ue pod'erão usar da palavra duas vêzes, gozando b da mesma pr ogativa o membro da comissã9 que emitir voto 
discordante, vencido ou não; d )  as teses deverão ser inhditas, 
escritas em língua portuguêsa, datilografadas ou impressas espe- 
cialmente para o certame, facultando-se ao mesmo autw apre- 



sentar mais de uma; e )  a responsabilidade das opiniões emitidas 
caberá exclusivamente aos autores das respectivas teses; f)  as 
moções deverão ser datilografadas, apresentadas durante o fun- 
cionamento do certame, e, após a apreciação das devidas comis- 
sões, serão, na sessão de encerramento, encamirrhadas ao plenário 
para votação sem debates; g) as sessões dos certames serão ple- 
nárias ou parciais; h )  as teses aprovadas as discussões taquigrafa- 
das, as atas e os discursos proferidos serão insertos em publica- 
ções próprias, cujo preparo e divulgação ficarão a cargo de uma 
comissZio de redação com atribuições prolongadas até atingir seus 
objetivos; i) em todos os trabalhos será usada apenas a língua 
portuguêsa, excetuados discursos proferidos por altas personali- 
dades estrangeiras, especialmente convidadas, que não possam 
expressar-se em língua diversa da que falam corretamente, caso 
em que um intérprete, conforme lírrgua usada, fará um resumo 
da oração para os presentes; j)  a sessão solene de encerramento 
do certame realizado constará da leitura do relatório pelo secre- 
tário e do discursr, do presidente do Sodalício. 

CapiNo V - Das eleições para cargos - Artigo 25 - As 
eleições para a renovação trienal da Diretoria na primeira sessão 
iordináfia de outubro do derradeiro ano de exercício do mandato. 
Parágrafo único - As vagas que ocorrerem até seis (6) meses 
antes do .término do mandato, serão preenchidas p x  eleição, sem- 
pre por escrutínio secreto e maioria dos sócios presentes, prece- 
dida de prévia convocação. Artigo 26 - As eleições trienais pa- 
ra a renovação d9 mandato da Diretoria obedecerão ao seguinte: 
a )  as indicações dos nomes poderão ser isoladamente ou em cha- 
pas, discriminando-se sempre o nome e o cargo a ser conferido 
ao candidato; b) as céd'ulas poderão ser mimiografadas ou im- 
pressas; c) é vedada a distribuição de cédulas no rgcinto em que 
se processa a eleição; d )  far-se-á a instalação da mesa para a 
eleição c$om os diretores previstos regimentalmente, e mais dois 
membros deliberantes com >unções de escrutinadores; e)  insta- 
lada a mesa para a eleição, será, em livro próprio, iniciada a 
respectiva ata, e, em seguida, à medi& em que forem compare- 
cendo, os eleitores assinarão o livro de comparecimento e rece- 
beroã um invólucro, sem distintivo, rubricado pelo residente, P onde colocarão as respectivas cédulas, depositando-as, ogo após, 
na urna; f)  são proibidos votos por procuração ou correspondên- 
cia, nem se permitem pronunciamentos, como declarações ou jus- 
tificações de votos; g) poderá, entretanto, a ata icpistrar, quan- 
do proclamar os resultados, protestos contra o processo eleitoral 
sob o compromisso de representar, no prazo de quarenta e oito 
(48) horas, contra vício insanável ou medida que, na opinião do 



autor, justifique impugnação ou anulação do pleito; h) depais de 
encerrada a votação, que não ultrapassará o prazo de três (3) 
h ~ m s ,  contado êste desde a abertura dos trabalhm, será publi- 
camente aberta a urna e feita a conferência dos envelopes nela 
contidos com o número de eleitores que houverem comparecido, 
iniciando-se em seguida a apuração; i) apuradas as cédulas, serão 
pelo presidente praclcamados os resultados, eleitos os candidatos 
que obtiverem maioria de votos para os respectivos cargos; j) no 
caso de protestos, contestação ou representação, referentes a im- 
pugnação ou anulação do pleito, no seu todo ou parcialmente, o 
fato comtarà da ata, e em havendo recurso, ser& decid'ido dentro 
de dez (10) dias, pelo Conselho Consultivo, não podendo parti- 
cipar do julgament~ conselheiros e diretores vinculados ao pleito; 
1) a decisão do Conselho Consultivo, ao apreciar e julgar a ma- 
teria, será irrecorrível, proclamando-se definitivamente os resul- 
tados ou anulando-se o pleit~,  total ou parcialmente, e convocan- 
do-se assembléia para nova eleição, no prazo de oito (8) dias; 
m) é nulo o pleito de plano, quando, ao ser apurado, se verificar: 
I - existência de votos em número superiw a dos eleitores; I1 - 
manifesta infração do Estatuto ou Regimento; n) as irregularida- 
des que não comprometam os resultados, não podem ser exigidas 
em motivos de anulação; o) se qualquer cédula contiver maior 
número de nomes que os cargos correspondentes, serão, apurados, 
&mente, e na ordem decrescente, os n?mes precedentemente es- 
critos para o número legal de vagas desprezando-se o excedente; 
p )  se em um mesmo envelope for encontrada mais de uma cédula 
com nomes diferentes para os mesmos cargos serão todas inu- 
tilizadzs e anulada êstes votos; q )  as eleições serão realizadas 
sempre na sede do Sodalício; r) concluida a apuração será, pelo 
secretário dm mesa, encerrada a ata, nela fazendo circmtancia- 
damente menção do que haje ocorrido, sendo a mesma assinada 
pelos compmentes da mesa, pelos candidatos e demais sócios 
presentes; s )  os casos omissos serão,resolvidos pela mesa. 

Capítulo VI1 - Das eleições de sócios - Artigo 27 - O 
d u s  faciendi previsto no parágrafo 2." dc, artigo 5.O do Estatuto 
obedecerá ao seguinte na eleição de sócios; a )  preenchicFa a pro- 
posta, nqs têrmos estatutários, e dado o parecer da Comissão de 
Sindicância e Amissão de sócios, e comissões técnicas ouvidas pela 
primeira, quando fôr o caso, será o parecer, ou parecêres, subme- 
tido 8 discussão, seguindo-se a votação da proposta; b) a propos- 
ta será vota- em duas sessões ordinárias, considerando eleito o 
cadidato que obtiver resultado postivo em ambos os escrutínios; 
C) o resultado da primeira v*ação, quando negativo, elimina a 
proposta; d )  considera-se resultado positivo a votação que der 



ao candidato metade mais um dos votos computacrx; e )  as ses- 
sões destinadas à admissão de sócios serão secretas, asim como a 
votação, com emprêgo de esfenas ou cubx, publicando-se tão 
sòmente os resultados nos casos positivos, não se divulgando, po- 
rém, o teor d x  parecêres e das discuss6es; f )  não seráo acolhi- 
dos pedidbs de vista dos processos de admissão de sócios para 
discussão em nova pauta, em outra sessão; g) o candidato não 
eleito só poderá ter nova proposta apreciada, um ano após o 
evento; h) o parecer ou parecêres serão lidos pelo primeiro se- 
cretário, submetendo-se, em segu:da, à discussão e, encerrada esta, 
à votação, mencionando-se na ata, os que serão v2tados em nova 
sessão, particularizando-se com a referência "por haverem obtido 
maioria de votos" os candidatos que concorrerão ao último escru- 
tínio. Artigo 28 - A Diretoria dará ciência aos sócios por meio 
de comunicado afixado na sede com o praz2 mínimo de 15 - 
(quinze dias), das propostas e serem votadas, ficando a docu- 
mentação respectiva à disposição dos sócios para exame. Pará- 
grafo únic3 - a proposta do candidato à sócio será discutida e 
votada exclusivamente em sessãr, ordinária de caráter adminis- 
tnativo. Capítulo VI11 - Das Assembléias - Artigo 29 - As 
Assembléia é o poder sobereno do Sodalício. Artigo 30 - Têm 
direito a voto o sócio das diversas categorias que compõem o 
respectivo quadro. Artigo 3 1 - Nenhuma assembléia extraor- 
dinária será convocada sem breve publicidade em jornal da Ca- 
pital, obrigatòriemente, pelo menos com cinco (5) dias de an- 
tecedência. Parágrafo único - Quando se tratar de reforma 
de Estatuto ou de Regimento Interno, ou ainda de eleição, dos 
corpos dirigentes, a convocação será publicada com 15 dias, p e l ~  
menos, de antecedência. 

Artigo 32 - As assembléias extraordinárias, ocupar-se-ão, 
ùnicamente, dos assuntos que constituirem o objetiv~ de sua con- 
vocação. Artigo 33 - As Assembléias serão instaladas sob a 
direção dc> presidente da Diretoria, ou seu substituto legal. Arti- 
go 34 - A ordem do dia da Assembléia é divisível, de forma que, 
havendo número para deliberar sobre um assunto e não havendo 
para outro, será debatido e votado aquêle. Artigo 35 - As atas 
das Assembléias seráo redigidas em seguida ao térming dos tra- 
balhx a fim de serem discutidas, aprovadas e assinadas pelos 
&cios presentes. Artigo 36 - Cabe à mesa, durante a realiza- 
cão da Assembléia, assegurar a boa ordem nos trabalhos. Arti- 
go 37 - As Assembléias extraordinárias d e s t i n a m s  sessões so- 
lenes ou magnas ou celebração de acontecimentos marcantes, sem 
qualquer incidência na esfera administrativa do Sxialício, seráo 
reguladas pebs dispositivos aplicáveis às reuniões de tal natu- 



reza, considemnd~se sessões normais de atividade social, de or- 
dem cultural. 

Capítulo I X  - De Conselho Consultivo - Artigo 38 - 
Além das atribuições estatutárias, o Cmselho Consultivo, com- 
posto de ex-diretores do Instituto, deverá, em grau de recurso, 
par a solução às questões que lhe forem encaminhadas pela Dire- 
toria, podendo, ainda, sugerir medidas ou planos que visem ao 
pngmndecimento do Sodalício. Artiga 39 - O membro do Con- 
selho Consultivo que for eleito para cargo da Diretoria afastar- 
-se-á de suas funções de conselheiro, após a posse e enquanto 
permanecer no exercício efetivo de seu mandato. Parágrafo único 
- Os membros do Conselho Consultivo poderão acugular tais 
funções com as de qualquer comissão permanente ou não, e com 
ras de chefia do Departamento. Artigo 40 - O Conselho Con- 
sultivo se reunirá, ordinàriamente, uma vez em cada trimestre, 
e tantas vêzes em caráter extraordinário, quanta5 a t a n b  for con- 
vicado pela Diretoria ou pelo Presidente. 

Capítulo X - Das Comissões - Artigo 41 - As comissões 
idlstinguem-se em: a )  orgânicas; b )  permanentes; c) eventual. 
Artigo 42 - Incumbe a Comissão de Finanças dar parecer sobre 
as Contas da Diretoria, devend3 reunirse, ordnàriamente, uma 
vez por trimestre. Parágrafo único - Os suplentes entrarão em 
exercício em qualquer tempo, no decurso do mandato, mediante 
convocação. Artígo 43 - As comissões orgânicas: 1) A Comis- 
são de Finanças; 2)  A Comissão de Sndicância e Admissão de 
Sócios. Parágrafo único - As comissões a que se refere êste ar- 
tigo serão constituídas por três (3) membros e três (3) suplen- 
tes, respectivamente, escolhidos dentre os sócios e no prazo de 
quinze (15) dias, a contar da posse da Diretoria. Artigo 44 - 
Incumlx à Cemissão de Finanças examinar, sempre que julgue 
necessário, a contabilidade do Instituto, cumprindo aos direto-. 
res facultar-lhes todw os documentos e informações que requintar. 
3 1.O - O pedido de exame deverá ser dirigido ao presidente 
da  Diretoria que orãenará e designará, dentro do prazo de cinco 
(5) dias, data e hora da reunião, à qual comparecerá o Tesou- 
reiro em exercício, apresentando os livros e documentos de es- 
crituração. 3 2.O - A Diretoria e o Conselho Consultivo pode- 
rão requisitar o parecer da Comissão de Finanças quando enterr- 
derem conveniente às resoluções que afetarem tanto a economia 
como as finanças do Instituto. 3 3 .O - Perderá o mandato o 
membro da tbmissão que faltas seguidamente, a três de suas 
reuniões, sem causa justificada. Artigo 45 - Cumpre à Cmis- 
são de  Sndicância e Admissão de sócios: a )  apreciar as propos- 
tas de candidatos e membros do Instituto, resumindo suas cow 



clusões em parecer que versará sobre: 1) idoneidade do candi- 
Idato; 2) crítica do trabalh'r, que servir de base à proposta; 3) prm 
nunciamento claro, positivo e fundamentado, pró ou contra a 
admissão. Artigo 46 - No pronunciamento final ou julgamento 
final ou julgamento de trabalho poderá a Comissão de Sndicân- 
cia e Admissão de Sócios valer-se dos parecêres emitidos pelas 
comissões técmicas permanentes do Sodalício. Artigo 47 - O 
paercer da Comissão de Sindicância e Admissão de Sócios, deve- 
rá ser dado no praz:, de 30 - trinta dias, prorrogável mediante 
solicitação fundamentada e deferida pela Diretoria. 5 1P - A 
Comissão de Sndicância e Admissão escolherá o relator ou rela- 
tores, caso o trabalhr, verse várias especialidades, para defesa do 
parecer emitido; 5 2.O - Os votos vencidos deverão ser sem- 
pre fundamentados. Artigo 48 - A Comissão de Sindicância e 
Admissão de Sócios reunir-se-á sempre que fôr necessário, p x  
convocação do primeiro secretário da Diretoria. Parágrafo únni- 
co - Perderá o mandato o membrr, da Comissão de Sndicância 
e Admissão de Sócios que, sem causa justificada faltar, seguida- 
mente, a três de suas reuniões ou seis em um semestre. Artigo 
49 - São Comissões Permanentes: 1) Comissão de Redação da 
Revista. 2) Comissão de Relações Públicas. 3) Cmissão da 
História de São Paulo. 4) Comissão da História dos Movimen- 
tos Cívicos de São Paulo. 5) Comissão de História do Brasil. 
6) Cmissão de História Geral. 9) Comissão de História Militar. 
10) Comissão de Geografia Física. 11) Comissão de Geografia 
Humana. 12) Comissão de História da Medicina. 13) C3missão 
de História do Direito. 14) Comissão de História da Engenharia. 
15) Comissão de Estatística. 16) Comsráo de Genealogia. 17) 
Comissão de Bibliografia e Ciência dos Incunábulx. 18) Comis- 
são de Etrrologia e Arqueologia. 19) Comissão de filatelia. 20) 
Comissão de Iconografie e Epgrafia. 21) Comissã-, de História 
da Igreja 22) Comissáo de Paleografia. 23) Comissão de Lin- 
güística e Toponimia. 24) Camissão de Museo!ogia. 25) Corni~sã? 
de Folclore. 26) Comissão de Numisrnática. 27) Comissão de 
Heráldica. 5 1.O As Comissões Permanentes todas integradas, no 
mínimo, por três mernbrx, designados pela Diretoria, no início 
de  sua gestão e por tempo não superior zo do mandatd corres- 
pondente, teráo normas próprias, quando for o cas3. § 2.O A Di- 
retoria poderá cnstituir utras cmissões permanente, se as circurrs- 
tâncias o exigirem. Artigo 50 - Consideram-se co&Ões even. 
tuais as que, por fârga de circunstâncias, forem constituídas pela 
Diretoria para, em breve prezo, atenderem a finalidade de na- 
tureza urgente ~u momentânea. Capítulo X I  - Dos Departa- 
mentos - Artigo 51 - O Instituto manterá, sempre que os seus 



recursos permitirem os seguintes Departamentos: a )  Arquivo e 
Documentação; b) Cinema Educativo, visando fins cultuaris e de 
acôrdo com os moldes de ensin3; c) Cursos Públicos; d )  Exposi- 
~ ó e s  de Museus; e )  Hemeroteca; f )  Mapoteca; g) Publicações; 
h) Sede Social. Parágrafo único - Outros departamentos p 
derão ser criados pela Diretoria que, se o julgar omveniente, ex- 
tinguirá os acima instituídos ou procederá a sua fusão. Artigo 
52 - Os chefes de Departamentos serão nomeados pela Diret* 
ria, QS quais, até o dia 15 de janeiro de cada ano, a ela submete- 
rão, para discussão e aprovação, as atividades e programas a se- 
rem desenvolvidos anualmente, bem como os orçamentos dos gas- 
tos de cada Departamento nesse perído. Parágrafo único - A 
cada chefe de Departamento caberá, ainda, no prazo de 15 dias 
a contar de sua nomeação, elaborar um regimento que, aprovado 
pela Diretoria, vigorará no seu Departamento. Capítulo XII - 
Da Revista - Artigo 53 - A Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, é o órgão oficial do Sdalício e será 
di~igida pela comissão d'e Redação que terá os necessários pode- 
res redatoriais, supervisimados pela Presidência. § 1.O - A Re- 
vista publicará trabalhos e documentos apresentados pelos sócios, 
acolhendo, ainda, trabalhos de pessoas estranhas que representem 
colaboração de excepcional valx, podendo a respectiva Comissão 
de Redação, quand'o for o caso, sugerir modificação no texto a 
cargo dos autores. § 2 . O  - A relação nominal dbs sócios será 
publicada em seu Último número anual, distribuidos, nas devidas 
categorias, assinaladas as épocas de admissão na categoria inicial 
e outros dados pessoais quanto pxsível. 3 . O  - A Revista será 
publicada, no mínimo, uma vez por ano. 4 . O  - Será a Revis- 
ta distribuída aos sócios e a juizo da Diretoria, a autoridades, jor- 
nais, bibliotucas, sociedades congêneres, instituições culturais, e 
vendida ao público em geral pelo preço fixado pela Diretoria. 
6 5.O - A Revista publicará, sempre que possível, os discursos 
proferidos nas sessões solenes. Artigo 54 - São de exclusiva 
responsabilidade dos autores as opiniões e conceitos emitidos JM6 

respectivos artigos publicados pela Revista. Capítulo XIII - 
Das Distinções - Artigo 55 - O Sodalício poderá instituir prê- 
mim o-outorgar distinções em caráter permanente ou não, a só- 
cios ou não de acordo com o regulamento próprio, elaborado pela 
Comissão ou Conselho que for constituí80 pela Diretoria para o 
fim em vista. Artigo 56 - Os prêmios terão por objetivo am- 
parar e s ~ E t u d o ,  estimular a divulgação dos trabalhos originais 
ou inéditos, de real valor cultural, na conformidade dos fins do 
Instituto. Artigo 57 - As distinções, ou honrarias serão confe- 
aidas a pessoas que a elas façsm jus, por relevantes serviçx pres- 



tados à instituição, a São Paulo e ao Brasil. § 1.O - As distin- 
ções poderão consistir em títulos ou certificados de louvor e de 
benemerência, medalhas culturais, c~memorativas, a critério da 
Diretoria, cujo presidente as conferirá uma vez feita a concessão 
pela Comissão ou Conselho, a que se refere o artigo 54. § 2.O - 
Poderá ficar sujeita a prévio ressarcimento de despesas a cmces- 
são de distinção que importe em ônus para os cofres do Instituto, 
a critério da Comissão ou Conselh2 constituído. Secção I1 - 
Dos P a t r o m  - Artigo 58 - Aos sócios titulares eméritos, bene- 
méritos, grande-beneméritos e honwários, serão atribuídos Patro- 
nos, que devem por êles ser escolhidos, na forma dêste Regimen- 
to. Artigo 59 - Os sócios correspondentes nacionais, corresprrn- 
dentes estrangeiros, e benfeitores, escolherão pela mesma forma, 
os seus patronos, porém, sem obrigatoriedade. Artigo 60 - Sò- 
mente podem ser adotados como Patronos, Vultos Históricos e 
personalidades de relêvo rras ciências, letras e artes, falecidh há 
mais de dois anos e relacionados com a História e a Geografia 
do Brasil, preferivelmente de São Paulo. Artigo 61 - A esc- 
lha do Patrono será comunicada, por carta à presidência, antes 
da posse, não devendo recair em n2me já escolhido. Paráfrafo 
Único - Na hipótese de comunicações feitas no mesmo dia, terá 
preferência, na escolha, o sócio mais idoso. Artigp 62 - No mo- 
mento da posse será atribuído ao sócio o Patrom de sua esc& 
lha. Artigo 63 - Os Patronos atribuíd% aos sócios são insubs- 
tituíveis. Artigo 64 - Os sócios devem apresentar no Instituto, 
estudos sôbre a vida e a obra de seus respectivos Patxonos. Ca- 
pítulo XIV - Disposições Gerais e Transitórias. - Artigo 65 - 
h reforma dêste Regimentp Interno ou qualquer de seus artigos 
só poderá ser feita mediante proposta fundamentagas da Di re  
toria ou a requerimento subscrito por trinta (30) &cios no mí- 
nimo, submetida a duas assembléias ordinárias ou extraordiná- 
rias. Artigo 66 - E' l í c i t~  à Diretoria, sob pagamento ou gra- 
tuitamente, ceder seus salões a entidades, ou personalidades ilus- 
tres nacionais ou estrangeiras, para nêles realizarem conferências, 
cursos ou exposições, com acesso para o público, ficando o cessio- 
nário responsável por quaisquer despesas ou danos. Agigo 6% 
- Ficam mantidos bandeira, "ex-libris", carimbo, sinete e insíg- 
nia, adotados pelo Instituto, podendo, ainda, criar estandartes, 
flâmulas ou outros símbolos. Artigo 68 - Salvo caso especial, os 

v 
membros do Instituto terão livre acesso em suas dependências e 
departamentos, podendo também a Diretoria facultar qualquer 
consulta às pessoas que julgar conveniente, embora não perten- 
çam ao quadro social. $ 1.O - Aos membros d9 Instituto ser4 



facultado retirar cópias e reproduções de documentos, na própria 
sede, salvo autorização especial da Presidência. $ 2P - Nos casos 
de gravação de dscursos, conferências, aulos, ou de micrcrfilma- 
gem ou filmagem de documentos, solenidades por aparelhos e 
pessoal pertencentes ao Instituto, as cópias ficarão sujeitas à in- 
denização pelos interessados no que se referir ar, custo do mate- 
rial e mão de obra, de acordo com a resolução da Diretoria, apli- 
cável. $ 3.O - Os membros do Sodalicio são sempre responsáveis 
pelos danos causadx ou extravio das peças que Ihes forem con- 
fiadas, cumprindo à Diretoria fixar o valor da indenização. 

Artigo 68 - Todos os serviços prestados ao Instituto por 
sócios, membros ou nã? do órgão administrativo ou de comissões, 
serão gratu'tos com exceção dos que, por decisão da Diretoria, 
devam ser remunerados quer pela relevância excepcional do ser- 
viço quer pela sua natureza especial, como no caso de ações ju- 
diciais. Artigr, 69 - Considerar-se-á voluntàriamente desligado 
do Instituto o sócio que deixar de cumprir as disposições estatu- 
táras ou regimentais. § 1.O - Será configurada a desobediência 
sistemática desde que a Diretoria, por escrito, cientifique o só- 
'cio por duas vêzes, no praso máximo de 60 dias e o mesmo man- 
tenha o descumprimento às referidas disposições. cabendo à Di- 
retoria promover, oficialmente, a exclusão. $ 2.O - O sócio que 
houver deixado o Sodalício em virtude de causa prevista neste 
artigo, poãerá ser readmitido a juizo da Diretoria, na categoria a 
que pertencia, uma vez cassados os mcrtivos de seu afastamento. 
3 3P - Para a readmissáo em tela, o interessado deverá solici- 
tá-la expressamente à Diretoria que se limitará a verificar a exis- 
tência ou não dos motivos que o levaram a desligar voluntària- 
mente. 3 4P - No caso de tratar-se de ex-diretor ou personalida- 
de de marcante re lev~  cultural, a Diretoria por iniciativa pró- 
pria, independentemente de solicitação do interessaao, poderá 
readmiti-10, desde que se comprove não mais subsistirem os mo- 
tivos de seu afastamento. Artigo 70 - Os casos omissos serão 
sempre resolvid* pela Diretoria. Artigo 71 - Os sócios que te- 
nham participado de uma ou mais sessões e assinado o respec- 
tivo livro de presença sem terem prestado o compromisso ests- 
tutário rlbs têrmos do artigo 11 do Estatuto, são considerados já 
efetivamente empossados. Artigo 72 - Os sócios que deviam ter 
apresentado a indicação de seus Patronos e ainda não o fizeram, 
devem comyycar a escolha até o dia 7 de setembro de 1963, e, 
em se omitindo, a Diretoria atribuirá a êsses sócics Patronos de 
sua própria iniciativa. Artigo 73 - Bste regimento entrará em 
vigor trinta - 30 dias após suas aprovação. 



Nada mais. Para constar lavrou-se a presente que foi lida e 
achada conforme será devidamente assinada. 

(a.) Aureliano Leite 

(a.) Vinício Stein Campos 

(a) Luiz T e i o  de Brito 

ATA DA SESSÃO DE 2 DE MARCO DE 1963 

Aos dois dias dias do mês de março de mil novecentos e ses- 
senta e três, nesta cidade de São Paulo, B Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, às catorze horas e trinta minutos, presentes os sócios: 
Aureliano Leite, Cel. Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campx. 
Francisco Teive Almeida Magalhães, Salvador Rocco, Arrisson 
de Souza Ferraz, Raul Votta, Nicolau Duarte Silva, Celestino 
Fazzio, Américo Bologna, Mário Leite, Alfredo Gomes, Domingos 
Laurito, Geraldo Goulart, Ernesto de Morais Leme, Alberto Pra- 
do Guimarães, Antônio Carlos Cardoso, Carlos Henrique Liberai- 
li, José Bueno Azevedo Filho, Pedro Brasil Bandecchi, José Go- 
mes de Morais Filho, Carlos Penteado de Rezende, José de Me10 
Pimenta, Carlos Henrique F. Lemond de Macedo, Arlindo Veiga 
dos Santos, realizou-se o Insti tut~ Histórico e Geográfico de São 
Paulo a primeira sessão ordinária do mês. A mêsa diretora dos 
trabalhos estêve assim constituída: - Presidente - Dr. Aure 
liano Leite; 1.O secretário - Cel. Luiz Tenório de Brito; 2 . O  se- 
cretário - Vinício Stein Camp*; orador oficial - Francisco 
Teive de Almeida Magalhães; - Aberto os trabalhos o Sr. Pre- 
sidente comunicou ao plenário, encontrar-se presegte na casa O 

consócio Dr. Rodrigues Soares Júnior, designando OS srs. Alfredo 
Gomes, Domingos Laurito e Américo Bologna para, em comis- 
são, introduzi-lo no recintz Recebido com uma salva de palmas 
prestou o compromisso regulamentar. O Sr. Presidente procedeu, 
a seguir, a leitura das Efemérides Brasileiras do Barão do Rio 
Branco e das Efemérides Paulistas preradas pelo consócio Mári3 
Leite. Expediente: pelo Sr. secretário foi apresentado o seguinte 

e 
expediente: Telegrama do Deputado Cunha Bueno a respeito da 
Instituição do sê10 postal comem2rativo do bi-centenário de José 
Bonifácio; designação do consócio Leão Machado para represen- 
tar o Sodalício nas comemoraç~s do IV Centenán, da Paz de 
Iperoig, em 14 de setembro do corrente ano; ofício do Instituto 
Histórico e Geográfico de Minas Gerais, propxta a comemora- 
ção do centenário de Francisco Sales, ocorrido a 29 de janeiro 



último; comunicação da escolha de Patronos - Lucas Nogueira 
Garcez escolheu Alberto Souza e Dario Abranches Viotti o Con- 
selheiro Brotero; justificaram suas faltas à sessão Monsenhor 
Paulo Florêncio da Silveira Camargo, Da. Lígia Ferreira Lopes e 
Desembargador Vieira Neto; ofício do Sr. Ministro Joãr, Paulo 
do Rio Branco, de Nova York, comunicando a entrega solene, 
naquela cidade, da Medalha Cultural e Comemorativa Do. Leo- 
pr,ldina a Da. Charlotte Franklin; ofício do Sr. Paulo Egídio 
Martins, diretor do "Diário Popular", cumprimentando a nova 
Diretoria; ídem do Sr. General Aurélio de Lira Tavares, coman- 
dante da 2.a Região Militar; circular do Instituto Nami Jafet co- 
municando a outorga dos prêmios da referida fundação; agrade- 
cimento do Sr. Cid Sampaio, pelo recebimento da Medalha Im- 
peratriz Leopoldina; o Sr. orador oficial proferiu eloqüente sau- 
dação a3 novo sócio Dr. Rodrigo Soares Júnior, que falou em se- 
guida agradecendo. O prof. Luiz Silveira Mello discorreu sobre o 
parlamentarismo e o Diário Popular prestando também homeaa- 
gem ao Dr. S3ares Júnior. O Prof. Ernesto Leme comunica ha- 
ver sidp o Instituto incluído no Grande Júri da Fundação Moí- 
nho Santista, notícia recebida com aplausos pela casa. O Sr. Pre- 
sidente agradece a comunicação. O Dr. Pedro Brasil Bandecchi, 
propõe conste de ata a volta do país ao regime presidencialista; 
recorda a passagem da data do falecimento de Ruy Barbosa - 
1.' de março de 1923, discorrend3 sobre Ruy o Advogado e exal- 
tando-lhe a obra de jurista emérito. Palmes. O Sr. Nicolau Duar- 
te Silva se associa às considerações do orador e lembra à Casa 
que o Conselheiro Ruy Barbosa foi Presidente Honorári3 do So- 
dalício. O sr. Presidente declara aprovados os votos propostos e 
rende homenagem à memória de Ruy. Dada a palavra ao orador 
inscrito, prof. Alfredo Gomes, discorre o distinto consócio, em 
substancioso estudo, sobre o tema - Conceito de História -, 
O Sr. presidente comunica à casa achar-se presente o Dr. Carlos 
Henrique Ferreira Lemond de Macedo, ex-consul de Portugal e 
designa os consócios Dr. Rodrigo Soares Júnior, Alfredo Gomes. 
Carlos Henrique Liberalli e Coronel Arrison de S ~ u z a  Ferraz, 
para intrqpuzi-10 no recinto e que é feito sob palmas. Empossacfo 
o novo consócio discorre brilhantemente sôbre êle o sr. Dr. Al- 
meida Magalhães. O Dr. Lempnd de Macedo agradece as sau- 
dações carinhosas e oferece ao Sodalício dois artísticos quadros - 
antigos com as efígies dos Imperadores do Brasil: D. Pedro I 
e D. Pedro I1 reproduçáo de trabalhos de Pedro Américo em 
molduras da época. O Sr. Presidente, agradece encarecendo o va- 
lor da doação recebida pelo Jnstituto. Passando-se à votação de 



diversas propostas, nas formas do estatuto, verificaram-se os se- 
guintes resultados: 2P escrutínio. Sócio honorário - Prof. Eze- 
quiel de Morais Leme - aprovado p x  unanimidade. Requer o 
Prof. Emesto Leme conste de ata haver êle se abstido de  votar 
por se tratar de eleição de seu irmão. Agradeceu a seguir, a apro- 
vação unânime dessa proposta, referindo-se ao longo magistéri3 
do Prol. Ezequiel como Prof. de Geografia e a emoção que o ges- 
to dos nobres o~nfrades do Sodalício provocava no oradbr e toda 
a família Morais Leme. 2.a votação. - Sócio honorário - Dr. 
Joaquim Duarte Alves F'eitosa - aprovado por unanimidade. 
1.O escrutínio - Sócio honorário - Dr. Antônio Gontijo de Car- 
valho - aprovado por unanimidade. 1.O escrutínio - Dr. José 
Tayme Ferreira de Vasconcellos - aprovado. 1.O escrutínio - En- 
genheiro Aldo Andreoni - aprovad3. 1 .O escrutínio, Padre Ân- 
gelo Jayme Venturelli - aprovado. 1." escrutínio - Dr. João 
da Cunha Caldeira. - aprovado. Nada mais havendo a tratar 
o Sr. Presidente agradece a presença dos senhores sócios presen- 
tes e encerra a sessão. Para constar lavrou-se a presente ata que, 
lida e achada conforme será devidamente assinada. Eu, Vinício 
Stein Campos, 2P secretário, escrevi. 

(a.) Aureliano Leite 

(a., Viniuo Stein Campos 

(a.) Alfredo G o m  

ATA D A  SESSAO DE 16 DE MARCO DE 1963 

Aos dezesseis de março de mil novecentos e vssenta e três 
às quatorze horas e trinta minutos, x r ~  auditório da sede social, à 
Rua Benjamim Constant, número cento e cinquenta e oito, nes- 
ta  cidade de Si50 Paulo, presentes os sócios Aureliano Leite Tito 
Lívio Ferreira, Luiz Silveira Mello, AlmeicTa Magalhães, Emes- 
to Leme, Geraldo Goulart, Nic~lau Duarte Silva, Celestino -Faz- 
zio, Antônio Carlos Cardoso, Salvador Rocco, Luiz Tenório de 
Brito, Jorge Americano, Reynaldo Kuntz Busch, Domiggos Lau- 
rito, Divald~ Gaspar de Freitas, José Gomes de Morais Filho, 
Alberto Prado Guimarães, Pedro Brasil Bandecchi e Alfredo Go- 
mes realizou-se a segunda reunião ordinária do mês. A mesa di- 
retora dos trabalhos foi constituída pelos srs. Dr. AueIiano Leite, 
presidente. Cel. Tenório de Brito, 1P secretário; Dr. Alfredo Go- 
mes, 3P secretário, na ausência do 2 .O secretário, Dr. Ernesto de 
Morais Leme, e Tito Livio Ferreira, vice-presidente do Sodalí- 



cio. Dr. Francisco Teive de Almeida Magalhães, orador oficial e 
Dr. Antônio Carlos Cardos:,. Ao iniciar a sessão o Sr. Presidente 
comunicou que se encontrava na ante-sala o Prof. Dr. Jorge Ame- 
ricano que deveria tomar posse como membro do Instituto, no- 
meando para introduzi-lo no recinto os consócios Alfredo Gomes, 
Luís Silveira de Me10 e Celestino Fazzio, o que se fêz sob calo- 
rosa salva de palmas. O recipiendário leu o compromisso alusivo 
assinando-o, sendo logo após saudadi, pelo orador oficial Prof. 
Almeida Magalhães que exaltou a personalidade do Dr. Jorge 
Americano, reportando-se à notória e notável bagagem de jurista 
te escritor "homem visceralmente de letras" de que salientou a 
recente contribuição cmstante da Triologia "São Paulo naquele 
tempo" São Paulo nesse tempo" e "São Paulo neste tempo", con- 
cluindo pela saudação em nome do Sodalício. O Sr. Presidente 
realçou o brilho da oração do Prof. Almeida Magalhães que tão 
bem interpretara o sentimento do Instituto e concedeu a palavra 
ao Prof. Dr. Jorge Americano para proferir a conferência sobre 
o vulto histórico "Dr. Gabriel Osório de Oliveira',, seu patrono. 
O Dr. Jorge Americano começou por agradecer a saudação do 
Prof. Almeida Magalhães e a sensibilizante acolhida que lhe fô- 
ra dispensada, passando a ler interessante estudo retraçando os 
principais aspectos da vida de Gabriel Osóri,:, de Almeida, seu 
tio e membro fundador do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, concluindo-o sob aplausos que traduziram o grande 
aprêço dos presentes. O Sr. Presidente agradeceu o belo estudo 
biográfico da figura pouco conhecida de Gabriel Osório de Al- 
meida singular figura, grande vida e autor de grande obra, ter- 
minando por solicitar a entrega dos originais da conferência para 
fim de publicação na Revista do Instituto. Passandp a outra par- 
te dos trabamos informou que iriam ser apresentadas seis mo- 
ções evocativas focalizando Gabriel D'Annuzio, Fábio Przdo. 
Eduardo Carlos Pereira, Ide Schlombach-Colombina, Samuel das 
Neves e voto de pesar pelo falecimento de Da. Zili Barbosa Fer- 
1-az, respectivamente pelos Srs. Almeida Magalhães. Tito Lívio 
Ferreira, Celestino Fazzio, Prof. Francisco Pereira Rodrigues, Al- 
f&do Gomes, e Geraldo Goulart. Relativamente a Gabriel D'An- 
nunzio, o* Sr. Celestino Fazzio leu bem fundamentado trabalho, 
pedindo a:, término, voto de homenagem à memória do Grande 
poeta e patriota italiano, aproveitando o ensejo para comunicar 
que r e p r e s m a  o Instituto na inauguração da Exposição Inter- 
nacional de Aeronáutica e Espaço, realizada no dia anterior, n:, 
Parque do Ibirapuera. O Sr. Presidente agradeceu a comunica- 
são e acolhendo a moção acrescentou que dela daria ciência ao 



Sr. Cônsul da Itália em São Paulo e aos órgãos da colônia ita- 
liana "Fanfulla" e "Tribuna Italiana". DD Dr. Fábio da Silva 
Prado, recentemente falecido, falou o Prof. Almeida Magalhães 
salientando os predicados de administrador quando no exercício 
do cargo de Prefeito da Capital e de benemerência, inclusive 
testemunhado pela doação de sua biblioteca à Universidade de 
Sã3 Paulo, finalizando por requerer um voto de profundo pesar 
com a comunicação à família, tendo o Sr. Presidente deferido a 
solicitação. O Prof. Tito Lívio Ferreira antes de se referir à per- 
sonalidade de Eduardo Carlos Pereira demorou-se por momentos 
na evxação de Gabriel D'Annunzio, reportando-se à influência 
cultural sobre êle, orador, exercida pelos idiomas: português, 
italiano e francês, detendo-se na lembrança de velhas leituras 
como o saudoso í'Coure" de Edmundo D'Annunzio e aludindo ao 
conceito de D7Annunzi,9 sôbre o futurista Marinetfi. repetiu-lhe 
as palavras: "um imbecile fosforecente". A seguir focalizou Edu- 
ardo Carlos Pereira como gramático e educador da inteligência 
e da mentalidade brasileira, pedind,~ voto de pesar pelo desapa- 
recimento dêsse grande mestre de que se pode dizer: "tu duca, 
tu signore, tu maestro". Disse o Sr. Presidente que o pedido seria 
atendido, cumprimentando o orador pelo brilho de sua palavrss. 
Falou depois da. Francisca Pereira Rodrigues dizendo de seu 
íntimo conhecimento que tivera da poetisa Yde Shlombach Blu- 
menschein (Colombina), falecida a quatorze de março último e 
da copiosa e valiosa produção poética rica de sensibilidade e de 
beleza literária, propondo voto de pesar pelo seu passamento. O 
Sr. Presidente acentuou que à família da p9etisa seria enviado 
ofício expressando a mágoa do Sodalício e elogiou a oradora pela 
relicidade com que se houvera na apresentação da moção. O 
Prof. Alfredo G m e s  apresentou a derradeira mcyão alusiva ao 
1.O Centenário do nascimento do Eng. Samuel das Neves discor- 
rendo sobre sua pesonalida.de e acentuando que êste notável ur 
banista que tanto contribuíra para o progresso arquitetônico de 
São Paulo, em seu temp9, trazia à lembrança o antigo presidente 
da  Província, Dr. João Teodoro Xavier que criara as condições 
deflagradoras do extraordinário surto alcançado por São Paulo, 
concluindo pela solicitação do registro em ata da ho~enagem à 
sua memória, disso cientificando seus descendentes ainda vivos. 
O Sr. Presidente dizendo da oportunidade da feliz moção defe- 
riu o requerido. - 

O Cel. Luiz Tenório de Brito. com viva emoção associou-se 
à manifestação referente a Samuel das Neves, persmalidade de 
escol, espírito hierático de alta convivência com ilustres figuras, 



inclusive Ruy Barbosa. O Sr. Presidente agradeceu os pormeno- 
res que o Cel. Luiz Tenório de Brito trouxera como valiosa cort 
tribuição à mcrção apresentada. O Dr. Geraldo Goulart em sen- 
tidas palavras pediu voto de profundo pesar pelo passamento de 
Da. Zili Ribeiro Barbosa Ferraz, o que foi acolhido pelo Sr. Pre- 
sidente, devendo a Secretaria fazer a devida comunicação. O Dr. 
Brasil Bandecchi reportando-se à passagem dcr 20.O aniversário 
da Associação dos Advogados de São Paulo, pediu constasse de 
ata voto congratulatório e a respectiva comunicação à Associa- 
ção, fr izand~ em suas palavras finais que o futuro da humani- 
dade só pode estar vislumbrado pelo respeito ao Direito". 
O Sr. Presidente declarou que a solicitação seria atendida. O Dr. 
Salvador Rocco informou que, representandcr o Instituto compa- 
recera no dia anterior às 20,30 hs. à Faculdade de Direito de 
São Paulo para assistir à sessão solene destinada à entrega do 
Prêmio "Nami Jafet" de 1962, pelo Instituto "Nami Jafet". O Sr. 
Presidente agradeceu a representação. Na parte destinada à ses- 
são pública, após a conferência dcr Prof. Jorge Ameticano, o Sr. 
Presidente leu as "Efemérides Brasileiras" do Barão do Rio 
Branco e as "Efemérides Paulistas" coligidas pelo Dr. Mário Lei- 
te alusivas ao dia da sessão. Passou o Sr. Residente à parte in- 
tema iniciando a sessão secreta destinada à votação de propw- 
tas de candidatos a sócios tendo sido aprovados em 2 0  escrutí- 
nio: João da Cunha Caldeira Filho, Pe. Ângelo Jayme Venturelli, 
Eng. Aldo Andreoni, José Jayme Ferreira de Vasconcelos, Antô- 
nio Ctontijo de Carvalho; e em 1.O escrutínio: Plínio Salgado. 
Mário Rollin Telles, Ruy Rebello Pinho, Jacob Penteado e Wil- 
son Maia Fina. Concluídas as votações, agradeceu cordialmente 
o comparecimento dos consócios presentes e encenou a sessão 
'da qual se laftou a presente ata que será devidamente assinada 
uma vez licra e aprovada. Eu, Alfredo Gomes, terceiro secretário 
escrevi. 

(a.) Aweliano Leite 

(a.) Vinício Stein Campas 

(a.) AIfreúo Gomes 

ATA DA SESSAO DE 6 DE ABRIL DE 1963 

0 As quatorze horas e trinta minutos de seis de abril de mil 
novecentos e sessenta e três ncr auditório do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo à Rua Benjamin Ccrnstant número 
cento e cinqüenta e oito nesta cidade de São Paulo, presentes os 



sócios Aureliano Leite Tito Lívio Ferreira, Paulo Romano, Sal- 
vador Rocco, Carlos da Silveira, Nicolau Duarte Silva, Herma- 
ni Donato, Celestino Fazzio, Gabriel Marques, Raul Votta, Al- 
fredo Gomes, Geraldo Goulart, Mons. Paulo Florêncio da Silvei- 
ra Camargo, Alberto Prado Guimarães Arrisson de Souza Fer- 
raz C. H. Liberalli, Reynaldo K. Busch, Ambrósio Perera, Sebas- 
tião Pagano, Mário Savelli, Divaldo Freitas, Vinício Steins Cam- 
pos e uma assinatura increcifrável, realizou-se a primera sessão 
ordinária do mês de abril. Abertos os trabalhos pelo Sr. Presi- 
dente do Sodalício, Dr. Aureliano Leite, sentaram-se à mesa pn- 
ra servirem como 1P e 2.O secretários, os ditos 2. segundo e ter- 
ceiros respectivamente: Prof. Vinício Stein Campos e Dr. Al- 
fredo Gomes, dada a ausência justificada do 1P secretário Cel. 
Luiz Tenório de Brito e ainda como membros da mesa os Srs. 
Dr. Carlos da Silveira, ex-presidente; Prof. Tito Lívio Ferreira, 
2.O vice-presidente Prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, 
orador oficial, Dr. Márir, Migliano presidente da União Farma- 
cêutica, Dr. José Warton Fleury, representante do Conselho Fe- 
deral de Farmácia e Dr. Ambrósio Pereira, cônsul geral da Ve- 
nezuela, em São Paulo. Lidas a penúltima e última ata d9s ses- 
sões anteriores, respectivamente pelos Srs. 2.O e 3 .O  secretários, 
foram as mesmas aprovadas, após serem submetidas à conside- 
ração do plenário. Armnciou o Sr. Presidente a pauta do dia 
constante da leitura das Efemérides Brasileiras e Paulistas: ex- 
pediente abrangendo correspondência e agradecimentos de livros 
doados; entrega da Medalha Cultural evocativa da Imperatriz 
Leopoldina a agraciados: comunicaçãr, do Dr. Carlos da Silveira 
alusiva às comemorações santistas do bí-centenário do nascimen- 
to  de José Bonifácio - o Patriarca da Independência -; h% 
menagem à memória de João Neves da Fontourap Álvaro Soares 
Brandão, Prof. Colombo de Almeida a cargo na ordem da cita- 
ção d x  consócios Almeida Magalhães Prado Guimaráes e AIfre- 
do Gomes; homenagem à Faculdade de Medicina pelo consócio 
Reynaldo Kuntz Busch; agradecimento à Light pelo consócio 
Morais Filho; voto congratulatório pelo Prof. Tito Lívio Ferrei- 
ra pela posse do Prof. Renê de Oliveira Barbosa na chefia do 
Serviço do Ensino Secundário e Normal do DeparGmento de 
Educaçã2; homenagem à comissão que levou a têrmo o Monu- 
mento a Nóbrega, na pessoa do Comendador Brenha Fontoura, 
pelo Prof. Vinício Stein Campos; comunicação do Prof. Roman 
Blanco e votação de prqmstas de sócios. Lidas amemérides pe- 
lo sr. Presidente, procedeu-se em ato solene, com os presentes de 
pé, a autorga da Medalha Cultural comemorativa da Traslada- 
ção dos despojos da Imperatriz Leopold%rra, para o Mausoleu do 



Ipiranga, recebendo os srs. José Sylvio Cimino, José de Barros 
Poyares e Nicolau Pastura, tendo o senhor Presidente realçadr, o 
alcance do ato e a significação da Medalha outorgada. A seguir 
o Ik. Carlos da Silveira comunicou que, em companhia de Da. 
Lúcia Falkemberg, Dr. Henrique C. Liberalli, Costa e Silva So- 
brinho e Dr. Joaquim D. Alves Feitzsa, representaram o Insti- 
tuto na solenidade realizada em Santos em memória do Patriar- 
ca da Independência, ouvindo a Missa de Requiem, cantada por 
grupos bem ensaiados, visitando depois o Panteão dos Andradas; 
Pelo 3? secretário foi lida o expediente que constou de a )  - 
agradecimento: 1) - Do Dr. Jos6 Pedro Machado, de Lisboa, 
pela inclusão de seu nome na categoria de sócio correspondente 
estrangeiro; 2 )  - do Dr. Joaquim Alves Feitosa, de Santos 
pela sua inclusão na categoria de sócio correspondente; 3) - do 
Eng. Aldo Andreoni, pela sua inclusão na categoria de sócio ho- 
norário, indicando para patrmo Wilian Fronde ( I  F 10-1879) 
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aplicada à propulsão dos navios" 4) - do Senhor Cônsul Ad- 
junto da Itália, em São Paulo, em nmie do Sr. Cônsul Geral, 
dr. Alberto Venturini, pelo lançamento em ata, de voto de lou- 
vor, digo, de reverência à memória de Gabiel D'Annunzio; 5) 
- do Sr. Anísio Gonçalves Mareco, presidente da União dos Es- 
coteirx do Brasil, Secção de São Paulo, - pela cessão do audi- 
tório para realizar a reunião ordinária do Conselho Regional de 
São Paulo; 6) - d'a The University of Florida pela remessa de 
um exemplar da Revista do Sodalicio; 7) - dos Srs. Hermene- 
gildo C. de Almeida, Diretor Regional dc> SENAI - Serviço Na- 
kional de Aprendizagem Industrial da Região de São Paulo e do 
Dr. Hélio artins de Oliveira, presidente do Instituto de Engenha- 
ria, São Paulo,*agraãecendo o convite para a homenagem às fi- 
guras do srs. Robert2 Simonsen e do Arcebispo Dom José Gas- 
par de Affonseca e Silva e do Dr. Rafael Noschese, P r e s i d e ~ e  
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, no mes- 
mo sentido em relação ao Senador Roberto Simonsen; 8) - da - - - - 



março passado; 2 )  - do Presidente do Sindicato dos Jornalis- 
tas Profissionais no Estado de São Paulo, Carlos Corrêa de Oli- 
veira, para a posse da nova Diretoria, a 15 do corrente; 3) d o  
Presidente do Conselho Deliberativo da Cruz Azul de São Paulo, 
general João Franco Pontes, para a posse da nova Diretoria, a 
9 do corrente; 4) - do Presidente do Centro Transmontano de 
São Paulo, Sr. Francisco Barreiro, para a homenagem a agracia- 
dos com a Ordem do Infante, no dia 9 do corrente; c )  - co- 
municações: 1) - do 1.O Secretário do Instituto Histórico e 
Geográfico do Pará, Capitão Cláudio de Oliveira Mello, sobre a 
posse da  Diretoria e Conselho Diretor, realizado a 10 de março 
passado; 3) - do Presidente da Sociedade Consular de Santos, 
Dr. Sy1vi.o Guerra, sôbre a escôlha da nova Diretoria para o 
corrente ano. d )  - Solicitação do Diretor da Escola Industrial 
"Fernando Costa", de Lins, pedindo publicação dos responsáveis 
por Midas Propaganda S/A., pedido sugestão para alegoria a 
ser apresentada em desfile pmgramado por ocasião da  efemé- 
ride de 9 de Julho. Concluída a leitura do expediente, o Sr. *er 
sidente declara que a secretaria tomará as providências necessá- 
rias. O Prof. Vinício Stein Campos comunica o recebimento de 
livros oferecidos ao Instituto pelo Dr. Júlio de Mesquita Filho 
e Ed'itôra José Olímpio, salientando o Sr. Presidente a generosi- 
dade e o valor das ofertas, pronunciando outras de rráo menor 
valia. Concedendo a palavra ao orador oficial, Psof. Almeida 
Magalhães, êste discorreu sobre a personalidade de João Neves 
da Fmtoura, realçando sua participação nos acontecimentos po- 
líticos dêste quarto de século. De Alvaro Soares Brandão falou 
o Dr. Alberto Prado Guimarães em sentidas palavras às quais 
se associam o Dr. Alfredo Gomes que passou a Wmenagem à 
memória do Prof. Colombo de Almeida, reportando-se à sua 
personalidade de Educador. O Sr. Presidente agradeceu as ma- 
nifestações dos consdcios, acrescentando que os votos de pesar 
registrados em ata serão comunicados Bs respectivas famílias e 
nos casos de João Neves d'a Fontoura e Alvaro Soares Brandão, 
igualmente à Academia Brasileira de Letras e ao Sr. Cônsul Ge- 
ral de PorZugal em São Paulo. O Dr. Carlos HenriqueAiberalli 
pede a palavra para propor voto de congratulação pela meritó- 
ria iniciativa de dotar São Paulo do momento a Nóbrega, ao 
conjunto representativo de fundadores de São Paulo e realça a 
passagem do dia 10 do 4P Centenário da publicaFo, em Goa 
do Tratado dos C9lÓquios dou Simples, dedicado a Martim Afon- 
so de Souza por Garcia de Orta, tendo o Sr. Presidente decla- 
rando que suas propostas constariam da ata. O Dr. Reynaldo 



Kuntz Busch, leu breve alocução comemorativa do cinquente- 
nário da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
ocorrido a 2 do corrente e do Jubileu de Ouro do Centro Aca- 
dêmico "Oswaldo Cruz" justificando os votos de congratulações 
que foram aprovad3s. O Dr. José Gomes de Morais Filho agra- 
deceu à Light, na pessoa do Dr. Mário Savelli e espôsa presente, 
a hospitalidade concedida por ocasião da visita às instalações da 
Emprêsa, feita por consócios. O Sr. Presidente afirmou que a 
Mesa acolhia a saudação - agradecimento, pedindo que a mes- 
ma, ainda f&e cr>roada por uma salva de palmas ao casal an- 
fitrião. O Sr. Gelestino Fazzio, pelo ordem comunicou que já fora 
dirigido ofício alusivo à visita. O Dr. Mário Savelli proferiu 
agradecimento pessoal e em nome de sua espôsa, frizando que 
cabia à "Light" agradecer a visita honrosa d3s membros do Ins- 
tituto, aguardando a presença de novas caravanas com o mes- 
mo objetivo de conhecer a expressão dinâmica e a história pau- 
lista, escrita no Sopé da Serra do Mar. O Sr. Presidente decla- 
rou que as palavras do Dr. Mário Savelli ficariam registradas na 
ata. O P r ~ f .  Tito Lívio Ferreira propôs voto de congratulação 
com o Prof. Renê de Oliveira Barbosa por haver assumido a 
chefia do Serviço de Ensino Secundário e Normal e, em adendo, 
à proposta do Dr. Carlos Henrique Liberalli que simbolizou no 
Comendador Abílio Aranha Fontoura os aplausos à construção 
do Monumento ao Padre Nóbrega, pediu que constasse da ata 
voto de louvor ao escultor Luiz Morrone. o artista a quem se 
deve a concepção e construção do Monumento, tendo sido apro- 
vadas as duas propostas. O Prof. Vinício Stein Campos falou sô- 
bre sua representaçã~ ontem, dia 5, no 107P aniversário da fim- 
dação de Mococa, salientando o interêsse da população pelos 
fatos históriws à qual se deve a construção do Museu "Marquês 
de Três Rios", pedindo fôsse consignado em ata voto de l~uvor  
pelo aniversário e pelo belo Museu, passando a discorrer sobre 
a necessidade da conservação dos monumentos históricos, enca- 
recendo que Sã9 Paulo deve constituir distrito único e náo in- 
tegrado no IV Distrito que vai até o Rio Grande do Sul, diluin- 
do a atenção e os próprios recursos que melhor poderiam ser 
aplicad% pela Diretoria do Patrimônio Histórico e ArtísticD Na- 
cional, e concluiu referindo-se ao artigo "Defesa do Patrimônio 
Histórico de São Paulo" do Sr. Paulo A. Lencastre, publicado 
na 'Tôlha de São  paul^". Suas propostas foram aprovadas. O Sr. 
Presidente URcedeu a palavra ao orador inscrito, Sr. Roman 
Blanco, que dissertou sobre "O Salteo", uma instituição escravi- 
zadora e bélica, tendo recebido aparte do Dr. Geraldo Goulart 
sobre a matéria versada visando ao conceito de instituicão e es- 



clarecimento do Sr. Presidente quanto à documentação mencio- 
nada. Após discorrer pelo tempo de trinta minutos, encerrou o 
orador suas considerações, recebendo cumprimentos d3 Sr. Pre- 
sidente que frisou não ser possível debater o assunto sem exame 
da documentação anunciada e com maiores informações do pre- 
lecionador em nova oportunidade. O Sr. Cônsul Geral da Vene- 
zuela, Dr. Ambrósio Perera, ofereceu a publicação "Venezuela 
Borguejo Histórico Geográfico I" e comunicou seu desejo de 
fazer inaugurar na "Academia de História" de Caracas o retra- 
to de um vulto brasileiro, assim com3 a intenção de ofe- 
recer ao Instituto de Bolivar. O Sr. Presidente agradeceu a lem- 
brança e indica José Bonifácio - o Patriarca da Independência, 
como vulto representativo cujo bi-centenário de nascimento será 
celebrado a 13 de junh2 vindouro. O Cônsul Geral da Venezuela 
traduz seu agradecimento. O Sr. Presidente confessanfdo-se sen- 
sibilizado, do comparecimento dos presentes, declara que dado o 
adiantado da hora, não se cogitaria da última parte prevista na 
ordem do dia: a apreciação de propxtas de novos sôcios, pelo 
que encerrava a sessão, lavrando-se esta ata que após lida e 
aprovada, será devidemente assinada. Eu Alfredo Gomes, 3 . O  se- 
cretário, escrevi. 

(a.) Aureliano Leite 

(a.) Luiz Tenório de Brito 

(a.) Alfreáo G o m  

ATA DA SESSAO DE 10 D E  ABRIL DE 1963 

As quatorze horas e trinta minutos de vinte de abril de mil 
mvecenta e sessenta e três na, sede do 1nstitutz Histórico e 
Geográfico de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, número 
cento e cinqüenta e oito, realizou-se a segunda sessão ordinária 
correspondente ao mês de abril, tendo comparecido os sócios: 
Aureliano Leite, Jorge Americano, Ezequiel de Morais Leme, 
Alfredo Gomes, Luiz Silveira Mello, Geraldo Goulart, Mário 
Leite, Alexandre D'Alessandro, Salvador Rocc2, Luiz Tenório de 
Brito, João Gualberto de Oliveira, Salvador Cútolo, eeão Ma- 
chado, Carlos da Silveira Celestino Fazzio, Sílvio Corrêa de An- 
drade, Domingos Lauritp, Nicolau Duarte Silva, Alvaro da eViga 
Coimbra, Alberto Prado Guimarães, Sebzstião P-, Arlindo 
Veiga dos Santos, Pedro Brasil Bandecchi, Paulo da Silveira 
Santos. Aberta a sessão pelo sr. Presidente Dr. Aureliano Leite, 
ficou a mesa composta dm Coronel Tenório de Brito, pri- 



meiro secretário. Dr. Alfredo Gomes, terceiro secretário, no im- 
pedimento do 2.O Prof. Vinício Stein Campos. Drs. Carlos da 
Silveira e Jorge Americano. Estando presentes os novos sócios 
Prof. Ezequiel de Morais Leme, Dr. José da Veiga Oliveira e 
Acadêmico Leão Machado, foram êstes introduzidos no salão no- 
bre sob calorosa salva de palmas, tendo sidp saudados pelo Sr. 
Presidente e em seguida prestado o compromisso regimental. 
Lida e posta em discussão a ata da sessão anterior foi a mesma 
aprovada, seguindo-se a leitura pelo Sr. Presidente, das efemé- 
rides brasileiras e paulistas correspondentes ao dia da sessão. 
Passou o Sr. Presidente a conferir a Medalha Cultural Impera- 
triz Leopoldina, após realçar a significação de tão elevada dis- 
tinção, aos senhores Eng. Eduardo Roberto de Rezende Lee; 
Sra. Nicole Chambel. Sra. Odete Whey, Sra. Gisela Adam, Sra. 
Neyde Bonflioni Trussasd e sr. Moacyr Trussard. Pelo 2P se- 
cretário foi lido o seguinte expediente: 1) - Telegrama do 
Chefe do Gabinete da Câmara dos Deputados acusarrdo o rece- 
bimento de mensagem do Instituto alusiva as comemoraçóes do 
bi-centenário do nascimento do Patriarca da Independência. 2) 
- ofício do Deputado Cunha Bueno referente ao Projeto de Lei 
apresentado pelo parlamentar Daso Coimbra concedendo auxí- 
lio federal para as citadas comemorações. 3) - do Dr. Roberto 
Moreira agradecendo o voto de pesar lançado em ata quando 
tvocad'a a memória de seu filho Dr. Roberto dos Santos Morei- 
ra, recentemente falecido. 4) - do Diretor do Patrimônio H i s  
tórico e Artístico Nacional relativo à placa comemorativa que 
se achava na casa em que viveu José Bonifácio, na Ilha de Pa- 
'quetá; 5) - o Diretor do Instituto de Educação" Antônio Fir- 
mino de Prqença" comunicando haver reassurnido a direção des- 
sa casa de ensino. após dela estar afastado por prestar serviços 
em outros setores do Govêrno Estadual; 6)  do Dr. Rui Ribeiro 
Franco, encaminhando d& números da Revista "Gemologia" 
contendo referência a José Bonifácio; 7) - do senhor Presiden- 
te da Câmara Municipal de São Paulo comunicando que a &i- 
lidade consignou em ata voto de respeito e admiração à memó- 
ria de &sé Bonifácio; 8) - do Diretor da Sociedade de Artes, 
Letras e Ciências agradecendo comunicação do programa come- 
morativo do bicentenário do nascimento de José Bonifácio; 9) 
- do Dr. Mário Savelli agradecendo a escôlha de seu nome pa- 
ra dirigir baepartamento de Publicações do Instituto e indican- 
do os Drs. Pedro Brasil Bandecchi e Alberto Prado Guimarães 
para integrá-lo; 10) - do Dr. J. A. César Salgado agradecendo 
a escôlha de seu n ~ m e  para compor a Comissão de Histósia do 



Brasil do Instituto; 11) - do Chefe de Relações Públicas da 
Guarda Civil de São Paulo oferecendo "foto" da solenidade. Se- 
guiu-se com a palavra o Prof. Ezequiel de Morais Leme que 
agradeceu em seu nome e no dos sócios recém-admitidos Dr. 
José da Veiga Oliveira, e acadêmico Leão Machado, o ingresso no 
Sodalício, demorando-se em consideraçães sôbre a evolução da 
Geografia, disciplina de sua especialidade. O Sr. Celestino Faz- 
zio pede um minuto de silêncio em memória dos que pereceram 
na submarino americano "Threseh", recentemente desaparecicro 
nas profundezas oceânicas. O Dr. Alfredo Gomes reportando-se 
às palavras do Prof. Ezequiel de Morais Leme para prestar ho- 
menagem ao ilustre educadw, lembra à casa o falecimento do 
Dr. José Augusto Arantes, propondo voto de pesar e conclui dis- 
nertando sôbre o centenário do nascimento de Raul Pompéia, 
ocorrido a 12 de abril, a publicação de "O Canudo" de Affonso 
Schmidt pelo Clube do Livro, propondo ainda voto de conga- 
tulações com o Dr. Mário Graciotti pela publicação dessa obra 
comemorativa do referido centenário. Retira-se o Cel. Luiz Te- 
n6rio de Brito, assumindo a l? secretaria o Dr. Salvador Rocco. 
Estando presente o Dr Ambrósio Perera, cônsul geral da Ve- 
nezuela, em São Paulo, o Sr. Presidente convida o Sr. cônsul a 
tomar assento à mesa. O S. cônsul com a palavra oferece o re- 
trato de Simon Bolivar ao Sodalício e o Sr. Presidente após 
agradecer a gentileza da iniciativa, retribui-a, ofertando à Aca- 
demia Nacional de História da Venezuela o retrato do Patriarca 
da Independência mandado executar pelo sócio Mário Savelli. 
Com a palavra o Dr. Dacio Franco do Arnaral, referiu-se ao ato 
em nome da Sociedade Brasil-Venezuela. O Dr. Clóvis Egberto 
Chenaud pede a palavra, que lhe é concedida, para agradecer 
em nome dos agraciados, o recebimento da Mehlha Cultural 
Imperatriz Leopoldina. O Dr. Alberto Prado Guimarães disserta 
sôbre a convenção de Itu, propondo voto de segr,zijo cívico pelo 
transcurso do 90°. aniversário de sua realização. O Sr. Presi- 
dente manda consigná-lo em ata, lamentando que o Instituto não 
houvesse sido cmivdado. O Acadêmico Leão Machado comunica 
haver escolhido Amadeu de Queiroz para seu patrono. O Dr. 
Alfredo Gomes solicita seja transcrito na Revista do Igstituto, o 
sueltr, de Guilherme de Almeida, publicado no "Estado de São 
Paulo", a 17 de abril intitulado: "Itu: Lição de Fé", o que foi 
aprovado. O Dr. Geraldo Goulart propôs voto de pesar pelo fa- 
lecimento da Educadora Anésia Loureiro Gama,mstrando-se 
a i d a  em ata, voto de regozijo pela eleição e posse do sócio Ds. 
Ibraim Nobre como Presidente da Sociedade dos Amigos da Pa- 
droeira do Brasil e a presença do Instituto, através de seu presi- 



sidente, na sessão realizada em Santo Amaro em homenagem a 
Paulo Eiró, com a conferência alusiva proferida pelo Dr. J. A. 
César Salgado, cabendo a presidência da sessão Dr. Aureliano 
Leite. Após ser consignada em ata a ausência por doença d9 
orador oficial Dr. Almeida Magalhães, foi a sessão suspeirsa por 
dez minutas, reabrindo-se a mesma em caráter secreto a fim de 
serem exam'nedas as propostas de admissão de candidatos a só- 
cios, verificando-se os segu'ntes resultad3.s: aceitos como sócios 
pela votação favmável em 2.a discusGio Wilson Maia Fina, Ja- 
cob Pentesdo, Rui Rebello Pinho, Mário Rolim Telles, Plínio 
Salgado. Aprovados em l.a discussão: AntÔni-, Benedito Macha- 
do Florence, Raul Renato Cardoso de Mello Tucunduva e Célio 
Debes. Nada mais havendo a tratar nem sendo discutido, foi la- 
vrada a presente ata que vai devidamente assinads. São Paulo, 
20 de abril de 1963. 

(a) Aureliano Leite 

(a.) Luiz Terõório de Brito 

(a.) Aífredo Gomes 

(a.) Vinício Sfein Campos 

ATA DA SESSAO DE 4 DE MAIO DE 1963 

Aos quatro dias do mês de maio de mil novecentos e sesen- 
ta e três, nesta cidade de São Paulo, às catorze horas e trinta 
minutos, no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, à Rua Benjamim Constant, n.O 158, presentes os sócios 
Aureliano Lgte, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos, 
Alfredo Gomes, Emesto Leme, Tito Lívio Ferreira, Antônio Síl- 
vi3 da Cunha Bueno, Sílvio Corrêa de Andrade, Salvador Rocco. 
Nicolau Duarte Silva, Raul Votta, Geraldo Goulart, Celestino 
Fazzio, Gabriel Marques, Luiz Silveira Mello, Paulo Henrique 
da Rocha Corrêa, Jacob Penteado, Paulo Romano, Antônio Au- 
gusto Menezes Drumond, José Camargr, Mendes, Arlindo Veiga 
dos Sentgs, Arnold Wildberg e Pedro Brasil Bandecchi, realizou 
o Sodalício a primeira sessão ordinária do mês. A mesa ficou as- 
sim constituída: Presidente - Dr. Aurealiano Leite. 1.O Secre- 
tário - Cel. Luiz Tenório de Brito. 2.O Secretário L Vinício 
Stein C a m m  Orador oficial ad-hoc Dr. Alfredo Gomes, subs- 
tituindo o Prof. Almeida Magalhães, que se encontra hospitaliza- 
do. Abertos os trabalhos o Sr. Presidente comunica a9 plenário 
encontrarem-se na casa, para compromisso e posse, os novos con- 



sócios honorários, Pmf. Paulo Hemique da Rocha Corrêa, Ar- 
nold Wildberg e Jacob Penteado, designando os srs. Dr. Antô- 
nio Augusto Menezes Drumond, Nicolau Duarte Silva e Raul 
Votta, para introduzi-los no recinto. Recebidos c3m uma salva 
de palmas prestaram o competente compromisso e foram a se- 
guir saudados pelo Prof. Alfredo Gomes, que destacou, em bela 
e inspirada oraçã3, os merecimentos intelectuais e morais dos 
novos companheiros. O Sr. Presidente após cumprimentar o Sr. 
Alfredo Gomes pela sua oração, deu a palavra ao Sr. h l d  
Wildberg, da Bahia, o qual, agradecendo a acolhida, carinhosa 
do Sodalício, leu interessante estudr, sôbre o pas=do histórico 
da Bahia e suas ligações com a terra paulista; o Sr. Jacob Pen- 
teado discorreu sôbre o seu livro de memórias - Belenzinho - 
1910, agradecendo as palavras do orador oficial do Sodalício; o 
Prof. Paulo Henrique encerrou a &rie de agradecimentos, lendo 
ume página de saudação ao Instituto. Coube ao Prof. Alfredc, 
Gomes ler a ata da última reunião e que foi sem debates apro- 
vada. Expediente: - Do expediente apresentado pelo Sr. 1.O 

Secretário, constou o seguinte: - Ofício da Casa do P x t a ,  co- 
municando a eleição de sua nova Diretoria; telegrema do Depu- 
tado Cunha Bueno. agradecendo sua eleição para uma das co- 
missões do Sodalício; agradeciments da nova diretoria do Gi- 
násio Mal. Rondon; Honório de Sylx, Morrsenhor Deusdedit, 
Prof. Ernesto Leme, Prof. Ezequiel Leme, ofício do ex- CÔns~l 
Carlos Lemond de Macedp, remetendo, de Lisboa, recortes de 
jornais daquela Capital, com noticiário das homenagens presta- 
das pelo Instituto àquele ilustre confrade. Pelo Sr. Presidente 
foram lidas as Efemérides Brasileiras, de Barão do Rio Branco 
e as Efemérides Paulistas do consócio Mári3 Leite. O Sr. Nicolau 
Duarte Silva manifesta sua satisfagão por integre a Comissão 
do Bi-Centenário de José Bonifácio de Andrada e Silva e ofe- 
rece um livro que encontrou em sua biblioteca, para figurar na 
exposição em prepar3. Refere-se à proximidade do 13 de junho 
e sugere que se publique toda a obra do Patriarca. O Sr. Presi- 
dente informa que o Sodalício tem tomado tôdas as próv>vi-dências 
ao seu alcance para as festividades em tela. A ComissZio da Ex- 
posição, integrada pelos Srs. Pedro de Oliveira R iMro  Net3, 
Aureo Camargo e Alvaro da Veiga Coimbra, está em franca ati- 
vidade o mesmo acontecendo com o Dr. Antônio Augusto Mene- 
zes Drummond empenhado em 2bter nas esferas oficieis substan- 

0 
cial ajuda financeira para as comemorações; acha-se no prelo a 
plaqueta sôbre José Bonifácio destinada a ampla distribuição 
popular, organiza-se a poliantéia, a romaria a Santos em visita 
ao túmulo do Patriarca, missa campal, sessão magna nr> Teatro 



Municipal, etc. O Sr. Celestino Fazzio pede a palavra para con- 
gratular-se com a casa pela outorga, ao Presidente Aureliano 
Leite, pela Sociedade Paulista da História da Medicina, do títu- 
lo de sócio honorário, requerendo constasse em ata êsse voto 
Eongratulatório, extensivo ao Sr. Jacob Penteado e ao Sr. Nelson 
Libero pela publicação de um trabalho a respeito de Martins 
Fontes. O Sr. Josué Camargo Mendes, comunica que a Sociedade 
Brasileira de Geologia distribui uma medalha de ouro com a 
efigie de José Bonifácio aos que mais se destacam nesse ramo da 
ciência. O Sr. Arnold Wildberg declara haver escolhido Francis- 
co Gonçalves Martins Visconde de São L~urenço para seu Pa- 
artrono; o Prof. Paulo Henrique escolheu o Brigadeiro do ar 
Lysias Rodrigues, Ingressa neste instante no recinto o Deputado 
Cunha Bueno que passa a participar dos trabalhos. O Sr. Presi- 
dente suspende a sessão por cinco minutos, para reiterada das 
visitas presentes, visto como o Sodalício iria agora apreciar, em 
sessão secreta, diversas propostas para novos sócios. Reabertos 
os trabalhos foram votadas as seguintes propostas, servindo o Sr. 
Paulo Henrique da Rocha Corrêa de escrutinad~r: Sócios hono- 
rários: 2 8  votação - Célio S. Debes - aprovado por votação 
unânime - Antônio Benedito Machado Florence - aprovado 
por unanimidade. - Raul Renato Cardoso de Mel10 Tucunduva 

aprovação unânime. O Sr. Presidente, designou os consócios 
Arlindo Veiga dos Santos, Gabriel Marques e Alfredo Gomes 
para, em comissão, visitar o Prof. Almeida Magalhães em nome 
'do Socralício. O Sr. Deputado Cunha Bueno se justifica de sua 
ausência das sessões, motivada por seus encargos legislativos na 
Câmara Federal, em Brasília. O Sr. Presidente agradece o com- 
parecimento de todos e declara encerrada a sessão. Para constar, 
eu início ~ t &  Campos, segundo Secretário, lavrei a presente ata 
que lida e achada conforme será devidamente assinada. 

(a.) Aureliam Leite 
(a.) Lreiz Tenório de Brito 

(a.) Vinicio Stein Campos 
e (a.) AIfredo G o m s  

A T A D A  SESSAO DE 18 DE MAIO DE 1963 

Aos dezoito dias do mês de maio de mil novecentos e ses- 
senta e três. nesta cidade de São Paulo, em a sede do Instituto 
Histórico e Geográfico, de São Paulo, à Rua Benjamim Cons- 



tant, 158, às catorze horas e trinta minutos, presentes os s6cios 
Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos, 
Alfredo Gomes, Tito Lívio Ferreira, Leão Machado, Luíz Sil- 
veira Mello, Geraldo Goulart, Salvaldw Rocco, Monsenhor Pau- 
ío Florêncio da Silveira Camargo, Alvaro da Veiga Coimbra, 
Raul Renato Cardoso de Mello Tucunduva, Célio S. Debes e 
Pedro Brasil Bandecchi, realizou o Instituto Histórico e Ge~grá- 
fico de São Paulo, a segunda sessão ordinária do mês. O Sr. Pre- 
sidente Dr. Aureliano Leite, tendo por Secsetáifio respectiva- 
mente primeiro e segundo, o Cel. Luiz Tenório de Brito e Viní- 
cio Stein Campos e como orador oficial ad-hoc o Prof. Alfredo 
Gomes, dada a ausência dos dois titulares - Prof. Almeida Map 
galhães, enfênn?, e Alceu Maynarcl' Araújo, abriu a sessão na 
forma regimental. Declarou, a seguir, o Sr. Presidente que se en- 
contravam na casa os sócios recentemente eleitos, Dr. Célio S. 
Debes e Raul Renato Cardoso de Mello Tucunduva, designando 
aos consócios Alvaro da Veiga Coimbra, Nicolau Duarte Silva 
e Salvad~r Rocco para, em Comissão, introduzi-los no recinto. 
Recebidos com as palmas do estilo, leram e assinaram o respecti- 
vo têrmo de compromisso. Falou depois, em caloroso improviso, 
o Prof. Alfred? Gomes, destacando o merecimento doe novos 
consócios, expressões que foram corroboradas pelo Sr. Presidente. 
O Dr. Raul Renato Cardoso de Mello Tucunduva agradeceu as 
elogiosas referências do orador oficial e do Presidente e solici- 
tou constasse de ata o seu agradecimento muito especial ao Depu. 
tado Antônio Sílvio da Cunha Bueno, bem como o n m e  do 
Patrono que havia escolhido, o Prof. João Arruda. O Sr. Presi- 
dente deu a palavra ao Dr. Celio Debes, que após agradecer as 
saudações recebidas declarou haver escolhido c m o  patrono no 
Sodalício a Nicolau Pereira de Campos Verguei*. Monsenhor 
Paulo Florêncio da Silveira Camargo requereu constasse da ata 
a homenagem do Sodalício à memória de Eugênio Egas, cujo 
centenário de nascimento ocorrera a quinze do fluente. Aprova- 
da a ata da sessão anterior, o Sr. Presidente leu as Efemérides 
Brasileiras do Barão do Rio Branco e as Efemérides Paulistas, 
de Mário Leite. Expediente: O Sr. Secretário apresentou o se- 
guinte expediente: Carta do Sr. Gilberto Freyre, ewiando o 
trabalho que lhe havia sido solicitado pelo Sr. Presidente para a 
Poliantéia em homenagem a José Bonifácio, telegrama do Sr. 
Presidente da República agradecendo comuxrica&das festivi- 
dades de Jmé Bonifácio; carta do Sr. Vivaldo Coaracy enviando 
trabalho para a Poliantéia; carta do Sr. Érico Verissimo excusan- 
do-se colaborar na aludida publicação; contribuíram para as so- 
lenidades do bi-centenário de José Bonifácio de Andrada e Sil- 



va as seguintes pessoas e entidades: Dr. Roberto Mweira - 
Rhodia Brasileira Cr$ 200.000 (duzentos mil cruzeiros); Dr. 
Amador Aguiar - Benco Brasileiro de Descontos Cr$ 100.000 
(cem mil cruzeiros); comendador Alberto Borrfigliolli - Banco 
Auxiliar de São Paul2 - Cr$ 200.000 (duzentos mil cruzeiros); 
Rogério Gorgi - Cotonifício Giorgi - Cr$ 100.000 (cem mil 
cruzeiros) ; José Ferraz de Camargo - União Paulista de Re- 
finadores - Cr$ 100.000 (cem mil cruzeiros); Dr. Walter Bel- 
lian - Companhia Antártica Paulista - Cr$ 150.000 (cento e 
cinqüenta mil cruzeiros); Dr. Luiz Medici - Plásticos Plavinil 
- doeçã3 de cortinas no valor de Cr$ 100.000 (cem mil cru- 
zeiros); Dr. Otávio Marcondes Ferraz - Norena S.A. Cr$ . . . . 
100.000 (cem mil cruzeiros). Leu-se ainda um ofício do Padre 
Ângelo Jayme Venturelli; agradecendo a sua eleição para o qua- 
dro social do Instituto; carta do Sr. Embaixador nr>rte-america- 
no egradecendo os pêsames apresentados pela ocasião do lamen- 
tável acidenie que enlutou a Marinha de Guerra de seu p í s ;  db 
Sr. Nestor Barbosa Florence, pelas cond~lências registradas em 
sessão do Sodalício quando do falecimento de sua esposa. O Sr. 
Presidente fêz entrega ao Sr. Eliseu Leal, Diretor da Associação 
dos Veteranos de 32 M.M.D.C.,  da Medalha honorífica e 
cultural Imperatriz Leqmldina, conferida pelo Conselho da Me- 
dalha hquela instituição cívica Monções. Foram apresentadas e 
aprovadas as seguintes Monções: de pesar pela morte do Sr. Dr. 
José Cássio de Macedo Soares, sogro do ex-presidente do Soda- 
lício Dr. José Pedro Leite Cxdeiro, do Sr. Martim Damy e do 
Dr. Cândido Castejon. Proferiu o elogio dos extintos, em tocante 
oração o Prof. Alfredo Gomes. O Sr. Tito Lívio Ferreira propôs 
que integrassem também o Departamento de Cursos Públicos e 
a Comissão Qe História do Brasil os Srs.: Cel. Luiz Tenório de 
Brito e Mário Leite. O Sr. Vinício Stein Camp% requereu se re- 
gistrasse em ata um voto de congratulações com a grande repú- 
blica dos Estados Unidos da América do Norte pelo notável 
feito de seu cosmonauta, o que foi deferidp. O sr. Cel. Luiz Tenó- 
rio de Brito apresentou um voto de congratulações com Pinda- 
monhangaba pelo transcurso do primeiro centenário do nasci- 
m e n t ~  cim Da. Maria Antonieta G s a r  Salgado, ilustre dama pau- 
lista cujo elogio histórico fêz em caloroso discurso. O Sr. Leão 
Machado falou sobre a data histórica do 13 de maio de 1888. 
fazendo um-ortuno paraleio entre a soluçã~ do problema ser- 
vil. daquela epoca e o que se pretende aplicar agora no país, com 
a reforma agrária. O Dr. Salvador Rocco congratulou-se com o 
Srdalício pelo centenário de Eugênio Egas, já referido pelo 
Monserrhor Florêncio da Silveira Camargo, requerendo se ins- 



crevesse em ata um voto de sentida saudade, o que foi deferido 
pela mesa. O Sr. Nicolau Duarte Silva felicitou o Instituto pelo 
interêsse que estão despertando as comemnações do bi-centená- 
rio do Patriarca da Independência e ofereceu à Biblioteca do 
Instituto um exemplar da Viagem Mineralógica pela Província de 
São Paulo, de José Bonifácio. O Sr. Presidente agradeceu a doa- 
ção e ressaltou na opwtunidade. a condição de cientista, do Pa- 
triarca, com renome internacional na mineralogia. O Sr. Alfredo 
Gomes comunica haver visitado, em companhia do Sr. Arlindo 
Veiga dos Santos, o Prof. Almeida Magalhães, que se encontra 
felizmente em vias de restabeleciment3. O Sr. Presidente agra- 
dece a comunicação, o comperecimento de todos, a cooperação 
dos senhores sócios e declarou encerrada a sessão. Nada mais 
houve e para constar, eu, Vinício Stein Campos, segundr, secre- 
tário, lavrei a presente ata que será devidamente assinada de- 
pois de lida e achada conforme. 

( a,) Aureliano Leite 

(a.) Luiz Tenório de Brito 

(a.) Vinício Stein Camps 

Sessão solene comemorativa do bi-centenário d2 Patriarca 
da Independência José Bonifácio de Andrada e Silva - inaugu- 
gação da placa alusiva e Exposição. - Sob a presidência do Dr. 
Aureliano Leite, presentes os secretários, respectivemente, I? 
e 2.O, Cel. Luiz Terrúrio de Brito e Viníci~ Stein Campos, reali- 
zou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, uma sessão 
solene em sua sede social às vinte horas e trinta minutos, cTo dia 
sete de junho de mil novecentos e sessenta e trzs, destinada a 
iniciar as cnnemorações do transcurso do segundo centenário de 
nascimento de José Bonifácio de Andrade e Silva, o Patriarca 
da Independência. A mesa diretora dos trabalhos ficou assim 
constituíãa: Gal. Pery Bevilaqua - Comandante do 11 Exército, 
Capitão de Mar e Guerrs Erick Marques Caminha, D. Paulo Ro- 
lim Loureiro, bispo diwesano de Moji das Cruzes,.Gal. Levy 
Cardoso, Comandante da 2.a Divisão de Infantaria, Dr. José de 
Freitas Nobre, vice-Prefeito do Município da Capital, Da. Adel- 
pha Figueiredo, Secretária da Educação e Cultura da Prefeitura 
do Município de São Paulo, Antônio Cerdeira, m t ~ r - c h e f e  de 
Divisão representando o Comandante da Guarda Civil de Sáo 
Paulo, Dr. Lucas Nogueira Garcez, Dr. Eugênio Fister, represem 
tando a União dos Escoteiros do Brasil, E m b a i x a d ~  Pedro de 



Morais Barrosy Dona Maria da Conceição Figueiredo, represen- 
tante da Associação de Pais e Mestres de São Paulo, Theocroro 
de S w a  Campos Júnior, representante do Centro de Ciência. 
Letras e Artes de Campinas, Lycurgo de Castro Santos Filho, 
representante da Academia Campinense de Letras e achandese 
presentes sócios, senhores e senhoras da sociedade paulistana, 
teve inicio a sessão, que contou ainda, na mesa, com as seguin- 
tes personalidades: Dr. Eliseu Leal, representante da Sociedade 
Veteranos de 32 M.  M . D  .C., Da. Marina de Andrada e Silva 
Procópio de Carvalho, representante da família Andrade e Sil- 
va, Dr. Gilberto de Andrada, representante da família Andracrsi 
e Silva, Dr. Alceu Maynard Araújo, Diretor do Departamento 
Estadual de Administração, Alfredo Gomes, da Associação dos 
Cavalheiros de São Paulo, Da. Lúcia Piza Figueira de Mel10 Fal- 
kemberg. Pelo Sr. 1.O Secretário - Cel. Luiz Tenório de Brito, 
- foram lidos os seguintes telegramas, ofícios e cartas das se- 
guintes personalidades: Dr. João Goulart, Presidente da Repú- 
blica, Ministro Antônio Carlos Lafaiete de Andrada, Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Senador Auro S ~ a r e s  de Moura 
Andrade, Presidente do Senado Federal, Deputado José Boni- 
fácio de Andrade, Tarso Dutra, César Prieto, Luiz Viana Filho, 
Cunha Bueno, Presidente Ranieri Mazzili, senadores M,ílton 
Campas, Aloísio de Carvalho Filho, Antônio de Almeida Prado, 
Gilberto Freire, Hélio Viana, Vivaldo Coaracy, Cecília Meireles, 
Ernesto Sousa Campos, Artur César Ferreira Reis, Rodrigo Me10 
Franco de Andrada, Marcos Carneiro de Mendonça, Jorge Ame- 
ricano, J. F. de Almeida Prado, Aroldo de Azevedo, Rubens do 
Amaral, Joaquim Feitosa, Érico Veríssimo. O Sr. Presidente dis- 
correu ligeiramente sobre as finalidades. da sessão e deu a pala- 
vra ao EmbaBador Emesto de Morais Leme, que proferiu subs- 
tanciosa e aplaudida conferência sôbre a vida e obra do Patriar- 
ca. O Sr. Presidente leu uma comunicação do sr. Cônsul Geral 
dos Estados Unidos da  América do Norte, oferecendo ao soda- 
Iício um retrato da estátua do Patriarca existente em Nova Ior- 
que. Procedeu-se a seguir a inauguração de uma placa de bronze, 
'afixada na parede do salão-auditório do Instituto e evocativa da 
solenidach Descerrou a placa o sr. General Comandante do I1 
Exército. D. Paulo Rolim Loureiro presidiu a abertura da Expo- 
sição retrospectiva da vida e obra do Patriarca, orando sôbre a 
mostra o p o A P e d r o  de Oliveira Ribeiro Neto, seu organizador. 
O Sr. Presidente agradeceu o comparecimento de todos e elogiou 
os trabalhos dos oradores que falaram na solenidade. 



ATA DA. SESSÃO DE 1P DE JUNHO de 1963 

Ao primeiro de junho de mil novecentos e sessenta e três, 
nesta cidade de São Paulo, em a sede do Institut9 Histósico B 
Geográfico, à Rua Benjamim Constant, 158, às catorze horas e 
trinta minutos, presentes os senhores Aureliano Leite, Luiz Te- 
nório de Brito, Stein Campos, Gofredo Teixeira da Silva Teles, 
Paulo Romano, Mário Leite, Alfredo Gomes, Nicolau Duarte 
Silva, Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, Sebas- 
tião Pagano, Arrison de Souza Ferraz, Salvador Rocco, Carlos 
Hemique Liberalli, Hernani Donato, Moacir Lobo da Costa e 
Arlindo Veiga dos Santos, realizou o Instituto a sua primeira 
sessão ordinária do mês. A mesa estêve assim constituída: Pre- 
sidente Aureliano Leite. 1.O Secretário - Coronel Luiz Tenório 
de Brito. 2.O Secretário - Vinício Stein Campos. Lidas as Efe- 
mérides Brasileiras do Barão do Rio Branco e as Efemérides 
Paulistas de Mário Leite, o sr. Presidente deu a palavra ao Sr. 
1P Secretário que apresentou o seguinte expediente: Cartas do 
Sr. Joaquim Alves Feitosa, presidente do Instituto Histórico e 
Geográfico de Santos, justificando-se de suas faltas às reuniões 
da  Comissão Executiva dos festejos do bi-centenário de José Bo- 
nifácioá do Clube Piratininga e M . M . D . C., convidando para 
as solenidades do 23  de Maio; do Prof. Eurípedes Simões de 
Paula, excusando-se por não poder atender ao convite do Presi- 
dente e colaborar na Poliantéia; do deputado Tasso Dutra, co- 
locando-se à disposição do sadalício para colaborar nas come- 
morações do bi-centenário do Patriarca; do deputado José Bo- 
nifácio, tetra-neto do Patriarca, comprometendo-se a comparecer 
às festividades; do consócio Edmundo Zenha, remtendo comuni- 
cação histórica sôbre o Morurnbi; de Luiz Viana Filho, enviando 
 colaboração para a Poliantéia; do Pen Club, convite para as so- 
lenidades do dia 10; do ST. César Reis, comunicando estar pre- 
parando trabalho para a Poliarrtéia; Cmunicações: - O Cel. 
Arrisson de Souza Ferraz comunica que se pretende mudar o no- 
me da Rua São Lázaro, no bairro da Luz, segundo foi informa- 
do. ~iscorréu o ilustre ~MZSócio sôbre a origem do mencionado 
nome e solicitou à mesa, ouvida a casa, se oficiasse.à Câmara 
Municipal e à Prefeitura da Capital encarecendo a necessidade 
de não ser feita essa alteração que virá mutilar a tradição de 
São Paulo antigo, no histórico bairro da Cidade&;nmou ainda 
o Cel. Arrisson de Souza Ferraz de que pretende dinamizar as 
atividades da Comissão de História Militar solicitando designa- 
ção de da para discorrer s&re o assunto. O Sr. Presidente de- 
clara que o sdalício está de pleno acCFrdo com o requerimento 



a respeito da Rua São Lázaro e oficiará nesse pleno acordo com 
o requerimento a respeito da Rua São Lázaro e oficiará nesse 
sentido aos podêres municipais competentes; quant3 à sentido 
aos podêres municipais competentes; quanto a segunda solicita- 
ção, informa que poderá inscrever-se em sessão de sua escolha 
para a palestra que pretende fazer felicitando-o por essa inicia- 
tiva; Na sessão foi cmferida ao sr. Walter Alois Welti, com as 
solenidades de estilo, a Medalha Cultural Imperetriz Leopoldina. 
Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo pronuncia co- 
movente improviso sôbre o Santo Padre, cujo estado de saúde 
vem preocupando a família universal; discorreu longamente sÔ- 
bre e vida do Papa João XXIII, a humildade de sua origem, as 
suas atividades sacerdotáis e episcopais nas diversas paróquias e 
dioceses da Europa, concluindo p9r solicitar um voto a Deus 
pela saúde do grande príncipe da igreja. O auditório de pé, ob- 
servou um minuto de silêncio pela saúde do Santo Padre. O Cel. 
Luiz Tenório de Brito proferiu interessante necrológio de Ribei- 
ro Couto, que conheceu menino, em Campinas, na pensão Suíssa, 
onde residiu por algum tempo na companhia, entre outros, do 
dr. Tito Lívio Ferreira, recordando ser então o festejado escritor 
um jovem tímido e retraídq teceu considerações em tôrno do 
merecimento literário de Ribeiro Couto e concluiu solicitando 
um voto de saudade à sua memória, deferido, de plano, pela 
mesa. O Sr. Alfredo Gomes, que substituiu o orador oficial Al- 
meida Magalhães, ainda enfêrmc, proferiu o elogio do escritor 
português Aquilino Ribeiro, requerendo a consignação de um vo- 
t9 de pesar pelo seu falecimento e comunicação desta homena- 
gem do sodslício à Academia Brasileira de Letras. O sr. Presi- 
dente felicitou a ambos os oradores pelos seus trabalhos e orúe- 
nou a remessi das respectivas comunicações. O Sr. Vinício Stein 
Campos leu um trabalho de sua lavra rebatendo as afirmações 
contidas n2 opúsculo de autoria do sr. Ricardo Roman Blanco 
- O Salteo - principalmente as alusões depreciativa do autor 
à notabilíssima obra de pesquisa e divulgação histórica de Afon- 
so de Taunay, do Visconde Alfredo de Taunay, de Capritano de 
Abreu e Sérgio Busrque de Holanda, concluindo p h  negar au- 
tbridade g o  sr. Roman Blanco para a revisão histórica que se 
$fopõe a realizar. Aplaudido pelo plenário, o orador, foi corro- 
&irado pelo sr. Presidente em sua divergência com o citado es- 
critor espanhol; declarou o sr. Presidente que a mesa, 20 conce- 
der e a s s e m r  a palavra, ao sr. Ricardo Roman Blanco, o fi- 
zera concedendo ao consócio do sodslício o uso de um direito 
que lhe é indisputável - o direito de falar nas sessões sôbre 
assunto não vedado pelos estatutos; quanto ao mérito &o traba- 



Ihr, apresentado, uma vez que o orador leu trechos salteados do 
folheto, não aprovou nem desaprovou, por falta de elementos pa- 
ra um julgamento; limitara-se a sugerir ao orador daquela pa- 
lestra sobre o Salteo que apresentasse o seu material para exa- 
me dos srs. consócios e os submetesse a um amplo debate em 
sessáo prèviamente designada para êsse fim. O sr. Carlos Henri- 
que Liberalli comunicou à casa o andamento das comemorações 
andradinas a cargo do Grupo de Trabalho, de Santos, onde re- 
presenta o sodalíci~. Destacou entre as atividades programadas 
a publicação das obras científicas de José Bonifácio em edição 
Fac-similada e comentada por especialistas. Faz um minucioso 
relato das demais solenidades programadas e ofrece à biblioteca 
do Instituto um exemplar da obra do Cônego Marinho - His- 
tórico do Movimento Político de 1842 em Minas Gerais e ad- 
quirido em recente visita aquêle Estado. Oferece ainda, o Sr. Li- 
beralli, à biblioteca e arquivo do sodalício, ao fotocópias de va- 
limos eutógrafos das princesas filhas de D. Pedro I1 e que per- 
tenceram a d. Cândicra de Araújo Viana, filha do Marquês de 
Sapucaí. O Sr. Presidente agradece as. generosas doações e lou- 
va o trabalho do solerte colega em seu desempenho do encargo 
que lhe foi cometido. O sr. Presidente esclareceu ainda, com re- 
lação ao cas9 suscitado no Instituto pela palestra do sr. Ricardo 
Roman Blarrco, que a pa& lida pelo conferencista não continha 
nenhuma alusão desprimorosa a quaisquer d c ~  vultos históricos 
brasileiros, pois se assim não fosse, a mesa estaria na obrigação 
de cassar-lhe a palavra. O sr. Presidente pass3u a tratar das so- 
lenidades comemorativas de José Bonifácio de Andrada e Silva, 
ressaltou a cooperação valiosa e patriótica que está recebendo 
das prestigiosas autoridades militares do Exército, da Marinha e 
da Aeronáutica, o projeto da festa d3 dia 7 do coyente, a inau- 
guração da placa comemorativa, da exposição retrospectiva, a 
distribuição da plaqueta-biográfica; o programa do dia 13, dia 
do aniversário do Patriarca, com missa s3lene junto ao monu- 
mento do Ipiranga, visita à Capela Imperial e outorga da Me- 
dalha da Imperatriz, desfile dos batalhões militares, escolares, 
sessão solem no Teatro Municipal, conferências dos srs. Ernesto 
Leme, Ibrahim Nobre, Flamínio Favero, Luiz Antônio ,da Gama 
e Silva e Pedro de Oliveira Ribeiro Neto. No dia 7 de setembro 
romaria a Santos, ao Panteão dos Andradas e coroando as co- 
memorações a publicação de grande artística Poliantéia. O sr. 
Niczilau Duarte Silva apresentou, em breve c o m w ç ã o ,  os es- 
forços que tem desenvolvido em favor da solenização da passa- 
gem do segundo centenário do Patriarca. O Sr. Presidente agra- 
dece a presença e a colaboração de todos e declara encerrada a 



sessão. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente ata que li- 
da e achada cgnforme será devidamente assinada. Em tempo: O 
consócio dr. Edgard de Cerqueira Falcão fêz entrega de convites 
para as solenidades oficiais da cidade de Santos, de 6 a 13 de 
junho corren, em homenagem ao Patriarca e exibiu um exern- 
plar da artística medalha comemorativa que a Comissão santis- 
ta irá distribuir. 

(a.) Aureliwmo W t e  

(a) Lu& Tenório de Brito 

(a.) Vinício Stein Campos 

RiXISTRO DA SESSAO SOLENE DO BI-CENTENARIO DE 
JOSE BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA NO 

TEATRO NACIONAL 

Aos treze dias do mês cTe junho de mil novecentos e sessee 
ta e três, no Teatro Municipal de São Paulo, às vinte e uma ho- 
ras, perante seleta assistência realizou o Instituto Histórico 
Geográfico de São Paulo uma grande sessã:, megna, comemora- 
tiva da passagem do segundo centenário do nascimento de José 
Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da Independência. As 
FestividacTes foram patrocinadas pelo Instituto e mais diversas 
entidades culturais do Estado, cDmo a Academia Paulista de 
b t ras ,  Associação Paulista da História da Medicina, Faculdade 
Ide Filosofia, Ciências e Letras, Sociedade eteranos de 32 M .M.  
D.C. e outras, além dos 6rgãos oficiais como a Prefeitura Mu- 
nicipal de Sã Paulo. O dia treze foi festivamente comemoradr> P com missa so ene, resada no monumento do Ipiranga e a sessão 
magna do Teatro Municipal. Por aclamação do plenário, forma- 
do m sodalício, pelas entidades acima nomeadas, foi constituída 
a Comissão Executiva das festas e comemorações, a saber: Presi- 
dente -Dr. Aurealiano Leite. Secretário - Vinício Stein Cam- 
pos. Membros: Aristeo Seixas, Fausto Ribeiro de Barros, Frans- 
cisca Pereira Rodrigues, Francisco de Barros Melo, Ibrahim No 

e 
bre, Joaquim Duarte Alves Feitosa, José Augusto César Salgado, 
'Julio Mesquita Filho, Lauro de Barras Siciliano e Lucia Pisa Fi- 
gueira de Me10 Falkemberg. A mesa diretora das trabalhos, fgi 
integrada, e outras, pelas seguintes personalidades: Dr. Au- 
reliano Leite, Dr. Francisco Prestes Maia, Prefeito Municipal, Ge- 
neral Pery Bevilaqua, Camandante do I1 Exército, Lucas Nogueira 
Garcez, ex-governador do Estado, Dr. Luiz Antonio da Gama e 



Silva, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, Dr. Flamínio Favero, Pedro de Oliveira Ribeiro Neto, Leão 
Machado, Alfredo Gomes, Coronel Luiz Tenório de Brito, Fausto 
[Ribeiro de Berros. Executado o Hino Nacional pela corporação 
Musical da Fôrça Pública, o Sr. Prefeito Prestes Maia assumiu 
a presidência da sessão, observando-se o seguinte programa: 1) 
Protofonia do Guaran, pela banda da Fôrça Pública sob a regên- 
cia do Maestro Cap. Alcides Jacomo Deg~bbi; 11) Uma simples 
palavra cre fé - Ibrahim Nobre, declamação de d Lea Surian. 
111) Oração pelo prof. Gama e Silva; IV) Números de cannto - 
soprano Yara Matheus e pianista Herminia Russo - Quem sabe? 
de Carlos Gomes e Hei de Amar-te até morrer - também de Car- 
10s Gomes. V) Oraçã3 - Prof. Flaminio Favero. VI) - Oração - 
poeta Pedro de Oliveira Ribeiro Neto. VII) - Números pelo coral 
Paulistano é regido pelo Maestro, Miguel Arqueron. Waldemar 
Henrique - Coco-Pereruê; Fabiano Lozano - Cascata de ris%; 
Francisco Mignone - Cateretê; D. Pedro I - Hino da Independên- 
cia. Ao encerramento falou o sr. Prefeito Municipal, agradecendo 
o comparecimento das excelentíssimas autoridacres, intelectuais e 
famílias da sociedade paulista. Para constar lavrou-se o presente 
registro, na forma das anotações que vêm sendo feitas destas ati- 
vidades do Instituto. 

ATA DA SESSÃO ORDINARIA D E  15 DE JUNHO D E  1963 

Aos quinze dias do mês de junho de mil ovecentos e sessenta 
e três, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Comtant, 158, 
'às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária 
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os se- 
guintes sócios: Aureliano Leite, Tito Livio Ferreira, Geraldo Gou- 
lart, Alfredo Gomes, Salvador Rxco, Vnicio Sten Campos, Ncola 
Duarte Slva, Leão Machado, Alvaro da Veiga Coimbra, Luiz Te- 
nório de Brito, Harrison de Souza Ferraz, Honório Monteiro, Rui 
Rebelo Pinho, Paulo Roman3 e Isaac Grimberg. O sr. Presidente 
Aureliano Leite, tendo por secretários, respectivamente primeiro 
e segundo, o Cel. Luiz Tenório de Brito e Vinicio Steih Campos, 
ao abrir a sessão designou os srs. Tito Livio Ferreira, Vinicio 
Stein Campos e Paulo Romano para, em Comissão, introduzirem 
no recinto os novos sócios - m. Honório F e r d s  Monteiro 
e Rui Rebelo Pinho. Recebidos com uma salva de palmas, pres- 
taram o compromisso do estilo, sendo a seguir saudados pelo prof. 
'Alfredo Gomes, substituto ad-hoc dos oradores do sodalicio. Res- 



pondeu agradecend2 em improviso que provocou calorosa ovação 
de plenário, o sr. Rui Rebelo Pinho, o qual destacou o papel do 
Instituto como centro de estudos da História do Brasil. Lida e 
aprovada a ata, o Sr. Presidente apresentou as Efemérides Brasi- 
leiras dr, Barão do Rio Branco e as Efemérides Paulistes prepa- 
radas pelos consócios Mario Leite Arrison de Souza Ferraz e Ai- 
fredo Gomes. Expediente: o Sr. 1.O secretário apresentou o se- 
guinte expediente: Ofício de Jorge Americano, presidente da Fun- 
dagão Moinho Santista, comunicand2 haver sido escolhido o Prc- 
sidente do Instituto para integrar o Grende Júri do Prêmio Moi- 
nho Santista; telegrama do sr. Núncio Apostólico agradecendo a 
homenagem ao Santo Padre J3ão XXIII; ofício do Ministro Côn- 
sul Americano em São Paulo, agradecendo as homenagens ao as- 
tronáuta Cooper; convite do Grupo de Trabalho, de Santos, para 
as festividades em honra do Patriaca dia 13 dr, corrente; convite 
do Diretor do Museu Nacional, para a conferkncia do prof. Pedro 
Calmon; circular da Prefeitura da cidade de Pedras em Pernam- 
buco, solicitando livros para a biblioteca local, em organização: 
ofício do Departamento de Estatística do Estado para as confe- 
rências de 22 a 28 de maio findo; ofício do Desembargador Vi- 
cente de Paula Vicente de Azevedo, excusando-se por não haver 
comparecido às festividades do Patriarca, por estar enfermo; ofí- 
cio do secretário dp Pen Club de São Paulo convidando para a 
conferência o Dr. Cesar Salgado; agradecimento do S. Pedro Au 
gusto pelo convite para participar das homenagens ao Patriarca; 
Consulado de Portugel convidando para o Dia da Raça, na Casa 
de Portugal: ofício do Iate Clube de Santos agradecendo o con- 
vite para as comemorações do Patriarca; telegrama do Deputaao 
Cunha Bueng comunicando haver o sr. Presidente da República 
ordenado a impressão do sê10 José Bonifácio; poesia do p x t a  
Bernardo Pedroso, sôbre o Patriarca, lido à casa pelo Sr. Coronel 
Luiz Tenório de Brit2: exemplares da Revista Silvicultura, ofe- 
recidos pelo seu Diretor, José Paulo da Silveira Cabral. O Sr. 
Geraldo Goulart com a palavra, discorreu sôbre a campanha de 
esclarecimento que o consócio Paulo Bonfim vem realizando pela 
imprensa.e a televisão em relação a2 folheto "O Salteo", de au- 
toria do sr. Ricardo Roman Blanco, e às lições que o referido 
escritor vem ministrando na Faculdade de Campinas, contra o 
bandeirismo e os nossos historiadores. Requereu 2 orador um voto 
de a p l a u s ~ I n s t i t u t o  à atitude do poeta Peulo Bonfim, o que 
foi deferido sob palmas. Solicitou ainda 9 Sr. Geraldo Goulart 
que o folheto "O Salteo" seja enceminhado à Comissiio de História 
para o respectivo parecer. O Sr. Vinicio Stein Campos, após bre 



ves considerações sôbre a moeda de dez centavos, Cr$ 0,10 que 
traz a efígie do Patriarca, bem cpmo a necessidade de serem pa- 
trocinadas pelo Instituto conferências sôbre a Numismática Bra- 
sileira, sugeriu que o Sodalício se dirigisse ao consócio Deputado 
Cunha Bueno propondo a revogação do A r t i g ~  4.O do Decreto- 
Lei nP 4.991 de 5 de outubro de 1942, assim redigido: "É ve- 
dada, sob qualquer pretexto a cunhagem de moedas comemora- 
tivas". Aludiu o orador à cunhagem de moedas, de 50, 20 e 10 
centav- com a efígie de Getvlio Vargas e sua substituição em 
1947, pelas mesmas moedas com as efígies do Marechal Dutra, 
de Rui Barbosa e de José Bonifácio, respectivamente, reservando- 
-se para o Patriarca a mcedinha mais insignificante e que hoje 
não exprime valor de escambo, pela inflaçã-, que deteriora a eco- 
nomia nacional. Concluiu o orador por saudar o sr. Rui Rebelo 
Pinho. recordando os serviços por êle prestados à museuligiã 
paulists, quando auxiliar de gabinete de Secretário da Educação. 
O sr. Mario Leite apresentou um interessante relatório sôbre as 
comunicações fluviais São Paulo-Mato Grosso. ressaltarrd~ a im- 
portância do livro que lhe foi gentilmente cedido pelo prof. Tito 
Livio Ferreira e de autoria de Francisco José Lacerda e Almeida 
- Vi~gem técnico-científica - Cu'abá- Sã3 Paulo, sugerindo à 
mesa representação à Comissão Interestadual da Bacia Paranó- 
-Uruguai para reedição da obra, representação a ser feita também 
ao sr. Sérgio Buarque de Holande, que prefaciou a última edição 
do livro. O sr. Presidente aprova a so!icitação e determina qixe 
se oficie também ao Ministérip da Educação e Cultura. O sr. Ni- 
colau Duarte Silva congratula-se com o Instituto pelo brilho das 
comemorações do bi-centenário do Patriarca; apresenta à consi- 
deração da casa um livro editado em Portugal em 1797, pe13 
escritor lusitano Felinto Eliseo, com uma carta a 3osé Bonfácio 
e que é considerado o precursor das letras românticas, como 3 

Patriarca que parece haver nêle es inspirado para adotar o pseu- 
dônimo de Américo Eliseo; apresentou ainda um outro livro pou- 
co cpnhecido em nosso meio - José Bonifácio de Andrada e 
Silva o Economista, de autoria do sr. Moses Bensabat Aruzalak. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, lavrando-se, 
para constar, a presente ata, que lida e achada c o n f h e ,  serh 
devidamente assinada. 

(aa) Auraliano Leife 
v 

Luiz Tenório de Brito 

Vinício Stein Campos 

AIfredo Gomes 



ATA DA SESSÃO DO DIA 6 DE JULHO DE 1963 

Aos seis dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta 
e três, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, 
às catorze horas e trinta minutos, presentes. os sócios Aureliano 
Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos, Alfredo (3% 
mes, Tito Livio Ferreira, Ernesto Leme, Jorge Bertolaso Stella, 
Alberto Prado Guimarães, Moacyr Lobo da Costa Paulo Roma- 
no, José Gomes Morais Filho, Isaac Grinberg, Afonso cre Freitas 
Junior, Salvador Cutolo, Alvaro da Veiga Coimbra, Eurico Branco 
Ribeiro, Gabriel Marques, Nicolau Duarte Silva, Arlindo Veiga 
dos Santos, João Gualberto de Oliveira, reuniu-se em essão ordi- 
nária o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A mesa 
ficou assim constituída: Presidente Dr. Aureliano Leite; 1P secre- 
tário Cel. Luiz Tenório de Brito; 2P secretário Vinicio Stein Cam- 
pos; orador oficial substituto Prof. Alfredo Gomes, na ausência do 
Prof. Almeida Magalhães, ainda enfêrmlo. O sr. Presidente con- 
vidou para participarem da mesa OS vice-presidentes Ernesto Le- 
mc e dor Tito Livio Ferreira, Ibrahim Nobre, presidente da So- 
ciedade Amigos da Padroeira Prof. Manoel da Silveira Cardoso, 
da Biblioteca Oliveira Lima, de Washington. Foram recebidos, 
com as solenidades de estilo, os novos consócios Antonio Bene- 
dito Machado Florence e João da Cunha Caldeira Filho, saudados 
pelo orador oficial ad-hoc Prof. Alfredo Gomes. Falaram depois 
o dr. Machado Florence sôbre a Revolução Corrstitucionalista de 
1932 e o Sr. Caldeira Filho sôbre a vida e a obra do compositor 
Heitor Vila-Lobo, seu patrono no sodalício. T o d ~  os oradores 
foram muito aplaudidos. O Sr. Presidente leu, a seguir, as Efe- 
mérides Brasileiras do Barão do Rio Brenco e as Efeméridas 
Paulistas, eladbradas pela comissãc, integrada pelos consócios Ma* 
rio Leite, Arrison de Souza Ferraz, Nicolau Duarte Silva e Alfredo 
Gomes. Pelo sr. 1P secretário foi lido o seguinte Expediente: 
Ofício da Prefeitura Municipal de São Paulo, informando nada 
constar sobre a mudança do nome da Rua São Lázaro desta ca- 
pital; telegrama do Sr. Alexandre Eulálio, pedindo apoio do Ins- 
tituto para o projeto do Deputado Jeremias Fontes propondo cré- 
clito de d8z milhões de cruzeir% para o jazigo da Princesa Isabel 
em Petrópolis; carta do Secretário da Educação do Estado infor- 
mando não poder conceder auxílio ao Instituto para as comemo- 
racões do a i r l r c a ;  convite dos Veteranos de 32 - M. M . D  .C. 
para a solenidade do sepultamento dos despojos do Tenente JO- 
sino Vieira Gois no monumento do Ibirapuera, d'ia 9 & julho; 
convite da Casa Euclidiana de São José dr, Rio Pardo para as 



comemorações de 15 de agosto vindouro; comunicação da Socie- 
dade de Cultura Irrglêsa sôbre suas atividades; carta do Sr. Vi- 
valdo Coaracy cumprimentando o sodalício pel9 brilho das co- 
memorações andrad'nes; carta da vereadora Dulce Sales Cunha 
no mesmo sentido; carta do Centro de Estudos Históricos presi- 
dido pela estudante Maria Cely Tenório de Brito Pal3tin0, tam- 
bém de cumprimentos pela festa cívica do bi-centenário do Pa- 
triarca; convite da União Farmacêutica de São Peulo para a sole- 
nidade de 12 de agosto vindouro; ofício do Cmse'ho Florestal do 
Estado de São Paulo pela realização das comemorações andra- - 
dinas; ofício do Mnistro Consul dos Estadx Unidos agradecendo 
ofício do Clube Piratininga convidando o Instituto para as 110- 
menxens de 9 de julho; carta do jornalista Nabor Ceires de Bri- 
to solicitando material fotográfico para o jornal a sair - A Na- 
ção; ofício do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo 
c~municando a composição de sua nova diretoria; ofício do vico- 
presidente dr. Tito Lívio Ferreira comunicendo a realização do 
curso de Bandeirologia a iniciar-se no dia 15 do corrente; ofício 
do Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Berti3ga pedindo 
exemplares de publicações do Instituto para a sua biblioteca; ofí- 
cio do Instituto Histórico de Petrópolis corrvidando para o Con- 
gresso de História de Petróp3lis; ofício da Sociedade de Antro- 
pologia para participação na 4.a reunião da Sociedade de Antro- 
p~logia; carta da Volkswagen do Brasil recusando auxílio para 
as comemorações andradinas; carta da família Macedo Soares 
agradecendo os pêsames do sodalício; carta da Ordem Nacional 
dos Bandeirantes cumprimentado o Instituto pelo brilho das so- 
lenidades andradinas; cartas dos drs. Waldemar Ferreira e Jairo 
Franco, no mesmo sentido; carta do Instituto HistQico do Pará, 
encaminhando trabalh9 de consócio sôbre José Bonifácio de An- 
drada e Silva; carta do dr. Virgílio Corrêa Filho, secretário do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, felicitando o sodalício 
pelas homenagens ao Patriarca; carta do vice-g~vernador Laudo 
Natal no mesmo sentido; carta do Senador Milton Campos, do 
dr. Oscar Thompson, secretário da Agricultura, também de cum- 
primentos peles festividades andradinas; ofício do Cl* Homs 
agradecend~ homenagem ao seu diretor Adib Elias; convite da 
Universidade de São Paulo para a solenidade da posse do Mag- 
nífico Reitor Professor Luiz Antônio da Gama e Silva; carta do 
consócio Antônio D'Avila sôbre distribuição de trabamos de sua 
autoria nas escolas estaduais; comunicaçã~ do consócio Ferreira 
de Vasconcellos sôbre a escolha de Estevam de Almeida para seu 
patrono; o sr. Hélio Damante apresentou indicação no sentido de 



protestar o sodalício contra a troca de nome da Rua Bárbara 
Eliodora, nesta capital, pelo do prof. Colombo de Almeida. O sr. 
Presidente apóia as palavras do orador, resaltando a justiça da 
homenagem ao prof. Colombo de Almeida, cujo nome ilustre po- 
deria ser dado, contudo, a outra via pública sem denominação. 
Nesse sentido o sodalício oficiará à Prefeitura e à Câmara Mu- 
nicipal de São Paulo. O Sr. Nicolau Duarte Silva apresenta, para 
conhecimento da casa, um exemplar da raríssima obra -Anais 
das Ciências, das Artes, e das Letras, de 1820, com a biografia 
de Werrrer e a citação de José Bonifácio, no texto, entre seus se- 
guidores. O dr. Carlos Henrique Liberalli comenta a participação 
d e  Werner na formação científica de José Bonifácio e discorre 
em brilhante improviso sobre aspecto da perwnalidade do Pa- 
triarca. O dr. Alfredo Gomes apresenta as congratulações do so- 
dalício, a serem encaminhadas a D. Carlos Carmelo Vasconcelos 
Mota, pela eleição do novo Chefe da Igreja, S.S. o Papa Paulo 
VI; aplaus~s aos jornais - O Estado de São Paulo e Diário de 
São Paulo - pelas publicações feitas quando do centenário de 
Campos Sales; voto de congratulações com o jornal da colônia 
italiana - O Fanfula - pela passagem de mais um aniversário 
da folha; votos de pesar pelo passagem de mais um aniversário 
da folha; votr>s de pesa pelo falecimento do acadêmico Adelmar 
Tavares, professor Brás Arruda, José Nogueira Pôrto, Ulisses 
Coutinho e Octavio Torres, da Faculdade de Medicina da Bahia 
e Marechal Caiado de Castro, que combateu 20 lado de São Pau- 
lo em 1932. O Sr. Presidente declarou aprovadas todas estas pro- 
p%tas, ficando o Sr. 1.O secretário incumbido das respectivas co- 
municações. O Dr. Alberto Prado Guimarães presta homenagem 
ao prof. Cardoso, destacando a colaboração que irmana brasilei- 
ros e portug&ses. O sr. Luiz Tenório de Brito recorda, a propó- 
sito de Adelmar Tavares episório ocorrido em Águas da Prata, 
quando ajudante de ordens do Presidente Washington Luiz. O 
sr. Vinício Stein Campos propõe os seguintes votos: de congra- 
tulações com a Associação dos Museus Militares pela eleição, pa- 
ra a sua presidência, do Sr. Heribert Seitz, direth do Museu Mi- 
litar de Stocolmo, Suécia; de congratulações com a cicrade de 
Capivari pela passagem, a 10 de julho próximo, do 131.O aniver- 
sário da criação do município; de homenagem ao bravo 2.O te- 
nente de atiradores - Luiz Antônio da Costa Aguiar, mwto nas 
operações de Humaitá, pela passagem, a 3 do corrente, de cen- - 
tenário de seu ingresso na Escola de Cadetes da Praia evrmelha, 
no Rio de Janeiro; de constituições de uma comissão para cuidar, 
no sodalício, do centenário de D. João Batista Corrêa Neri, que 
transcorre a 6 de outubro próximo. O sr. Presidente aprova as 



propostas e nomeia a seguinte comissão para as homenagens a 
D. Neri: Pref. Vinício Stein Campos, Ataliba Nogueira e Arlind:, 
Veiga dos Santos. O dr. Pedro Brasil Bandecchi discorre a pro- 
posta do Sr. Hélio Dsmante e destaca o papel que os Museus His- 
tóricos e Pedagógicos desempenham nesta campanha em defesa 
do patrimônio histórico do Estado. O sr. Tito Lívio Ferreira 
apresenta a sua solidariedade às homenagens tributadas ao prof. 
Manoel Silveira Cardoso; propõe um voto de congratulações com 
o prof. Vinício Sein Campos pw ter sido êste consócio investido 
nas funções de Diretor da Divisão de Relações Públicas da Se- 
cretaria da Educação e manifesta a sua repulsa à impatriótica 
campanha que vem sendo feita contra os Museus Históricos e 
Pedagógicos, instituições de que São Paulo tem necessidade para 
a defesa de seu patrimônio histórico e educação cívica de seu po- 
VD. O sr. Presidente dá estas proposições por aprovadas, ante os 
aplausos do plenário, agradece em nome do prof. início Stein 
Campos as palavras do sr. prof. Tito Uvio Ferreira e, nada mais 
havendo a tratar, declara encerrada a sessão. Para constar la- 
vrou-se a presente ata, que lida e aprovacra, será devidamente as- 
sineda. 

(a.) Aureiliano Leite 

(a.) Luiz Tenório de Brifo 

(a.) Vinício Stein Campos 

(a.) Alfredo Gomes 

ATA DA SESSAO DE 20 DE JULHO DE 1963 

Aos vinte de julho de mil novecentos e sessenta e três, na 
sede social do Instituto Histórico e Geográfico de*São Paulo, 
Rua Benjámin Constant, 158, às catorze hwas e trinta minutos, 
realizou-se a segunda sessão ordinária do sodalício, sob a presi- 
dência do 1P vice-presidente, Prof. Dr. Ernesto de Morais Leme, 
no impedimento por motivo justificad3 do Presidente, sendo os 
trabalhos secretariados pelo Prof. Vinício Stein Campos, 2.O Se- 
cretário funcionando como 1.O, rra ausência por m o t i v ~  justifi- 
icado do titular; Dr. Alfredo Gomes, como 2?, como decorrência 
da substituição. Compareceram, na crmformidade do registro no 
Livro de Presença dos Sócios, a fls. 95 verso, os srs. Drs. Ernes- 
to de Morais Leme, Salvador Rocco, Brasil Bandecchi, Mário 
Leite, Alfredo Gomes, Cel. Arrisson de Souza Ffrraz, Nicolau 
Duarte Silva, Menezes DrumDnd, Isaac Grinberg, Reynaldo 
Kiintz Busch, Almeida Magalhães e Vinício Stein Campos. Com- 



posta a mesa, o Sr. Presidente em exercício deu início aos traba- 
lhos lerrdo as efemérides brasileiras e paulistas, com breve inter- 
rupção para receber o Dr. Almeida Magalhães que entrou no Au- 
ditório, no decurso da referida leitura. P3r determinação da Presi- 
dência, coube ao Dr. Brasil Bandecchi o retorno do Dr. Almeida 
Magalhães após o afastamento por breve enfermidade. Fê-lo em 
oração vibrante realçando o carinho com que txios recebiam o 
intelectual de palavras eloqüente, viva e sábia, o amigo cuja au- 
sência fora intensamente sentida. Emocionado o Dr. Almeida 
Magalhães agradeceu a saudação dizendo que voltava a esta ca- 
sa não como Napoleão nos Cem Dias que conheceu a amargura 
de Waterloo, mas vitorioso porque nos seus Cem Dias de afas- 
tamento via o término com a vitória, traduzida pelas suas cres- 
centes melhoras. Concluída a oração sob salva de palmas o Se- 
nhor 1.O Secretário deu conta do seguinte expediente: 1) ofício 
do Cel. Comt. do Batalhão "Tobias de Aguiar", convidado para 
as cerimônias drr "9 de Julho", no respectivo Quartel. 2 )  - ofí- 
cio do Presidente do Instituto Histórico do Rio Grande do Nor- 
te, contendo a nova Diretoria do Sodalício; 3) - ofício d3 Depu- 
tsdo Leôncio Ferraz, comunicando a concessão ao Sodalício da 
Medalha da C3nstituiçã0, criada pela Assembléia Legislativa do 
Estado; 4) - convite do Cônsul da Dinamarca para um coquetel 
a 15 do corrente; 5) - telegrama da Sra. Presidente do Insti- 
tuto Histórico Guarujá-Bertioga, congratulando-se com o Soda- 
lício pelo êxito das c~memorações do bi-centenário do nascimento 
de José Bonifácio; 6)  - cartão do Prefeito de Bagé sobre a 
criação do escudo de seu Município; 7)  - ofício do Prefeito de 
Iacanga, acompsnhandr, um exemplar do histórico do Município; 
8) - programa do Centro de Estudos Pré-históricos da Repú- 
blica Argentina; 9) - ofício do Instituto Hans Staden convidan- 
do para a conferência sobre Frei Vicente do Salvador. Seguiu-se 
com a palsvra o Cel. Arrisson de Spuza Ferraz que, evocando a 
personalidade do dr. Henrique Lefévre Neves, recentemente fa. 
lecido, prop6s voto de profundo pesar com a comunicação à res- 
pectiva família, o que foi aprovado e no mesmo sentido, quanto 
ao Maestro João Gomes Júnior, prr>nunciou-se o Dr. Alfredo Go- 
mes. Pediu a palavra o Dr. Alberto Prado Guimarães para evo- 
ca algun8aspectos da vida do Dr. Lefévre, demorando-se sôbre a 
fase em que foi presidente do Grêmio Politécnic~, concluindo sua 
oração pelo pedido de registro em ata de voto de pesar pelo fa- 
lecimento diifprrde Alexandre Siciliano Júnior e comunicação à 
família. O Dr. Alfredo Gomes, associou-se às manifestações de 
júbilo pelo retorno do Dr. Almeida Magalhães e informou à Ca- 
sa que a 9 de Julho recebera a Medalha da Constituição, em 



nome do Sodalício, na Assembléia Legislativa a o  Estado, deven- 
ido dela fazer entrega em sessão próxima e que o Dr. Ernesto de 
Morais Leme em breve visitaria Portugal a fim de participar, em 
Coimbra especialmente convidado, dos Colóquios Luso-Brasilei- 
1.0% ressaltando o merecimento de tão elevada honra em que se 
hmenageava a cultura do Brasil e de São Paulo, propondo a 
inserção em ata, de voto de co~~gratulação o que foi aprovado 
tom calorosa salva de palmas, independentemente de ser posta 
em discussão e o Sr. Presidente Dr. Ernesto de Morais Leme, 
agradecendo, salientou que recebia o pronunciamento como ho- 
menagem ao próprio Sodalício. O Dr. Brasil Bandecchi: lem- 
brando o falecimento do ilustre Mestre da Academia do Largo 
de São Francisco, Dr. Brás Arruda propõe voto de pesar e res- 
pectiva comunicação, pelo passamento do Ministro Dr. Ary 
Frarrco. O consócio Nicolau Duarte Silva fala sôbre José Boni- 
fácio nas suas relações com a Maçonaria, apresentando interes- 
sante bibliografia - "Annais da Maçonaria Brasileira" e mais o 
"Calendário Maçônico", t e n d ~  o Sr. Presidente agradecido a co- 
municação e informado que o Dr. Guilherme da Cruz, deverá 
vir de Coimbra a São Paulo, em novembro quando fará confe- 
rência sôbre "José Bonifácio na Universidade de Coimbra". O 
Prof. Vinício Stein Campos comunica que estêve em São José do 
Rio Prêto, representando o Instituto nas festividades do muni- 
cípio, onde foi instalado o Museu Histórico "D. João VI", pedin- 
do  que o Sodalícir, se dirija à Prefeitura Municipal de Rio Prê- 
to congratulando-se pela inauguração do citado Museu, o que 
foi aprovado. O Dr. Almeida Magalhães após agradecer as refe- 
rências feitas pelo consócio Alfredo G>mes, lembra o fato histó- 
rico ocorricro a 20 de julho de 1847, quando foi criado o cargo 
de  Presidente do Conselho (DecretD n.O 523, última peça do re- 
gime parlamentar, nêle sendo provido Manoel ~ l v % s  Branco, co- 
mo 1.O Ministro, acrescentando que cabia ao Instituto manifestar 
respeitos pelas grandes figuras do Império na pessrpa do 1.O Mi- 
nistro, acrescentando que cabia ao Instituto manifestar respeitos 
pelas grandes figuras do Império na pessoa do 1.O Ministro Ma- 
noel Alves Branco, simbolizando o Parlamento da Mmarquia 
e aproveitando o ensejo declarou que se houvesse comparecicro 
a sessão anterior teria pedido a inserção em ata, de vdto de pe- 
sar pelo falecimento de Nelson Romero, cuja personalidade exal- 
t o u  O Senhor Presidente, frism que o Instituto acolhia com en- 
tusiasmo cívico as palavras do orador e que, a Nelson 
Romero, o Prof. Alfredo Gomes já propusera o voto de pesar. 
Encerrada a primeira parte da sessã~,  passou-se à segunda, de  
caráter secreto, para discussão e votação de propostas de candi- 



datos a sócios. O Prof. Nicolau Duaríe Silva, reafirmando con- 
ceitos anteriormente expendidos, manifesta-se contra a admissão 
de  sócios honorários defendendo o principio da limitação da ca- 
tegoria, tal qual ocorre na dos efetivos e o Dr. Menezes Dru- 
mond, no mesmo sentido opina por uma votação contra as pro- 
postas e o Dr. Brasil Bandecchi diz que nem sempre as propos- 
tas vêm suficientemente esclarecidas quanto à qualificação da 
categoria, sendo de parecer que deve ser registrada esta qualifi- 
cação ao serem apresentadas ao Plenário. O Sr. Presidente sub- 
mete à consideração da Czsa a primeira proposta do Dr. Manuel 
dos Reis Araújo, cujo parecer apresenta-o, por um d x  signatá- 
rios, membros da Comissão de Sindicância e Admissão de Sócios, 
como candidato a sócio efetivo e, por isso recebendo prmuncia- 
mento contrário. enauanto os outros membros da mesma Comis- , * 

são apreciam-no como candidato a sócio honorário, ressaltando 
a votação contrária, em 1.O escmtínio. Seguem-se igualmente em 
1.O escrutínio, as propostas dos candidatos CeI. Alfredo Feijó, 
Henrique Lozinskas Alves e Giulio Davide Leoni que se apre- 
sentam com vícios quanto à categoria, suscitando questão de or- 
dem levanteda pelo Dr. Menezes Drumond e apreciada pelo Dr. 
Alfredo Gomes ao se discutir a proposta a Henrique Lozinskas 
Alves. Em face da situação, já comprovada desde a votação da 
primeira propista, o Sr. Presidente acolheu a questão de ordem 
e determinou à Comissão de Sindicância e Admissão de Sócios 
para o respectivo reexeme. Seguiu-se a discussão e votação da 
proposta do candidato a sócio honorário Dr. Luiz Alberto Whl- 
tely que, considerada em ordem, foi aprovada e finalmente, a do 
Sf.. José Leandro de Barros Pimentel, cujo resultado contrári7 
equivaleu ao da primeira proposta votada. Nada mais sendo tra- 
tado, o Senhor Presidente agradeceu o comparecimento e a co- 
laboração dos %resentes, lavrando-se esta ata que vai devidamen- 
te assinada. São Peulo, 20 de julho de 1963. 

(a.) Alfredo Gomes - Secretárioq 

(a.) Aureliano Leite - Presidente; 

(a) Luiz Tenório de Brrto; 

(a.) Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO DIA 31 DE - JULHO DE 1963 

AOS trinta e um dias do mês de julho de mil novecentos e 
sessenta e três, nesta cidade de São Paulo, às quinze horas,, pre- 



sentes os sócios Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício 
Stein Campos, Salvador Rocco, Antônio Augusto de Menezes 
Drumond, Alfredo Gomes, Repaldo Kuntz Busch, Alvarr, da 
Veiga Coimbra, Jos; Bueno de Azevedo Filho, Pedro Brasil Ban- 
decchi, Paulo R ~ m a n o ,  Tito Lívio Ferreira, Américo Bologrra, 
José Gomes Morais Filho, Carlos Penteado de Rezende, Francis- 
co Pires Martins, Carlos Henrique Robertson Liberalli, Nicolau 
Duarte Silva, Arrison de Souza Ferraz, Pedro Oliveira Ribeiro 
Neto, Centídio de Moura Camp~s,  Célio Debes e Mário Leite, 
realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo uma 
sessão extra3rdiriária convocad.a pelo Sr. Presidente Aureliano 
Leite para exame e discussão da matéria a seguir consignada na 
presente ata. Instalados os trabalhos às quinze horas no auditó- 
rio do sodalício à Rua Benjamin Constant, 158, sob a presidên- 
cia do dr. Aurelieno Leite, servindo de secretários, respectivamen- 
te 1.O e 2.O, o Cwonel Luiz Tenório de Brito e Vinício Stein 
Campos, o Sr. Presidente declarou que, ao abrir a sessão não pc+ 
deria deixar de apresentar a todos as suas congratulações pelo 
expressivo comparecimento dos srs. sócios, o que bem patentea- 
va a vitelidade do s9dalício; declarou, a seguir, o Sr. Presidente 
que fora vrocurado por alguns sócios, inconformados com os re- 
sultados das votacõeq de propostas da ses~ão do dia vinte do cor- 
rente, auando .> Instituto. para os candidatos em identidade ab- 
soluta de condicóec - e1e;cáo Dera o auadro de sócios honorá- 
rios. adotara critérios divergentes, acolhendo um, recusando ou- 
outras e tr~nsferindo Dara a é p x a  futura quando melhor eluci- 
dadas as dúvidas existentes. a votacão de outras, e~resentadas 
para êste efeito ao pronunciamento do plenário: declararam OS 

reclamantes que as dúvidas resultadam da confusão existentes 
nas ~ropostas, que se referiam a in~resso no auadm.de sócios ho- 
norários, ao vasso aue os pareceres da Comissão de Sindicância 
se referiam à admissão de sócios efetivos. o aue determinou o 
encaminhamento des o r o ~ x t a s  relativas ao srs. Alfredo Feiió, 
Henrique L. Alves e Giulio Davide Leoni, de novo. à Comissão, 
para o competente reexame e retificacão; tendo, todavia, sido 
votado o caso do candidato anwl dos Reis Araújo, com aquelas 
contradições de pareceres, registrades na ata respectiva í,os re- 
clamantes votaram erradamente contra a admissão do menciona- 
do candidato, quando o desejo era acolhê-Ir> como sócio honorá- 
rio do sodalício. Colocado a questão nesses têrmos, ressaltou o 
sr. Presidente a conveniência de um amplo esclar-to dr, as- 
sunto e, à luz dessas informações, deliberasse o plenário o que 
Ihe parecesse mais acertado aos altos interêsses do sodalício. Fêz 
o Sr. Presidente um apêlo fraternal aos srs. comócios presentes 



no sentido de um cordial e sereno reexame da deliberação ante- 
rior, pois, a seu ver, eram relevantes os elementos que lhe foram 
apresentados pelos interessados. Dada a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso, falou o Sr. Nicolau Duarte Silva a respeito da 
reforma dos estatutos, medida que alvitraria o sr. Presidente e 
com a qual êste anuíra, a fim de impedir contiassem os interes- 
sados ao ingresso no Instituto a fazê-lo através da condição de 
honorários, num evidente falseamento des disposições estatutá- 
rias ou pelo menos do espíritr, que as inspirou. Reconhecia a in- 
justiça feita com relação ao candidato Manoel Reis de Araújo, 
vítima da confusão estabelecida pelos pareceres divergentes da Co- 
missão, propondo que renovssse a proposta de admissão do in- 
teressado e declarando que oportunamente trataria da reforma 
dos Estatutos, como ficara assentado. Falou depois o consócig 
dr. Pedro Brasil Bandecchi sôbre a questão em debate, manifes- 
tardo-se contrário às conclusões do Sr. Nicolau Duarte Silva, a 
respeito da existência de vício na prr,posta original do sr. Ma- 
noel dos Reis Araújo e a sua substituição por outra; ao ver do 
dr. Bandecchi a emtenda manuscrita traduzia a última intenção e 
deveria, nessa qualidade prevalecer; o que houve foi êrro do 
plenário, parte votando e mcandidatr, a sócio efetivo, parte em 
candidato a sócio honorário; nestas condições, propunha o reexa- 
me geral da matéria daquele expediente, tanto do relativo a Ma- 
noel dos Reis Araújo, como ar> do Sr. Barros Pimentel, declaran- 
&-se insubsistente a votação feita nas propostas dêsses dois can- 
didatos. Discursou ainda o dr. Alfredo Gomes, primeiro signatá- 
rio da propcsta de Manoel dos Reis Araújo, declarand~se de 
acôrdo com a proposta do dr. Pedro Brasil Bandecchi e aludindo 
à confusão d '  plenário, na apreciação daquelas propostas. Falou 
igualmente o dr. Antônio Augusto de Menezes Drumond, escla- 
recendo a sua participação nos debates da sessão passada e ma- 
nifestando-se de acôrdo com a reconsideração do ali decidido. Fa- 
laram ainda os srs. Reynaldo Kuntz Busch, Cantidio de Moura 
Campos, - todr,s favoráveis à solução proposta. O Sr. Presidente 
não havendo mais ninguém solicitado a palavra e estando a ma- 
téria sufbientemente esclarecida, colocou em votação a propos- 
ta do dr. Pedro Brasil Bandecchi, a qual foi unânimemente apro- 
vada. Ficou, assim, de nenhum efeito a votação anterior, de 20 
do corrente, desfavorável aos srs. Manoel dos Reis Araújo e Bar- 
ros Pime-evendo o Sr. Presidente encaminhá-las à Comissão 
de Sindicância para ratificaçã~ e retificação, como ficara delibe- 
rado com relação às propostas dos srs. Alfredo Feijó, Henrique L. 
Alves e Giulio David Leoni. O Sr. Presidente agradeceu à casa 



o comparecimento de todos e a decisão dada ao caso das propos. 
tas, declarandc, encerrada a sessão. Nada mais houve e para 
constar, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, 
será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, secretário 
escrevi. 

(a.) Aureliam Leite 

(a.) Luiz Tenório de Brito 

(a.) Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÃO DE 3 D E  AGOSTO DE 1963 

Aos três dias do mês de agosto de mil novecentos e sessen- 
ta  e três, nesta cidade de Sã9 Paulo, à Rua Benjamin Constant, 
158, às catorze horas e trinta minutos, realizou o Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo a primeira sessão ordinária do 
mês, presentes os sócios Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, 
Gomes,Vinício Stein Campos, Mário Leite, Tito Lívio Ferreira. 
Alfredo Gomes, Salvador Rocco, Arrison de Souza Ferraz, Nico- 
lau Duarte Silva, Geraldo Goulart, Leão Machado, Renatc, Me10 
Tucunduva, Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha, Cé- 
lio Debes, Carlos Henrique Robertson Liberalli, Reynaldo Kuntz 
Busch e Afonso de Freitas Júnior. A mesa diretora dos trabalhos 
como determinam os estatutos e o Regimento Interno, ficou as- 
sim constituída: Presidente - Aureliano Leite, 1.O Secretário -- 
Cel. Luiz Tenório de Brito; 2.O Secretário - Vinício Stein Cam- 
pos, orador oficial ad-hoc Alfredo Gomes, substituindo os orado- 
res do Sodalício - Almeida Magalhães e Alcei m y n a r d  Araú- 
jo, ausentes. O Sr. Presidente, abrindo a sessão, recordou o pro- 
grama que o Sodalício vem cumprindo em homenagem à passa- 
gem do segundo centenário do nascimento do Patriarca da In- 
dependência, José Bonifácio de Andrada e Silva; comunicou à 
casa, que para as festividades do dia sete de setembro, na cidade 
de Santos, a Light and Power colocou a disposição do Instituto 
um ônibus com trinta e dc,is lugares, bem como se egcarregou 
do almoço dos excursionistas, o qual será servido na sua Usina 
do Cubatão; leu, a seguir, as Efemérides Brasileiras e Paulistas, 
na forma de costume. Dada a palavra ao Sr. 1.O Secretário, leu 
êle o seguinte expediente: convite para a inaugtmqh da 22.a 
Exposição Coletiva, dia 6 do corrente; carta do Sr. José Pedro 
Machado, de Portugal, agradecendo o diploma de sócio corres- 
pondente estrangeiro que lhe foi conferido pelo Instituto; carta 



dos senhores Wanderley Pinhr> e Artur César Ferreira Reis, Pre- 
sidente e Secretário da Comissão do Congresso comemorativo da 
transferência da capital ci'e Salvador para o Rio de Janeiro; car- 
ta  do consócio Guisard Filho sobre a cr>memoração da Faz de 
Iperoig, em Ilha Bela; livros "A Guerra do Chaco" e "Dansa Ri- 
tual", oferecidos pelo sr. Mário Savelli; exemplar do Diário Ofi- 
íicial da União que publicou o projeto relat iv~ à Medalha de 
Mérito José Bonifácio, do Conselho Florestal; carta do consócio 
Bulcão Sobrinho c~ngratulando-se com o Instituto pela eleição 
da  atual Diretoria; oficio do Instituto Histórico de Sergipe co- 
mulnicando haver sido eleito para o seu quadro social o dr. Car- 
10s Henríque Liberalli; of ic i~  do sr. Félix Guizard Filho, presi- 
dente da Comissão dos festejos do IV centenário de Iperoig, pa- 
lra a sessão de encerramento, a realizar-se dia 14 de setembro 
vindouro, em Ubatuba; comunicação dos srs. Célio Debes e Rey- 
naldo Kuntz Busch de que representaram o Sodalicio na soleni- 
dade de posse dos consócios Carlm Henrique Liberalli, Honório 
Monteiro e Flamínio Fávero, no Censelho Estadual de Educação. 
O sr. Presidente agradeceu as comunicaçÕes e designou o Cor% 
nou Luiz Tenório de Brito para representar o Sodalício na sole- 
nidade, inaugural de 6 do corrente, e o sr. Leão Machado para 
as comemorações de Iperoig. O sr. Presidente cmfere aos srs. 
José Rosa de Castro Pereira e Gilberto Novais Morelli, com as 
solenidades do estilo, a medalha cultural e comemorativa Impe- 
ratriz Leopoldina. Os srs. Carlos Henrique Liberalli e Alfredo 
Gomes fazem entrega, ao Instituto, das medalhas do Patriarca e 
da Revolução Constitucionalista de 1932 conferidas ao Sodalicio 
pela Prefeitura de Santos e Assembléia LegisIativa do Estado, 
respectivamente. Dada a palavra ao orador inscrito para a ses- 
sá3, consócio &el. Arrison de Souza Ferraz, $a Comissão de His- 
tória Militar do ~nstituto, proferiu êle brilhante palestra a res- 
peito da evolução da arte militar, da Antiguidade Oriental acs 
tempos modernos, focalizando as inovações introduzidas pelos 
grandes capitães no processo das batalhas, estudando a utiliza. 
çãz~ dessas técnicas de combate por Anibal, Frederico 11, Napo- 
leão Bonaparte e o Duque de Caxias, êste na destruição do po- 
derio ofensivo de Solano Lopes em Lomas Valentinas. O traba- 

e 
lho do Cel. Souza Ferraz, vazado em linguagem escorreita e ame- 
na, foi ouvido com grande interêsse e calorosamente aplaudido. O 
sr. Presidente cumprimentou-o pela valiosa contribuição para os 
estudos *os da Comissão de História Militar do Sodalício, 
exemplo que deveria ser imitado pelos integrantes das demais 
Comissões; o sr. Mário Leite solicitou esclarecimentos ao orador 
a respeito de Lomas Valentinas, suscitadas pelo livro - E1 In- 



fortunio de1 Paraguai - do Sr. Teodosio Gonzalez. O Carlos Hen- 
rique Liberalli, de início, agradeceu a manifestação do Instituto a 
respeito de sua participaçã9 no Conselho Estadual de Educação; 
comunica que representou o Sodalício com o Prop. Tito Lívio 
Ferreira e Vinício Stein Campos na solenidade comemorativa do 
aniversário de Piracicaba e fundação d9 Instituto Histórco e Geo- 
gráfico daquela cidade; requer seja oficiado eo Departamento 
Municipal de Cultura de Piracicaba pela criação do Instituto His- 
tórico local e passa então a ler o seu bel9 e substancioso estudo 
sôbre a fundação de Piracicsba. Destaca o trabalho do Morgado 
&. Mateus na consolidação da área espanhola do Paraguai e do 
Prata, a importância de Iguatemi com3 baluarte dessa penetra- 
ção e fixação de fronteiras e o povoamento da paragem piraci- 
cabana, ponto de apoio dêsses cometimentos na bacia Paraná- 
Paraguai. A oração do pr3f. Liberalli, eloqüente e erudita, agra- 
dou sobremaneira, provocando calorosos aplausos. O sr. presiden- 
te felicitou-o em nome da casa pela oração, agradecendo-lhe a 
representaçã~ nas solenidades piracicabanas. Foram apresenta 
das moções de pesar pela morte de Lauro Ferreira de Camargo, 
Ministro do Supremo Tribunal, Federal, ex-Interventor do Es- 
tado, e jornalista Paulo Bittencourt. O Prof. Tito Lívio discorre 
sôbre a conferência d3 dr. Carlos Henrique Liberalli e, sobre 
Laudo Ferreira de Camargo, evocou episódios da ação do grande 
Ministro. O dr. Tucunduva fala em apoio às considerações do 
Prof. Tito Lívio Ferreira. O sr. presidente determina a inscrição 
do v9to de pesar em ata e ofício ao filho do exinto, consócio dr. 
Aureo de Almeida Camargo. O sr. Nicolau Duarte Silva justifica 
o voto de pesar pela morte de Paulo Bittencourt, solicitando ofí- 
cios de comunicação de hom,enagens à A~sociaçã~~Brasileira de 
Imprensa, à viúva do jornalista e ao Correio da Manhã. A seguir 
o Sr. Nicolau Duarte Silva apresenta precioso volume que encon- 
trou em sua biblioteca particular - O Cmciliador Luzita-no ou 
O Amigo da Paz e União - Periódico Semanal - 2 20-6-1822 
- editado em Lisboa com a finalidade de combater a separação 
do Brasil de Portugal e no qual se afirma que o Brasil sempre 
fora colônia de Portugal e nessa condição deveria cmtinuar su- 
jeito à metrópole portuguêsa. Ao ver do orador o1 ivpo elucida 
convenientemente a questão - Brasil colônia de Portugal - es- 
clarecendo que S9uthey nada mais fizera que registrar uma rea- 
lidade histórica, corrente em Portugal, ao i n s c a  em sua 
obra. O sr. presidente agradece a comunicação e em nome da me- 
sa defere o pedido a respeito do voto de pesar sôbre Paulo Bit- 
tencourt. O Sr. Leão Machado rec~rda  a passagem do centenário 
de nascimento de Henry Ford e põe em destaque o valor do fa- 



moso inventor e industrial norte-americano que ligou o seu nome 
à aceleração do prxresso mundial; discorre, depois, sôbre a co- 
memoração, em Ubatuba, do IV centenário de Iperoig, a 14 de 
setembro vindouro e propõe que o Sodalício promova também 
uma sessão especial evocativa dr, acontecimento. O sr. presidente 
defere a proposta e declara que oportunamente designará dia e 
hora para a solenidade. O sr. Vinício Stein Campos congratula- 
se com o Instituto pela participação, a convite da comissáo or- 
ganizadora, do prof. Tito Lívio Ferreira no V Colóquio Interna- 
cional de Estudos Luso-Brasileirw, de 2 a 8 de setembro pró- 
ximo, em Lisboa, felicitando ao mesmo tempo o distinto confrade 
pela sua designação para a diretoria do Museu Militar de São 
Paulo; comunica ainda, o prof. Vinício, a criação do Museu His- 
tórico e Pedagógico Padre Vicente Pires da Mota, de Botucatu 
O prof. Tito Lívio Ferreira agradece as referências elogiosas ao 
seu nome e declara ver nas dintinções recebidas uma homena- 
gem ao Sodalício. O dr. Reynaldo Kuntz Busch, em breve dis- 
curso relata sua visita à Vila dos Inventores e ao maravilhoso 
Museu da fundação Ford, nos Estados Unidos. Lembra ao I- 
tituto o transcurso, a 5 do corrente, do dia de Oswaldo Cruz, 
propondo a realização de uma sessão solene comemorativa. O sr. 
presidente acolhe o pedido, ficando a cresignação da data para 
deliberaçá~ oportuna, ouvidos todos interessados. Nada mais ha- 
vendo a tratar foi encerrada a sessão. Para constar, lavrou-se a 
presente ata que lida e achada conforme, vai devimente assinada 

(a.) Aureliam Leite 
(a.) Luiz Tenório de Brito 
(a.) Vinício S@in Campos 

a 

ENTREGA SOLENE D E  MEDALHAS DA IMPERATRIZ 
LEOPOLDINA 

Aos 17 de agosto de 1963, às catorze horas, no auditório do 
Instituto Histórico e Geográfico de Sgo Paulo, compareceram as 
autoridades militares convocadas pelo Presidente Aureliano Lei- 
te - General de Exército Pery Cmstant Bevilaqua, comandante 
do I1 Exército, General Euryales de Jesus Zerbini e Almirante 
Paiva Meira, aos quais foi feita a entrega, com a solenidade do 
estilo, da -lha Cultural e Comemorativa Imperatriz Leopol- 
dina. Falaram no ato o sr. Presidente Aurelian~ Leite, o Orador 
Oficial Professor Almeida Magalhães, saudando os homenagea- 
dos, e o General Pery Bevilaqua agradecendo em seu nome e em 
nome de seus companheiros. 



ATA DA SESSÃO DE 17 D E  AGOSTO DE 1963 

Aos dezessete dias d3 mês de agôsto de mil novecentos e 
sessenta e três, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamiiri 
Constant, 158, às quinze horas, presentes os sócios Aureliano Lei- 
te, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos, Alexandre 
D'Alessandro, Nicolau Duarte Silva, Fausto Ribeiro de Barros, 
José Gpmes de Morais Filho, José Bueno de Azevedo Filho, 
Henrique Oscar Wiedespahn, Tito Lívio Ferreira, Célio Debs ,  
Salvador Cútolo, Américo Bologna, Carlos Drumond, João Gual- 
Jberto de Oliveira, Gabriel Marques, Raul Votta, Hernani Do- 
nato, José Paulo Silveira Cabral, Domingos Laurito, Carlos Pen- 
teado de Rezende, Celestino Fazzio, Manoel Ubaldino de Aze- 
vedo, Afonso de Freitas Júnior, Francisco Teive de Almeida Ma- 
galhães, Gera ld~  Goulart, Aldo Andreoni, Da. Carlota Pereira de 
Queiroz, Arlindo Veiga dos Santos, Francisco Pires Martins, Pe- 
dro Brasil Bandecchi, Ricardo Roman Blanco, João Rabaçal e 
Jacob Pentedo, realizou o Instituto Histórico e Ge~gráfico de São 
Paulo a segunda ses8ão ordinária do mês. A mesa, na forma pre- 
vista pelos Estatutos e o Regimento Interno, estêve constituída 
pelo Presidente Aurealiano Leite e os secretários - 1.O - Cel. 
Luiz Tenório de Brito e 2 . O  - Vinício Stein Campos. Abertos os 
trabalhos o sr. presidente declarou encontrar-se na casa, para 
compromisso e posse o novo consóci~ Sr. engenheiro Aldo Andreo- 
N, designando para introduzi-lo no recinto os srs. Mário Leite, 
Raul Cardoso de Me10 Tucunduva e Alfredo Gomes. Recebido 
com uma salva de palmas, leu e assinou o respectivo têrmo de 
posse, tendo o Sr. presidente declarado que oportunamente pode- 
rá indicar o patrono de sua escolha. O sr. presidente leu as Efe- 
mérides Brasileiras do Barão do Rio Branco e a: Efemérides 
paulistas preparadas pela Comissão do Sodalício. Foram lidas e 
aprovadas as atas das sessões anteri~res. O sr. presidente comu- 
nicou haver representado o Instituto na distribuição de prêmios 
do Moínho Santista, conforme convocação constante de ata an- 
terior, propondo que o sodalício oficie à entidade felicitando-a 
por êsse gesto benemérito de exnltação e estímulo à cultura e à 
ciência. O prof. Almeid'a Magalhães sugere que se oficietambém 
aos ilustres contemplados com os prêmios, professores Van Acher 
e Lourenço Filho, o que foi aprovado. O prof. Alfredo GDmes, 
que se aposentou no serviço público estadual comn diretor do 
Institut:, de Educação Antônio Firmínio de Proença, depois de 
ter exercido a direção do Instituto Fernão Dias Paes, a chefia do 
Ensino Secundário e Normal e outros cargos de relêvo no magis 
Qério oficial db Est'ado, f3i elvo de merecida homenagem de 



seus alunos, colegas e funcionários do ensino, inaugurando-se o 
seu retrato no referido ecilucarrdário. O sr. Presidente representnu 
o Instituto nessa solenidade, solicitando se condgnasse em ata 
a homenagem prestada ao prof. Alfredo Gomes; lembrou ainda 
o sr. Presidente a solenidade d3 dia sete de setembro vindouro, 
a missa na Cape18a Imperial do Ipiranga às oito horas, a viagem 
a Santos para colocação da placa comemorativa no monumento 
dos Andradas e o almôço em Cubatão, oferecido pela Light; à 
noite, a imuguração solene do Museu José Bonifácio. O Prof. 
Tito Livio Ferreira comunica que o Simpósio de História reunido 
em Marília foram aprwadas duas moções, subscritas por Pedro 
Calmon e Maria da Conceição Martins Ribeiro, relativamente à 
necessidade da instalação de museus históricos municipais, exa- 
tamente o trabalho que vem sendo feito pelo consócio Vinicio 
Stein Campos há alguns anos no interior do Estado; propunha 
que se oficiasse ao governador do Estado, à Secretaria da Edu- 
cação e à Assembléia Legislativa, dando-lhe ciência dessa sua 
comuincação, o que foi aprovado. O ST. Arlindo Veigs d x  Santos 
propõe que a comunicação seja extensiva ao Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro. O sr. Alfredo Gomes agradece a2 sr. 
Presidente o seu comparecimento à festa cívioa do Instituto de 
Educação Feminina de Proença; comenta e aplpude o gesto do 
Instituto Histórico, em defesa d3 nome de Bárbara Eliodora, e 
comunica a homenagem que prestou no Tribunal de Júri à me- 
moria de d. Margarida Galvão, e para a qual solicitava um voto 
de pesar e as devidas comuicaçóes, o que foi aprovado. O sr. .&r- 
lindo Veiga dos Santrrs fala sobre o Congresso de História Brasi- 
leira no Século XVIII, promovido pelo Instituto Histórico e Geo- 
gráfico Brasikiro, no Rio de Janeir3, no corrente mês; o sr. pre- 
sidente irrforma que os srs. sócios foram convidados, como consta 
de ata anterior e que irá pessoamente ao Rio para a solenidade 
de encerramento daquele cmclave. O dr. Geraldo Goulart con- 
gratula-se com Guilherme de Almeida pela sua patriótica cam- 
panha em defesa das tradiçóes nacionais. O sr. Vinicio Stein Cam- 
pos comunica haver participado, com os sócios Tito Livio Ferrei- 
ra e Cel. Luiz Tenório de Brito, de uma solenidade cívica na 
cidade d8 São Bernardo do Campo, qusndr> foram entregues me- 
dalhas da Imperatriz Leopoldina ao Prefeito Deputado Lauro 
Gomes, professores Euvaldo de Oliveira Melo, ex-secretário da 
Educação :~rge Rahme; destacou a oferta qeu nessa oportu- 
nidade foi feiba pelo Prefeito Lauro Gomes, no sentido de forne- 
cer toda ajuda material ae  que tivesse necessidade o Museu His- 
tórico e Pedagógico Antonio Raposo Tavares, daquela cidade, pa- 
ra tornar-se um Instituto à altura do progresso municipal. Vo- 



tação de sócios: O sr. presidente submeteu à consideração da 
casa os seguintes expedientes, de propostas de admissão de sócios: 
Em 2.O escrutínio - para sócio honorário - Luiz Albe~to Wha- 
tely, aprovado; Em 1 . O  escrutínio - para sóci9 honorário - Manoel 
dos Reis Araújo, aprovado. Em 1.O escrutínio - para sócio hono- 
rário - Giulio Davide Leoni - aprovado. Em 1 . O  escrutínio - para 
sócio honxário - Erasmo d'Almeida Magalhães, aprovado. Em 
1P escrutínio - para sócio honorário - Alfredo Feijó, aprovado. 
O sr. Celestino Fazzio apresentou o balancete semestral do Ins- 
tituto o qual, acompanhsdo da respectiva dxumentação, fica na 
secretaria do sodalício à disposição dos srs. sócios. Nada mais 
havendo a tratar foi encerrada a sessão. Para constar lavrou-se 
a presente ,ata que lida e achada conforme vai devidamente as- 
sinada. 

(aa) Aureliano Leite 

Luiz Tenório de Brjto 

Vinicio Stein Campos 

SOLENIDADE COMEMORATIVA DA VIDA E OBRA DE 
"OSWALDO CRUZ" 

O Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo realizou 
dia 20 de agosto de 1963 uma sessão solene comemorativa da vida 
e obra de Oswaldo Cruz, ao ensejo do transcurs3 de mais um 
aniversário de  nascimento do eminente cientista brasileiro. A 
mesa estêve assim constituída: Aureliano Leite - presidente. Ce- 
lestino Euzebio Fazzio - secretário ad-hoc, dr.a Ana Leão, repre- 
sentando o Institutr, Oswaldo Cruz, do Rio e Reynaldo Kuntz 
Busch, conferencista da noite e titular da cadeira que tem por 
patrono, no sodalício, o homenageado. Falaram na solenidade que 
teve início às 20,30 horas, os srs. dr. Reynaldo Kuntz Busch, Ana 
Leão, Rubens Cel-sósim9 pelo Centro Acadêmico Oswaldo Cruz 
e prof. Quirino Simões, oferecendo pelo Colégio Oswaldo Cruz, 
desta capital, o retrato de Oswaldo Cruz. O dr. Joaquim Vida1 
agradeceu, em telegrama a homenagem tributada pelo sodalício 
ao grande brasileiro. O sr. presidente agradeceu, a9 final, as belas 
orações, o retrato oferecido ao Instituto, o com-ento dos 
presentes e reafirmou o caminho com que o sodalício cultua a 
memória d~ imortal cientista Oswaldo Cruz, glória de São Paulo 
e do Brasil. 



ATA DA SESSÃO DE 7 DE SETEMBRO DE 1963 

Aos sete dias do mês de setembro de mil novecentos e ses- 
senta e três, nesta cidade de São Paulo, às vinte horas e trinta 
m i n x s ,  à Rua Benjamin Constant, 158,, realizou o Instituto ms- 
tórico e Geográfico de Sãa Paulo a sessão splene de encerramen- 
to  das festividades comemorativas do bi-centenário de nascimento 
de José Bonifácio de Andrada e Silva, transcorrido a 13 de junho 
último. Compareceram, além de numerxio e seleto grupo de visi- 
tantes da sociedade paulistana, os seguintes sócios do s~dalício: 
Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos, 
Leão Machado, Mário Leite, José Romeu Ferraz, José Gomes 
Morais Filho, Domingos Laurito, Pedro Brasil Randecchi, Celes- 
tino Euzebio Fazzio, Francisco Teive de Almeida agalhães, Nico- 
lau Duarte Silva, Salvador Rocco, Celio Debes, para o encerra- 
mento das festividades, que tiveram desenvolvimento desde o p- 
ríodo da manhã a saber: às oito horas na Capela Imperial do Ipi- 
ranga, missa celebrada pelo consócio Monsenhor Paulo Florêncio 
da Silveira Camargo, que proferiu, ao evangelho, eloqüente prédica. 
Em seguiga a comitiva dirigiu-se à cidade de Santos, em ônibus 
especial gentilmente cedido pela Light & Power e ali procedeu 
a inauguração, no mmumento dos Andradas, da placa comemora- 
tiva da passagem do bi-centenário do Patriarca e cujos dizeres 
são de autoria do consócio Ibrahim Nobre; em nome do sod,alício 
falou nessa oportunidade, em brilhante improviso, o dr. Pedro Bra- 
sil Bandecchi, discursando, também, em nome de Santos, o dr. 
Joaquim Duarte Feitosa, do Instituto Histórico e Geográfico de 
Santos. No regresso, a Light &, Power ofereceu a% excursionistas 
do Instituto, e* Cubatão, um lauto almôço, quando falaram, agra- 
decendo, além do presidente dr. Aureliano Leite, numerosos ou- 
tros oradores. Foi então destacada a prestimosa colaboração do 
sr. Mário Savelli, diretor de Relações Públicas da Light, na pro- 
moção dêsse auxílio da poderosa companhia canadense. A sessáo 
solene à noite, às vinte horas e trinta minutos, contou com a pre- 
sença, na mesa diretora dos trabalhos, além do presidente Aure- 
liano ~ e i t z  do 1.O Secretário Cel. Luiz Tenório de Brito, do 2.O 
Secretário Vinicio ~ t è i n  Campos, do General Pery Constant Be- 
vilacqua, comandante do I1 Exército, do Capitão de Mar e Guerra 
Eric Marq-minha, encarregado dos negócios da Marinha em 
São Paulo, prof. Almeida Magalhães, orador oficial, Nicolau Duar- 
'te Silva, conferencista da noite, Ministro José Romeu Ferraz, d. 
Maria Amelia Botelho de Souza Aranha, representante do Ins- 



tituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga, Alfredo Gomes, 
representante do Pen Clube. Aberta a sessão e sumariadas pelo 
sr. presidente as Comemorações feitas pelo Instituto em memória 
da vida do glorioso santista José Bonifácio de Andrada e Silva, 
foram lidas pelo 2.O Secretário as Efemérides do Barão do Rio 
Branco, relativas ao dia sete de setembro. Pelo sr. Capitão de 
Mar e Guerra Eric Marques Caminha foram entregues, no ato 
diversas medalhas do Patriarca e conferidas pela Marinha de 
Guerro a diretores e sócios do Instituto, a saber: Aureliano Leite, 
Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campx, Celestino Euzebio 
Fazzo, Salvador Rocco, Almeida Magalhães, Tito Livio Ferrejra, 
Carlos Henrique Robertson Iiberalli, Alvaro da Veiga Coimbra e 
Mário Leite. Pelos agraciados falou, em brece improviso, o Cel 
Luiz Tnório de Brito. O sr. pres'dznte deqtacou, em seguida, os 
nomes das entídedes que generosa e patr'óticamente, empresta- 
ram o seu concurso financeiro às festividades do Patriarca: Pre- 
feitura Municipal de São Paulo, publicação da Poliantéia; Ama- 
dor Aguiar (Banco Brasileiro de Descontx). Alberto Bonfiglioli 
(Banco AuxilBar de São Paulo), Roberto Moreira (Rhodia Bra- 
sile'ra), Octavio Marcondes Ferraz (Norena S.A.), Walter Bellian 
(Companhia Antártica), Comendedor Pereira de Quelroz, Saraiva 
S.A. (Livraria Acadêmicti), Luiz Medice (Piav'nil S.A.), R3gerio 
George (Cotonifício Giorgi), Dr. Mauro Lndberg Monteiro, Do- 
mingos Fernandes (Fundação S. Domingos) e Light and Power. 
Dada a palavra ao consócio Nicoleu Duarte Silva, discwreu êle 
sôbre a vida de José Bonifácio de Andrada e Silva enumerando 
as diversas fases da vida literária, científica e política do Patri- 
arca e lendo diversos capítulos de obras raras a respeito do gran- 
de  brasileiro. Sucedeu-o na tribuna o prof. ~lrneid; Magalhães 
que, em longo e caloroso discurso, exaltou a figura do Patriaca 
da Independência. Em nome da família do homenageado, falou 
ainda o dr. Gilberto de Andrada. Todos os oradores foram muito 
aplaudidos. O sr. Presidente convidou, então a todos os presen- 
tes, para a solenidade da innauguração do Museu Histórico José 
Bonifácio, n3 oitavo andar do prédio. Cortada a fita que vedava 
o ingresso no recinto, discursou o sr. Presidente, salientando o 
trabalho do dr. Alvaro da Veiga Coimbra, encarregado d~ Museu e 
para o qual s~licitou uma calorosa salva de palmas, no que foi 
prontamente atendido. O Museu apresentava a s p e c t i a r e s s a n t e  
e sugestivo, contando já em seu patrimônio valiosas peças de  alto 
significado histórico, o que permite avaliar o notável desenvolvi- 
mennto que em breve deverá revelar. Nada mais havendo a tra- 
tar, foi encerrada a sessão. De tudo, para constar, lavrou-se a pre- 



sente ata, que lida e achada conforme, será devidamente assinad'a. 
Eu, Vinicio Stein Campos, segundo secretário. a escrevi. 

,(aa) Ameliano Leite 

Virricio Etein Campos 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO DIA 17/9/63 

Aos dezessete dias d'o mês de setembro de mil novecentos e 
sessenta e três, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, às vinte horas e trinta minutos, presentes os consócios 
Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos, 
Alfredo Gomes, Raul Votta, Arris~on de Souza Ferraz, Célio Do 
bes, CarlQta Pereira de Queiroz, Carlos Henrique Liberalli, SaI- 
vador Rocco, Raul de Andrada e Silva e Paulo da Silveira San- 
tos, realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo umn 
sessão extraordinária com uma conferência a cargo do prof. Pier- 
re Monberg, da Universidade de Paris e subordinada ao título: 
Pioneiros e plantadores - vinte anos depois. A mesa estêve as- 
sim constituída: Presidente - Aureliano Leite, 1P Secretário 
Coronel Luiz Tenório de Brito. - 2.O secretário - Vinício Stein 
Campos. Convidados Dr. Marinho Lutz, presidente da Light and 
Power, Dr. Carlos Henrique Liberalli, do Conselho Estadual de 
Educação e Erasmo d'Almeida Magalhães, da Socied'ade Geo- 
gráfica  rasae eira. Aberta a sessão o Sr. Presidente explicou o o b  
jetivr> da sessão e discorreu sôbre a personalidade do conferen- 
cista, Dr. Pierre Monbeig, lente da Unversidade de Paris e que 
viera a São Paulo, eo tempo do dr. Armando de Sales Oliveira 
para integrar o corpo docente da recém-fundada Universidade de 
São Paulo. A seguir o consócio Mário Savelli leu uma saudação 
ao c~nferencista, enaltecendo-lhe a obra educacional. O prof. 
Pierre Níonbeig proferiu, então, a sua apreciada palestra, discor- 
rendo sôbre a marcha da penetração aos paulistas e o deslocamen- 
to das culturas cafeeiras no decurso das sucessivas gerações, pe- 
lo valeyn D ~ ~ a í b a ,  as regiões da noroeste, alta Paulista, alta So- 
rocabana, norte do Paraguai etc., entremeando as suas afirmações 
com interessantes comentários a respeito do processo de desmata- 
rnento ainda em uso no país. O t rabalh~ do prof. Monbeig foi 
muito apreciado e calor~semente aplaudido pela fina assistência 



presente à solenidade. O sr. Presidente encerrando a sessão, feli- 
citou o conferencista pela sua brilhante palestra, comentando di- 
versos tópicos da instrutiva conferência. Nad'a mais, para cons- 
tar lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai de- 
vidamente assinada. Eu, Vinício Stein C,amp:,s, secretário, escre- 
vi. 

(aa) Aureiiamo Leite 

LuTz Tenório de Bríro 

Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO DE 2 1 DE SETEMBRO DE 1963 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de mil novecentos 
e sessenta e três, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin 
Constant, 158, às catorze horas trinta minutos, presentes os só- 
cios Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito. Vinício Steim Cam- 
pos, Alexandre D'Alessandr~, Tito Lívio Ferreira, Raul Votta, 
Francisco Pires Martins, Célio Debes, Raul Renato Cardoso de 
Me10 Tucunduva, Domingos Laurito, Gabriel Marques, liorena 
Guaraciaba, Eldino Brancante, Mõria Helena Brancante, Rey- 
naldo Kuntz, Busch, José Cardoso de Melo, Mário Leite, Ricardo 
Roman Blarrco, Afonso de Freitas Júnior, Américo Bologna, Ar- 
lindo Veiga dos Santos, Sebastião Pagano, Alberto Prado Guima- 
rães e Alfredo Gomes, realizou o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo a segunda sessão ordinária d:, mês. Presidiu a se+ 
são do d ~ .  Aureliano Leite, servindo de secretários, respectiva- 
mente 1.y e 2P, os consócios Coronel Luiz Tenório de Brito e 
Vinício Stein Campos, servindo de 3rador oficial ad-hoc, na 211- 
sênci,a dos titulares, o prof. Alfredo Gomes. Participaram da me- 
sa a convite do Presidente, os srs. General Aluízio de Miranda 
Mendentes, Arnérico Bologna, Alfredo Gomes e Dr. Ambrósio Pe- 
rera, cônsul da Venezuela em São Paulo. Encontrando-se na ca- 
sa do consócio recentemente eleito, sr. Presidente designou os 
consócios dr. Francisco Pires Martins, Célio Debes e Mário Leite 
para introduzi-lo no recinto. Recebido sob palmas, assinou o res- 
pectivo livro de posse. O dr. Mário Leite, designado pelo presi- 
dente, saudou-o em nome da casa, recordando os assinalad3 ser- 
v i ~ o s  que prestou 20 pais no setor das comunicações ferroviárias, 
tanto no norte do Brasil, como n:, Paraguai. O dr. Luiz Alberto 
Whately proferiu breve oração de agradecimento.'m*residen- 
te procedeu a entrega de medalhas da Imperatriz Leopoldina a 
d Carla Strambio, Coronel Stelita Ribas, Nagib FeIix Cury, Ma- 



noel Mendes Sansarro, êste presidente da Casa de Portugal, de 
Campinas. Dada a palavra a 3  Sr. 1.O Secretário para a leitura do 
expediente, apresentou êle as seguintes comunicações: o sodalí- 
cio foi representado pelo Sr. Cel. Arrison de Souza Ferraz na so- 
lenidade do Centro de Formação de Ofici'ais da Fôrça Pública, 
pelo Sr. presidente nas reuniões do Instituto ItalsBrasileiro, do 
Instituto Hans Staden, tendo o Sr. 1.O Secretário representado O 

Instituto na Academia Paulista de Letras, na conferência sôbre 
o Duque de Caxias; telegrama do Embaixador José Carlos de 
Macedo Soares, de agradecimentc, pela manifestação de pesar 
quendo do falecimento de sua exma. esposa; convite da Comissão 
do IV centenário de IPEROIG; lista de moedas ofertadas pelo 
consócio Alvaro da Veiga Coimbra, ao Museu Jc,sé Bonifácio; 
oferta do dr. Caldeira Filho, do livro História de Campinas; o Sr. 
Geraldo Goulart representou o sodalício ns Semana Nacional de 
Filatelia. Firam lidas e aprovadas as atas das sessões anteriores 
e lidas as Efemérides Brasileires do Barão do Rio Branco e Pau- 
listas, na forma do costume O consócio Francisco Pires Martins 
doou ao Instituto, para a sala da presidência. um armário para 
a sala da pres'dência, um armário para livros, destinedi a conter 
obras de consulta frequente aos srs. diretores; o sr. Ambrósio Pe- 
rera comunicou haver entregue à Academia de História de Cara- 
ces o retrato que lhe enviara o çodalício, de José Bonifácio de 
Andrada e Silva, descrevendc, a solenidade cívica que lá se rea- 
lizou, de homenagem ao Brasil na pessoa de seu grande filho; o 
sr. presidente agradeceu a comunicação, informando-o do tributo 
tsmbém prestado pelo Instituto à memória de Bolivar e à efígie 
do Libertad~r. ~ferecid~a a esta casa; o Prof. Tito Lívio Ferreira 
relata, em breve oração, a viagem que vem de fazer a Portugal, 
como representante de São Paulo no V Colóquio de Estudos Luso- 
Brasileiros, nm Universidade de Coimbra; o prof. Alfredo G ~ m e s  
solicitou a inscrição em ata de um voto de congratulações pelo 
êxito da representação do Instituto nessa honrosa missão cultural, 
pois integraram a representação brasileira nesse certame os profs. 
Tito Lívio Ferreira, Ernesto Leme, Waldemar Ferreira, Amora 
França. O Sr. Reynaldo Kuntz Busch requereu um voto de pesar 
pelo falecimento do Embaixador Sebastião Sampaio, ocorrido em 
'onze de &gosto, o que foi aprovado. Foi igualmente consignado 
um voto de pesar pelo falecimento do escritor Fernando Nobre, 
sendo designados os srs. Américo Bologna, Alfredo Gomes e Ce!. 
Luiz Tenório de Brito para representarem o sodalício nos fune- 
rais. ~ a s S a m [ b e  à votação das propostas foram então votadas e 
aprovados os seguintes ~andid~atos ao ingresso no quadro social 
do Instituto: sócios honorários: 2." votação: Manoel dos Reis 



Araújo, Erasmo d'Almeida Magalhães, Cel. Alfredo Feijó, Giulio 
Davide Leoni, José Leandro de Barros Pimentel. Em l.a votação 
foram aprovados: Lauro B.arros Siciliano, Alvaro do Amara1 e 
Henrique Alves. Nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente de- 
clarou encerrada a sessão e, para constar, eu, Vinício Stein Cam- -- --p 

pos, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, será devidamente 
'assinada. Eu, secretário escrevi. Em tempo: Peir, sr. Alfredo Go- 
mes foi apresentada a proposta da inscrição em ata de um voto 
tTe pesar pela morte de d. Maria Eugênia Celso, o que foi apro- 
vado. Célio Debes comunicou haver se desobrigado da comissão 
que lhe fora delegada pelo sr. Presidente no dia 18 - dezoito - 
da homenagem à constituição de 1946; o dr. Raul de Melo Tu- 
cunduva propôs uma menção de aplausos ao General Pery Cms- 
tant Bevilacqua, Comandante do Segundo Exército, pela sua pa- 
triótica atitude, nesta difícil conjuntura nacional, o que foi apro- 
vado. Falou sobre o mesmo assunto o dr. Alberto Prado Guima- 
rães. O sr Presidente se associa a manifestação do plenário e in- 
forma que já havia estado no Quartel General do I1 Exército, le- 
vando o seu apoio ao Comandante Pery Bevilacqua. Nada mais. 
E u s n i c i o  Stein Campos, secretário escrevi. 

(a.) Aureliano Leite 

(a.) Luiz Tenório de Brito 

(a.) Vinicio Sfein Carnpm 

ATA DA SESSÃO DE 5 DE OUTUBRO DE 1963 

Aos cinco de outubro de mil novecentos e sessenta e três, 
nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, às ca- 
torze horas e trinta minutos, presentes os sócios lureiiano Leite, 
Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos, Arrissm de Souza 
Ferraz, Celestino Euzébio Fazzio, Geraldo Goulart, Domingos 
Laurito, Salvador Rocco, Carlos Henrique Robertson Liberalli, 
Alfredo Gomes, José Paulo da Silveira Cabral, Maria Arnélia Ar- 
iuda Botelho de Souza Aranha, Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Leão Machado, Reynaldo Kuntz Busch, Alberto Prado Guima- 
rães, Afonso de Freitas Júnior, Manoel dos Reis Araújb e Alfredo 
Feijó realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a 
primeira sessão ordinária db mês, sob a presidência do Dr. AU- 
reliano Leite, servindo de secretários, respectivq---+a 1: e 2.O, 
os srs. Cel. Luiz Tenório de Brito e Vinicio Stein Campos. O sr. 
presidente comunica à casa encontrarem-se na sala da presidên- 
kia os consócios, recentemente eleitos, Manoel dos Reis Araújo e 



Coronel Alfredo Feijó, designando os srs. Alfredo Gomes, Albertc 
Prado Guimarães e Geraldo Goulart para, em cc,missão, introdu- 
zi-los no recinto. Recebidos sob palmas, leram e assinaram o res- 
pectivo livro de compromisso e posse, sencfo saudados pelo cm- 
sócio Alfredo Gomes, designado como orador oficial ad-hpc, ria 
ausência dos titulares. Respondeu, agradecendo, o Sr. Manoel dos 
Reis Araújo. Comparecendo neste atc,, o sr. dr. José Leite Pedro 
Cordeiro, ex-presidente do sodalício, convidou-o o Sr. presidente 
para tomar assento à mesa diretora dos trabalhos. Foram entre- 
gues, a seguir, cc,m as solenidades do estilo, as medalhas da Im- 
peratriz Leopoldino a d. Ilda do Céo Marques Rosa e sr. Adelino 
Ricciardi. O sr. presidente explica a finalidade da Medalha e O 

merecimento dos agraciados, especialmente o sr. Adelino Riccar- 
di, que tão assinalados serviços acaba de prestar ao Instituto e 
às c~memoraçóes Andradinas, encarregando-se da impressão da 
magnífica Poliantéia, publicação que encerrou com a chave de 
ouro as homenagens à memória de José Bonifácio de Andrada e 
Silva. Recebeu também a venera IMPERATRIZ LEOPOLDINA 
o sr. José Antônio Araújo. Falaram, agradecendo, o Sr. Domingos 
Lauritc, por d. Ilda do Céo e o sr. Adelino Ricciardi. Foram lidas 
e aprovadas as atas das sessões anteriores. Leu o Sr. presidente 
na forma do costume, as Efemérides Brasileiras do Barão dò Rio 
Branco e a Efemérides Paulistas elaboradas pela Comissão do 
Instituto. Expediente: O Sr. I? secretário apresentou o seguinte 
expediente: Carta do Sr. Marcondes Ferraz, agradecendo a home- 
nagem prestada ao seu pai; carta da Presidente do Instituto His- 
tórico e Geográfico Guarujá-Bertioga agradecendo a colaboração 
dc, Instituto na preparação do Curso de Histórias Antigas do 
Brasil; ofício do Comandante Geral da Fôrça Pública agradecen- 
do convite para as festas do Patriarca; carta do Desembargador 
icente de ~ a u f o  Vicente de Azevedo sobre a hemeroteca e que 
vai adiante, transcrita; carta do Presidente do Instituto Histórico 
de  Mirras Gerais remetendo exemplar da História da Literatura 
Mineira; ofício do Prefeito de São Roque remetendo brazão de 
armas do município, de conformidade com a solicitação feita pe- 
lo sodalício, em requerimento do dr. Antônio Augusto de Mene- 
zes DrumoncP da Comissão de Heráldia; carta d~ sr. José B. Ama- 
ral convidando o sr. Aureliano Leite, para proferir no Colégio Es- 
tadual Culto à Ciência, de Campinas, uma conferência sobre o 
Patriarca; convite do Instituto Hans Staderr para a sessão c m e -  
morativa4d-L 25.O aniversário de fundação; carta do sr. Sá 
Carvalho agradecendo remessa do fascículo José Bonifácio; carta 
do S. Orestes Francisco remetend~ o livro sôbre a Fôrça Pública 
e Corpo de Bombeiros; carta do Sr. Tarcísio Damy de Souza San- 



tos, convidando para as homenagens programadas em honra do 
prof. Carlos Gr>mes de Souza Shalders; carta do diretor do Moí- 
nho Santista convidando para a solenidade da entrega dos prê- 
mios do corrente ano; convite da Irmandade da Santa Casa para 
as homenagens ao Dr. Altino Arantes; convite do Prefeito de Pin- 
dam~nhangaba para as comemorações à Guarda de Honra do 
Príncipe Regente de 1822; carta do deputado André Nunes Jú- 
nior, comunicando haver consignado, de sua verba mensal, na As- 
sembléia Legislativa, a doação de Cr$ 250.000,OO (duzentos e 
cinqüenta mil cruzeiros); carta do Sr. Desembargador Vicente de 
Paulo Vicente de Azevedo tendo o seguinte teor: "São Paulo, 25 
de setembro de 1963. Meu digníssimo Presidente. E' do conheci- 
mento de V. Exa., que o Instituto Histórico de São Paulo sofreu 
três mudanyas. Ora, dos roman~s nos vêm a opinião, ou crença, 
de que três mudanças valem por um incêndio. Não creio, entre- 
tanto, que em conseqüência das mudanças, tenha desaparecido, ou 
perdido, algo do patrimônio intelectual como desgraçadamente 
aconteceu cDm o nosso Arquivo Público de São Paulo. O que se 
passou em relação ao Instituto não pode, nem deve ser levado à 
culpa, nem à responsabilidade de ninguém. Não quero que esta 
carta tenha siquer a aparência de censura ou crítica. Meu inten- 
to é dirigir a V. Excia. um caloroso apêlo no sentidp de ser or- 
ganizada, de modo a poder ser consultada, a coleção de jornais 
antigos de São Paulo, que o Instituto pssui:  A ocasião é a mais 
oportuna, porque o Instituto tem, no momento, a felcidade de os 
seus destinos se encontrarem confiados às m ã ~ s  dedicadíssimas de 
V. Excia. e mais: O bibliotecário ser êsse moço de  extraordinário 
valor, o pesquisador em6rito e incansável que se chama Carlos 
Penteado de Rezende. A coleção de jxnais antigos de São Paulo 
que o Instituto possui, é preciosa. Quem o diz não sou eu, que pa- 
ra tal me falece competência. E' uma autoridade n8 assunto, que 
todos nós veneramos e não n% cansamos de admirar: Afonso A. 
de Freitas, nosso antigo presidente que com paciência beneditina 
escreveu o trabalho recolhido em nossa Revista: A Imprensa Pe- 
riódica de São Paulo. Passo a palavra a Afonso de Freitas: "ti- 
vem% de recorrer às seguintes coleções, além de nosso arquivo 
particular e da Nomenclatura de Mayette,  por nós sempre cita- 
da quando dela nos utilizamos: "do Instituto Hstórico C eGogrX- 
fico de São Paulo, incontestàvelmente a mais preciosa do Estado, 
depois, de enriquecida com a vdumosa coleção a êle oferecida 
pelo major Cláudio Barbosa", (Separata da Revista). pág. 815. 
Bastava o que ficou expedido. Evidentemente b a s m s  que- 
ro documentar a riqueza de nossas coleções e encarecer a ne- 
cessidade de serem reorganizadas: Alfredo de Carvalho - Ancais 



$a Imprensa Periódica Pernambrrcaraa, de 1821 e 1908, Recife, 
Tip. do jornal de Recife, 1908, diz à pág. 313, na0 412. "A Sema- 
na" - Periódico científico e literário. Pernambucano, tip. Freitas 
Irmão, 1865, n.O 412. "A Semana" - Periódico científico e lite- 
rário, tip. Freitas Irmão, 1865, nP 1 e único (?) saiu a 17 de ju- 
nho. Publicado por uma associação, era redigido por Antônio de 
Souza Pinto e Cláudio Gomes Barret2. Raríssimo Biblioteca Pú- 
blica do Estado". Ora, o Instituto Histórico de São Paulo possui 

o n.O 5 (tive em mãos e anotei) o que permite completar a in- 
formação de uma autxidade do porte de Alfredo de Carvalho. De 
conseguinte até em relação a jornais não paulistas a nossa cole- 
ção é rica. Certo de que Este apêlo encontrará eco favorável não 
só no alto critério de V. Excia. com2 no dos demais eminentes 
membros dêsse sodalício, pede licença para se subscrever o maiq 
indigno sócio e admirador de V. Excia. Vicente de Paulo Vicente 
ide Azevedo". O Sr. Presidente agradeceu as comunicações e, com 
relação ao caso hemeroteca, pela qual tem respondido s Sr. Ni- 
cr>lau Duarte Silva, esclareceu o sr. Presidente que o consócio 
Ibrahim Nobre se ofereceu para obter do Govêrno recursos e 
técnicos para a reorganização do valioso acêrvo, cuja conserva- 
ção, como muito bem assinala o ilustre missivista, é assunto de 
intaêsse até mesmo nacional; o dr. Pedro Brasil Bandecchi, com 
a palavra, proferiu o elogio histórico dk Jwé Ataíde Marcondes 
de Taubaté, cujo centenário de nascimento transcorre no corrente 
ano; destacou o orador, muito aplaudido pela assistência a figu- 
ra do pdítico, do poeta, do historiador, do artista, devotado ao 
culto da música, em suma, de brasileiro ilustre que deixou memó- 
ria inesquecível e marcante, nas tradições de sua terra e do seu 
país; o Sr. Presidente felicitou o dr. Bandecchi pela sua oração; 
o dr. José Pedro Leite Cordeiro oferece, ao sodalíci~, a cópia fo- 
tostática de b m  documento da Academia Real das Ciência, de 
Lisboa, sôbre o livro de Frei Gaspar da Madre de Deus - m- 
mórias para a História da Capitania de São Vicente. tendo o sr. 
presidente gradecido a valiosa oferta; o Sr. Carlos Hennque Li- 
beralli comunica a passagem do aniversário de Prudente de Mo- 
rais, a quadro do corrente, sugerindo que na leitura das Efemé- 
rides sejam destacados os fatos mais expressivos do período, e 
não apews do dia da sessZi9, pois êsse fato impede, por vêzes, 
a, recordação dos episódios importantes da História de São Paulo 
e do Brasil em virtude de não serem coincidentes eom os &as 
das reuniões; relata a instalação, nessa data - 4 de outubro - 
em ~i-do Instituto Histórico e Geográfico daquela cida- 
de, solenidade presidida pelo dr. Aureliano Leite e assistida tam- 
bém por êle orador e Vinício Stein Campos, diretor do Serviço 



de Museus Históricos do Estado; propõe um voto de cmgratula- 
qõesi com o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba e o seu 
presidente, sr. Flávio de Toleão Piza; comunica ainda o prof. 
Carlos Henrique Liberalli, que o Grupo de Trabalho das comemo- 
rações Andradinas, de Santos, está ultimando a publicação, em 
três volumes edição fac-similar, das obras de José Bonifácio, de- 
vidamente comentadas por especialistas; exibiu, o orador, algu- 
mas folhas da obra em preparo. O sr. Presidente agradece ao ss. 
Libe~alli a sua comunicação e defere r> pedido de congratulações 
com os confrades piracicabanos. O sr. Mário Leite relata a ho- 
menagem prestada na Escola Politécnica ao seu fundador, prof. 
Carlm Gomes de Souza Schalders no centenário de seu nasci- 
mento e p r w e  conste da ata um voto de congratulações pela 
auspiciosa efeméride. No mesmo sentido, apoiando as considera- 
ções do dr. Mário Leite, fala o dr. Alberto Prado Guimarães. O 
prof. Vinício Stein Campos comunica à cada, em complemento à 
,cuação do dr. Carlos Henrique Liberalli, que Piracicaba devia a 
êste operoso e dinâmico consócio a fundação, naquela cidade, do 
Instituto Histórico e Geográfico local, fato que foi devidamente 
salientado na oportunidade da instalação pebs oradores piraci* 
cabanos, recendo o dr. Liberalli consagradora homenagem à qual 
propunha o aplauso dêste sodalício; informou ainda o prof. Virrí- 
cio Stein Campos que o Museu Histórico Prudente de Morais, 
de Piracicaba, ofereceu ao Instituto Histórico e Geográfico as de- 
pendências de que venha a necessitar a fim de que as duas enti- 
dades funcionem em Piracicaba como uma unidade cultural e 
preencham dêsse modo, cabalmente, as suas altas finalidades. O 
sr. Presidente acolheu as palavras do prof. Vinício, ressaltando o 
merecimento do dr. Carl3s Liberslli. cujo meritório trabalho em 
Piracicaba igualmente assistiu, conclundo por deferir um voto de 
congratulações. Nada mas havendo a tratar foi ertcerraàa a ses- 
são e, para constar. lavrou-se a presente ata que, lida e achada 
confome será devidamente aprovada. 

(a.) Aureliano Leite 

(a.) Luiz Tenório de Brito 

(a.) Vinício Stein Campos 

HOMENAGEM A D. JOAO CORREA NERY 
I 

Aos dez dias do mês de outubro da mil nov-ssen- 
ta  e três, nesta cidade de São Paulo, no edifício sede do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo. as desessete e trinta horas, 



realizou-se uma sessão solene de homenagem à memória do Bis- 
po D. João Batista Corrêa Nery, cujo centenário de nascimento 
transcorreu a seis do corrente. Compareceram ao ato, que foi pre- 
sidido pelo dr. Aureliano Leite, os srs. Cel. Luiz Tenórir> de Brito, 
1.O Secretário, Tito Lívio Ferreira, vice presidente, Reynaldo 
Kuntz Busch, Célio Debes, Celestino Fazzio, Monsenhor Paulo 
Florêncio da Silveira Camargo, Geraldo Goulart, Raul Va~tta e d. 
Maria Amélia Botelho de Souza Aranha, do quadro social do so- 
kialício e mais D. Idílio José Soares, Bispo de Santos, Cxonel Ei- 
nar de Lima, representante do Comandante do I1 Exército, De- 
sembargador Manoel Gomes de Oliveira, Prof. Ataliba Nogueira, 
Monsenhor João Batista de Carvalhp, dr. Licurgo de Castro San- 
tos Filho - presidente da Academia Campinense de Letras, Pe- 
dro de Oliveira Ribeiro Neto e Monsenhor José de Castro Nery, 
da  Academia Paulista de Letras, - Américo Bologna, do Sin- 
dicato dos Jornalistas, Comandante Erick Marques Caminha, re- 
presentente dos Negócios da Marinha em São Paulo, dr. Salvador 
Rocco, representante da Sociedade Veteranos ãe 32 - M.M.D.C., 
representante do Reitor da Universidade de São Paulo, dr. Car- 
10s Henrique Robertson Liberalli, representante do Cpnselho Es- 
tadual de Educação, dr. Teodoro de Souza Campos Júnior, re- 
presentante do Centro de Ciências Letras e Artes de Campinas 
e provedor da Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento 
da Catedral de Campinas, Inspetor Geraldp Nunes de Oliveira. 
representante da Guarda Civil de São Paulo, dr. Honório Mon- 
Yeiro representante do Pen Club de São Paulo, &. Ricardo Cum- 
bleton Daunt,.dr. Alberto Prado Guimarães, representante do Ins- 
tituto de Engenharia, havendo justificado a ausência x srs. Lau- 
Ido Natel, vice-governador do Estado, Cândido Garcia Machado, 
isr. Walter Belian, Luiz Antônio da Gama e Silva, Amador Agui,ar, 
Hiretorias do Jóquei Clube, Clube Piratininga, João Marçal 
Abreu, Manoel dos Reis Araújp, Comendador Pereira de Queiroz 
e vice-prgfeito Freitas Nobre. Discursaram na oportunidade, em 
brilhantes e calorosas orações, o Prof. Ataliba Nogueira, Monse- 
nhor João Batista de  Carvalho, e o dr. Ricardo Gumbletm 
Daunt, focalizando a vida e a obra do saudoso Bispo de Campi- 
nas. - m r a l  da Escola Cantorum do Institut2 Teológico 
Pio XI da Congregação Salesiana apresentou diversos números 
de folclore nacional, muito aplaudidos. 



ATA DA SESSAO SOLENE DE 26 DE OUTUBRO DE 1963 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de mil novecentos e 
sessenta e três, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Cons 
tant, 158, às catorze horas e trinta minutos, presentes as. consó- 
cios Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Cam- 
pos, José Pedro Lete Cordeiro, Ernesto Leme, Tito Lívio Ferrei- 
ra, Alceu Maynard Araújo, Carlos Henrique Liberalli, Alfredo 
Gomes, Ibrahim Nobre, Nicolau Duarte Silva, Celestino Euzébio 
Fazzio, Célio Debes, Paulo Silveira Cabral, Salvador Rocco, AI- 
berto Prado Guimarães Leão Machado, Reynaldo Kuntz Busch, 
Arlindo Veiga dos Santos e Arrison de ~ o ú z a  Ferraz realizou o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, com as solenidades 
de estilo, a sessão de encerramento do ano social e de elogio dos 
sócios falecidos em 1963. Presentes numerosos representantes 
üas famílias dos homenageados, que tomaram assento à mesa, sob 
Ia presidência do dr. Aureliano Leite, servindo de secretários, resi 
pe&ivamente, primeiro e segundo, o Coronel Luiz Tenório de 
Brto e Viníco Stein Campos, foi aberta a sessão e dada. a palavra 
ao prof. Arnaldo Azevedo, que em brilhante oração, exaltou a 
figura de José Pereira de Queiroz, cujo centenário de nascimento 
transcorreu no mês de outubro fluente. Falou a seguir o orador 
oficial Alceu Maynard Araújo, no impeãimento do prof. Almeida 
Magalhães, ainda não restabelecido do mal que o vitimou. Refe- 
riu-se o dr. Maynard Araújo, em felizes e comovidas palavras 
que a todos emocionaram, aos saudosos companheiros mortos em 
1963 e que são os seguintes: Ministro Laudo Ferreira de Camar- 
go, Fábio da Silva Prado, Edward Carmilo, Ruy Bloen. João 
Amoroso Neto, Cônsul Alvaro Soares Brendão, F rnando de Al- 
meida Nobre, João Dornas Filho, Luiz Ribeiro do 6 alle, Bernardo 
Pedra1 Sampaio, Ariston de Azevedo e Cpronel Lúcio Rosales. O 
sr. presidente apresenta ao orador os cumprimentos de casa pelo 
desempenho que deu à delegação estatutária, propõe um minuto 
d e  silêncio em homenagem aos ilustres mortos, agradece às exmas. 
famílias presentes o hniroso comparecimento e encerrando a ses- 
são, convida-os para uma visita ao Museu Histórico José Bonifá- 
cio. Nada mais. Para constar, eu, Vinici~ Stein Campos,%ecretário, 
lavrei a presente ata, devidamente assinada depois de lida e acha- 
da conforme. 

(a.) Aureliano Leite - 
(a.) Luiz Tenório de Brito 

(a.) Vinício Stein Campos 



OUTORGA DE MEDALHA 

Solene outorga da Medalha Imperatriz Leopoldina T Exma. 
esposa do General Pery Constarrt Bevilacqua, Comandante do 
I1 Exército. 

Aos doze de novembro de mil novecentos e sessenta e três, 
nesta cidade de São Paulo, edifício dr, Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, as vinte horas e trinta minutos, por convo- 
cação do Presidente Aureliano Leite, reuniu-se solenemente o so- 
dalício para entrega solene da Medalha Imperatriz L e v l d i n a  
à exma. Sra. D. Nayda Escobar Bevilacqua, espôsa do General 
Pery Constant Bevilacqua, Comandante do I1 Exército. Aberta a 
sessão pelo sr. Presidente Aurelisno Leite, servindo de secretá- 
rior, respectivamerrte 1P e 2?, Luiz Tenório de Brito e Vinicio 
Stein Campos foram convidad- para compor a mesa as seguin- 
tes autoridades, que se encontravam presentes: General Pery 
Bevilacqua, Ministro Octavio Marcondes Ferraz, Dr. Alberto 
Prado Guimsrães, Alfredo Gomes, Capitão de mar e guerra Erick 
Marques Caminha. d. Cely Tenório de Brito, General Euryale 
de Jesus Zerbini, Dna. Cinira Morato Leme e a homenageada. 
Para introduzir np recinto dna. Nayda Escobar Bevilacqua o Sr. 

Presidente designou a seguinte comissão: d. Maria Mota e Silva, 
Maria Helena Brancante, Estela Andraus, Alaíde Borba, Cely 
Tenório de Brito e Carolina Ribeiro. A convite do Sr. Presidente 
assumiu a direção dos trabalho o Sr. Embaixador José Carlos de 
Maceclo Sr,ares, o qual fez a entrega da venera à ilustre dama. 
Falaram na oportunidade, além do Sr. Embaixador, Presidente, 
Perpétuo do I ~ t i t u t o  Histórico e Geográfico Brasileiro, d. Lígia 
Ferreira Lopes, dr. Aureliano Leite, d. Nayda Escobar Bevilacqua 
e General Pery Constant Bevilacqua. O Coral Paulistano apre- 
sentou três númerm de folclore e o Hino da Independência. to- 
dos muito aplaudidos. Encerrando a solenidade o Presidente Au- 
reliano Leite convidou a todos para uma visita ao Museu José 
Bonifácio, no que foi atendidp pela grande e seleta assistência 
que 1otava.o auditório do Instituto. 

(a.) Ameliano Leite 

(a.) Luiz Tenório de Brito - ( a .  Vinício Stein Campos 



ADVERTÉNCIA AO LEITOR 

Três razões justificam a elaboração dêste trabalho subordina- 
do ao título "Contribuição para a Cronologia Administrativa da 
Província de São Paulo, no período de 1835 a 1872": 

a )  - a indicação do nome do Autor para integr:ar a Co- 
missão das Efemérides Paulistas do Imtituto Histó- 
rico e Geográfico de Sãr, Paulo que está ultimando 
os dados para divulgação, em publicação própria do 
Sodalício; 

b) - os estudos, já realizados pelo Autor, referentes ao sé- 
culo XIX, para obra cuja figura central é o Dr. João 
Teodoro Xavier, Presidente da Província, de  1872 a 
1875; 

c) - o fato de possuir, em sua Biblioteca, volume que con- 
tém os Regulamentos expedidos pelo Govêrno P r s  
vincial para execução das diversas Leis Provinciais, 
coligidos e anotados pelo Bacharel José Cândido de 
Azevedo Marques, e mandados imprimir pelo Dr. 
João Teodoro Xavier, em 1874. 

Não é demais acrescentar que a Comissão de Redação da 
Revista do Instituto Histórico, tamb.m integrada pelo Autor, de- 
cidiu dar preferência à publicação de documentos que contribuís- 
sem para elucidação d x  fatos históricos. Nada tão oportuno do 
que a resenha de atos administrativos que espelharp  (os mais 
fugazes) e fotografaram (os mais duradouros) aspectos da vida 
política, social, cultural, e sua disciplinação, na Cidade e na Pro- 
víncia. 

E' certo que até 1857, as manifestações do Poder Executivo 
mereceram menção a tópicos principais, extraídos dos Regula- 
mentos, conforme a fonte. De 1861 a 1872, o Autor limitou-se a 
simples referência a ser, possivelmente, esmiuçada em fuiura pu- 
hlicação, para atender às orientação imposta de não serem divui- 
gados estudos excessivamente longos visando ao maior número 
de colaborações, capazes de enriquecerem, pela qualidade, o pres- 
tigioso órgão do Instituto Histórico. Assim, o Autos . -r a 
tratar do assunto, com a mesma disposição, ou, aproveitá-lo para 
apreciações delimitadas pelas vinculações das matérias. 

ALFREDO GOMES 





CONTRIBUIÇÃO PARA A CRONOLOGIA 
ADMINISTRATIVA DA PROVÍNCIA D E  SAO PAULO 

NO PERÍODO 1835 a 1872 

Alfredo Gomes 

25 de agosto - Francisco Antônio de S ~ u z a  Queiroz, Vice- 
presidente da Província, baixa Regulamento e s t a b  
cendo os deveres dos Prefeitos e Subprefeitos. Obs.: 
à Lei n.O 18 de 11 de abril de 1835, que criou os car- 

,gos de Prefeito, foi revogada pela de n.O 4. de 29 de 
janeiro de 1838, que reverteu a outras as atribuições 
destas autwidades. 

1836: 

25 de junho: José Cesário de Miranda Ribeiro, Presidente 
da Província, baixa Regulamento sobre a arrecadaçáo 
do dízimo provincial: Obs.: estavam sujeitos ao dizí- 
mo: açúcar, algod'áo, café, tabaco. fumo, gado vacum t. 
cavalar e quaisquer prxlutos da lavoura e criação. As 
leis fundamentais, objeto dêste Regulamento são as de 
nP 4, de 12 de março de 1835, e n.O 40, de 18 de março 
de 1836. 

1837: 
1.O de julho: Bernardo José Pinto Gavião geixoto, Presi- 

dente da Província baixa novo Regulamento para a 
arrecadação do dízim3 provincial. Obs.: a Lei n? 7, 
de 8 de fevereiro de 1837, isentou de todo e qualquer 
impôsto, por espaço de 20 anos, o chá produzido na 
Província. A Lei n.O 2, de 30 de janeiro de 1839, 
isentou do dízimo p3r espaço de 10 anos, o sabão fa- 
bricado na Província. A Lei n.O 2, de 21 de fevereiro 
de 1840, isentou d3 pagamento do dízimo 0% gêneros 
exportados para fora do Império. A Lei nP 1, de 6 de  
fevereiro de 1845, isentou do dízimo por 10 anos, os 
couros curtidos na Província. Pelo a 
no 10, de 19 de  fevereiro de 1845, foi -i reduzido a % 
o dízimo dos gêneros que pagavam 5, e a 876, dos que 
pagavam 10. A Lei n.O 12, de 18 de setembro de 1848, 



no art. 2 1, estabeleceu regras de incompatibilidade 
por parentesco entre os Exatores de rendas e seus Es- 
crivães Pelo art. 30, da Lei n.O 10 de 7 de maio de 
1851 foi criado o impôsto de 5 réis por arroba para 
os gêneros que embarcassem na ponte de embarque 
da Cidade de Santos, impôsto que foi elevado a 10 
réis, por arroba, pelo art. 26, da Lei n.O 14, de 19 de 
julho de 1852, e transformado em um real por qui- 
lograma, pelo art. 33 da Lei do Orçamento de 1870. 

1838: 
30 de maio - O Dr. Venâncio José Lisboa, Presidente da 

Província, baixa Regulamento para a Secretaria do 
Govêrno. Obs.: A Lei n.O 19, de 1P de março de 1838, 
estatuiu regras para a aposentadoria dos diversos 
Empregados Provinciais A Lei n.O 20, de 8 de março 
de 1842, criou um Arquivo Público sob a inspeção do 
Secretário do Govêrno. A Lei nP 21, da mesma data 
e que criou os empregados da Secretaria da Assem- 
bléia, im+lhes a obrigação de servirem no Arquivo 
Público no intervalo das sessões da mesma Assem- 
bléia. 

3 de agosto: - O mesmo Presidente baixa Regulamento 
para o Diretório Vacínico, composto de um Professor 
Diretor Geral da Vacina da Província, um Ajudante 
Vacinador e um Secretário. Obs.: Pela Lei do Orça- 
mento de 1874. foi o Govêrno autorizado a organizar 
um Instituto Vacínico (art. 13, Disp. Transit.) 

29 de novembro - O mesmo Presidente baixa Regulamen- 
põ.a os Registros do Rio Negro e de Sorocaba visando 
aos donos ou condutores de tropas, 

25 de fevereiro - O mesmo Presidente baixa, de acordo 
com o Bispo Diocesano, Regulamento para as Escolas 
de Teologia Dogmática e Instituições Canônicas e de 
Teologia Moral e História Sagrada e Eclesiástica 

e (Escolas da Sé Catedral, seguindo-se no provimento 
das Cadeiras o estatuído para o concurso das Cadeiras 
do C w o  Jurídico. Obs.: as Cadeiras foram extintas, 

-9 as de Latim e Normal da Sé, pelo art. 17 da 
Lei no 16, de 10 de julho de 1867, que autorizou o 
Govêrno a jubilar os Professores na razão do tempo 
de  serviço. 



16 de abril - O mesmo Presidente baixa Regulamento pa- 
ra a arrecadação do impôsto de aguardente, obrigan- 
do os engenhos ou fábricas de açúcar e aguardente a 
se  matricularem na Contadoria Provincial. O impôsto 
de 20% era cobrado mas próprias fábricas. Em a& 
tamento a êste Regulamento, surgiu outro, de 26 de 
agosto do mesmo anr>, baixado pelo Desembargador 
Manuel Machado Nunes, Residente da Província, 
dispondo, entre vários dispositivos, que as guias p 
deriam ser preenchidas por qualquer pessoa, a rogo 
de proprietário ou administrad~r de engenho ou fá- 
brica de aguardentes que não soubesse escrever. 

4 de outubro - O Desembargador Manuel Machado, Pre- 
sidente da Província, baixa Regulamento para a Ins- 
trução da Guarda Nacional, separando a Província em 
quatro grandes divisões, cada uma das quais submeti- 
da a um Instrutor-Geral, abrangendo Corpos, Cumpa- 
nhias e Secções sediados nos municípios. Obs.: A Lei 
de 19 de setembro de 1850, deu nova organização à 
Guarda Nacional do Império. 

1840: 

17 de junho - O mesmo Presidente estabelece o serviço do 
C o r p ~  de Murrieipais Permanentes. Obs.: A Lei n.O 11, 
de 2 de março de 1837, estatuiu regras para o Corpo 
de Permanentes, alterada pela Lei n.O 13, de 25 de fe- 
vereiro de 1841, que estabeleceu o serviço com mais 
pormenores que o próprio Regulamento. 

17 de junho - O mesmo Presidente baixa Regulamento pa- 
ra a arrecadação dr> imposto de prédios urbanos. Obs.: 
os fundamentos dêste impôsto são o Alvará de 27 de 
junho de 1808, Carta de Lei de 27 de agosto de  1830 
e Lei de 8 de outubro de 1834 (arts. 36 e 39). O im- 
&to da décima dos prédios urbanos pela Lei n.O 12. 
de 3 de março de 1837, foi reduzida a 5%. A Lei n.O 
9, de 9 de março de 1840, aplicou o rendimento d h t e  
impôsto para a iluminação, matrizes e cadeias dos rese 
pectivos municípios. Pelo art. 42, da Lei no 17 de 26 
de março de 1840 foram isentas dêste impôsto as po- 
voações que tivessem menos de 100 
10, de 22 de fevereiro de 1842, deu às Nmrn. Camaras 
cipais o lançamento e cobrança dêste impoisto; foi, po- 
rém revogada pela Lei nP 28, de 8 de março de 1844, 



que restabeleceu a de n . O  9, de 9 de março de 1840. 
Pelo art. 15, da Lei n.O 10, de 19 de fevereiro de 1845, 
foi extinto o impôsto de prédios urbanos, menos pard 
os conventos de frades, mas essa mesma Lei, no art. 
14, deu às Câmaras Municipais o impôsto de arma- 
zéns. A Lei nP 24, de 2 de julho de 1850, no art. 24, 
3 4.O, elevou a 10% a décima dos prédios pertencentes 
a conventos de frades. Pelo art. 45, da Lei n.O 31, de 
7 de maio de 1856, foi criedo o impôsto de 5% sôbre 
o rendimento anual dos prédios da Capital. 

17 de junho - O mesmo Presidente, Desembargador da 
Relação do Maranhão, baixa Regulamento para a ilu- 
minação pública da Capital e Santos, estabelecendo 
101 lampiões de quatro luzes, para a iluminação da Ci- 
dade de S. Paulo, e 60, para a de Santos, não median- 
do entre uns e outros mais de 35 braças, nem menos 
de vinte. Os lampiões seriam acesos todas as noites, 
desde o terceiro dia depois da lua cheia até o quarto 
depois da lua nova. inclusive, e conservar-se-iam ace- 
sos desde a entrada da noite até a meia noite, se mais 
cedo não saísse a lua. Obs.: A Lei n.O 35, de 16 de 
março de 1846, estatuiu que a iluminaçã3 da Capital 
fosse feita por meio de arrematação enual. mas pela 
Lei nP 11, de 18 de fevereiro de 1847, foi o Govêrno 
autorizado a contratar a iluminaqão da Capital com 
Afcnso Miliet, ou com quem melh~res condições ofere- 
cesse; e, desde então, êste ramo de serviço foi feito por 
contrato com participação, em virtude de várias leis es- 
peciais da Assembléia. até o ano de 1863, em que foi 
o &trato celebrado com a Companhia de Gás, a 26 de 
dezembro. 

2 de julho - O mesmo Presidente baixa Regulamento para 
as Superintendhncias da Fazenda Provincial, discri- 
minando a existência de tantas Superintendências 
quantas fossem as Comarcas Judiciárias, ficando a do 
Município da Capital debaixo da imediata inspeção 
da Tesouraria Provincial. A partir de 1842 não mais 
foram preenchidos cargos de Superintendentes. 

8 de julho - O mesmo Presidente baixa Regulamento par& 

/ pósitos Judiciais de dinheiro ou letras mercantis, 
que se fizessem, ou em virtude de mandados de quais- 
quer Justiça da Província, ou por omsigmção volun- 
tária das partes em juízo. 



1.O de agosto - O mesmo Presidente ba.ixa o Regulamento 
para o Gabinete Topográfico, criado na Capital da Pro- 
víncia, pela Lei Provincial de 24 de março de 1835, 
tendo por fim: a )  - formar Engenheirx de Estradas; 
b) - servir de depósito aos instrumentos necessários 
para trabalhos geodésicos, aos dbcumentos topográficos 
da Província, que se pudessem obter, e a biblioteca 
anál~ga à do Estabelecimento. Obs.: A Lei n.O 10, de 
24 de março de 1835, que criou na Cap;tal um Gabi- 
nete Topográfico, foi suspensa pela de nP 29, de 31 de 
março de 1838, e restabelecida pela de n.O 12, de 12 
de março de 1840, que motivou o Regulamento refe- 
rido. Pelo art 1.O, da Lei nP 31, de 12 de março de 
1846, foi o Gabinete Topográficr, anexado à Diretoria 
de Obras Públicas; e, afinal, suprimido pelo art. 24, da 
Lei nP 27, de 23 de abril de 1849. Pela Lei nP 23, de 
de 22 de junho de 1850, foi o Govêrno da Província 
autorizado a mandar passar diploma aos alunos do Ga- 
binete que se mostrassem habilitadzm. O Curso de En- 
genheiro de Estradas era de 2 anos. Os candidatos de- 
viam ter a idade de 15 anos, saber ler e escrever, e as 
quatro operações aritméticas, gramatica da Língua 
Nacional, e traduzir correntemente o Francês. 

1841 : 
27 de março - Rafael Tobias de Aguiar, Presidente da 

Província, baixa Regulamento para o Destacamento 
na Estrada de Santos, para evitar as deserções das 
praças do 10.O Batalhão de Ceçadxes estacionadas no 
Depósito dessa Cidade. O Destacamentq que era ren- 
dido mensal ou trimestralmente, possuía "de entre os 
Oficiais Inferiores do mesmo Batalhão um Sargento 
e um Cabo, que além da inteligência, e atividade que 
devem ter, saibam ler e escrever sofrivelmente" e seis 
Guardas de confiança. 

25 de maio - O mesmo Presidente baixa Regulamento para 
xo Seminário da Vila de Itu que passou a se denomi- 

nar Colégio Ituano. O Colégio era regido por um DI- 
retor e por d3is Pedagogos, propostos pela Câmara 
(de Itu) e aprovados pelo Govêrno, aue acumulavam 
a obrigação de ensinar "Primeiras Leras, S- 

trumeitais e Vocal, Latim, Francês e Filo%?%- 
tras matérias serão ensinadas à proporção cro aumen- 
to das rendas do Cdégio". Obs.: A Lei n.O 35, de 16 



-- - - 
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de março de 1846 (art. 5P) mandou adir a este Se-# ' minário as aulas de Latim e Primeiras Letras do se- 
xo masculino da Vila de Itu. O Regulamento baixado 
por Tobias de Aguiar foi revogado pelo de 18 de ja- 
neiro de 1847, assinado pelo Presidente da Prwíncia, 
Manuel da Fonseca Lima e Silva. Pela Lei nrP 24, 
de 2 de  julho de 1850 (art. 19), o Govêrno ficou com 
o direito de nomear e demitir os Diretores s mestres 
do Seminário, sendo a nomeação e demissão aos pro- 
fessores sob proposta dos Diretores. Ao curriculum 
acrescentaram-se História e Geografia, ganhando o . 
professor dessas disciplinas seiscentos mil réis anuais, 
assim como o de Fihofia,  mas podiam, como os de- 
mais jantar no Colégio, enquanto o professor de Mú- 
sica percebia apenas cento e cinquerrta mil réis anuais. 
e o Diretor que tinha residência e mesa no Colégiq 
recebia a gratificação de duzentos e cinqüenta mil réis 
anuais, podencro acumulá-la com a regência de qual- 
quer cadeira "quando para elas tenha aptidão". Os 
alunos das classes de Filosofia, Geografia e História 
estavam excluídos das penas de palrnatoadas, mas não 
ficaram isentos da reclusáo solitária por uma até vinte 
è quatro horas. 

30 de agosto - Miguel de Sousa Me10 e Alvim, do Conse- 
lho de Sua Majestade o Imperador, e Presicrente da 
Provincia, baixa Regulamento para os Registros nos 
Juízos, Secretarias das Câmaras e de Corpos da Guar- 
&ia Nacional, determinando: a )  - a existência nos 
~ W Z O S  de Direito, de Livro para registro das ordens 
que fossem dirigidas pelo Govêrno da Província; b) - e de outro para o registro dos ofícios que OS titu- 
lares dos Juízos de Direito dirigissem ao Govêrno, ou 
Bs demais autoridades; c) - as Câmaras Municipais 
e os Comandantes de Corpos da Guarda Nacional 
também passlaram a ter idênticos livros; d)  - nume 
ração dos ofícios dirigidos pelas autoridades, memio- 
' nadas anteriormente, ao Govêrno; e)  - obrigação, 

por parte das autoridades mencionadas, de enviarem, 
de três meses, relação das ordens recebidas do Govêr- 

/ om declaração das aatas e objeto de cada um. 

21 de fevereiro: - O Barão de Monte Alegre (José da Cos- 
I ta Carvalho), Presidente da Província, baixa Re- 



gulamento Provisório criando Juízes Municipais e De- 
'egados de Polícia em cada município da Província. 

1P de março - O mesmo Presidente, pelo Ato desta data, 
em cumprimento da Lei n.O 261, de 3 de dezembro de 
1841, cria Subdelegados de Polícia em todas Fregue- 
sias e Capelas Curadas da Província. 

16 de abril - O mesmo Presidente da Província que, ag9ra, 
acrescenta as referências de Conselheiro de Estado de 
Sua Majestade o Imperador, Grão-Cruz da Imperial 
Ordem do Cruzeiro e Senador do Império, baixa Regu- 
lamento para a Guarda Policial. 

2 de setembro - O Presidente da Província José Carlos Pe- 
reira de Almeida Tôrres. baixa Instruções para os En- 
carregados do recrutamento na Província. 

1844: 
14 de outubro - Manuel da Fonseca Lima e Silva, Presi- 

dente da Província, em aditamento às Instruções de 2 
de setembro de 1842, dispõe sôbre a aplicação de no- 
v- Instruções acêrca do Recrutamento, tôdas refundi- 
das pelas Instruções de 15 de outubro de 1851, para o 
recrutamento do exércit9, assinadas pelo Presidente da 
Província José Tomás Nabuco de Araújo. Eram encar- 
regados do recrutamento Delegados de Polícia. Subde- 
legados de Polícia e seus subalternos. Não escapavam 
do recrutamento os "conhecidamente desordeiros, e va- 
dios, que não tiverem ofício, indústria, ou ocupação ho- 
nesta e legal" e guardas nacionais "relaxados n9 servi- 
ço dos corpos a que pertencem". Havia numerosas ex- e 
ceções, inclusive estavam isentos do recrutamento os es- 
tudantes "que apresentarem atestados dos respectivos 
professôres, que certifiquem sua aplicação e aproveita- 
mento". Havia tal terror em ser recrutadr, que poucos se 
apresentavam voluntárim ou eram "voluntários" em que 
se empregavam algemas e correntes para conduzi-los 
"no caso de necessidade e indispensável segurança". 

e 
26 de outubro - O mesmo Presidente baixa Regulamento 

para a Arrecadação do Impôsto sôbre Gêrrefios vendi- 
dos em Leilão, na razão de 1% deduzido do valor de 
qualquer que seja vendido em leilão, -.O se- 

''- ja o tempo que êste dure". Obs.: as Leis fundamental . 
dêste i m w t o  são a Geral, de 15 de novembro de 1831 
(art. 5P, !j 12) e Provinciais n.O 40, de 18 de março 



de 1836 (art. 7.O), e n . O  40, de 23 de março de 1844 
(art. 18) .  

26 de outubro - O mesmo Presidente baixa Regulamento 
para a arrecadação do Impôsto de carne verde e sub- 
sídio das rezes, organizado na forma da Lei no 40. de 
23 de março do mesmo ano (1844), também dito Re- 
gulamento para a arrecadação do impôsto de came 
verde e subsídio literário. Obs.: o fundamento dêste 
impôsto é a Lei n.O 8, de 23 de março de 1835, que 
alterou o Alvará de 3 de junho de 1809. A Lei n.' 35, 
de 16 de março de 1846 (arts. 22 e 24) estatuiu re- 
gras para a cobrança dêste impôsto. A Lei na0 2, de 5 
de março de 1849, deu às Câmaras municipais o pro- 
duto do mesmo impôsto e a sua cobrança e a da Ga- 
pital também o de armazéns, etc Pela Loi nso 13, de 
19 de março de 1858 foi restabelecida a Lei nP ?? 
de 5 de março de 1849, revogada por lei anterior (a 
de nP 24, de 2 de julho de 1850, art. 25), e mandado 
arrecadar pelas Coletorias os impostos de carne verde, 
aguardente, e subsídio literário, e entregá-los às Câ- 
maras para aplicá-los as obras das matrizes, cemité- 
rios, abastecimento de água potável e calçadas dos 
respectivos municípíos. A Lei n.O 60, de 20 de abril 
de 1865, deu à Câmara Municipal da Capital os im- 
postos de carne verde e subsídio literário, o novo im- 
pôsto de 6$400 e o de aguardente e a respectiva co- 
brança. Pela Lei n? 77 (art. lo), de 24 de abril, 
também de 1865, foi tirada às Coletorias e dada aos 
Procuradores das Câmaras Municípais a arrecadação 
dê%tes impostos. 

26 de outubro - O mesmo Presidente baixa Regulamento 
para a arrecadação do nbvo impôsto de 6$400 dos ar- 
mazéns, tabernas e botequins de serra acima, bem co- 
mo o impôsto de aguardente nacional e estrangeira. 
Obs.: Pela Lei nP 10 (art. 15), de 19 de fevereiro de 
1845, foram os engenhos isentos no pagamento do im- 

o pôsto de aguardente. 
31 de outubro - O mesmo Presidente baixa Regulamento 

para o Corpo de Guardas Municipais Permanentes 
ndo a organização, disciplina e administração 

economica do referido Corpo. Eram alistados cidadãos 
C - brasileiros de 17 a 40 anos de idade, com robustez a 

bom procedimento que, após ouvirem a leitura de al- 



guns dispositivos do Regulamento (arts. 4.O, S.', 6.O 
14, 19, 20, 21 22) prestavam juramento aos Santos 
Evangelhos de cumprir bem, pronta e fielmente todas 
as ordens superiores concernentes ao serviço, de ser 
fiel ao Imperador, e ao Sistema Político adotado no 
Império. Uma das companhias contava um 1.O C% 
mandante (Capitão), um 2.O Comandante (Tenente), 
2 Sargentos (1.O e 2.O), um Furriel, 4 Cabos, um Cor- 
neta e 51 soldados, num total de 6 1  elementos. Os 
infantes eram armados com espingardas, rifle. pistola, 
baioneta e espada, e os cavalarianos só portavam cla- 
vina, pistola e espada, sendo a duração das armas, de 
fogo prevista para 10 anos, mais a baioneta, a espads 
de infantaria e a de cavalaria tinham a duração calcula- 
da ~espectivamente, e m  10, 8 e 6 anos. Tanto os in- 
fantes como os cavalarianos recebiam, cada qual, um 
capote e uma garupa de capote que deviam durar 4 
anos. Obs.: Pela Lei n.O 4, de 6 de setembro de 1848 
(art. 10), foi aprovado o Regulamento com exclusão 
de algurrs artigos (2.O, 3.O, 4.O e 7 . O  e os Títulos 
2.O e 3P). Esta Lei e a de n.O 24, de 23 de abril de 
1849, permitiram o recrutamento, em casos extraordi- 
nários, o que foi revogado pela Lei nP 111 (art. 5.O). 
de 10 dejunho de 1850, e a Lei nP 8 de 24 de abril 
de 1851, baniu do Corpo a pena de morte. 

31 de outubro: - O mesmo Presidente baixa Regulamento 
para a arrecadação da taxa de heranças e legados, or- 
ganizado em conformidade da Lei Provincial de 2 3  de 
março (art. 21). Obs.: As Leis fundam8ntais desta ta 
xa são os Alvarás de 17 de junho de 1809 ($$ 8.O e 9.O) 
e de 2 de outubro de 1811 ( 8  16), e as Leis do Orça- 
mento geral de 1833 e 1836. A Lei nP 17, de 26 de 
março de 1840 (art. 38), isentou da décima as doa- 
ções de liberdade e os legados deixados aos escravos 
para êste fim. Pela Lei n.O 4, de 19 de fevereiro de 
1945 foram isentas de taxa as Casas de lk!~ericórdia~~ 
e a de n? 3, de 25 de agosto de 1848, isentou de taxe 
18, de 2 de maio de 1853, dispôs sobre o legado de usu- 
o Recolhimento de Santa Clara de S 
fruto aos maiores de 70 anos, a de n.O y 30, de 10 de 
de 1854 (arts. 41 a 43), estatuiu regras para a cobran- 

1 - ça do legado cfe usufroto, e marcou a percentagem dos 



empregados do Juízo. a de n.O 331, de 25 de abril de 
1855 (art. 23), firmcw a competência do Juízo da PTO- 
vedoria para o inventário entre maiores, quando exis- 
tisse testamento e décima a pagar-se. A do mesmo nP, 
porém, de 7 de maio de 1856, (arts. 43 e 44) mandou 
cobrar a taxa das doações n a o r f i s ~ ,  quando irre- 
vogáveis, regulando o Govêrno o método da fiscaliza- 
ção, e revogou o art. 29 da lei n.O 10, de 7 de maio de 
1851. A Lei nP 39, de 4 de maio de 1858, no art. 30, 
isentou do impôsto os legados renunciados a favor dos 
herdeiros forçados, as imagens sagradas, vasos e as es- 
molas a pobres e às Igrejas. A Lei de Orçamento de 
1863 (art. 9.O) mandou que as rendas provenientes iia 
décima relativa às doações causa-nnrrtis fôssem escri- 
turadas separadamente das que procedessem do impôs- 
to de heranças e legados e determinou (art. 10) que 
os de heranças, legados e doações arrecadados na Ca- 
pital fôssem diretamente recolhidos ao Tesouro Provin- 
cial. 

20 de dezembro: - O mesmo Presidente baixa Regulamen- 
to para a arrecadação da meia sisa dos escravos, orga- 
nizado em virtude do art. 21 da Lei Provincial nP 40 
de 23 de março de 1844. O impôsto era arrecadado 
deduzindo-se 5% do valor de qualquer escravo que 
fôsse vendido, trocado, adjudicado, dado ou cedido em 
solução de divida, ou vendido para aquisição de renda 
vitalícia. Estava, contudo, isenta do impôsto a aquisi- 
ção,de liberdade por qualquer título que fôsse bem as- 
sim a troca de escravo por escravo, ou bem de raiz, 
salvo da quantia cDm que se inteirar o prêço em troca 
do escravo (Lei n? 17, de 26 de março de 1840, arts. 
34, 35 e 36). O contrato de compra e venda de escra- 
vos era celebrado por escritura pública, ou escrito par- 
ticular assinado pelos contratantes e duas testemunhas. 

*Havia casas de leilão, e consignação para venda de es- 
cravos, devidamente registrados a fim de exercerem 
"a sua indústria". Obs.: As leis fundamentais do impôs- 
to de meia sisa são o Alvará de 3 de junho de 1809 

, as Leis de Orçamento Geral de 1832, 1835 e 
1836, a Lei Provincial de 26 de março de 1840 (arts. /--' 
34 e 37). Pela Lei nP 27 de 23 de abril de 1849, foi 
suspema, por dois ano4 a arrecadação dêste, impôsto, e 



criada a matricula geral para todos os escravos. Pela 
Lei nP 8, de 19 de mai:, de 1862 (art. 1.O, 3 17) foi 
criado o impôsto de 10$000 sôbre cada escravo de 10 
a 50 anos pertencentes aos conventos. Existem nume- 
rosos outros atos a respeito. 

20 de dezembro - O mesmo Presidente baixa Regulamento 
para a Casa de Educação dos meninos pobres da Ire 
perial Cidade de S. Paulo, do qual era Diretor nato o 
Presidente da Província que deveria visitá-la algumas 
vêzes, "para que possa conhecer pessoalmente de sua 
administração, do progresso instrutivo dos Educandos, 
e da capacidade e eficácia d:, do Diretor econômico", 
cabendo-lhe, ainda, "receber as contas trimensais e or- 
çamentos, é, além disso, as informações que exigir; 
para que possa ter o mais cabal conhecimento da ca- 
sa". O Presidente da Província nomeava o Diretor que 
devia reger a Casa, sendo "amovível, conforme os in- 
terêsses do estabelecimento", preferindo-se o casado, o 
Mestre de Primeiras Letras e o Capelão, mas os ser- 
ventes eram admitidos e despeados a único arbítrio 
do Diretor. Éste percebi 300$000 anuais, o Mestre de 
Primeiras Letras 200$000 e o Capelão 100$000, en- 
quanto os serventes recebiam 320 réis diários "proven- 
do-se-lhes o vestuário". Além das obrigações próprias 
do mistér de ensinar o Mestre de Primeiras Letras 
devia "ser, como um extremoso pais dos educandos 
prudente, e vigilante nas funções de Mestre, e dar-se 
a respeito, tratando-os, todavia, com, afabilidade e 
brandura". A Casa recebia só meninos e que tivessem 
completado a idade de 6 anm, nela podendo permane- 
cer até os 14 anos, quando deveriam "ser indispensà- 
velmente destinados para artistas nas oficinas da Fá- 
brica de Ferro de S. João de Ipanema, ou para os ar- 
senais de Guerra e Marinha da Corte, conforme pre- 
ferirem". Obs.: Pela Lei n? 14, de 4 de .março de 
1842, foi criada na fazenda de Sant'Ana uma "Escola 
prátim" para cultura e fabrico do chá que cr>meçou 
com a dotação de 1:000$000 (Lei n.O 24, de 8 de 
março de 1844). Pela Lei de Orçam 
28) foi o Govêrno autorizado a criar neste Esta 

ninw em serviços mecânicos. 

v 
cimento uma ou duas oficinas para habilitar os me- 



7 de janeiro: - O mesmo Presidente baixa Regulamento 
para o Seminário de Meninas brfãs e Educandas. Em 
alguns pontos, êste Regulamento é concordante com o 
de dezembro do ano ante ri^, para a Casa de Educa- 
ção dos meninos pobres. O Semirrário das Educandas 
estava, também, sujeito a autoridade e inspeção do 
Presidente da Província que o devia visitar a miúdo. 
mas nêle havia, para o regime geral administrativo; 
econômico e instrutivo, uma Regente, responsável pe- 
la direção da Casa, uma mestra encarregada do ensino 
de coser, bordar e outras prendas, serviços e misteres", 
"que pertencem à economia doméstica, próprios do se- 
xo feminino", um Mestre de Primeiras Letras; um Ca- 
pelão, um Cirurgião, e serventes, além de um Síndico 
com o encargo da arrecadação e distribuição das fun- 
dos integrantes do patrimônio ao Seminário (dota- 
ções oficiais,, contribuições de pensionistas, legados e 
donativos). Regente, nomeada pelo Presidente da Pro- 
víncia, devia ser solteira. ou viúva maior de trinta 
anos, cabendo inspirar às máquinas amor em relação 
a si como a uma Mãe carinhosa. A Mestra, de nomea- 
ção e demissão pela Regente, porém sujeita uma e ou- 
tra à aprovação do Presidente da Província, devia ser 
maior de 25 anos, solteira ou viúva. O Mestre, de Pri- 
meiras Letras, de nomeação do Presidente da Provín- 
cia, devia ser maior de 35 anos e casado. O Cirurgião 
era contratado pelo Presidente da Província, tendo a 
seu cargo os cuidados com a saúde das Educandas e 
dos empregados, exectuados o Mestre de Primeiras 
Letras, o Capelão e o Síndico. Percebiam os seguin- 
tes ordenados anuais: Regente 300$000; Mestra de 
Meninas 200$000; Mestra de Primeiras Letras . . . . . 
200$000; Capelão 1503000; Cirurgião 100$000; ser- 
vente 320 réis, "se não fôr das escravas da Nação", 
provendo-se-lhe de vestuário; Síndico 3% d x  fundos 
patrimoniais do Seminário que arrecadasse. As meni- 
nas eram recebidas com a idade feita de 6 anos, po- 
diam permanecer até os 15 completos, ocasião em que 

m solicitadas a casar (art. 20) recebiam dota 
ção decretada pela Assembléia Legislativa. Em casc 
contrário, optariam pela servidão, como criadas em 
casas de famílias honestas e capazes. E se não solici 



tadas nem quisessem a servidão, permaneceriam no 
Seminário até os 18 anos, quando, então, seriam pro. 
vidas na "primeira cadeira de primeiras letras para o 
ensino de Meninas que vagasse na Provínca, indepen- 
dente de exame estabelecido por Lei para tais provi- 
mentos, ou np emprêgo de Mestra de Meninas do Se- 
minário, se achar-se vago". Estavam, como na Casa 
destinada aos meninos, proscritos os castigos corpo- 
rais, adotando-se em lugar dêles "os que possam ofen- 
der o amor próprio; e as apreensões infantis, e criar 
emulação. Dos "castigos" aplicados às faltas graves, 
salientam-se os três 1) reclusão solitária por tempo de 
8 minutos até meia hora, em lugar escuro e retirado; 
2)  - estar assentada na cadeira do desprêzo, atada 
com um lenço ao encosto da mesma cadeira, desde 
um quarto até meia hora; e 3) - trazer sôbre o ven- 
tre, e atado à cintura, com barbante, um papel com 
o letreiro em maiúsculo de - Vadia - ou Desaidaia 
- ou - Desatençiosa - ou - Dewrcfeira - ou 
<outra qualquer palavra, que publicasse o vício, defeito 
ou culpa, em que houvesse incorrido a Educanda. Pa. 
ra o diário, a educenda usava. camisa, vestido de &r 
ou branco, no inverno um de baetilha, saia branca, 
avental prêto, lenço no pescoço, meias, sapatos e len- 
ço. E dormiam de touca. Obs.: A Lei n.O 5, de 16 de 
fevereiro de 1847, criou no Seminário uma Escola 
Normal, mas suprimida pela Lei n.O 32, de 7 de maio 
de 1856 (arts. 21, 26 e 27). A Lei no 71, de 10 de 
abril de 1870 (art. 1P) autorizou o Govêrno a convi- 
dar Irmãs de S. José para se encarregargrn da direção 
e ensino das Educandas do Seminário da Glória da 
Capital e proibiu (art. 4.O) a admissão de escravos ao 
serviço do Seminário. E pela Lei nP 69, de 19 de 
abril de 1872, (art. 4P), suprimiu-se a obrigação de 
as Educandas empregarem-se como criadas em casa 
de família. 

, 15 de março: - O mesmo Presidente baixa Remamento 
para a Diretoria de Obras Públicas, que seria subs- 
tituído por outro de 22 de maio de 1846, por sua 
vez tornado caduco em face da 
fevereiro de 1847, que extinguiu a 
Públicas. A Lei nP 24, de 2 de julho de 1850 (arts. 
20 e seguintes), criou Inspetorias de Estradas, e a Lei 



nP 18, de 2 de maio de 1853 (art. 7.O), criou 2 Sec- 
ções de Obras Públicas. 

18 de agosto: - O mesmo Presidente que agora encima seus 
atos com as referências "do Conselho de Sua Majes- 
tade o Imperador, Veador de Sua Majestade a Impe- 
ratriz, Oficial da Ordem Imperial do Cruzeiro, Cava- 
leiro das Ordens da Rosa, e de Cristo, Condec9rado 
com a Medalha da Campanha da Independência, Ma- 
rechal de Campo Graduedo da Primeira Classe do 
Exército, Vogal, e Secretário de Guerra do Conselho 
Supremo Militar e de Justiça, Presidente e Coman 
dante das Armas da Província de S. Paulo'' baixa Re- 
gulamento para a Guarda P,~licial da Província, for- 
mada pelas Câmaras Municipais em Companhia (40 
a 80 Guardas, com 1.O e 2P Comandante), Secção (11 
a 39 Guardas, com um só Comandante, e Esquadra (8 
a 10 Guardas e um Cabo). Integravam-na indivíduos 
dos municípios, com idade não inferior a 18 an3s, "que 
por falta de renda não pertencem à Guarda Nacio- 
nal". Equivalem aos atuais destacamento de Polícia 
(Fôrça Pública). De acordo com o art. 21: quando 
o serviço fôsse atacar quilombos, salteadores, ou qual. 
quer outro, em que houvesse perigo de vida, a diária 
era dobrada, e mesmo triplicada, a juízo da Autorida- 
de que determinasse a diligência, e sendo esta feita a 
requerimento de algum senhor de escravos, seriam 
por êle pagos os dias de serviç~, segundo arbitramen- 
to, assim como o era por qualquer senhor, cujo escra- 
vo fugido fôsse prêso por qualquer Guarda Policial. . . 

22 de dezembro - O mesmo Presidente baixa Regulamento 
em aditamento a9 de 1.O de julho de 18387 para me- 
lhor arrecadação do Dízimo Provincial. 

8 de maio - O mesmo Presidente, em cumprimento do art. 
a 21 da Lei Provincial na0 35, de 16 de março do mesmo 

ano de 1846, que restaurou o art. 43 da Lei Provincial 
nP 17, de 26 de março de 1840, baixa Regulamento s& 

Depósito Públicos Provinciais, feitos, em dinhei- 
ro ou letras, por ordem ou mandado de qualquer au- f toridade judiciária, ou por consignação voluntária das 
partes em Juízo. 



22 de maio - O mesmo Presidente baixa Regulamento pa- 
ra a Diretoria de Obras Públicas, reorganizada pela 
Lei n.O 31, de 12 de março de 1846, mas êste Regula- 
mento caducou no ano seguinte, em face da extinção 
da Diretoria, pela Lei n.O 12, de 19 de fevereiro de 
1847. Em 1853 (Lei n.0 18 de 2 de maio, art. 7.O). 
foram criadas 2 Secções de Obras Públicas. 

25 de setembro - O mesmo Presidente baixa Regulamento 
"interino" para a Comissão Inspetora das Esc~las de 
Primeiras Letras, criada pelo art. 25, da Lei n.O 34. 
de 16 de março do mesmo ano de 1846 (art. 25) que 
seria presidida por Membro nomeado pelo Govêrno, 
e na falta, por Eclesiástico nomead~ pela Câmara Mu- 
nicipal. Os exercícios das aulas duravam das 8 até às 
10,30 da manhã, e das 2 às 4,30 da tarde. Durante 
êste tempo os professôres procuravam ter os alunos 
empregados no estudo das diversas matérias do ensi- 
no, conforme o seu grau de adiantamente, dividindo- 
os, para isso, em decúrias. As faltas de cumprimento 
dos deveres dos alunos eram punidas moral ou fisica- 
mente, entendendo-os, neste último caso, o uso da 
palmatória de até 12 palmatoadas, conforme a gravi- 
dade da culpa. Obs.: A Lei n.O 16, de 31 de março de 
1849, (arts. 16 a 20) criou Comissões Inspet~ras p- 
ra as aulas de Latim, mas o Regulamento de 8 de no- 
vembro de 1851 (art. 4P), extinguiu tanto as Comis- 
sões Inspetoras das escolas de Primeiras Letras como 
as das aulas de Latim. 

26 de outubro - O mesmo Presidente, tendo em vista a Lei 
Provincial n.O 1, de 29 de janeiro do mesmo ano de 
1846 (art. 8P) publicou Regulamento para os operá- 
rios ou jornaleiros das obras públicas, que eram re- 
quisitados pelos Delegados ou Subdelegados de Polí- 
cia, pelo prazo de até 15 dias, sob pena de multa, se 
a isso se furtassem. Esta Lei foi revogada pela de n.O 
5, de 23 de maio de 1851. Aliás, a matéria já havia 
sido objeto da Lei na0 26, de 18 de março de 1837, 
também revogada. 

1847: 

18 de janeiro - O mesmo Presidente, 
nP 35, de 16 de março de 1846 (art. SP), baixou Re- 



gulamento para a Colégio Ituano. As matérias eram 
as recomendadas nas aulas de Pkmeiras Letras, e a 
L'ígua Latina e Francesa dirigida pelos Professôres 
Públicos, que eram obrigados a ensinar no Estabele 
cimento. No caso de melhorarem As rendas do Colé- 
gio, seriam aumentadas aulas de Música Instrumental 
e Vocal, Filoszjfia, História e Geografia. O regime dis- 
ciplinar era o da época. As férias: desde Domingos 
de Ramos até o primeiro dia útil da Páscoa, e desde 
8 de dezembro até 6 de janeiro e todas as quintas- 
feiras da semana que não houver dia santo, ou feria- 
do p9r Lei. O Diretor tinha residência e mesa no Cu- 
Iégio, vencendo a gratificação anual de 250$000; o 
Professor de Música recebia, anualmente, como os 
outros, 150$000, enquanto os de Filosofia, História e 
Geografia percebiam 600$000, mas o Diretor podia 
acumular. 

20 de janeiro - O mesmo Presidente baixa Regulamento 
para ser observado nas Fortalezas do litoral da P r s  
víncia, em que houver registros, prevendo as medidas 
para o aparecimento de navios, estando ou não o 
Brasil em guerra. Nas fortalezas podiam residir as 
mulheres dos oficiais, sendo vedada a entrada a "ne- 
nhumas outras". Também era proibida a venda, nas 
Fortalezas, de toda a bebida espirituosa, e bem as- 
sim "qualquer jogo de parar". 

14 de setembro - O mesmo Presidente, autorizado pela Lei 
Provincial n? 28, de 16 de março de 1847 (art. 20) 
baka Regulamento para a administração do Registro 
do Rio Negro, por onde entravam na Província, animais 
vindos de Santa Catarina e Rio Grande da Sul, pagan- 
do os seguintes direitos: 2$500 por uma besta muar; 
2$000 por um cavalo; $960 por uma égua e $ 240 por 
cebeça de gado vacum, só não pagando os animais que 
voltassem de torna viagem, mediante exibiçãzj da com- . petente cautela passada pelo Escrivão do Registro e 
assinadq pelo Administrador. Obs.: Pela Portaria de 18 
de março de 1852, foi transferida para jmto do rio Ita- 
raré, a extinta Barreira do Rio Negro. 

.O de marco - O Vice-presidente da Província, em exerci- /+?--- 
cio, Bemardo Jaé Pinto Gavião Peixoto, baixa Regu- 



lamento para a Barreira do Cubatão de Santos, pagan- 
do os animais as seguintes taxas: $ 300 por animal 
vacum desocupado, ou puxando carro de eixo móvel; 
$ 200 puxando carro, ou qualquer transporte de eixo 
fixo: $ 200 para cada animal muar, cavalar, jument:, 
ou porco; e de $ 100 por qualquer outro quadrúpede. 
Nenhuma pessoa era isenta de pagamento da taxa da 
Barreira, sendo mesmo devida pelos transportes do 
Serviço Público e das coisas públicas, ressalvadas as 
exceções: trânsito a pé, empregados públicos, no exer- 
cício das funçiíes "quando não percebam soldo, gratifi- 
cação, subsídio, ordenado, ou emolumentos"; morado- 
res da Barreira. Obs.: a Lei que criou Barreiras na 
Província foi a de n.O 11, de 24 de março de 1835. 

15 de novembro - O Presidente da Província, Vicente Pi- 
res da Mota, em editamento ao Regulamento de 1.O 

:de março de 1848, e, em execução cra Lei n.O 12, de 
18 de setembro do marno ano (art. 24), baixa Regu- 
lamento para o registro verificador de Zanzalá, na es- 
trada que da Capital seguia ao Alto da Serra de San- 
tos, espécie de pôsto de inspeção da Berreira do Cuba- 
tão de Santos, Foi suprimido pela Lei nP 27, de 23  
de abril d'e 1849 (art. 45). 

1851: 

4 de outubro - O Presidente da Província, José Tomás 
Nabuco de Araújo, baixa Regulamento para a inspe- 
ção das obras públicas e serviço dcs Engenheiros da 
Província, cujos lugares vieram a ser extintos pela Lei 
nP 16, de 21 de abril de 1863, que au0orizou o Go- 
vêrno a contratar os serviços relativos a esta profissão. 

15 de  outubro - O mesmp Presidente baixa Instruções para 
o Recrutamento do exército, refundindo as de 2 de 
setembro de 1842 e as de 26 de outubro de 1844. 

- -15 de outubro - O mesmo Presidente baixa instruções s& 
bre a remessa de recrutas do exército e dammarinha, 
pertencentes ao Sul de Sant-, que passariam a ser 
transportados diretamente para a Corte, sem mais pas- 
sarem pela Capital. 

8 de novembro - O mesmo Presidente baixa Regulam 

. - para a Instrução Pública, autorizado \ pelas Leis Pro 
vincíais n . O  24, de 2 de julho de 1850 (art. 4.O), n .O 



10, de 7 de maio de 1851 (art. 4P) s nP 34, de 16 
de março de 1846 (art. 44). A inspeção e fiscalização 
da Instrução Pública Primária e Secundária cabia: a) 
- ao Presidente da Província; b )  - ao Inspetor Ge- 
ral da Instrução Pública; c) - ao Conselho de I n s  
ção Pública e d) - aos Inspetores de Distrito. Es- 
tavam sujeitos à fiscalização e inspeção: a) - as es- 
colas primárias, de ambos os sexos, e as aulas secun- 
dárias públicas e particulares; b) - os Liceus e se- 
minários instituídos por leis provinciais, para ambos 
os sexos; e c) - os colégios e casas de educação par- 
ticulares de ambos os sexos. Cabia ao Conselho com- 
posto de cinco membros, pelo menos, que se reunia 
todos os sábados (depois As quintas-feiras) : assessu- 
rar o Presidente da Província a respeito dos negócios 
relativos à Instrução Pública; b )  - discutir e propor 
o plano normal do ensino, forma e distribui~ão, rné- 
todo das lições, divisão de classes, forma da matrícu- 
la, exames, prêir~ios e atestaees lionrosas, disciplina e 
polícia interna d2s escolas, e as reformas, melhora- 
mentos, de que carecesse a Instrução Publica; c)  - 
propor livros e compêndios que devessem servir para 
o uso das aulas e escolas; proibir os noscivos; propor 
plano para a reorganização da escola normal, liceus e 
seminários, propor o regimento interno do Conselho. 
0 s  professôres estavam sujeitos a penas correcionais 
que iam da admoestação pelo Inspetor do Distrito, 
pessando pela rzpreensáo e multa até a suspensão 
correcional, e suspensão preventiva, no caso de ser in- 

9 diciado por crime de responsabilidade, aplicando-se, 
então, a legislação criminal e a Lei Provincial n.O 34, 
de 1846 (art. 19). Para a abertura (funcionamento) 
de aula ou escola, os responsáveis deviam fazer prova 
de capacidade profissional, comportamento civil e 
moral. Os colégios não católicos que aceitassem alu- 
n x  desta comwihão eram obrigados a "ter um profes- 
sor de religião & Estado", e os diretores de colégios 
católicos que estivessem "distantes menos de um quar- 
to de légua das matrizes ou capelas" eram obrigados a 

os alunos A missa nos domingos e dias santos, 
salvo havendo missa no colégio. O Inspetor Geral da 

J Imtruç60 Pública percebia 1:200$000 anuais, tendo 
direito a ajuda de custo "para as visitas dos-colégiciq 



aulas, escolas, liceus e seminários da Província, "arbi- 
bada conforme a distancia", e o Secretário da InJtru- 
çáo Pública recebia 800$000 anuais. Pelo Ato de 26 
de  novembro de 1951, em aditamento ao Regulamen- 
to, a Província f ~ i  dividida em 71 Distritos de Inspe- 
ção de Instrução Pública e Secundária, dos quais 10 no 
atual território do Paraná. Obs.: A Lei n.O 34, de 16 
de março de 1846, estabelecendo as bases da Xnstru- 
ção P\rimária pública e particular, criou, na Capital, 
uma Escola Normal. A Lei n.O 33, de 13 de março 
de 1846, criou os Liceus de Taubaté e Curitiba, regu- 
lamentados p ~ ! a  Lei n.O 29, de 16 de março de 1847. 
)A Lei no 30, de 10 de maio de 1854 (art. 30) a u t e  
rizou o Govêrno a reformar e codificar a legislação 
relativa à Instrução Pública primária e secundária. A 
Lei nP 47, de 7 de maio cEe 1857, art. 25), autorizou 
o Govêrno a p m  em execução o Código da Instrução 
Pública, elaborado, nos têrmos da Lei mo 30, de 1854. 
A Lei nP 16, de 3 de agosto de 1861, suprimiu as au- 
I a s  de Latim e Francês com menos de 15 alunos 

29 de novembro - O mesmo Presidente, por Portaria, em 
editamento às Instruções de 20 de outubro de 1851, 
kôbre remessa de recrutas, ordena que os recrutas da 
área litorânea Paranaguá-Cananéia sejam transporta. 
Uos por mar, diretamente para o Rio de Janeiro, en- 
carregando do serviço o Cormel Manuel Antonio Gui- 
marães. 

18-de dezembro - O mesmo Presidente baixa Regulamen- 
para os destamentos ordinários, por comarca, do CW- 
po d!e Permanentes, que passapam a ter um oficial c e  
mandante e de trinta a cinqüenta praças, cabendo-lhes 
a) - prender criminosos; b) - os que fossem encon- 
trados c3m vestes ou armas enlsanguentadas ou com in- 
dício que levasse à conclusão de haver sido cometido 
crime; c) - prender os: danificadores de qminhos. 
campos, &cas nativas, edifícios e obras públicas, 
ou particulares; prender escravos fugidos; d )  - 
constranger cocheiros, tropeiros, e quaisquer condutores 
de veículos ou animais, para que guie 
não sejam atropelados os viandantes, e prender aque e 7 -que, por imprudência ou negligência, fôssem causa de 
algum sinistro nas ruas ou praças públicas; e )  - pren- 



der desertares do Exército, Marinha ou Corpo de Per- 
manentes, e os que se acharem com armas defesas; f )  
- acudir a incêndios ou onde h ~ u v e r  necessidade. Mas 
ao Comandante do Destacamento incumbia especifica- 
mente prender contrabandistas. ladrões criminosos 
pronunciados ou condenados, etc. 

de dezembro - O mesmo Presidente baixa Regulamento 
para a Companhia de Pedestres da Capital, compmta 
de 25 cidadãos, sujeita ao Chefe de Polícia, armados de 
pistolas e espadas, com algumas atribuições comuns às 
dos Destacementos, e especificamente: a )  acompanhar 
e vigiar os calcetas nos trabalhx públicos; b) - rondar 
e policiar a cidade durante o dia. Os réus condenados a 
galés eram empregados, desde as 6 horas de manhã até 
as 6 da tarde, em trabalhos públicos, conforme as or- 
dens ao Presidente da Província, d~ Chefe de Policia, e 
requisição da Câmara Municipal, e, a qualquer hora, 
eram constrangidos a trabalhar em casos de incêndio, 
ou inundação. Êstes, os calcetas, eram recólhidos de noi- 
te em uma prisão separada "e sòmente para êles desti- 
nada". 

20 de dezembro - O mesmo Presidente autorizado pela Lei 
n.O 22, de  22 de junho de 1850, baixa Regulamento 

I 
para a Guarda Policial da Província, instituída pela 
Lei Geral de 22 de dezembro de 1834, distribuída em 
esquad'ras, correspondentes aos quarteirões, subdividi- 
das em turmas de 10 guardas quando os qhrteirões 
tivessem mais de 20 guardas, sendo comandadas as 
turmas p cabos, e as esquadras por Sargentos; Sec- 
ções, correspondentes aos Distritos dos Subdelegados, 
comandadas por Tenentes; e companhias, correspon- 
dentes aos Distritos dos Delegados de Polícia, coman- 
daaas por Capitães. A Guarda Policial era destinada a 
servir na execução das ordens das autoridades policiais 
ou criminais, às quais estava subordinada. Obs.: A Lei 
nP 29, de 24 de abril de 1855, autoriz~u o Govêrno 
a organizar a reserva policial sob as bases constantes 

reze parágrafos do art. 3P, da referida Lei. n. 35, 
de 28 de abril de 1858, dispensou do serviço da  Guar 
da Policial 10s indivíduos que tivessem cotskag de lo- 
carão de serviços por três ou mais anm. 



22 de dezembro - O mesmo Presidente, autorizado pela Lei 
Provincial nP 11, de 10 de junho de 1850, (art. 7.O), 
altera o Regulamento do Corpo de Municipais Perma- 
nentes, na parte disciplinar e de processo p x  infrações. 
Obs.: As leis de força pública dos anos de 1854, a 
1857, fizeram pequenas alterações no Corpo de Perma 
nentes e a Lei nP 9, de 30 de abril de 1861 autorizou 
o Govêrno a modificar as Leis penais do Corpo e man+ 
dou dar aos guardas acusados, curadw, nos respectivos 
processos. 

29 de dezembro - O mesmo Presidente, em aditamento e 
alteração à Portaria de 20 de outubro de 1850, deter- 
minou que os recrutas remetidos para Ubatuba, San- 

.tos, Paranaguá, Parati e Angra dos Reis, e acompanha- 
dos, para o Rio de Janeiro, deviam ser relacionados, 
com guia e ofício, neste especificando-se "nome do re- 
crutamento, e quantia abonada". 

31 de dezembro - O mesmo Presidente, autorizado pela 
1x8 nor Lei de 12 de agosto de 1834 (art. 24, 3 4) ba' 

mas para o trabalho dos africanos Iivrw "cmcedidos 
pelo Govêrno Imperial para serem empregados nas 
obras públicas da Província", dirigidos e vigiado por 
um administrador, auxiliado p x  feitores, encarregados 
de turmas de 15 africanos. Na tabela de alimentação 
considerar-se-iam a "idade dos africanos, fazendo-se a 
conveniente distinção a respeito de maiores e meno- 
res". Entre a conveniente distinção a respeito de maio- 
res e menores". Entre as atribuições do dministrad2r 
constavam: a )  - passar, em revista, ao menos uma 
vez por dia aos africanos; b) - contratar o forneci- 
mento dos africanos; b) - providenciar para que os 
africanos fossem bem alimentados e tratados; c)  - 
determinar .os castigos, que, moderadamente, se de- 
viam infringir aos africanos; d)  - participar imedia- 
tamente às autordades policiais a fuga, ou ext6avio de 
qualquer africano, com a declaração específica de seu 
nome, idade, marca, e sinais característicos, a fim de 
conseguir-se sua captura; e )  - remeter ao Presidente 
da Provínoia a certidão de batismo d 
verem as africanas. E entre as dos feit~res estava 7 d n c a r g o  8e ensinar aos africanos a doutrina crista. 
Obs.: - este Regulamento vigorou até a publicação 



do Decreto na0 3.310, de 24 de setembro de 1864, 
que emancipou a todos os africanos livres, quer os que 
estivessem ao servigo do Estado, quer ao de particula- 
res. 

18 de março - O mesmo Presidente por Portaria transfere 
a; Barreira do Rio Negro para o Itararé. 

22 de abril - O mesmo Presidente por Ato, em aditamento 
ao Regulamento da Insfxução Pública de 8 de novem- 
bro de 1851, e autorizado pelas Leis Provinciais n.O 
24, de 2 de julho de 1850 (art. 4P) n.5 10, de 7 de 
maio de 1851, mudou a reunião ordinária do Conselho 
de Instrução Pública dos sábados para as quintas-fei- 
ras de todas as semanas e dispôs quanto à substitui- 
ção do Inspetor Gera1 da Instrução Pública, antes ca- 
bendo ao Secretário da Repartição da Instrução FÚ- 
blica, por pessoa que fosse interinamente nomeada 
Obs: Éste Ato vigorou até a publicação do Regula- 
mento n.O 4, de 17 de abril de 1868, que o revogou no 
art. 13, segunda parte. 

5 de mlaio - O mesmo Presidente, autorizado pela Lei de 
12 de agosto de 1834 (art. 24, § 4) e Lei Provincial 
n.O 12, de 18 de setembro de 1848 (art. 5P) baixou 
Regulamento para o H'xpício Provisório de Alienados 
da Capital. Obs.: - Pela Lei n.O 27, de 11 de maio 
de 1859, art. 31) foi o Govêrno autorizado a comprar 
pbr 30$000$000 a casa da Tabatinguera, pertencente 
ao Cônego Joaquim do Monte Carrnelo para estabe- 
belecer o ospício de Alienados. Por duas vêzes foi o 
Gwêrno autorizado a mandar levantar a planta e or- 
pamento para um Hospício de Alienados na Capital 
"com proporções para o tratamento de alienados de 
toda a Província" uma em 1869 (Lei no 29 de 7 de 
3ulho de 1869 (art. 60 5 9.O) e outra dois anos depois 
(Lei nP 45 de 1P de abril de 18871 &. 15). 

5 de maio - O mesmo Presidente autorizado pelo art. 8." 
i Provincial nP 27, de 23 de abril de 1849 e art. 

24 $ 4.q da Lei de 12 de agôsto de 1834, manda ado- 
/ tar para a Casa de Correção da Capital o%pju.lamen- 

to da Casa de Correção da Corte, baixado com o De 



creto n.O 678, de 6 de julho de 1850, assinado por Eu- 
zébio de Queiroz Coutinho Matoso, do Conselho de 
Estado, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
da Justiça, com exceção de alguns artigos próprios pa- 
ra a Casa de Correção do Rio de Janeiro. mas inade- 
quados (ou assim julgados) para a da Província de S 
Paulo. A Lei fio 39, de 21 de margo de 1844, dividiu 
em cinco classes as prisões da Província e prescreveu, 
(art. 8P), papa a Casa de Correção da Capital, o sis- 
tema de prisão solitária à noite, e trabalho de dia em 
comum, por classes. Pela Lei de Orçamento de 1856, 
foi criado o lugar de Capelão nesta Casa de Correção, 
\onde, também, foram criados (Lei n.O 47 de 7 de maio 
'de 1857 art. 37) lugares de Almmarife, Enfermeiro 
Ajudante ci'e Enfrmeiro, 8 Guardas de calabouço e 1 
Carcereiro. De  acordo com o Regulamento baixado 
com o Decreto 678-850, na Casa de Correção cupria 
se pena de prisão com trabalho, dentr2 do respectivo 
recinto. classificando-se os condenados em duas divi- 
sões: l a )  - Correcional, composta de duas classes: 
a) - menores (art. 13 do Código Criminal) e b )  - 
mendigos e vadios (arts. 295 e 296, Código Criminal, 
e ad. 4.O da Lei de 26 de outubro de 1831) e outros 
cordenados pelas Autoridades Policiais a trabalho na 
Casa de Correção; 2.=) - Criminal, absangendo os 
presos não pertencentes à primeira, e constando de 
três classes: a )  - os recémentrados na Casa de Cor- 
re~ão ;  b)  - os que tiveram o~mutadas es multas pe- 
cuniárias em tempo de prisão com trabapo, desde que 
não tivessem na Casa de Correção, caso em que conti- 
nuariam já classe em que se achassem, e, finalmente. 
os que voltassem da 2.a e 3.a classes da mesma divisão; 
b) - os que na l.= classe, durante um ano consecuti- 
vo, se houvessem comportado regularmente, podendo 
os reincidentes passar para a 2.* classe, no fim de três 
não interrompidos, mas s reincidentes só p x i ~ i a m  pas 
'em vista a natureza da pena e do delito, a idade 
anos de bom comportamento; c) - os que na 
421. papa a 3.a classe no fim de quatro anos seguidos 
de bom comportamento. Para classi A:- ham-SP 
moralidade do delinquente, e seu comportamento -b, 

/classe se houvessem bem compotado durante dois anos 
prisã~,  ocupando cada uma das classes, sempre que 



possível, a mesma galeria. Ao ingressarem na Casa de 
Correção, os prêsos eram matriculados, inspecionados 
pelo Lédico, conduzid'os ao banho, salvo contra indica- 
ção médica, aparado o cebelo, ou raspado, se o prêso 
estivesse verminm, e feita a barba recebiam o uni- 
forme. Todavia, antes de entrar no trabalho em co- 
mum todo condenado, cuja pena excedesse de 6 me- 
ses de prisão, com trabalho, ficaria recluso na sua cé- 
lula, durante 10 dias, sendo a condenação até 2 anos; 
15 dias, sendo a pena até 4 anos; 20, até 6 anos; e as- 
sim por diante, n(a razão de 5 dias por cada 2 anos 
até 20. O recluso apenas saía da célula para o servi- 
ço da manhã e para os atos religiosos. Estavam isen- 
tos da reclusão os que sofressem prisão com trabalho 
por comutação de multa (art. 4.q 5 1.O). Dada a ex- 
tensão do Regulamento, fim-se por êstes pontos, pois, 
melhor será apreciá-lo em trabalho conogáfic~. 

5 de maio - O mesmo Presidente, querendo dar nova forma 
à administração da estrada do Cubatão, a fim de ace- 
lerar os respectivos trabalhos, postos sob a direção do 
Major Henrique de Beaurepaire Rohan, sendo Aju- 
dante o Engenheiro Saturnino Francisco de Freitãs 
Vilalva, também aesponsáveis por uma exploração, 
'desde o cume da serra do Piraiquê, no Cubatão, até 
a Capital. A conservaçãu e reparos da estradas fica- 
ram sob a responsabilidade do Capitão Antônio José 
Osório da Fmseca, desde a Capital até o cume da Ser- 
ra da Maioridade, e de José Joaquim de Lacerda, des- 
'd* o alto da Serra até o Cubatão e aterrado de San- 
kos, assim como os trabalhos de execução da nova es- 
trada do Piraiquê, acumulando o dito José Joaquim 

a 'de Lacerda o cargo de Administrador dos Africanos 
Livres. 

21 de maio - O Presidente da Província, Hipólito José Soa 
res de Souza, em aditamento ao Regulamento de 18 
de dezembro cre 1851 para a Companhia de Pedestres, 
baixa Ato ordenando que seu Comandante tenha a 
Graduação de Sargento e perceba o respectivo soldo. 

1854: 

- O Presidente da Província, José Antônio Sa- 
raiva, tomando em consideração represen-dirigi- 
'das por algumas Câmaras Municipais acêrca da insu- 



ficiência das diárias marcadas para o sustento dos prê- 
sos pobres, cujo fornecimento cabia às Câmaras, baixa 
Regulamento sobre o assunto. &a permitido às C&- 
maras, com9 se faz, ainda hoje, nos quartéis - econo- 
mia de rancho -, dar outro destino às economias das 
diárias recebidas para alimentação dos prêsos, só que, 

no caso, deviam ser empregadas as referidas econo- 
mias com a limpeza da cadeia, lavagem de roupa e 
misteres atendíveis em relação ao asseio indispensá- 
vel à saúde d x  prêsos. Os Promotores Públicos e De- 
legados de Polícia, nas visitas às cadeias, deviam in- 
quirir os prêsos acêrca da maneira porque eram ali- 
mentados, levando ao conhecimento da Presidência 
da Província "quanto convenha que ela saiba em or- 
dem a melhorar êsse ramo do serviço público". Obs.: 
A Lei na0 40, de 23 de m a r p  de 1844 (art. 23), es- 
tuíra que a despesa com o sustento e vestuário dos 
prêsos pobres se fizesse por conta das repartições e 
créditos concedidos para obras públicas, sempre que 
êles estivessem prestando serviços às mesmas. 

23 de setembro - O mesmo Presidente, autorizado pela Lei 
Provincial n.O 30, de 10 de maio de 1854 (art. 10), 
baixa Regulamento para o Calab~uço da Casa de Cor- 
reção, em que eram recolhidos escravos presos policial- 
mente, ou  por andarem fugidos, e os que fôssem reme- 
tidos por seus senhores e administradores, ou pelas 
'autoridades judiciárias em depósito, psiendo o escra- 
vo dar entrada no calabouço a qualquer hora do dia, 
mas a saída sòmente se dava até às 3 horas da tarde, 
Ao ser recolhido, o escravo tinha o cabelo raspado, 
vestia a roupa da Casa e punha-se-lhe ao pescoço um 
argolão de ferro com o número de sua matrícula. A 
roupa recebida era sumária: camisa de mangas cur- 
tas, calças ou ceroula, também curtas, tudo de algodão 
grosso. Estavam sujeitos AI; cautelas, policiais e aos 
castigos impostos aos sentenciados, e mais r/palrnatoâ- 
das e chibafadas por qualquer falta grave e especial- 
mente insubordinação contra os guardas, e demais em- 
pregados da Casa. Contavam com assistência, em en- 
fermaria especial. Trabalhavam e mais 
capazes, ou na cultura da horta, limpeza do ca a \ / ço, etc., percebendo salário, mas, na saída, cobrava-se 
de cada um dêles. a título de emolumentos, a quantia 



de mil e duzentos réis, que em distribuída, metade pe- 
lo encarregado da escrituração do calabouço e metade 
pelos gumdw. 

14 de outubro - O mesmo Presidente, em execução da Lei 
Provincial nP 30, de 10 de maio do mesmo ano de 
1854 (art. 28), resolve que se obsme Regulamento 
Provisório, em aditamento ao de 20 de dezembro de 
1844, para o Seminário de Educandos de IYant'Ana, 
enquanto não fossem organizados os respectivos Esta- 
tutos definitivos. Pelo Regulamento foram criadas 
duas oficinas, una de alfaiate e outra de sapateiro, e 
fixou-se o seguinte regime de estudo, bba lho  e re- 
creação: 

Levantar pelas 5,30, de outubro a março, e 
às 6 horas nos outros! meses; 

Escola de Primeiras Letras, das 6 até às 8 
horas, nos meses de outubro a março, e fios ou- 
tros, das 6,30 às 8,30 horas; 

Almôço das 8,00-8,30 horas de outubro a 
março; das 8,30-9,00 horas, nos demais meses; 

Oficinas: das 8,3HTl42,00 horas, outubro a 
março; das 9,OO-12,OO horas nos demais meses; 

Recreio: meio dia a uma hora; 
Jantar: 1 e um quarto até 3 horas. 
Oficinas: 3 até 6 horas, de outubro a março; 

e até 5 e um quarto, nos outros meses, com m 
creio de meia hora, seguindo-se, após o período 
de trabalho, a ceia e o repouso noturno; 

Aos domingos e dias santos os Educandos 
davam lição de Música e aprendiam exercício 
militar, com duração de uma hora, de manhã, 
'depois da missa, enquanto as lições de Música 
eram dadas às 5 da tarde, sem tempo limite, ou 
limitado pelo tempo indispensável. 

4 de m i o  - O mesmo Presidente, em conformidade da Lei 
Provincial nP 30, de 10 de maio de 1854 (art. 1P 5 2.O), 

egulamento para o Arquivo da Secretaria do 
Govêmo. Obs: Pela Lei no 20, de 8 de março de 1842 C já havia sido criado o Arquivo Público na SecAhi;;fa do 
Govêmo, sem haver logrado execução, e por Ato & 11 



de maio de 1874, mandou a Presidência da Província 
ieorganimr o Arquivo por uma comis~o  de emprega- 
dos da Secretaria do Govêrno. 

18 de agosto - O Vice-Presidente, em exercício, Antônio 
Roberto de Almeida, autorizado pela Lei Provincial n.O 
31, de 25 de abril do mesmo ano de 1855, baixa Regu- 
lamento para execução dos serviços das estradas qiie 
deveriam ser feitos pelos trabalhadores europeus. Obs.: 
Pela Lei nP 31, de 7 de maio de 1856, (arts. 56 e 59) 
foi o Govêrno autorizado a reformar e mesmo desfazer, 
com maior ou menor prejuízo do cofre provincial, JS 

contratos dos operários estrangeiros, e a ceder os servi- 
ços dos mesmos, recebendo dos concessionários a com- 
petente indenização. 

28 de setembro - O mesmo Vice-Presihnts dá providên- 
cias para o caso de invasão do "cholera-morbus", a fim 
de pmvenir que seja a cidade de S. Paulo invadida pe- 
la enfermidade reinante na Corte, e em algumas provúl- 
cias do Império e acorrer no tratamento das pessoas 
desvalidas no caso de desenvolvimento da dmqa.  As 
três freguesias que constituiam a cidade foram dividi- 
das em quatro distritos médicos: 1)  - o Distrito de 
Paz do norte de freguesia da Sé; 2) - o Distrito de 
Paz do Sul da mesma freguesia; 3 )  o da freguesia de S. 
Ifigênia, e 4) - o do Senhor Bom Jesus do Brás, sen- 
do designados para o primeiro distrito, os facultativos 
João Tomás de Melo e Guilherme Elis; para o segundo, 
os Drs. Ernesto Benedito Ottoni e S Jvadm Machado 
de Oliveira; para o terceiro, o Dr. Guido de S o m  Car- 
valho, e para o quarto, Joaquim Antônio Pinto e Joa- 
quim Justo da Silva, e as farmácias de Leandro José 
da Silva e Luis Maria da Paixão, para o 1.O; de Joaquim 
Pires Garcia, do Hospital da Santa Casa de Misericór- 
dia, e de Manuel Rodrigues da Fonseca Rosa, para o 2.O 
e 4.9 com exclusão da Farmácia da Santa Çasa, que só 
servia o 2P Distrito. Eram considerados desvalidos os 
indivíduos que não tivessem meios para se tratarem à 
custa, e tratados na própria casa, se esta, a juízo do fa- 
cultativo, reunisse as condições h1 ~ s á r i a s .  
Em caso contrário, iam para as enfermarias, a c - CF)( dos facultativos, que a Presidência designasse. Os fa- 
cultativos, designados ou não, foram convidados a co- 



munica~ à Presidência os melhores resultados obtidos 
com os tratamentos empregados, nas respectivas clíni- 
cas. 

O mesmo Vice-presidente cria, na Capital, Comis 
são sanitária e de socorros aos enfêrmos pobres e, na 
mesma Portaria, baixa Instruções para seu funcionamen- 
to  fixando-lhe as atribuições. Entre outras, cabiam-lhe: 
a)  - indicar as medidas preventivas que deveriam ser 
adotadas em toda a cidade, ou na parte que ainda não 
houvesse sido invadida pela epidemia, e as que julgasse 
convenientes para o desaparecimento ou diminuição 
dela; b) - propor os meios de facilitar os socorros a% 
erdêrmos, assim como o transporte e enterramentos d% 
cadáveres; c) - requisitar às autoridades policiais os 
recursos que fôssem precisos a bem do tratamento dos 
enfêrmos; d )  - organizar semanalmente a estatística 
de ttôdas as pessoas afetadas e das que subumbissem, 
à vista dos mapas diários que os facultativos dos Dis- 
tritos Médicos das Freguesias estavam obrigados a en- 
viar ao Govêrno e, por intermédo dêste, à Comissão; 
e )  - promover em corporação, ou por todos ou alguns 
de seus membros reunidos, ou isolados, ou cumulativa- 
mente com autoridades, ou corporaçóes, ou cidadãos, 
subscrição pecuniária para socorrer os pobres e indigen- 
tes afetados da epidemia. 

17 de novembro - O mesmo Vice-presidente, reconhecendo 
a necessidade de regularizar o modo porque deviam ser 

' prestados, na cidade de Santos, sxorros aos indigentes 
durmte a epidemia reinante, criou Comissão, para êsse 
fim, integrada pelos Srs. Comendador Btrrnabé Francis- 
co Vaz de Carvalhaes, João Pedro da Silva Cruz, e An- 
tônio Vieira Barbosa, baixando Instruções para o seu 
funcionamento. 

22 de gbril - O mesmo Vice-presidente baixa o Regularnen- 
to nP 1, para o Hospício de Lázaros da Cidade de Itu. 
Do regime disciplinar constava reclusão até quatro dias, 
e o duplo, no caso de reincidência, para os lázaros tur- 

e insubordinados, sendo êste castigo awnapa- 
nhaâo & dimim'ção de rações, conforme a gravidade. C Obs.: A Lei nP 12, de 18 de setembro de 184-1P 
9 16) irn-o ao Hospital de Itu a obrigação de rece- 



ber os morféticos de outros municípios. Pela Lei n.O 18. 
de 2 de março de 1853 (art. 1P $ 18). foi o Govêrno 
autorizado a dar Regulamento para o Hospital de Lá- 
zaros da Capital. Pelas Leis ns. 30, de 10 de maio de 
1854 (art. 33) e n. 47 de 7 de maio de 1857 (art. 14), 
foi o Govêrno autorizado a organizar regulamento po- 
licial e sanitário para os morféticos mendigos e a pro- 
por orçamento para a criação d w  estabelecimentos ne- 
kessários. Pela Lei nP 27, de 18 de abril de 1855, foi o 
Govêrno autorizado a estabelecer na fazenda Sant9Ana, 
junto a Capital, lazareto para os moféticos, não cons- 
tando que houvesse sido posta em prática. O Hospital 
de Lázaros da Capital ficou a cargo da Irmandade de 
S. João Batista da Consolação. 

24 de maio - O Presidente da Província, Francisco Diogo 
Pereira de Vascmcelos, por Portaria. manda observar 
no Jardim Público da Capital, o Regulamento dado por 
Bernardo Pereira de Vasconcelos, ao da Lagoa de Ro- 
drigo de Freitas, na CCvrte, pelo Decreto n.O 20, de 6 de 
setembro de 1838. Pelo Regulamento era vedado o in- 
gresso no Jardim Público, dos "notòriamente" embria- 
gados, ou loucos; de armas proibidads, e de fogo de 
qualquer natureza, e de animais. Só era permitido en- 
trar no Jardim "pelo pxtão". Era proibido "alterar o 
estado, em que se achar o repuxo, e mais obras do Jar- 
dim destinadas para o recreio, sem o consentimento de 
algum Empregado"; "almoçar, jantar, merendar ou to- 
mar qualquer comida, ou bebida espirituosa dentro do 
Jardim Botânico, sem prévia licença dmDiretor"; tomar 
banhos dentro do Jardim, ainda que fôsse com vestuá- 
rio decente; fazer nas ruas do Jardim vozerias, alaridos 
e dar gritos, sem ser para objeto de necessidade; dar ti- 
ros dentro do Jardim, ou em sua vizinhança, ao alcance 
de espingardas; e lançar fogos de artifício de qualquer 
qualidade que fossem, etc. 

c 8 &e julho - O mesmo Presidente baixa o ~ e ~ ~ a m e n t o  no 
2, para a arrecadação da décima urbana da Capital, fi- 
xando-a em 5% sobre o rendimento anual do prédio ur- 
bano tributado, aplicando-se o im 
da mesma Capital. 

4 dessem anualmente menos 
que estivessem habitados pelos proprietários ou aluga- 



dos e os préd'ios desocupados. Estavam sujeitos ao im- 
pôsto os prédios existentes nas seguintes áreas: 1) - 
para o lado do Carmo, até a ponte denominada Prêta; 
2 )  - para o Iado da Mooca, até a chácara do Capitão 
Joaquim Sertório; 3) - para o da Glória, até a ponte 
do Lavapés; 4) - para o da Pólvora, até o Matadouro 
público; 5)  - para o do Bexiga, estrada de Santo Ama- 
ro, até chácara do Capitão Benjamin José Gonçalves; 
6) - para o da Consolação, até a chácara da Capitão 
Hmenegildo José dos Santos, exclusive; 7) - para o 
da Luz, até a vala do Tamanduateí; 8) - para o do 
Curso, estrada de Campinas, até a chácara das Palmei- 
ras, pertencente ao Brigadeiro Antônio Pereira Leite da 
Gama Lobo; e 9) - para o lado do Campo Redondo, 
até o portão de Antôni:, Rodrigues Vilares. 

25 de julho - O mesmo Presidente baixou Regulamento no 
3, sobre os bens do evento, ou sejam, escravos, bestas, 
gados ou cavalos. Os bens do evento eram mecada- 
dos, avaliados e arrematados, recolhendo-se a% cofres 
ci'a Temuraria na Oapital, e 40s das Coletorias nos de- 
mais Municípios. As autoridades no saber da existên- 
cia dos bens do evento apreendiam-nos ou pxiiam re- 
cebê-los por entrega de terceiros, recolhendc+os às ca- 
deias (escravos) ou aos depósitos públicos (animais), 
divulgando todw os sinais que possuissem a fim de 
ser encontrado o possível dono. Fin+do o prazo estabe- 
lecido nos editais (60 dias, para os escravos e 20 dias, 
para os animais) era procedida a arrematação em has- 
ta @blica. 

1857: 

7 de janeiro - O mesmo Presidente baixou o Regulamento 
1, para a Secretaria d2 Govêrno, cujo titular, Chefe da 
Repartição, era, ao mesmo tempo, assessor, auxiliar, 
secretário, tendo como subordinado imediato o Oficial- 
maior, ao qual dava "de viva voz todas as instruções 

.tendentes à regularidade do serviço, res~lvendo as dú- 
vidas que, por sua simplicidade do serviço, resolvendo 
'as dúvidas que, por sua simplicidade, não tinham de 
e- *C.-. as ao conhecimento do Presidente da Provín- 
cia". A Secretaria foi dividida em três SecçOes: laa) - 
abrangendo as relações com a Repartição d Winisté- / rio do Império, a c o r r e s ~ ~ n c i a  com a R-Z~O 



Geral das Terras Públicas, com o Diretor Geral dos 
fndios, com a Vacinador Provincial, com as Câmaras 
Municipais, Instrução Pública e Cmreio, com os Ins- 
petores de Estradas e Obras Públicas, expediente da 
Assembléia Legislativa Provincial, &c.; 2.a) negócios 
relativos à Repartições dos Negóci* da Justiça, e 
Eclesiásticos, Polícia, etc.; 3.a) - negócios relativos às 
Repartições dos Negócios da Fazenda e Guerra, Guer- 
da Nacional, Permanentes, Militares, Fábricas de Ser- 
PO do Ipanema, Tesouraria Geral Provincial, etc. 

7 de janeiro - O mesmo Presidente baixa o Regulamento 
n a  2, para a Secretaria do Govêrno, completamentan 
do o anterior na parte relativa à organização da Se- 
cretaria, seu pessoal, vencimentos, preenchimento dos 
cargos (amanuense e oficial) por meio de exames. @ 
cargos eram oficial-maior, oficial de gabinete, chefes 
ide secção. chefe do Arquivo (que ganhava mais do 
que os chefes de secçãr>), ajudante do arquivista (que 
ganhava tanto quanto os chefes de secção), oficiais, 
amanuenses, praticantes (suprimidos pel Lei do Orça- 
mento de 1857), porteiro e contínuo. 

12 de outubro - O Presidente da Província, José Joaquim 
Fernandes Torres, em aditamento ao Regulamento de 
5 de maio de 1852, baixa outro para a Casa de Cor- 
reção, fixando limos e normas de escrituração e con- 
tabilidade. 

Em 1861, era Presidente da Província João Jacinto de Men- 
donça. Dêste milésimo até a Presidência de João Teodoro Xavier, 
exclusive, constam os seguintes principais atos administrativos que 
vão simplesmente referidos: 1861: Ato de 22 de agôsto e Regula- 
mento de 28 db mesmo mês, respectivamente, marcand~ prazo aos 
Professôres contratados para se apresentarem a exame, em adita- 
mento ao Regulamento da Instruqão Pública; 1863, 30 de decem- 
bro, Regulamento para a Enfermaria do Corpo de Permanentes: 
1864, 25 de junho dito, para o Seminário de Educandds de Sant' 
Ana, convertido em Colégio de Alunos Artífices, 1P de julho, dito 
para o Corpo de Permanentes; 1865, 4 de maio, dito para a Secre- 
taria do Govêrno, 24 de maio, dito para a 
heranças e legados; 1866, Resolução de 2 

pontos, Instruções de  9 
dos Coletores e mais Exatores de Rendas, Regula- 



mento de 21 de maio, para a cobrança da taxa nas novas Barrei- 
ras, Resolução de 21 de  junho, em aditamento ao Regulamento de 
21 de maio do mesmo ano, Regulamento de 5 de julho, para a 
Guarda Municipal, Resolução de 3 de  outubro, mandando observar 
na Barreira de Judiai o Regulamento de 21 de maio, dêsse mes- 
ma ano; 1868, Regulamento nP 1, de 16 de março, para o Corpr> 
Policial Permanente, dito nP 2, de 16 de março, para o Destaca- 
mento Permanente na Casa de Correção, dito na0 3, de 16 de mar- 
ço, organiza a força de polícia l x a l  da Província; Instruções de 31 
de março, para a Enfermaria do Corpo de Permanente, na Santa 
Casa de Misericórdia, Regulamento n.O 4 de 17 de abril, para a 
d'ireção, construção e fiscalização das Obras Públicas, acompanha- 
do de Instruções, dito nP 6, para o Tesouro Provincial, dito nP 5, 
de 17 de abril, para a direção, construção e fiscalização das Obras 
Públicas, acompanhado de Instruções, dito nP 6, para o Tesouro 
Provincial, dito n.O 7, de 21 de abril, modificiando os Regulamen- 
tos de 7 de janeiro de 1857 e de 4 de maio de 1865, expedidos pa- 
ra a Secretaria do Govêrno, dito nP 8, criando, na cidade de Sam 
tos, uma Mesa de Rendas, em substituição à Coletoria Provincial, 
dito nP 9, de 22 de abril, para a arrecadaçáo do dízimo e outros 
impostos pela Mesa de Rendas de Santos; Portaria de 23 de abril, 
aprovando as Instruções ao Dr. Chefe de Polícia (Daniel Accioli 
de Azevedo) sobre os deveres da Polícia local; Resoluçãd de 22 de 
maio, sobre o extinto Seminário de Sant'Ana; Resolução de 19 de 
agOsto, revogando o Regulamento no 4 de 17 de abril, do mesmo 
ano de 1866, dado para a Instrução Pública; 1869, R e g u f m f o  
de 18 de abril, para a instrução Pública e Particular da Província, 
Ato de 11 de setembro, aprovando as Instruções e Modêlo para 
'a es~rituração~das escolas; 1870, Portaria de 22 de m a q q  alteran- 
do o art. 102 do Regulamento da Instrução Pública de 18 de 
abíil de 1869; Ato de 8 de maio, aprovando e mandando executar 
o ReguIamento dos impostos criados para as obras da Matriz de 
Campinas, Portaria de 12 de setembro, aprovando o Modêlo do 
Mapa para as Escolas organizado pelo Inspetor Geral da instrução 
(D?. Diogo de Mendonça), além de Portaria anterior aprovando 
Parecer db Procurador Fiscal (Dr. Azevedo Júnior) sôbre a não 
proscriçã8 de Prendas Domésticas entre as matérias constitutivas 
da Instrução Primhia para meninas, Regulamento de  22 de setem- 
bro, para o Carpo de Permanentes, dito de  30 de setembro, par3 

suspensa por 
no 5 de 17 de  

cre 17 de fevereiro exped' -tr> Instru- 
q"s p r s  os Engenheiros Fiscais das Estradas de Fetr-in- 



ciais e para as Comissões encarregadas do exame e tomada de con- 
tas das respectivas Companhia, Ato de 31 de março, aprovando e 
mandando executar algumas alterações feitas ao Regulamento dos 
impostos para as obras da Matriz de Campinas, Regulamente n.O 
1 de 10 de abril, para a Secção do Contencioso do Tesouro Pro- 
vincial, dito n.O 2 da mesma data, para a tomada de contas dos 
responsáveis à Fazenda Pr~vincial, dito n.O 3, de 23 de maiq mo- 
dificando os Regulamentos da Secretaria do Govêrno de 1857, 
1865 e 1868, Ofício de 5 de junho ao Inspetor Geral das Obras 
Públicas providenciando sobre as férias dos trabalhos das mesmas 
Obras; 1872: Regulamento de 10 de julho, para a arrecadaçã~ do 
impôsto de trânsito nas Estações das Esbradas de Ferro. Depois 
segue-se a administração de João Teodoro Xavier, de excepcional 
atividade e eficiência, reclamando capítulo que, em desenvolvi- 
mento, a esta relaçã3, aguardará oportunidede, embora o autor 
tenha feito estudo específico em livro a ser publicado versando o 
homem e as realizações em todos os setores em que atuou a dis- 
cutida e meritória personalidade, com muita justiça, cognominada 
o "segundo Fundador de S. Paulo", pela total renovação dada à 
Cidade Provinciana, nos comeps do derradeiro quartel do século 
XIV. 





RELATÓRIO DA DIRETORIA RELATIVO AO ANO DE 1964 

Cumprindo as disposições estatutárias, vem a Diretoria do 
Instituto Oistórico e Geográfico de São Paulo oferecer à aprecia- 
ção dos Senhores Sócios, na primeira sessão plenária do Sodalício 
do ano de 1965, o seu segundo relatório, sem falar no que, durante 
o afastamento do então presidente, Dr. José Pedro Leite Cordeiro, 
f ~ i  apresentado no ano de 1962. 

O Sodalício, já no início de 1964, ainda que, pelos seus Esta- 
tutos, não possa nem deva imiscuir-se em política, não conseguiu 
alheiar-se dos empolgantes sucessos nacionais que coroaram com 
o movimento revolucionário de 31 de março. 

A sua Diretoria e seus consócios participaram de episódios p% 
pulares como a Marcha da Família, que estavam acima de qual- 
quer manifestação política, porque interessavam à própria salvação 
do Brasil, ameaçado de submergir na onda de regime incompatível 
com a dignidade humana. 
' A Diretoria do Sodalício, além de trazer ao seu seio e receber 
condignamente figuras representativas das Fôrças Armadas nos 
prolegômenos da Revolução, chegou a expedir, anteriores a 31 de 
março, mensagens históricas lembrando aos comandos militares a 
defesa que Ihes cabia dos principais constitucionais. 

Cumprindo o dever da informação e explicação das atitudes 
'do Sodalício diante do movimento vitorioso de 31 de março, passa 
a Dimretoria a expor o que de mais saliente sucedeu ngvida social e 
cultural do Instituto, durante o exercício de 1964. 

MUSEU "JOSE BONIFACIO" 

Enc~ntra-se em pleno funcionsmento, sob a orientação de nos- 
so prestigioso consócio Dr. Alvaro cra Veiga Coimbra, sendo visi- 
tado regularmente pelos interessados. Faz parte do número 61 de 
nossa Revista a relação dos objetos expostos. 

EFEMÉRIDES PAULISTAS 

I Foram lidas e postas em destaque as mai 
todas as sessões realizadas pelo Sodalício dura 
São A a n i z a d o r e s  os Drs. Mário Leite, Alfredo Gomes e Cel. 
Arrissm de Souza Ferraz. 



REVISTA DO INSTITUTO 

A despeito do encarecimento astronômico do custo do livro, 
no exercício àa atual Diretoria, até agora foram dadm a luz da pu- 
blicidade os m. 59 e 60 e entrou para o prelo o número 61, que 
comporta o índice minuciosíssimo da Revista, desde o nP 1 ao 59, 
quase todr> de autoria de Dácio Pires Corrêa, vindo cumprir deter- 
minação do Sodalício, que visa dois objetivos: homenagear o seu 
saudoso autor e valorizar o conteúdo da Revista, facilitando a sua 
consulta. 

TESOURARIA 

A Temuraria vem sendo exercida pelo 1P tesoureiro, Dr. 
Salvador Rocco, atento e dedicado ao cargo pelo qual responde. 
Com êste relatório, será apresentado, ao exame do plenário, o ba- 
lancete financeiro relativo ao ano de 1964. 

S6CZOS FALECZDOC DURANTE O ANO DE 1964 

No encerramento do ano letivo de 1964. o Instituto realizou 
sessão solene, no dia 17 de outubro, para homenagem póstuma aos 
seus saudosr>s sócios: Afonso Schmidt, Hermano Naeser, Octávio 
Tôrres, Elói de Miranda Chaves, Luís Felippe Vieira Souto, An- 
tônio Cucrco, Spencer Vampré, Waldemer Ferreira, Roberto dos 
Sentos Moreira, João Ortiz Monteiro, Presidente Francisco Higino 
Craveiro Lopes, Paul:, Vergueiro Lopes de Leão e Félix Guisard 
Filho. Fêz o elogio dos mesmos o 2.O orador, Sr. Alceu Maynard 
Araújo, na ausência do 1.O Orador Oficial, Prof. Francisco Teive 
de Almeida ksgalhães, que continua afastado por dxnça. 

S6CZOS NOVOS 

Durante o ano de 1964 foram admitidos os seguintes: Benfei- 
res: - Dona Lúcia De Tomasi; Titulares: Sr. James Martin Har- 
vey; Honorárias: Prof. Agostinho Vicente de Freitas Ramos, Dr. 
Aldo daAssis Dias, Dr. Alvaro d 3  Amaral, Dr. ApolÔnio Carneiro 
de Cunha Nóbrega, Coronel Benito Serpa, Dr. Cândido Martins de 
Oliveira Júnior, Prof. Eduardo Vilhena de Mxaes, Sr. Francisco 
Martim dos Santos, Dr. Henrique Alberto Orciuolj, Sr. Henrique 

e Paulo Bahiana, Dr. Lawo de Barros Siciliano 
Pereira Rodrigues (Medre Maria 

/" Prof. Lino de Moraes Leme, Profa. Marília 
Olímpio Costa Júnior, Engenheiro Oswaldo 



Prof. Paulo Nathanael Pereira de Souza, Dr. Paulo Penteado de 
Feria e Silva, Dr. Roberval Francisco Bezerra de M~nezes. Eng. 
Rubens José Rpdrigues dos Santos e Dr. Wilson Dias Castejón. 

BIBLIOTECA 

Sob a c3mpetente orientação de nosso consócio Dr. Carlos 
Penteado de Rezende, continua a biblioteca de nosso Sodalício, 
que tem incrementado o intercâmbo cultural com vários países. 
Tem ela recebido grande número de obras (250) que servirem pa- 
ra aumentar e melhorar o seu acervo. Durante 9 ano, foi procura- 
da por 1.165 leitores desejosos de boa cultura. Demais dados 
constam de relatório daquele diretor. 

Continua entregue ao nosso consócio, Prof. Erasm3 de Almei- 
da Magalhães, que dela vem cuidando com dedicação. 

HEMEROTECA 

Continua essa importante secção do Instituto entregue ao seu 
prestigioso consócir, Nicolau Duarte Silva. Encontrou-a a atual Di- 
retoria sem nenhuma orgsnização, num amontoado informe, as 
coleções de periódicos e diários que a enriquecem. Velho adágio 
diz que duas mudanças equivalem a um incêndio. E' quase o que 
aconteceu com as nxsas preciosas e velhas coleções de jornais, 
obrigadas, devido à reconstniçãr> do prédio do Sodalicio, a serem 
transportadas de nossa primitiva casa para outro lugar e voltarem 
afinal, para o novo edifício. e 

Está cr~nseguindo no entanto, a atual diretoria, com recursos 
próprios, reinstalá-la, não como desejaria, mas simplesmente, me?- 
mo pobremente, no terceiro pavimento, em duas salas, tendo-as 
aparelhado para isso de modestas estantes e demais acessórios, 
construídos a propósito, inclusive recebido da The Sã9 Paulo Light, 
por intermédio de nosso prestante consócio Dr. Mário Savelli, uma 
forte mesa de muita utilidade. Para dar a essa importante secção 
do Instituto melhores instalações e melhor organização, te% a atual 
diretoria procurado por todos os meios chamar para ela a atenção 
de nossos podêres públicos, nada conseguindo até s presente. 

Aproveitando a estada em Portugal do P 
liano Leite e Vice-presidente Prof. Tito Lívio 

ção Kulbenkian, com sede em Lisboa, que lhes pro- 
melhores estudos, de tomar a seu cargo o finan- \ 



ciamento de que depende essa nossa secção, para que possa ela 
ser melhor utilizada, prestando à cultura do Brasil subsídios de tô- 
da ordem. E? uma simples promessa que, caso se realizar, enver- 
gonhará os nossos podêres públicos. 

ANIVERSARIO DO INSTITUTO 

No dia 14 de novembro, o Instituto realizou sessão 
extraordinária comemorativa do 70P aniversário de sua fundação, 
com a presença do Presidente Aureliano Leite, de Tito Lívio Fer- 
reira Altino Arantes, José Pedro Leite Cordeiro e muito outros só- 
cios, bem como inúmeros convidados. O Presidente Aureliano Lei- 
te, após aminciar os objetivos da sessão, exaltou a presença do Pre- 
sidente Honorário D. Altino Arantes, a quem solicitou assumisse 
a direção da solenidade. O Dr. Altino Arantes agradeceu o gesto, 
proferindo eloqüente oração sôbre a vida e a obra do Instituto. 

CONFERÊNCIAS 

Na sessão de 1P de feverei~o de 1964 falou o Dr. Mário Leite 
sôbre "Feição Histórica da Sete Quedas; 15/2/64 - Prof. Henri- 
que Liberalli sôbre "Galileu Galilei"; 7/3/64 - Sr. Wilson Maia 
Fina sôbre o General Arouche de Toledo Rondon; 4/4/64 - Aca- 
dêmico Leão Machadr> sôbre "Amadeu de Queiroz" e o Sr. Barros 
Pimentel sôbre "Paulo Ayres" e "Selos da Revolução Constitucio- 
nalista"; 2/5/64 - Prof. Jorge Americano sôbre "Coisas antigas de 
S. Paulo"; 6/6/64 - Dr. Astor Guimarães Dias s6bre "Brasílio 
M'achado; e Dr. Alberto Prado Guimarães sôbre o "Abade Kruze 
(D. Miguel Kruze - O.S.B.); 4/7/64 - Prof. Vinício Stein 
Campos sôbre a "Independência dos Estados Unidos da América 
do Norte" e 8 Sr. Leão Machado sôbre "Sílvio Romero; 5/9/64 - 
Sr. Corrêa Júnior sôbre "Gásper Líbero" e o General Paula Cida- 
de sobre o "Barão de Cêrro Largo; 3/10/64 - Sr. James Martin 
Harvey sôbre Francisco de Assis Carvalho Franco, Prof. Agosti- 
nho Ramos de Freitas sôbre o "Conselheiro Pedro Luis Pereira de 
Souza" e o Acadêmico Leão Machado sobre o "Povoamento de São 
Vicente" e, ainda, o Dr. David Carneiro sôbre incidente com o cru- 
zador ielês, Cormoraut; 15/12/64 - Deputado Plínio Salgado 
sôbre "D. João VI e a Elevação do Brasil a Reino'?. 

CENTENARIO DE ALEXANDRE LEVY" 

com grande brilho, em colaboração com a 

J 'Academia Paulista de Letras, sob a orientação do 
Carlos Penteado de Rezende, que tomou a seu 



posição retrospectiva no saguão da Biblioteca Municipal de São 
Paulo. Na sessão do Instituto tomou parte a insigne pianista Srta. 
Eudóxia de Barros, que foi muito aplaudida, executando peças do 
grande compositor paulista. 

MEDALHA "IMPERATRIZ LEOPOLDZNA" 

Foram agraciadas com a venera, durante o ano de 1964, vá- 
rias personalidades, da seguinte relação: - General Amlaury 
Kruel, General Olímpio Mourão Filho, General Mário Poppe de 
Figueiredo, General Sebastião Dalízio Mena Barreto, General 
Agostinho Cortes. General Arthur da C ~ t a  e Silva, Ministro AI- 
varo Tolentino Borges Dias, Capitão Jair Pereira Baptista, Pro- 
fessor Jorge Americano, Presidente John Fitzgerald Kemedy (ho- 
menagem póstuma), Engenheiro Mário Savelli, e ainda: Ignez 
Josephina Droghetti Savelli, Nelo Garcia Migliorini, Augusto Be- 
nedito Galvão Bueno Trigueirinho, Jerônimo Pinheiro Abreu, Um- 
berto Britti, Kurt Otto Karl Daniels, Armando Duprat, Iêda Maria 
de Carvalho Corrêa Andrade, Henning Alberto Boilesen, Tiberius 
Tapawiczky, Maria do Carmo Queiroz, José Henrique de Souza, 
Alipio Henrique de Souza Neto, Paul Vicent Clarke, Francisco Pe- 
dro Garcia, Arlindo Vieira de  Souza Campos, Com. Hans Curt Sta- 
dthagen, Humberto Monteiro, Coronel Benito Serpa, José Tauri- 
no de Araújo, Alvaro do Amaral, Domenico Sério Calabrone, Pier 
Giovanni Zancopé, Joseph Erro1 Brant, Victor Reif, Capitão Zofiel 
Gouvêa de Matos, José do Carmo Guimarães Marques Ferreira, 
Jarbas Queiroz Guimarães, Erich Cyhlos, Major João de Siqueira 
Campos, Profa. Nellie Braga, Prof. Hemique Paulo Bahiana, Bra- 
sil Negreiros, Sílvio Benedetti, Ari de Oliveira Camponês do Bra 
sil, Sílvio Cion, Tte. Ruy Darcy Vilela Alves Costa, è%dson Telles 
de Azevedo, Edson Antônio Cardoso Aranha, Luiz Malfreid Na- 
carato, Sivar Hoeppner Ferreira. 

Foram também agraciados, como se verá adiante, pelos 
Presidente Aureliano Leite e Vice-presidente Tito Lívio Ferreira, 
quando de sua viagem a Portugal, os seguintes Senhores: Prof. 
Adriano Moreira, Presidente da Sociedade de Geografia de Portu- 
gal, Prof. M h e s  Amzalak, Presidente da Academia das,Ciêmias 
'de Lisboa, e Professor Laranjo Coelho, Presidente da Academia de 
História de Portugal. 

PROGRAMA CULTURAL DA 
-. 

comemorações do septuagésimo aniversário do Ins- 
que gentilmente lhe dedicou o apreciado programa 



r*' 

cultural da Light, dirigido no Canal 2 pelo ilustre consócio Dr. Má- 
rio Savelli, Secretário cultural da importante emprêsa, a qual 
Qanto deve o progresso de São Paulo. Falaram, na ocasião perante 
as dezenas de milhares de telespectadores daquele canal, o Dr. 
Mario Savelli, o Presidente do Instituto, o Prof. Alfredo Gomes 
e o Dr. Carlos Penteado de Resende. 

Continua a cargo do consócio Mário Leite, já quase termina: 
do, o levantamento pormenorizado do patrimônio do Instituta E' 
a primeira vez que o Sodalício, em toda sua vida, cuida dêsse as- 
sunto. 

I CONGRESSO DAS COMUNIDADES PORTUGUÉSAS 

Na pessoa de seu Presidente Ameliano Leite e Vice-Presi- 
dente Professor Tito Lívio Ferreira, o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo compareceu ao I Congress~ das Comurrida- 
des Portuguêsas, realizado em Lisboa, de 8 a 16 de dezembro de 
1964, especialmente convidados que foram êsses diretores. Esti- 
veram presentes mais de duzentos e cinqüenta representantes de 
vários países, dos quais 82 do Brasil, 60 dos Estadx Unidos, 9 da 
Espanha, 6 do Canadá, 6 da França, 4 do Japão, 4 da Venezuela, 
4 da Argentina, 2 de Hong-Kong, 2 da Malaia, 2 do Paquistão, 2 
da República da Africa do Sul, 2 do Uruguai, 1 da Austrália, 1 das 
Filipinas, 1 de Melawi, 1 da Suécia, 1 de Singapura e 1 da Tur- 
quia, além dos de Moçambique, de Timor, de Goa, de Macau, de 
Angola, da Guiné e dos Arquipélagx. O Congresso foi promovido 
pela Socieda* de Geografia de Lisboa, sob a presidência do Pr* 
fessor Adriano Moreira. 

Os trabalhos foram iniciados no dia 8, às 15 horas, com mis- 
sa no Mosteiro dos Jerônimos, celebrada pelo Bispo dc, Pará, D 
Alberto Gaudêncio de Barros, que fêz esplêndido sermão referen- 
t e  ao significado espiritual do Congresso. Durante a cerimônia, fêz- 
se ouvir o C6.o d'a Comun;dade Portuguêsa da China em Lisboa. 
As 18 hgras, a3 salão nobre da Sociedade de Geografia, realizou- 
se a inauguração dos trabalhos, sob a direção do Presidente 
da República Portuguêsa e presença do Cardeal Cerejeira. Esco- 
lhido pelos Congressistes do Brasil, falou o Professor Tito Lívio 
Ferre;-- nte e rápidc, improviso, aplaudido de pé pela 

stência, quando ressaltou o papel da  Língua Portuguêsa f'alada / 
por cem milhões de pessoas no Mundo, p ara e n c e r w l a -  
vras, dizendo: "Nossa Pátria é a Língua Portuguêsa". 



Nos dias 12 e 13, visita a Guimarães, Braga, Pôrto e Coimbra. 
No castelo de Guimarães, onde nasceu Portugal e madrugou o 
Brasil, falaram o Arcebispo de Braga. D. Francisco da Silva, e o 
advogado paulistano Dr. Ives Gandra Martins, cujas orações f %  
ram muito aplaudidas. No mesmo local, foram aprovados os Es- 
tatutos da Academia Internacional da Cultura Portuguêsa e os Es- 
tatutos da U n i ã ~  das Comunidades de Cultura Portuguêsa. Em se- 
guida, o presidente da sessão, Professor Adriano Moreira, fêz etr- 
trega a cada representante das Comunidades Portuguêsas de pe- 
quena urna de madeira trabalhada, ontendo terra de Guimarães 
distribuída pelos quatro cantos do Mundo. 

Durante as sessões plenárias, foram lidas, pelo Professor Tito 
Lívio Ferreira e aprovadas por unanimidede, as moções abaixo. A 
primeira, de iniciatva de Aurelano Leite, Presiaente do Instituto 
6 do teor seguinte: - "Gs Presidente e Vice-presidente do Ins- 

Na Câmara Municipal do Pôrto e na Câmara Municipal dp 
Coimhra, falou o Professor Tito Lívio Ferreira, para agradecer as 
homenagens prestadas aos congressistas. 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo e mais componentes 
da representação da Comunidade Portuguêsa de São Paulo apre- 
sentam ao exame do Primeiro Congress9 das Comunidades Portu- 
guêsa no Mundo, a seguinte mocã3: (Depois de vários consideran- 
dos) - Indicam, em conseqüência, que o Primeiro Congresso da; 
Comunidades Portuguêsas ar, Mundo interceda junto a quem de 
direito, para que as cinzas do imortal português nascido no Brasil, 
Alexandre de Gusmão, que tanto serviu a Monarquia Lusitana, 
porque servia a Portugal e ao Brasil, com as luzes de seu talento 
e da sua cultura jurídica e intelectual, com a fidelidade de vas- 
salo da Coroa e com o seu profund3 conhecim%nto dos proble- 
mas políticos sul-americanos, possam repousar na cidade de 
Santos, berço do insigne diplomata luso-brasileiro do séculp XVIII, 
secretário particuIar do Rei D. João V, Embaixador de Portugal 
junto à Santa Sé e Presidente do Cmselho de Ministros de Sua 
Majestade Fidelíssima. 

Caso seja impossível a realizeção da idéia apresentada, suge- 
rem que a trasladação das cinzas referidas seja feita simbòlica- 
mente, para assinalar, por essa forma e de maneira efidente, um 
dos mais altos pmtos da unidade indissolúvel e viva das duas Pá- 
trias irmãs - Portugal e Brasil - filhas legítimas do Lusocris- 
tianismo e da Monarquia Portuguêsa. 
25-1 1-64. Moção, ' como se viu, 

devida execução, 
cinzas do grande brasileiro para Santos. 



A segunda moção, de autoria do Professor Tito Lívio Fer- 
reira, foi aclamada pela assistência de pé, longamente aplaudida. 
(Depois de muitos or,nsider,andos): 1 d h o . s  que o Primeiro 
Congresso das Comundades Portuguêsas no Mundo, reunido na 
Capital do Império Lusitano neste ano de Graça do Senhor de 
1964, preste uma homenagem particular a Amador Bueno, o f ida 
líssimo vassalo do Rei de Portugal, na pessoa de um dos mais 
ilustres descendentes vivos do Aclamado, o Dr. Aureliano Leite, 
presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e 
membro da Academia Paulista de Letras, presente a êste conclave 
ecumêníssimo lusíacra, convidado especial. São Paulo para Lisb~, 
25 de novembro de 1964. (a) Tito Lívio Ferreira, seguindo-se ou- 
tros nomes: Ives Gandra Martins, José Augusto da Silva Ribeiro, 
Mário Gallo, Alberto Salgad'r,, Rodrigo Rodrigues Leal, Santos 
Mendes, Boaventura Barreira, João Nía~tins. 

"A terceira moção, de autoria, ainda, do Professor Tito Lívio 
Ferreira, também foi aprovada pela assistência. E' do teor seguinte: 
(depois de diversx considerandos) - Indico que o I Cmgresso 
das Comunidades Portuguêsas no Mundo solicite, ao mesmo tern- 
po, do Presidente da República Portuguêsa, Almirante Américc 
Rodrigues Thomás, e ao Presidente da República Brasileira, Ma- 
rechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o estudo urgente do 
assunto, para que à nossia Hstória comum, à História Luso-brasi- 
leira, escrita pela decisão, pela vontade e pelo sangue dos Portu- 
guêses e Brasileiros, seja restituída a linguagem histórica, isto é, a 
linguagem cios documntoq onde nãr, figuram na dimensão de tre- 
zentos e dois anos, as expressões pejorativas e explosivas, "colô- 
nia» , <C colonos", "coloniza~ão" e "colonizadores", mas existem as pa- 

lavras povoadores e povoamentos, que expressam e evidenciam em 
tada a sua plenhàe,  a ação civilizadora de Portugal e dos Portu- 
guêses através do Lusocristianismo formado pela civilização grega. 
o espírito jurídico romano e a teologia judeo-cristã, e estruturad.) 
no Estado do Brasil, província da Monarquia Portuguêsa. São 
Paulo para Lisboa, 1 de dezembro de 1964. Tito Lívia Ferreira". 

MESA REDONDA SOBRE A EXPANSAO BZOSOCZAL DO 

e HOMEM PORTUGUÉS 

A Moção do Sr. Prof. Dr. Tito Lívio Ferreira, do teor seguin- 
te, foi aprovada por aclamação: 

'&Hnlc - no I C~ngresso das Comuniciades Portuguê. 
ulher branca, prêta, amarela e brasilíndia - a companhei- 

ra dadivosa dos Portuguêses dispersa pelo Mundo e e- / na obra de amor e miscigenação dos povos, em nome do L 



cristianismo onde irradiam a civilização grega, o espírito jurídico 
romano e a teologia-judéo-cristã. Lisb~a,  16 de dezembro de  1964. 
Tito Lívio Ferreira". 

CONFERZÇAO DE MEDALHAS 

O dr. Aureliano Leite e o Professor Tito Lívio Ferreira fo. 
ram recebidos na residência do Professor Laranjo Coelho, Presi- 
dente da Academia Portuguêsa d =  História, a quem o Sr. Presi 
dente fêz entrega da medalha cultural da "Imperatriz Leopoldina" 
O homenageado agradeceu a distinção muito comovido e profun- 
damente grato. 

Recebidos na Academia de Ciências, por vários sócios, entre 
os mais historiadores João Amaral, Damião Peres e Torquato de 
Souza Soares, o Dr. Aurelano Leite e o Professor'Tito Lívio Fer- 
reira entregaram a medalha cutlural da Imperatriz Leopnldina ao 
Professor Moses Bansabat Amzalak. Na oportunidade, o Dr. Au- 
reliiano Leite ressaltou os méritos pessoais e científicos do agra- 
ciado, que agradeceu muito sensibilizado. 

Na sessão de encerramento, presidida pelo Cardeal Cerejeira, 
falou o Dr. Aureliano Leite que lembrou, em breves palavras, en- 
trecortadas de vibrantes 'aplausos, a sua atuação como parlamentar, 
na defesa da Língua Portuguêsa, na concessão constitucional de 
direitos aos Portuguêses m Brasil e na questão de Goa, ameaçada 
por Nehru. Em seguida, salientou os trabalhos do Professor Adria- 
no Moreira, Presidente da Saciedade de Geografia de Lisboa e do 
I Congresso das Comunidades Portuguêsas, a quem outorgava a 
'medalha cultural da "Imperatriz Leopoldinlan, em nome do Instituto 
Histórico e Goegráfico de São Paulo. E solicitou 3 S. Excia. o Sr. 
Cardeal Cerejeira, a fineza de passar às mãos do agraciado e vene- 
ra e as insígnias. A assistência, de pé, aplaudiu 1,mgamente o Dr. 
Aureliano Leite, numa- demonstração clara e eloqüente de carinho 
e amizade. 

VISITA-DOS MEMBROS DO SODALíCZO AS USINAS 
DA LZGHT 

a 

Realizou-se, no dia 20 de dezembro p. findo, conforme pro- 
gramas estabelecido, a visita de membros dêste Sodalício e pe* 
soas de suas famílias,-s Usinas da Light: 

Após a v s i t a s  instalações, foi 
ialrnfi-- esidido pelo Dr. Marinho 

óspedes existente no aprazivel ,/ 



mesa, falou Dr. Marinho Lutz, saudando os excursionistas. Em 
nome do Instituto, falou o Secretário, Cel. Luiz Tenório de Brito, 
que agradeceu as atenções recebidas, justificando a ausência do 
Presidente Aureliano Leite. Falou igualmente o consócio. Enge- 
nheiro Alberto Prado Guimarães e, o Dr. José Pedro Leite Cor- 
ci'eir.9. Os visitantes foram fidalgamente acompanhados pelo con- 
sócio Mário Savelli e sua Exma. Espba. 

SEGUROS 

Atendendo a elevação astronômica dos prêços de tudo, a Di- 
retoria foi obrigada a aumentar de muito o valor do seguro con- 
tra fogo e acidentes, o que ocasionou maior despesa, pois de Cr$ 
5.885,50 que pagamos em 1963, passam% a pagar Cr$ 300 .O00 
(trezentos mil cruzeiros), em 1964. 

SECRETARIA : 

A Secretaria, entregue a* Secretários Cel. Luiz Tenório de 
Brito, Vinicio Stein Campos, Alfredo Gomes e Carlos H. Libe- 
ralli, funcionou normalmente e a contento geral, com a colabo- 
ração nos seus serviços internx da auxiliar dona Maria da Luz 
Navarro. 

Concluindo, a Diretoria apresenta aos ilustres consócios 
agradecimentos sinceros pela colaboração inteligente e proveito- 
sa que lhe prestaram durante o exercício de 1964, e deseja a to- 
dos lhes corra feliz e próspero o ano entrante. 

Luiz Tenório de Brito - 1P Secretário - Relator. 
Aureliano Leite - Presidente. 

BALANCETE FINANCEIRO 

Examinando o balancete financeiro. anexo, do ano findo de 
1964, do INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE SAO 
PAULO, aicontrou-o em ordem a Comissão abaixo que recomen- 
da a o  plenário a sua aprovação. 

São Paulo, 31 de dezembro de 1964 
.) 

Luiz ~enário-de 
Celmtino Fazzio 



INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE SAO PAULO 
Balancete de Caixa do Exercício Financeiro de 1964 

Demonstração da receita: 

Saldo disponível em 31 de dezembro de 1963 . . 6.70 1,60 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Aluguéis dcm locatários 4.278.472,40 

Contribuições dos locatários (cláusulas 13 e 14 
- 2P sem. de 1963 e 1.O sem. de 1964) . . 1.731.759,70 

Medalhas, diplomas e distintivos . . . . . . . . . .  465.000,OO 
Revistas e jornais . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128.300,OO 
Eventuais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.150,OO 
Telefone (retorno) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .695,00 
Telegrama (retorno) . . . . . . . . . . . . . . . .  30.00 
Recebimento dos empregados (IAPC) . . . . . .  145.768,OO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Auxílio 2.746.513,OO 

Saques: (Reforço de Caixa) 

Banco Com. e Indústria (saldo 
de conta) . . . . . . . . . .  5.712,OO 

Banco Comercial (saldo de 
conta ) . . . . . . . . . . . .  2.700,OO 

Banco Auxiliar de São Paul3 . . 1 .736.359,40 
Cx. Econ. Estadual de S. Paulo 435.835,30 2.180.606,70 

Demonstração da dospesa. 

Edifício social (amortização das prestações 107 
a 118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %80.293,70 

Pagamentos (IAPC) . . . . . . . . . . . . . . . .  296.111,20 
Depósitos no Banco Auxiliar de São Paulo . . . .  3.997.487,60 - . . . . . . . . . .  Investimentos . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  492.69950 xk 

/ 
J' 



Gás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46.660.00 
Luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229.855,OO 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113.582,OO 
Telefone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59.790,60 
Impostos e taxas - água e esgoto - 1.O e 2P 

sem. 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  324.000,OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Seguros 300.000,OO 

Dinheiro em Caixa em 31 de dezembro de 1964 3 .429,30 

11.723.996,40 
1 São Paulo, 31 de dezembro de 1964. 

Ameliano Leite - Presidente 
Dr. Salvador Roam - Tesoureiro 



Disponibilidade do Sodalício em 31/12/64 : 

Cx. Econômica Estadual . . . . .  58.510,60 
Cx. Econômica Federal . . . . .  11.47 1,OO 
Banco do Estado de São Paulo 102.747.00 
Banco Auxiliar de São Paulo . . .  2.116.407,90 2.289.136,SO 

Letras do Banco do Brasil (a serem ainda en- 
tregues) de B. C. Lima Filho - Escritório 
Levy (venc.O 2 1/7/65) . . . . . . . . . . . .  3.244.000,OO 

Apólices Ferroviárias: 

Cautela 13.981 . . . . . . . . . . . .  10.000 
Cautelo 14.661 . . . . . . . . . . . .  10.000 20.000,OO 

7.553.136,50 

(SETE MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUETA E TREIS 
MIL, CENTO E TRINTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUEN- 

T A  CENTAVOS) . . . . . . . . . .  SE. ou O. 

Aureliano Leite - Presidente Dr. Sdvador Rocco -.Tesoureiro 

São Paulo, 31 de dezembro de 1964. 





D I R E T O R I A  

INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE SAO PAULO 
PARA O TRBNIO DE 1966 A 1969 

Presidente Honorário: Professor Ernesto de Souza Campos. 
Presidente: Dr. Aureliano Leite 
1P Vice-presidente: Prof. Ernesto de Morais Leme 
2.O Vice-presidente: Prof. Tito Livio Ferreira 
3 . O  Vice-presidente: Prc>f. Carlos Henrique Robertson Liberalli 
1.O Secretário: Cel. Luiz Tenório de Brito 
2? Secretário: Prof. Vinício Stein Campos 
3 . O  Secretário: Dr. Alvaro do Amaral 
4.O Secretário: D.a Maria Amélia Arruda Botelho de Souza 

Aranha 
1P Tesoureiro: Dr. Salvador Roem 
2P Tesoureiro: Dr. Wilson Maia Fina 
1.O Orador: Prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães 
2P Orador: Prof. Alfredo Gomes 
1P Bibliotecário: Sr. Antonio Barreto do Amaral 
2.O Bibliotecário: Dr. Carlos Penteado de Rezende. 

COMISSOES ORGÂNICAS PARA O TRIÉNIO DE 1966 a 1969 

Comissão de Finanças 

1 - Mul. José Romeu Ferraz 
2 - Prof. Celestino Euzébio Fazzio 
3 - Cel. Luiz Tenório de =to 

1 - Dá. Manuel Ubaldin? de Azevedo 
2 - Cel. Benito Serpa 
3 - Prof. Jacob Penteado 

COMISSÃO DE SINDICANCIA E ADMISSAO DE SÓCIOS 



Suplentes: 

1 - Dr. Alvaro do Amara1 
2 - Sr. Antonio Barreto do Amara1 
3 - Dr( Celi2 Salomão Debes 

COMISS6ES PERMANENTES PARA O MESMO TRIÉNIO 

Conaissão de Redação da  Revista 

1 - Sr. Leonardo Arroyo 
2 - Prof. Nicolau Duarte Silva 
3 - Dr. Pedro Brasil Bandecchi 
4 - Prof. Vinício Stein Campos 
5 - Prof. Alfredo Gomes 
6 - Dr. Celio Salomão Debes 

Comissão de R e l a e  Públicas 

1 - Prof. Sebastião Pagano 
2 - Dr. Domingos Laurito 
3 - Cel. Benito Serpa 
4 - Dr. Alberto Prado Guimarães 
5 - Dom Salvador Cutolo 
6 - Com. Pau1.o Romano 

Conaissáo de História de São Paulo 

1 - P r ~ f . ~  Myriam Ellis 
2 - Prof. Vicente de Paulo Vicente de Azevedo 
3 - P r ~ f . ~  Maria da Conceição Martins Ribeiro 
4 - ProS Thomaz Oscar Marcondes de Souza 
5 - Dr. Wilson Maia Fina 
6 - Dr. Isaac Grinberg 

Conrmnrmssáo da História dos Mvimentm Cíviws de São Paulo 

1 - Dr. Ibrahim Nobre 
2 - Cel. Luiz Tenório de Brito 
3 -&r. Aureo de Almeida Camargo 
4 - Dr. Honorio de Sylos 
5 - Sr. Antonio Benedito Machado Florence - , .  

r,.- ' -d?torzamdo Brasil 

<Rof. Tito Livio Ferreira 
2 - Prof. José Pedro Leite Cordeiro 

, 
i 



3 - Dr. Divaldo Gaspar de Freitas 
4 - Dr. José Augusto Cesar Salgado 
5 - Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho 

Comissáo de Geografia do Brasil 
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