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OS INDÍGENAS DE SÃO PAULO QUANDO 
DA CHEGADA DE CABRAL 

Carlos Drumond 

AO aceitar o honroso convite do presidente do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, Dr. Aureliano Leite. para proferir a aula inicial do curso 
de História do Brasil, comemorativo do Sesquieenten&rio da Independência, fi- 
zemo-lo tocado por uma espécie de culpa, p i s  o assunto a ser abordado, a rigor 
e por merecimento de saber, melhor caberia a um etnólogo e não a um mo- 
desto cultor dos estudos de uma das linguas faladas pelos nossos índios - 
O tupi. 

O nossa sentimento de culpa é tanto maior am considerarmos que o tema 
a nós proposto: Os Indígenas de Si Paulo quando da chegada de Cabra1 - 
apresenta facies por demais complexos para poderem ser sintetizados em apenas 
uma aula. Bastaria lembrarmos o antigo, mas sempre atual problema sobre a 
filiação etno-linguistica dos Guaianá de Piratininga. problema que até hoje, a 
nos93 ver, continua em aberta, aguadando solução definitiva. Somente este pal- 
pitante tópico poderia ocupar a atencáo dos que nos ouvem por tempo bastantz 
longo. Cientes destas dificuldades procuraremos, na medida do possível, sinte- 
tizar o que reputamos de maior interesse dentro da temática a ser desenvolvida. 

Quando Martim Afonso de Souza. em 1552, chegou a São Vicente, encontrou 
a terra ja habitada par gnipoç indiienas linguística e culturalmente diferentes. 
A faixa litoranea e parte do planalto eram o domínio de grupos de fala tupi- 
-guarani, ao lado de outros grupos de classificação linguística bastante duvidosa. 
S e  informes, abundantes existem, por exemplo. sobre Tupinambá, Tupiniquim e 
Carijó, cuja filiaçáo linguistica à família tupi-guarani ninguém discute. o mesmo 
não podemos dizer çohre os Dlaramomi ou Guaramomi e ainda, os Guaianá, cuja 
caracterizaqão etno-linguística ainda se discute. Citamos apenas os grupos mais 
conhecidos. Quer dizer de outras tribos, cuja existência nos é dada a conhecer 
aleatoriamente em um ou outro documento. não permitindo sequer a possi- 
bilidade de esboçamos qualquer tentativa de filiaçáo a esta ou aquela familia 
lingüística? 

Seja-nos permitido citar. em abono desta asertiva, a Ata da Camara da 
Vila de São Paulo, de 7 de Julho de 1591, que faz referencias a tribos concen- 
tradas nas vizinhanças da vila de Pinttininga, para futuro ataque contra a mesma. 
Lá estáo citados: Enxoss, Mairairas, Tapoaçab'is, Tetaribas. Iabacems, Açagua- 
cerlis, CnikaguoRmis. Grupos tupis? Não tupis? Não o sabemos. 

M&s, tendo que abordar o tema sobre as populaçóes indígenas que habi- 
tavam o litoral vicentino e o planalto piratiningano por ocasião da chegada de 
Cabra], não é licito a ele nos referirmos sem tecer considerações, ainda que li- 
peiras, s3bre as populaçóes pré-históricas & São Paulo. 

Desde milênios até séculos atrás, diferentes populações habitaram o litoral 
brasileiro em Breas propícias a coleta de produtos para a satisfação de suas 
necessidades imediatas. 
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Tais áreas, parece-nos claro. deveriam ser aquelas de maior wncentração 
de recursos naturais, terrestres ou marítimos. Estes grupis indígenas extraiam 
do seu habitat, para a sua sobrevivência, os pmdutos naturais oriundos de ativi- 
dades de caça, pesca, coleta de raizes e frutos silvestres e de molusws. Sendo 
esta última atividade - coleta de moluscos - uma das mais destacadas, dei- 
xaram como testemunho marcante dessa ocupação grandes depósitos de conchas, 
associados a diversos indícios de ocupa~ões humana. Estes montes artifieia3 
de conchas, resultantes dessa atividade malacológica, verdadeiros monumentos 
pré-históricos, situados mais ou menos próximos ao mar. ou nas margens de 
grandes e pequenos rios do interior, cujas conchas provêm de moluscos fluviais 
e até terrestres, são denominados Sambaquis ou ainda. ooncheiro~, casqueiros, 
berbigueirw, ostreiras, seruambis, conforme a localidade, escalonam-se desde o 
Espirito Santo até o Rio Grande do Sul. 

Há duas espécies destes amontoados ou depósitos de conchas: uma, de in- 
teresse pré-histórico, casqueiros artificisis, obra do homem pré-histórico; outra, 
representada par concheims naturais ou terraços, de forma e constituição bem 
diversa dos primeiras e com os quais não devem ser confundidos. O estudo deta- 
lhado destes sitios arqueológicos não caberia também dentro de uma única aull 
motivo pelo qual procuraremos dar uma breve visão panorãmica do que seja um 
sarnbaqui e o que de mais importante as pesquisas ora em andamento tem re- 
veiado sobre a cultura ou culturas do ahomem do sambaquis. 

Os sambaquis atingem alturas por vezes de mais de 10 metros e compri- 
mentos de 100 metros ou mais. Formados sibretudo de berbigões, ameijoas e 
ostras; ora estratificados, ora de constituição aparentemente homogenea, são 
ricos depósitos de material litico; sepulturas, rtlgumas bem caracterizadas, com 
ossadas humanas. restos fragmentados de mamiferos, de peixes, de répteis, aves; 
instrumentos ósseos e outros objetos da indústria do homem neles enterrados. 
A, reunião destes <restos de casinha», assim são consideradas os sambaquis. em 
um úniw local, sob a forma de pequenas colinas, faz supor que razões de ordem 
mágica ou religiosa impulsionaram o homem pré-histórico a tal tipo de compor- 
tamento, tendo em vista que enterravam seus mortos no interior dos sambaquis. 

Há grande heterogeneidade cultural nas restos encontrados nestes monu- 
mentos pré-históricos, principalmente quando cotejamos as objetos encontrados 
nos sambaquis de Sáo Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fato que 
tem levado os aiulueólogns a estabelecerem diferentes fases culturais. Por exemplo, 
nos sambaquis sulinos, principalmente nos de Santa Catanna e Rio Grande do 
Sul, são encontrados determinados artefaros zoelitos c6ncavos, com forma de 
aves ou peixes, que não foram encontradas até agora nos sambaquis paulistas 
(Maratuá e Mar Casado, por exemplo, explorados pelo Instituto de Pré-História 
e Arqueologia da Universidade de São Paulo). 

O enwntro de ceramica, principalmente nas camadas superiores de alguns 
sambaquis sulinos, tida como de origem tupi-guarani, indicaria que a constm- 
ç ã ~  desses montes teria continuado após a ocupação da costa par tribos tupis. 
Trata-se, todavia, de simples hipótese que pesquisas futuras poderão ou não con- 
firmar. Esta rápida exposição permite concluir que mUis de um contingente 
popula.cional está representado nos sambaquis. 

Se não há uniformidade cultural nestes sitios arqueológicos, também náo se 
conseguiu ainda opinião unanime quanto à classificação racid do «homem do 
sambaqui~. 

Levando-se em canta todas os sambaquis e camadas onde ele foi encontrado, 
constata-se que há grande diversidade somática; não há um tipo morfol6gic3 
bem definido. As antigas hipóteses sobre um possível parentesco entre o cha- 
mado ahomem de Lagoa Santaz (Minas Gerais) com o uhomem do sambaqui~ e 
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os indios Botacudos (Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo), cujos üitimos re- 
presentantes ainda existem, não foram ainda confirmadas. r i >  

Quanta à idade e cronologia dos sambaquis, os mais recentes estudos de 
datação destas jazidas, feitas por meio d3 C14,  dão aos Sambaquis de Mara- 
tauá, aproximadamente, 7.000 anos, com margem de erro para mais ou para 
menos, de 1.300 anos. Para a jazida d o s é  Vieira», do Paraná: 7.500 anos. 

Em síntese, podemos afirmar que os estudos até agora feitos nestes sitios 
arqueológicos não permitem que se estabeleça com precisão uma sequência das 
primitivas populações da faixa litorânea e os problemas relativos à pré-histária 
Paulista sugeridos pelas pesquisas efetuadas nos sambaquis continuam em 
aberb. 

Para o conhecimento dos indios que habitavam o litoral pauiista no pe- 
riodo colonial, dispomos de excelentes e abundantes fontes de informações. Al- 
gumas delas sã6 verdadeiras monografias tribais e retrataram usos e costumes 
indiienas com grande fidelidade. principalmente se considerarmos que foram 
escritas no século XVI. 

As obras mais importantes são, indubitavelmente, as de Hans Staden (21, 

Gabriel Soares de Souza C 3 )  e as escritos do Padre José de Anchieta O*. O arca- 
buzeiro aJemáo Hans Staden fez sua primeira viagem ao Brasil nos anos de 
1547 a 1548 e a segunda de 1549 a 1555, tendo nesta última sido aprisionado 
Pelos nipinambá do litoral paulista, entre os quais viveu como cativo durante 
nove meses. A este fato devemos a publicação de sua obra que representa euma 
das mais valiosas fontes da etnoim3gia em geral e da tupinologia especialmentes. 
Descreve fielmente muitos aspectos da  cultura dos Tupinambá, destacando as 
práticas ligadas à antropofagia ritual. Einbara ameaçado constantemente de 
ser devorado pelos Tupinambá, não há, na sua descrição, ressentimentos contra 
eles, explicando que a antrapofagia era praticada por ódio contra seus inimigos 
e não por fome. Esta obra é de grande valia para o conhecimento da  cultura 
dos Tupinambás pois, além da parte descritiva, ela está eivada de xilogravuras 
onde o autor reproduz com detalhes cenas da vida tribal. 

Os escritos do Padre Anehieta são preciosos documentos wbre os primitivos 
habitantes do território paulista, e de consulta indispensável Aqueles que queiram 
inteirar-se dos costumes dos gnipos indígenas que aqui habitavam. 

Em terceiro lugar, imperioso se torna mencionar a obra de Gabriel Soares 
de Souza. I%,* cronista, senhor de engenho, que residiu no Brasil durante 17 
anos, descreveu com detalhes muitas traços culturais dos Tupi da Bahia, ao mesmo 
tempo em que nos dá  informes de diversos tribos do litoral desde o Amazonas 
até o Rio da Prata. O seu amatado» 6 considerado o mais valioso acervo de 
informações etnogrkficas do Brasil quinhentista. 

(1) D. P .  de Mello Filho e Marilia C. de Meilo e A17im - Mwfologia do p m l a ç ü o  
do Sombaqui do Rorte Mareohal Luis - Santa Catarina. Em Revista de Antro~ologis, 
rols. 15 e 16. São Paulo. 

(2) Staden Hans - V a g e m  ao Brasil - trad. Alberto Loefgren - Revista e ano- 
tada por ~ h e o d o m  Sampaio. Academia Brasileira, Rio de Janeiro, 1930. 

(3) Souza. Gabriel Soares de - ~ r ~ t a d o  des~nptiu? do Brapil em 8687. Comenta- 
l i os  de  Francisco Adolpho de Varhangen. Terceira edição. S6ne Brasiliana, 701. 117. 
São Paulo, 1938. 

(4) Anchieta. Joseph de - cnrtas, ~nformogóes, f r o g m t o s  Mstdncos a sermães. 
1554-1594. Publieaç6es da ~ u i d e m i a  Brasileira. ~ i o  de Janeiro, 1933. 
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para um conhecimento mais profundo de usos e costumes das gmpos indi- 
genas descritos pelos cronistas retro mencionados, indispensável se torna a lei- 
tura da  obra de Manuel da Nóbrega, Fernáo Cardim, Jean de Ury.  Andre Thevet. 
Fero de Magalhães, para citarmos os mais conhecidos. Interessante será também 
a leitura das obras de Alfred Métraux i:> e Florestan Fernandes ( 6 )  que, com 
base nos informes deixados pelos cronistas, reconstituiram importantes aspectos 
da cultura dos grupos tupis. Os  informes deixados pelos cronistas são de valia 
não só para o conhecimento dos aspectos eminentemente etnograficos, mas 
também neles encontramos diversas e importantes passagens relativas ao con- 
tacto entre índios e brancos, que permitem melhor estudar a formação de 
nossa sociedade (71. 

O litoral paulista era ocupado por diversos grupos da familia Tupi-Guarani. 
Aproximadamente, assim se distribuiam: Os Tupinsmbá (que também ocuparam 
regiões no Brasil setentrional), do litoral norte (Rio de Janeiro) até às  alturas 
da ilha de São Sebastião; dai até as  proximidades de Cananéia encontravam-se 
os Tupinikin. O litoral sul de Sâo Paulo era ocupado pelos Karijó, que esten- 
deram-se até a altura da Ilha de Santa Catarina . 

E fato histárico por demais conhecido que entre os Tupinambá e os Tupinikin 
e entre estes e os Karijó o estado de guerra era permanente, situação bélica que 
penetrou pela período colonial a dentro, «combinando-se com as rivalidades entre 
franceses e portugueses quanto a posse dessas regiões a t e i r a s .  Amigos dos 
franceses, os Tupinambá excerbaram a sua belicosida.de contra as portugueses, 
aliados, por sua vez, dos Tupinikin~. ( 8 )  

«A Cultura dos grupos Tupi de ,São Paulo não parece ter variado, senão em 
pormenores de secundária importância. Especialmente os Tupinambá e Tupinikin, 
em que pese o Wio implacável que os separava ,têm sido descritos com bastante 
razão como portadores de cultura praticamente uniforme. Na economia, a um 
tempo extratora e produtora, entrosavam-se as atividades da caça e pesca com 
as da lavoura. esta realizada com recursos bastante rudimentares e segundo a 
sistema da coivara. A auçéncia de técnicas mais racionais ligadas ao cultivo 
do solo poderia ser indício de adoção relativamente recente dessa forma econõ- 
mica. Não obstante, os conhecimentos e a experiência do índio nesse particular 
eram bastante desenvolvidos para que o colono os aceitasse sem relutància e 
OS seus descendentes os conservassem em grande parte até a atualidade. A 
inexistência de uma organiaaçào estatal que abrangesse a população indigena 
de uma área mais ou menos vasta, a não ser a reunião de certo número de 
aldeias sob a direçáo de grandes chefes guerreiros par ocasião de expedições contra 
trihos inimigas, foi um dos motivos pelos quais os indios nâo cogitavam de opor 
resistência à forma@.o de poderio estranho em seu território. Além disso, os Tu- 
pinik'in punham as suas esperanças na colaboraçào guerreira do aliado português 
contra os Tupinambá ou Tamoio, da mesma forma como estes aproveitavam a 
aliança dos franceses do Rio de Janeiro. O valor guerreiro, uma das motivações 
fundamentais da  cultura Tupi, associada intrinsecamente à caça de inimigos para 
o sacrificio ritual e o consumo antropofágico. nào se opunham de todo aos in- 
teresses e à colonizaçâo. Bastaria imprimir rumo diverso à combatividade dos 
indios e de seus descendentes mestiças - os mamelucos, e coaduná-la de alguma 

5) Metraux A. - a) La n ~ i l i s a t i o n  motkrielle drs  tribua Tupi-Guarani. Paris, 1928: 
b j  A ~ e l i g i ã o  &s Tupinembds e suas 7 c 1 ~ 8 e ?  com an demais tribus Tupi-Guarmis .  Pre- 
fácio, tradução e notas do Prof. Estevão Pinto. Brasiliaiia, vol. 267, Sho Paulo. 1950. 

(6)  Fernandes, Floreta - a) Oryankaiao Soical dos Tq i r rambá ,  Sáo Pau!o, 1949: b) 
A funpão social da gzrcrro na sociedade tupinombb. Revista do Nuseu Paulista, 3. S. ,  
VI. São Paulo, 1962. 

( 7 )  V. por exemplo. a) Fernandes. Florestun - A3pectos do VrovMimento de Srío 
Paulo no sdo. XVI. Publicações do Instituto de Administraeo, São Paulo 1948: b)  
Buaraue de Holanda, Sérgio - Rases  do Brasil, 2.. edição, Rio de saneiri, 1948. 

(8) Scliaden. Egon - 08 p r i m i t i ~ o s  habitaxtes de território paulista - Revista de 
Histeria nr 18 abril-junho. ao paulo, 1954 Neste magnlfiuo trabalha os leitores en- 
contrarão bibiioerafia fundamental  ara o conhecimento dos grupos indlgenas que ha- 
bitaram o terrii6rio paulista. 
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forma com os objetivos dos adventicios, entre os quais a descida de escravos e o 
desbravamento das terras situadas para os lados do poente>. ( 3 )  

Observe-se também. escreve ainda Egon Schaden. que co sistema de paren- 
tesco dos hipi .  favorecendo a constituição de parentelas mais ou menos nume- 
rosas sob a forma de familias-grandes, conferia especial prestigio a quem lide- 
rasse essas familias, circunstancia de que os colonizadores souberam tirar vanta- 
gem. Granjeando a simpatia e a amizade desses chefes e ligando-se a suas fa- 
milias por meio de casamento, contavam com grupos numerosos a auxiliá-lou em 
seus empreendimentos. Por seu turno, o papei relevante do pajé na vida wmu-  
nitária do indígena teria constituido sem dúvida obstáculo sério à conquista do 
planalto e à expansáo pelo interior, se náo fosse a providencial atuação do 
jesuita a colaborar com o colono na  esfera religiosa e solapar, pelo trabalho da 
catequese, a autoridade e a resistencia dos chefes religiosos aborigenes, de extra- 
ordinário reievo na  vida tribal. E m  suma. a sociedade tupi contava com três 
fontes principais de prestigio: a do grande guerreiro, a do chefe da familia-grande 
e a do pajé, que o colonizador conseguiu ora pôr a seu serviço, ora neutralizari. 

Nesse magnifico trabalho sobre os primitivos habitantes do território paulists. 
cujos tópicos principais achamos de bom alvitre transcrever, ainda desejamos 
mencionar a seguinte passagem: «Embom de h á  muito extintas - parte pelo 
exterminio violento, parte pela progressiva absorção biilóglca - cumpre não 
substimar a importância que nas origens paulistas coube às populaçóes de es- 
tirpe Tupi, em especial ao contingente Tupinikin. Não fossem elas. o português, 
apesar de sua extraordinária maleabilidade cultural, dificilmente teria desenvol- 
vido, w u i  no sul a força de expansão e de domínio que veio caracterizar os 
~aulistas, no movimento das bandeiras e fora dele. Tal se tornou possível atra- 
vés de um duplo cruzamento: na esfera biológica e na cultural. Graças, em 
grande parte, à formacão de uma população de mamelucos, e, sobretudo, a cons- 
t i tu iça  de uma cultura hibrida, de características bastante bem definidas. pu- 
deram os paulistas tomar um impulso histórico tal que lhes garantiria. pelos 
séculos afora, posiçáo de inconteste lideranqa no conjunto das reaiizaçóes da co- 
ionia e, posteriormente, da Nação». 

Referimo-nos no inicio desta aula que h á  na etnologia paulista um proble- 
ma palpitante que por si só N e r i a  ser assunto para varias aulas e não apenas 
uma: o problema dos Guia*. Durante muitos anos, diferentes autores discu- 
tiram o problema da classificação linguistica e etnográfica dos indigenas sob o 
nome de Guaiamí, Guaianases, que ocuparam o planalta piratiningano e regiões 
adjacentes. Enquanto ai,- identificavam-nas com os Tupinikin. outras con- 
sideravam-nos gmpos etnica e linguisticamente diferentes. Parece não haver dú- 
vida. de que o termo Guaianá foi aplicado a tribos diferentes uma das outras. 
São mencionados por diversos cronistas. que os situam desde os campos de Pi- 
ratininga até o lit3ral. em trechos próximos de São Vicente. Aos que se inte- 
ressarem pelo problema Guaianá recomendamos a leitura de cuidadoso estudo crí- 
tico feito por Plinio Ayrosa sobre cTUpi-Guaranis e Guaianáss, publicado em 
vários números do jornal «O Estado de São Paulo» 1938/1939, artigos estes que 
reunimos em trabalho publicado pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP 
sob o nome ~EstUd06 ~ p i n o l ó g i c o ~ » ,  Sáo Paulo, 1967, no qual o autor nos dá 
amplas informaçáes sobre os argumentos usados pelos defensores desta ou 
daquela hipótese. V. o capitulo: Tiipi-Guaranis e Guaianás, pp. 27/73. 

Não poderiamos concluir esta aula sem nos referirmos. ainda que brevemen- 
te. ao idioma falada pelos primitivos habitantes de Piratininga: o Tupi. Isto se 
torna necessário porque foi a lingua o traco cultural mais evidente e o mais 
persistente em nossa cultura. E fato notório que foi a língua tupi que teve 
larga aceitação e uma longa duração na sociedade paulista. 

Isto porque os indígenas foram catequizados em seu próprio idioma e, prin- 
cipalmente, devido ao grande número de índios e mestiços existentes em Pira- 

(9) Schnden, Egan - o . c . u . f .  3901391. 
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tininga número este que se elevava sobremodo após o retorno das bandeiras 
que haviam saído em busca do braça escravo. 

Diversos autores já se preocuparam com a importância que o tupi teve, nos 
primeiros séculos, na ocupação da  terra. destacando-se os escritos de Sérgio 
Buarque de Holanda (Raizes do Brasil, Rio de Janeiro, 19481, Serafim da  Silva 
Neto (lntrodupão m estudo da lingua portuguêsa no Brasil, Rio de Janeiro, 1950), 
Frederico G. Edelweiss (Estudos Tupis e Tupi-Guaranis, Rio de Janeiro, 1969). 

A transcrição que estes aubres fizeram de informes deixados principalmen- 
te por jesuítas, são por demais elucidativas na atinente ao papel desempenhado 
pelo tupi no seio da  sociedade colonial em certas áreas do Brasil, a ponto de 
podermos terminar esta palestra wncordanda com mederico Edeiweiss quando 
asseverava que na lingua tupi foi muito mais importante na ocupação da  terra 
do que a portuguesa. As facilidades que o tupi pmporcionava em toda a exten- 
são da costa se deve em grande parte a integridade territorial da  nossa Pátria:>. 



EXPEDICOES NÁUTICAS NO BRASIL 
ANTES DE MARTIM AFONSO 

J. F. de Aimeida Prado 

Paralelamente ao crescimento da Igreja Cristã surgiu entre os seus crentes 
empenho em melhor conhecer o mundo. De principio no cristianismo tudo era 
atribuído à Divina PmvidBncia. No decorrer das cruzadas despontou. porém, ação 
da herança greco-romana, até se tornar absorvente no espírito e nas wnquis- 
tas materiais. Aos poucos, a despeito da  Rsistência de fatores religiosos, cedeu 
a crença de que tudo partia dos céus, à investigação das fontes de aconteci- 
menbs, evidenciadas pelas crbnicas e mais registos desenvolvidos no advento da 
fase tida por Renascença, apoteótico fogo de artificio dissipador das trevas tra- 
zidas pelos bárbaros. 

As obrigações impostas pela Igreja não se prendiam tão só a motivos eç- 
pirituais, mas também à necessidade de combater aterrador fanatismo muçul- 
mano. Na luta travada nos aonfins da Ocidente tiveram oportunidade os cristãos 
de wnhecer a civilizaçáo árabe, de que muito se aproveitaram. Verificara-se 
naquela altura, derivar grande parte do seu poderio e brilho de adiantado estágio 
maritimo no iWediterráneo e mar Vermelho. O contato entre ocidentais e mao- 
metanos tornou-se por esta e mais causas constante preocupação de sumos pon- 
tifices e soberanos à testa de povos ameaçados pelo Crescente. Nas crises ex- 
ternas e internas provocadas pelo intercâmbio com infiéis, entravam, destarte, 
alternadamente efeitos antagônicos, ora espirituais, ora materiais. em oscilações 
semelhantes a do pêndulo de uma balança. 

Em 1179 proibira o oancilio de Latrão quaisquer relações entre cristãos e 
maometanos. Incitava igualmente combate aos infiéis, de que foi exemplo por 
volta de 1180 Reinaldo de Chatiilon, senhor da Transjordânia, o qual mandou 
transportar a dorso de camelo através d.3 deserto o madeiramento necessário ã 
construção de navios no golfo de Akaba. Graças à improvisada fiotilha, wn-  
seguiu o audacioso guerreiro turbar o comérci.> árabe no mar Vermelho até Aden, 
no intuito de impedir o tráfico de especiária da fndia. Foi, no entanto, vencido 
em meio da faina destruidora pelo poderio do Sultão Saladino, senhor de império 
nascente, garantido pela sua hegemonia maritima. Tinham sido, porém, tão im- 
pressionantes os efeitos da incursão, que o dominicano, Guilherme de Adam, es- 
creveu em 1300 ensaio oferecido à Santa Sé, onde aconselhava a implantação 
de fortalezas no golfa Pérsico, e, se possivel, mais longe ainda, entre indús. 
Para garantirem forças navais criçtás que tinham faltado a Chatillon. Se bem 
encontrar-se o projeto apoiado na oportunidade oferecida pela vitória dos mon- 
góis sobre os egípcios em Homs. que facilitava a sua execuçáa, não foi avante 
E l a  calamitosa deçintelieência sureida entre cristãos do Ocidente e Oriente, 

~~~ - 
InconCiliávei ~ o m a  partidaria de  guerra titz contra o i içuimano e mnstanti- 
nopla propensa a tr8ficos com orientais no afã de conseguir o frutuoso comércio 
dominado pelos egipcios. A divergência enfraquecia aos cristws quando mais 
unidos deviam se manter, sem condic@s de alcançar o que mais tarde reali- 
zaram os portugueses ao transpor por via mantima, o extremo sul do continentb 
africano. 
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A situação sugeriu a Raimundo Lu10 em 1306 apelo de vasto alcance em 
reinos e principados do Ocidente, no sentido de suspenderem pelo menos por seis 
anos relações com Alexandria, metrópole dos negócios em mãos dos maometa- 
nos, para dar tempo ao prepaii:, de expedióes militares contra os infiéis. Clie- 
gava, entretanto, tarde a lembrança inspirada por motivos espirituais. Avoiu- 
rnaram-se interesses materiais nos seguidos contatos estabeiecidoç entre a s  praças 
mercantes do sul d a  Europa com os norte-africanas. Dos eumpeus que mais se 
destacavam no esforço mostravam-se os venezianos, desejosos como os bizantinos 
dos proventis oferecidos pelo tráfico de especiaria. Em conseqüência ocorreu 
em 1317 marcante acontecimento neste comércio, quando chegaram navios da 
Serenissima à próspera Fiandres, carregados de pimenta. cravo e canela, rece- 
bidos com enorme aceitação. Estabelecia-se mercê do sucesso estreitas relações 
entre três pontos capitais Arábia, Veneza e Europa Ocidental, com tráfim direto 
entre a Laguna e o parto de Bruges, que impVs organizar uma feitoria, ou «con- 
sulado~ ccma diziam os italianos, na antiga residência do flamengo Van den 
Furse, motivo do local tornar-se conhecido por Borsa. nome ao depois adotado 
em muitos paises. inclusive o nosso, para sob a modificação de Bolsa servir como 
sede de negócios. Nesta altura, Veneza era detentora do monopólio dos produtos 
orientais obtidas em Alexaudria e colocados na Europa até Trebizonda, em ati- 
vidade superior à de sua concorrente Gênova. Dinheiro não tinha cheiro e u 
mesmo pensavam Afonso I11 e Jaime V de Aragão, interessadíssimoç em tráfi- 
cos rendcsos, indiferentes às excomunhões expedidas pelos Nicoiau TV, Bonifácio 
VI11 e Clemente V, contra quem tivesse relações com o Sultão do Egito. 

Comegou e aos poucos se firmou o transporte em navios a concorrer com 
o tráfico dantes exclusivamente realizado pelas caravanas. Nessas caminhada? 
terrestres anteriores ao s u i b  naval, ocorreu a extraordinária viagem do vene-. 
aiano IrIarco Polo ao império de Kublai Kan, cuja sede era a milenar Pequim 
Conseguiu estrondoso sucesso ao descrever a civilização chinesa, de tanto al- 
cance, que influiu na  melhoria da vida dos ocidentais. Teria divulgado a re- 
ceita de masças alimenticias. ,3 talharim com sal, assim como fios de ovos p 
açúcar, apelidados em França, Espanha, Itália e mais sitios %Cabelos de Anjos, 
providenciais a pobre cozinha medieval. Mencionava também distâncias ano- 
tadas durante a travessia do continente asiático, algo errôneas, mas que iam 
contribuir a crença de ser possivel alcançar o levante pelo poente através dos 
mares 

Aguçou a divulgaçán do Livro das Maravilhas a curiosidade de leigos e ecle- 
siásticos interessados oni geografia. Afluíam a mosteiros e mais centros desse 
estudo, no interior dos reinos e nos portos. informações correlatas às do vene- 
ziano. i\.Ionjes, traficantes, guerreim cristãos e judeus em contato com árabes, 
disseminavam novidades, recurso para cientistas e curiosos melhorarem conhe- 
cimentos outrora dependentes das caravanas Julgava o historiador Jaime Cor- 
tesào que o atlas do judeu Abraão Creçques aparecido por volta de 1375 ou 77, 
alusivo a expedições européias no continente africano em busca de ouro, teria 
influido na  campanha de Ceuta. Talvez ocorresse origem semelhante aos mapas 
de Frá IIauro e no do Genovês Anônimo. que davam forma piramidal à África, 
com passagem no sul para o oceano indico. 

A conquista de Constantinopla em 1453 por Maomé I1 recreçceu a necessi- 
dade de acesso ao empório da especiaria sem padecer a dominação de maameta- 
nis. Eram os turcos guerreiros avessos a comércio e indústria. Limitavam-se 
no intervalo de guerras em preparar armas e criar gado necessário às lutas. 
Diferiam do árabe hzibil agricultor e sutil comerciante, mais acessivel a estran- 
geiros, independentemente de religião. Dominadores os otomanos da Mediterra- 
nea depois d a  conquista dos Dardanebs, tinham-se apaderado do Egito e im- 
punham vassalagem aa restante d a  Ãfrica do norte, situacão prejudicial ao an- 
tigo comércio entre egípcios e cristãos, bloqueada por terra e mar a rota de 
acesso ao mar Vermelho, tirnado em absoluto necessário o descobrimento de 
novos caminhas para o Extremo Oriente. 
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Recaiu sobre os ibems o encargo de encontrá-los. LTm acontecimento for- 
tuito logrou grande importância nas viagens pela Europa da Infante D. Pedro, 
filho de D. João I. incumbido de reunir o que encontrasse sobre geografia, astro- 
logia, marinha e mais dados sobre ciência marítima. Devia completar o resul- 
tado das informaçóes colhidas em Ceuta. centro de navegação árabe, depois d s  
sua tomada pelos portugueses, enriquecido deste modo a base náutica fundada 
pelo seu mano o Infante D. Enrique. Nessa ocasião fôra oferecido a D. Pedro 
na sua passagem por Veneea o Livra das Maravilhas com suas descrições do 
Oriente e possibilidade de lá chegar pela rota do levante para o poente, o inverso 
do que os portugueses procuravam. A nqão,  porém, de alcançar o empório ds 
especiaria pelo sul africano, não padecia mais dúvidas em Sagres, de muito pre- 
ferível à travessia do oceano paralela ao equador. 

A iniciativa dos lusos ao longo da costa africana era estreitamente obser- 
vada pelos vizinhos também desejosos de se expandir pelos mares. Igualmente 
o era pela Santa Sé atemorizada ante os progressos dos muçulmanos no Medi- 
terrâneo e mar Vermelho. Sucessivamente os pontifices Martinho V, Eugênio 
N, Nicolau V, Calixto 111, Sixto IV, Inocgncio ViiI tinham comissionado aos 
soberanos ibéricos o combate dos infiéis em terra e no mar. O encargo conti- 
nuava as  cruzadas. intensificada de 1417 a 1471 na  esperança de conter o rojo 
dos inimigos da cristandade. Dos meios mais seguros a serem postos em prática 
neste sentido, o principal consistia, segundo pensava a maioria da corte e do 
povo, em enfraquecê-los com a perda da sua mais rendosa atividade, de onde 
adquiriam meios para monopolizar acessos comerciais e manter fmta guerreira 
e mercante. 

Ao chegar no pontificado de Alexandre VI intensificara-se rivalidade entre 
as duas comas da península acerca de empresas fora do Mediterráneo. Era da 
maior importância para a Cúria Romana que cooperassem em vez de se desa- 
virem, acordo no momento fácil de conseguir graças a circunstâncias favoráveis. 
Eram espanhois, ou como tais considerados o Papa e o presuntivo unificador das 
Espanhas, filho de D. João 11, neto de Fernando e Isabel. Esta situação re- 
presentava feliz desfecho da politica de aemprenhar territórios» a poder de casa- 
mentos entre casas reais. expediente dinástico que punha fim a longas lutas 
pela hegemonia da península. Um acidente subverteu momentaneamente tais 
planos. Pereceu num desastre o Principe herdeiro, a confirmar lenda acerca du 
fadario da  Casa. Real Lusa. Dizia-se que jamais o fiiho mais velho do Rei che- 
garia ao trono, maldição continuada através do tempo no Brasil onde D. João 
VI era filho segundo, assim como Pedro I e Pedro 11, cujo filho varão morreu, 
tornada herdeira da coroa a Condessa d'En. No século 16 à morte do filho 
sucedeu em pouco a do pai, de maneira a subir ao trono o primo D. Lanuel, 
Duque de Beja, também genm do Fernando e Isabel. Faleceu, porém, moça a 
esposa, deixando apenas uma criança confiada aos avós para ser criada em Cas- 
tela. Tendo chegado o Duque à realeza o seu herdeiro varão tinha de desapa- 
recer como sucedeu e a herança de Castela passou ao futuro Imperador Carloi, 
nascido em Gand, filho de Joana a Louca e de Filipe o Belo, Duque de Borgonha. 

De qualquer maneira, a unificação das Espanhas se aproximava e facilitava 
acordos entre reinos dantes adversos. Reuniram-se negociadores em Tordesilhas 
para resolver a questão de empresas maritimas, as quais na época empolgavam 
todas as classes Eaciais dos dois lados da fronteira luso-espanhola. Durante lar@ 
espaço decorreram trabalho= convênios sob a égide do Papa Bórgia a fim de 
dividir os mares entre lusos e castelhanos. A certa altura impacientado pro- 
mulgou o Supremo Pantifice a bula Inter Ceatera. que os portugueses repeliram 
por ser demasiadamente favorável à Castela. Reconheciam que o vizinho se 
tornara poderoso, mas os  bem sucedidos esforços no oceano dos marujos de 
D. Enrique, concediam-ihe a primazia nos mares. Continuaram, dai, as nego- 
claçáes até chegar ao convênio a respeito de meridiano, que passaria a 370 milhas 
maritimas a oeste do arquipélago do Cabo Verde, descoberta em 1461 pelo vene- 
ziano Alvise de  Cá da Mosto, dividido o oceano em duas partes, a oeste per- 
tencente B Castela e a leste a Portugal. 
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O acordo assim estabbeiecido levava em conta as bases lusas encadearias 
de Marrocos à Guiné, fruto da pertinaz marcha em direção ao Indico desenvoi- 
vida a partir de Afonso V, oognominado o Africano. Entrementes, enquanto se 
discutia em Tordesilhas, prosseguiam os progressos na wnstnição de navios, 
aumento de experiência na arte de navegar, e melhoras da  ciência maritimil. 
Proporcionara com tais elementos a descida peia costa em sucessivas singra- 
duras, novos mercados para os portugueses e comercio em que entrava o ouro 
da Guiné conseguido com sobas locais. A marcha obedecia a noções cada vez 
mais seguras acerca do meio de se chegar ao Extremo Oriente. Restava aos 
espanhóis a mta através do oceano tal como assinalara Marco Polo, porém, des- 
conhecida e muito mais arriscada. Espalhara-se, entretanto, na Espanha e outras 
regiões da Europa, nos mosteiros, curtes, portos e mais sítios interessados em 
geografia e descobertas, a persuasão de que seria possível daquele modo chegar- 
se a Cataio e Cipango. Em conseqüencia, apareceu em Lisboa ainda no rei- 
nado de D. João 11, o genovês Colombo, a cata de informações marítimas Na 
sua permanência na cidade soube que o sábio Toscaneiii, por várias vezes, in- 
formara ao governo 1 w  a possibilidade de chegar ao Oriente em rota paralela 
ao equador. A comunicação precedia os ajustes de Tordesiihas e quando 
Coiombo veio a conhecê-la, p m u n u  entrar em correspondência com o cosmó- 
grafo. Convencido de suas razões entusiasmou-se com a teoria, mas a sua pro- 
posta de atravessar o oceano como sugeria o fiorentino, foi recusada peio governo 
português. Mudou-se Colombo para a corte de Fernando e Isabel, a fim de pro- 
por-lhes o que para ele e muitos entendidos não padecia mais dúvidas. Demorou 
em algum espaço em convencê-los e angariar recursos necessários a empresa, fi- 
nalmente iniciado no termo das negociações de Tordesiihas, que instituiam e 
distância de 180 milhas entre os meridianos do Atlântico e do Pacifico, de  sorte 
que se o genovêç descobrisse terras na direção apontada por Toscanelli antes 
de vinte de Junho de 1496, haveria deslocação de limites favorável a Portugal. 
A eventualidade ocorrida no prazo previsto, onze dias depois da assinatura do 
tratada, concedeu ao luso a posse da Brasil. 

A linha demarcatória começava no Marfion dos espanhóis para terminar 
em S. Sebastião no atual Estado de S. Paulo. Assumia, porém, o tratado na 
prática aparência de «farrapo de papel%, porquanto portugueses e casteihanos 
pouco O respeitariam, retidas as Moiucas peios segundos na sua posse até serem 
compradas sob pnitesto peios primeiros. Por sua vez, estes se derramariam pelos 
domínios dos concorrentes sem ihes pagar cousa alguma. O mútuo desrespeito 
provocava além da necessidade de conhecer terras pertencentes ã coroa, o cui- 
dado de comrvá-ias na  sua posse através de suceççivas expediçóes. Ocorria 
ainda mais uma medida a se juntar às precedentes, a qual wnsistia em desco- 
brir passagem no sul do continente em ilireção aa Pacifica, t o m a  importan- 
tiçsima depois do rndogro de Colombo para atingir peio Atlântico a Cipango a 
Cataio, ou seja, China e Japão. Em pouco outra se ajuntaria, com a interven- 
ção nos mares de Francisco I, Rei de França, desejoso de partilhar como dizia, 
o testamento do Pai  Adàaj que injustamente o deserdara. No caso, devia influir 
igualmente a lenda do machado de prata, divulgada peios agentes de D. ,Nuno 
Manoei que diziam te-io encontrado nas vizinhanças da embocadura de grande 
rio ao sul, a prenunciar riquezas confirmadas mais tarde peia descoberta das 
jazidas de Potosi. 

Enormes dificuldades financeiras posteriores 3. chegada de Vasco da Gama 
a Caiecut, se bem fosse uma data memorável na história da humanidade. obri- 
gavam os portugueses a se valerem do auxilio de mercadores estrangeiros no 
tráfico de especiaria. Muitos ficaram célebres tais as  Marchione, cuja crónica 
se confunde com os feitos da Casa da india. Outros estiveram estreitamente li- 
gados aos primórdios do Brasil, como sucedeu oom Fernão de Uronha e sócios. 
E imprecisa a origem deste personagem. Não sabemos se era alemão ou inglês, 
nem a que religião pertencia. Apenas não há  incerteza sobre os parceiros res- 
pectivamente portugueses dependentes da corte. mercador italiano, id. fiamengo 
e um judeu, causa de se supor peia confusa correspondência de comerciante fio- 
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rentino, fosse também cristã0 novo. O Consórcio Passou a ser incumbido de ex- 
plorar as costas do Brasil nos PrimeimS anos depois do descobrimento de Cabral, 
mediante monopólio do tráfico de pau de tinturaria e terras em que constava o 
arquipélago próximo de Pernambuco atualmente com o seu nome. Em seme- 
lhante trabalho contemporaneamente apareceu Américo Vespúcio, que lograria 
dar denominação a todo o continente mercê da narrativa divulgadora das suas 
quatro viagens ao Novo Mlindo. 

Avistou o florentino setor do maior dominio da coroa lusa alguns meses 
antes de Cabral, quando participava da viagem de Hojeda. Nesta ocasião dobrou 
os cabos de S. Roque e de %Agostinho e depois esteve na embocadura de grande 
rio com uma ilha ao centro. que poderia ser o Amamnas ou Orinoco. Nessas 
condições, se algum dia tornarmos a incorporar as Guianas ao território na- 
cional, desaparecerão as  incertezas quanto a precedência do florentino no des- 
oibrimento do Brasil. Meses depois, aportou novamente Vespiicio em 1501 nas 
vizinhanças dos mesmos cabos, desta feita a serviço de Portugal em missão ex- 
ploradora da  costa, em que desgarrou do resto da flotilha e teria em desesperado 
esforço para atingir o acesso do Pacifico, chegado até circulos polares. De volta 
a Europa encontrou-se numa escala em Africa com unidades de Cabral car- 
regadas de especiaria depois de estarem em Calecut, sinal do fim do antigo 
monopólio de Veneza. Tinham também verificado em transaçbes com merca- 
dores orientais, que a melhor mercadoria procedia das Molucas e não das ime- 
diações dos portos indianos como a principio se supusera. Esta viagem foi a 
segunda do norentino ao litoral brasilico. A terceira deu-se em 1503 no co- 
mando de navios da expedição de Gonçalo Coelho, destinada a Malaca. Acos- 
sada por temporais dispersou-se a flotilha no litoral habitado por tupis. Per- 
dido dos companheiros permaneceu Vespúcio cerca de cinco meses num anco- 
radouro sito 260 léguas marítimas ao sul da baía de Todos os Santos, que se 
supõe Cabo Frio. Aí construiu especie de casa forte, a fim de proceder com maior 
segurança aos consertos da  nau avariada, recolher informações sobre a terra e 
nesta intenção organizar <bandeira> devassadora, que foi a primeira realizada 
na América do Sul. Antes de partir deixou 24 homens no improvisado reduto, 
marca da posse del-Rei de Portugal sobre aquele setor da costa. 

Neste terreno da historiografia vemos melhor do que em qualquer outro o 
inconveniente de nos guiarmos por fórmulas inflexiveis no seu estudo. Reúne 
em si as mais diversos reflexos. transformaiões e estranhos paradoxos, fatores 
de acontecimentos às  vezes antagônicos, a se sucederem aitemados ou simul- 
tàneos, sob imperativos do materialismo e manifestaçbes contrárias do espiri- 
tualismo. Assim sendo, torna-se necessário evitar regras, ou sistemas interpre- 
tativos por demais rígidos e absorventes. Nem a panaceia gwpolítica e muito 
menos teorias atualmente em amwias nas especulações intelectuais devem ser 
seguidas ã risca. Muito pela contrário. presenciamos desde a invasão dos bár- 
baros às primeiras cruzadas o contínuo rebalsar de determinantes materialistas 
e espirituais não menos ativas, esquecidas ou mal entendidas em nossos dias, 
principalmente quando nos eno~ntramos sob ação de distorçóes de carater mais 
político do que propriamente da histariografia interessada na  realidade dos fatos 

E n t r ~ r m  igualmente no desenvolvimento de comunicaçóes entre o Ocidente 
e o Oriente, anseios coletivos e individuais da maior imprtância. Interferia sem 
dúvida o primum vivere, mas também de maneira considerável fermentações 
 complexo criador» do homem, assinalado pela sua sofreguidão em criar e a lk-  
rar o que estiver em tomo de si, razão da sua diferença com os outros animais. 
Requer, porém, este complexo condições infinitas, muito além do simples <debens 
ra-3, a fim de reaiimr cálculos, ançeios ou devaneios, positivos ou negativos. 
porém inerentes à sua natureza. Muitos dos resultados dessa atividade passam 
a ser dificilmente concebidos em seu verdadeiro aspecto decorridos séculos. NO 
período das primeims cruzadas sobressaíam dois fatores primordiais de aconte- 
cimentos, a religiosidade e a preocupacão guerreira em toda parte praticadas por 
cristãos, maometanos ou mongóiç. Sob o lema da posse de Jerusalém, em reali- 
dade entrava nada menos do que a sobrevivéncia do cristianismo. Servia de 
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come- para propósitos defensiiros, ao depois ofensivos, em que figuravam am- 
bições territoriais, zelos religiosos, cálculos nacionalistas e não menos wnside- 
ráveis vaidades de Príncipes. 

O conjunto girava em torno de dois amundosn desavindos sobre a posse do 
Irlediterrãneo. Incansáveis, de manhã à noite manifestavam-se neste sentido 
soberanos, imitados por senhores roqueiros imbuidos dos mesmos principias e 
obedientes aos mesmos chefes espirituais. Tanto entre cristãos voltados para 
Roma como muçulmanos prostrados em oracões em direção Meca, ferviam 
anseios que deviam se impor pelos mesmos processos. Hoje custa evocar em 
toda sua extensão semelhante passado, da mesma forma que será dificil às 
gerações futuras entender o #crê OU morre* de nossa época. vergada sob o signo 
cultor de violência sistematizada na teoria politica, causa maior da  confnsáa 
presente, a prenunciar volta à penumbra da Idade Média. 

Como vemos. tornou-se um imperativo na historiografia contribuir ao res- 
guard3 do complexo criador do individuo, ao invés de querer transformá-lo em 
autômato de Estado totalitário. Aplicada a precaução ao estudo da  história, evi- 
taremos perigosas deturpações acerca do passado, tal como sucede a mentalidade 
medieval, submetida ao fluxo e refluxo de correntes simultâneas ou antagbnicas, 
impelida a lides guerreiras por fatores vários, principalmente fanatismos equi- 
valentes em intensidade nos dois blocos espirituais que no tempo se digladiavam. 
Guerras duravam anos a fio em que pouco se produzia e muito se destruis, ten- 
dencia obediente à embriaguês de combater, lutar, matar, w m  aspectos às  vezes 
semelhantes ao do caçador que derruba a caça pelo prazer de derribi-Ia, sem 
intenç&s de aproveitá-la para o seu sustento. Era finalidade e diversão, des- 
prezadas pelos nobres quaisquer preocupqões fecundas Prolongou-se a situaçáo 
através de muitos de seus maiores reflexos até as séculos 15 e 16, aos poucos 
alterada w r  novos hábitos, costumes e concepções, em que entravam fervor reli- 
gioso e cálculos materialistas. 

Ambos apesar da diiparidade acendraram-se no desenvolvimento das nave- 
paçóes. Influiam no casa intúiim materiais conjuntamente mm religiosidade tor- 
nada sustentáculo do navegante, sua animadora. consoladora, amparadora e vi&- 
tieo em cascas de nozes. aventuradas no abáratro oceano,. Não fosse a sua 
presença o marítima dificilmente suportaria. males sem wnta no desconhecido 
acabrunhador. Repetiam-se preces nos barcos, várias vezes ao  dia, entremeadas 
de promessas provocadas por tempestades, flagelo de naus providas de nomes de 
santos ou efemerides cristãs, protetores de marujos que ostentavam apelidos de 
o r a m  ou profetas, lembranças da fé ominipresente. Pode-se, portanto, afiançar 
que avultou a crença nos empreendimentos marítimos, repetida w m  idêntica 
intensidade na formação e mantença de acabeças de ponte, dos invasores de 
regiões ultramarinas. Ali chegados, descidos em terra firme, esqueciam-se os 
europeus dos biblicos mandamentos e desandavam nos piores delitos decorrentes 
da iniquidade do colonialismo. Naquela fase inicial do povoamento das Améri- 
cas, não haviam crimes que deixassem de praticar a serviço da coma e das Pró- 
prias ambições incendiadas depois de transposto o equador. 

Na história do Brasil, se bem recente, enwntramos significativos exemplos 
dessa mistura e influir sobre gentes, cousas e acontecimentos contrários a teorias 
em moda. principalmente, no seu caráter absorvente e exclusivista. No dewrrer 
da guerra hoiandesa no nordeste foi a invencivel rebeldia da populacão luso 
brasileira movida por fatores religiosos, que impediram a vitória de adversario 
muito mais pdemso e prestigiado pela sedução de muito mais desenvolvido em 
todos OS terrenos do que espanhóis e portugueses. Unidos pela crença, mamm- 
boç, reinóis, indioç, negros e mulatos resistiram encarnlçadamente. Por nada 
trocariam o seu credo pelo de Lutero, diferente do cristão novo que aoeitou O in- 
vasor pelo fato de ele ser tão infenso a Israel quanto os demais, procedimento 
diverso dos cristáos velhos, que preferiram ver as suas propriedades destruídas 
a cooperar com o excomungado, episódio extraordinário na crônica do colonia- 
lismo europeu. 
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Com esses caractiristicos iam se suceder durante a conquista da América do 
Sul de Américo Vespúcio em 1499 a hlartim Afonso em 1530, cerca de quarenta 
expedições com escala no Brasil, de portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, 
italianos e mais nacionalidades, providas de tripulações ainda mais variegadas. 
A maior parte coube ao luso, de primeiro absorvido na exploração dos domínios 
del-Rei, depois na sua defesa contra a cobiça de estrangeiro. Neste afã, longa 
Porfia em tomo da posse da margem eçquerda do grande rio descoberto por Solis, 
sustentada pelas coroas ibéricas, começou com Vespiicio quando por lá  passou 
próximo em 1501 e s6 terminou com a partida de D. Pedro I, três séculos depois. 

Dispomas de poucas informações sobre empresas devassadoras seguintes ao 
WnsórCio de Fernáo de Loronha, incumbido do conhecimento da m t a .  Prova- 
velmente foram muito mais numerosas do que as constantes no rol que conse- 
guimos levantar no trabalho intitulado Primeiros Povoadores do Brasil. A es- 
cassez de documentos por descuido ou destruições voluntárias e invoiuntárias 
ocorridas em arquivos públicos e particulares, impedem-nos de saber ao certo 
quantos foram. Temos aiguns dadas no periodo mais antigo, nas noticias da 
nau Bretoa, em que figurava novamente Loronha e cujos pormenores proviriam 
das cartas de Vespiicio constantes na Newen Zeitung aus Pressilig Landt. Houve, 
segundo Varnhagen, por essa altura, mais navegadores lusos além dos mencio- 
nados nas esquadras com rumo à india, que freqüentaram nossos ancorado-s 
do cabo S. Roque ao «rio de Cananéiao. No seu entender foi o que se conheceu 
do Brasil durante muitos anos. Não menos confusa e duvidosa é a expediçáo 
atribuída a Cristóvão Jacques, que teria descido nosso litoral até chegar à Pa- 
tagõnia antes de Fernáo de Magalhães, a influir sobre este náuta em seus planos 
de volta ao mundo pelo sul do continente. Nesses esforços repetidamente en- 
contramos entre capitãs e armadores, os nomes de Fernáo de Loronha, Cristó- 
vão de Haro, D. nuno Manoel, irmão colaço de D. Manoel I, e alguns italianos, 
êmulos dos mercadores venezianas, genoveses e toscanos, que antigamente per- 
corriam a Africa em caravanas. Não menos obscuras são as expedições de 
franceses a partir de Paulmier de Gonneville, numerosL%imos e atlvíssimos pelo 
litoral da  Paralba ao Rio de Janeiro, como atestam os nomes de angra dos Fran- 
ceses, porto dos Franceses, rio dos Franceses, ilha dos Franceses, baía dos Pran- 
ceses, etc.. . mencionados na cartografia quinhentista. 

As expedições espanholas do rol não se destinavam propriamente à Amé- 
rica Lusa, mas muitas ai estiveram em conseqüência de temporais, como suce- 
deu às unidades de Garcia Jofre de Iaaysa, dispersadas quando iam para o Pa- 
cifico. O mesmo se deu com Diogo Garcia e Sebastiáo Caboto. Temos ainda 
na mesma época em que Cristóvão Jacques fõra comissionado para afugentar 
franceses da costa, o enigmático Verrazzano tragicamente surpreendido por gentio 
brata do litoral brasilico, possivelmente atiçado por maiuinos e bretões contra 
concorrentes europeus. A única informação certa a seu respeito consiste na 
mensagem de João da Silveira, embaixador de D. João III na corte de R a n -  
cisto I, em que o diplomata anunciava a partida do náuta italiano a serviço 
dos franceses rumo da América Meridional. Poucas mais noticias dispomos do 
feito, reduzidas a suposições acerca do lamentável fim. Mais feliz do que ele 
foi O inglês William Hawkins. Sabemos das suas viagens à África e Brasii, 
que levou um chefe tupi a Londres. Na volta morreu o indio e muito temeram 
OS expedicionários pela vida da seu companheiro Martin Dokrane, de Plymouth, 
que na tribo do defunto permanecera como refém. Afortunamente nada lhe 
aconteceu graças ao imm entendimento dos viajantes com o sucessor do malo- 
grado turista. 

Terminam com estas expedições as anteriores a dos Sousas, cuja lista náo 
podemos dar por extenso no limitado espaço deste resumo. Praticamente en- 
contrava-se quase concluída a fase de reconhecimento costeiro do território que 
Meira se ajuntar à coroa portuguesa. Três medidas nesta altura impunham, 
concluir o devassamente, pesquisar a existência de riquezas naturais do hin- 
terland e cuidar da defesa do domínio com medidas diversas do colonialismo em 
vigor no restante do império luso, a ser, obtido com o povoamento metódico de 
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brancos portugueses, único meio eficaz de mante-10 na posse da  mroa e vir a 
explorá-lo, visto faltar-lhe população numerosa e industriosa como sucedia no 
Oriente. 

Razao de sobra tinha a Imperatriz ao desconfiar das intenções da fiotilha 
confiada aos Sousas, de que se perdeu a Regimento enviado 3. Espanha, mas 
salvou-se o DiBrio de Pero Lapes, onde estão narradas as peripécias da viagem 
em linguagem clara e fluente, denunciadora de talento narrativo para melhor 
informaçáo dos pósteros. 



JOÃO RAMALHO E ANTONIO RODRIGUES 

Tito Lívio Ferreira 

Humanista, matemático, geógrafo, cosmógrafo e astrõnomo, Martim Afonso 
de Sousa representa bem a cultura cientifica de Portugal, em começos do século 
XVI. Fora mlega de estudos humanisticos de D. João 111, o Rei Humanista. Nas- 
cera com a Província de Santa Cruz. tempo adiante Estado do Brasil, patrimõnio 
da Ordem de M s t o  administrado pela Monarquia Portuguesa. E aos trinta anos 
de idade, em 1530, é nomeado pelo seu Rei Capitão-comandante da primeira 
expedição powadora do continente descoberto por Pedro Alvares Cabra1 em 22 
de abril de 1500. 

Em fins de 1530 a expedição martim-afomina deixa o porto de Lisboa, cr- 
o Atlântico, veleja ao longo do litoral, vai até o estuário do Rio da  Prata. Dai 
regressa e a esquadra dos povoadores lusitanos ancora na Bertioga. O olhar arguto 
e Penetrante do comandante da expedicão sonda as alturas verdejantes e abruptas 
da serra de Paranapiacaba, cujos mntrafortes mergulham no oceano. Apenas as 
ondas do mar quebram o silêncio enorme da praia solitária. Subitamente, seus 
olhos de navegador afeito as distancias oceânicas, avistam ao longe, nos trilhos 
da montanha, v u l h  humanos a ondearem serra abaim. Horas mais tarde, a 
praia formiga de selvagens, isto é, de homens da  selva. A frente deles ,avança a 
Passo firme e eláçtico. um homem branco. Parece comandar a tropa indiscipli- 
nada. O homem branco dirige-se a Martim Afonso de Sousa. Fala a lmgua Por- 
tuguesa. Ambis são vassalos da Monarquia Portuguesa. Entendem-se os dois na 
língua materna. E o homem. comandante de quinhentos brasilindios armados 
de arco e flecha, chama-se João Ramalho. 

O comandante da expedição povoadora recebe, em seguida, nas areias da 
Bertioga, junto à palissada erguida pelos marinheiros. outro vassalo do Rei de 
Portugal. E Antonio Rodrigues, morador na ilha de Santo Amaro onde comti- 
tuira familia com Antõnia Rodrigues, filha de Piquerobi, cacique de Uru- 
ray. E POUCO mais se sabe da vida do portugués Antonio Rodrigues entre os 
indios de Piquerobi. 

E João Ramalho? Na antemanhã promissora do descobrimento, isolado e 
temerário, João Ramalha percorre o litoral desconhecido. Ignora-se como veio 
bater às  nossas p d a s ,  rondando-as. Rentea os contrafortes da serra Parana- 
piacaba. Atraido pelo mistério grave dos sertões fechados, situa mm olhar agudo 
e inquieto, o trilho aberto pelos selvagens na espessura da floresta. Inicia a esca- 
lada. Rompe através de tarcio3loç e de grotóes insondáveis. Vara precipicios 
negeceantes. Atinge enfim, após o terrível risco da subida, o alto da serra. Verde 
e serena. a paisagem se desdobra, serra abaixo e lagamar além, ondulando. Ar- 
wres vetustas acenam-lhe, no ar tranquilo e translúcido, com os braços estendidos 
e acolhedsres. Subjugado e vencido pelo fascinio envolvente da  terra virgem, o 
homem foge aos sortilégios oceânicos do mar provocante. E adentra, com passos 
cautelosos, a sombra sossegada e inquieta dos velhos tmncos florestais. 

Envolto em neblinas espessas, o solitário partuguès se perde por entre as 
matas e tribos do planalto piratininguara, onde exerce o seu dominio o leal Tibi- 
riçá. Tempo adiante, iniciado o povoamento, com a reunião dos moradores disper- 
sas pelos aldeamentos indigenas, cabe a João Ramalho, genro de Tibiriç6, o prin- 
cipal papel na tarefa biogenética do cruzamento das raças-portuguesa e tupi - no 
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altiplano. Escudeiro da Rainha em Portugal, guarda-mor e alcaide-mo1 dos cam- 
pos de Piratininga, dois titulos outorgados respectivamente par Martim Afonso 
de S o u  e Tomé de Sousa, o fundador e organizador da primeira vila e primeira 
Câmara de Vereadores na orla do sertão misteriosa, João Ramaiho constituido em 
autoridade máxima do Vale do Tietê, o Anhembi dos antigos, diiigencia desde 
logo, unir os laços municipais, dar unidade política à Câmara de Vereadores para 
evitar a desigualdade perigosa e séiia na distribuição da justiça e nos atos da 
administração pública. 

Dessa existência inicial vivida em contato com a gente guianá, nada se sabe. 
O fmnteiro do campo reponta na História Luabrasileira quando em 1532 Martim 
Afonso de Souza aporta com sua esquadra povoadora. à Bertioga. Descem ao 
litoral os primeiros lusotupis de serra acima, descendência semiguerreira ,onde 
se plasma a infraestrutura da egenss lusobandeirante. Vanguardeiros desteme- 
rasos do sertão e do expansionismo geográfico iriam partir de Santo André da 
Barda do Campo, já em meiados do século XVI. Tempo adiante, em lj50. o 
Padre Leonardo Nunes, mandada pelo Padre Manoel da  Nóbrega. chefe dos 
jesuitas a serviço de Portugal nos trabalhss de ensino e catequese, depois de 
ter fundado o Real Colégio de São Vicente. sobe ao planalto de Piratininga 
i pmcura de João Ramalho. O encontro foi amistoss. 

A conselho de bonardo Nunes, o pai dos primeiros lusotupis constrói uma 
capelinha sob a invacaçáo de Santo André, situada à borda do campo. Numa 
das idas de twnardo Nuneç ao povoado ramalhense, o jcsuita quer fazer o 
casamento de João Ramalho com Bartira. filha de Tibiriçá. Ramalho alega 
não poder casar-se com a mãe de seus filhos, por ter deixado mulher legitima 
em Vouzeia. Portugal. Padre Nunes não aceita a recusa de Ramaiho. O alcaide- 
mor do Campo insiste: O cawmento é um matrimônio. O matrimônio só é dis- 
solvido pela morte. E ele n&o podia contrair novo laço conjugal enquanto náo 
soubesse noticias da primeira esposa, se estava morta ou viva. 

M n a r d o  Nunes não c?& em Ramalho. Estavam dentro da capela. O 
Padre \ai celebrar a missa. Intima Ramalho a sair da igrejinha. A principal 
autorid,ade existente na plmalto. retira-se. Terminada a cerimônia. ao deixar 
a capela. os filhos de Ramaiho querem bater no sacerdote. Bartira corre. Grita 
com os filhos. Eles obedecem. O Padre desce a serra para não mais subi-la 
E a vida em Santo André continua. 

r. .. . . .. . . . . . . . . 
aitania de vicéite. Antonio de Oli~ei 
readores de S a n b  André da Eorda do Campo. Reunem-se, serra acima, na orla 
do camw. as moradores da wvoacão fundada oor João Ramalho. A esse ori- 
meiro núcleo de semicivilizados, o- ~overnador ~ e r a l  d3 Estado do Brasil bro- 
vincia da Monarquia Portuguesa, outorga o privilégio de vila. c m  respectivo 
foral. Vila equivale a cidade hoje. O fora1 é o diploma da  instituição dos Con- 
selhos, ou seja, das Càmarag de Vereadores. EIe constitui, legaliza e encerra a 
que chamariamos na linguagem de hoje. o direito público local. E a carta de 
vila regula direitos e deveres coletivos. 

Inicia-se então, nesse remoto ano de 1553. a 8 de abril, a vida municipal 
andreénse João Ramalho, Guarda-mor do Campo nomeado par Martim Afonso 
de Sousa. recebe de Tom de Sousa a investidura de Alcaide-mor do Campo, 
ou seja, de representante do Rei, a mais alta autoridade civil planaitina. Em 
frente ao prédio onde funciona a Câmara de Vereadores ergue-se o pelourinho. 
simbolo da autonomia municipal. E o juiz-presidente da Camara administra e 
ao mesmo temw distribui justiça, segundo as  Ordenaçóes do Reino. E Tomé 
de Sousa escreve a D. João 111: «Neste Campo de Piratininga há um portu- 
glles que tantos filhos que nem ouso dizer a Vossa Altezau. 

Em flns de agosto de 1553, Padre Manoel da Nóbrega que chegara com 
Tomé de Sousa a São Vicente, em fevereiro desse ano, chega ao alto da serra 
em companhia de Irmão Antonio Rodrigues. Dirigem-se à caça de João Ra- 
malho onde se hospeda. Desse encontro é a carta de Piratininga, 31 de agosto 
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de 1553, escrita pelo Padré Nóbrega ao Padre Luiz Gonçalves da Câmara, em 
L'içboa. Padre branoel da Nóbrega estudara quatro anos na Universidade de 
Saiamanca, na Espanha. Transfere-se para Universidade de Çaimbra onde fae 
O quinto ano e forma-se em Direito. Filosofia e Teologia. E o primeiro juriçt3 
lusobiasiieiro, e o primeiro Provincial da Companhia de Jesus no Estado do 
Brasil, património da Ordem de Cristo, administrado pela Monarquia Portu- 
guesa. Seu companheiro, o Irmão Antônio Rodrigues nada tem a ver com An- 
tonio Rodrigues, casado com Antonia Rodrigues, filha do Cacique Piquerobi. 
São homônimos e portuguêses. O irmáo Antonio Rodrigues nascera em Lisboa. 
Cerca de vinte anos servira no exército espanhol no Paraguai. Ao ingressar 
no exército espanhol, Antonio Rodrigues renuncia a sua condição de vaçsalo, 
isto é, de soldado do Rei Lusitano. Passou a vassalo do Rei de Castela. Nesse 
caso, o vassaio náo tem pátria, no sentido moderno da palavra. A pátria do 
vassaio é o lugar do seu nascimento. Vasçaio e soldado do Rei, defende o mo- 
narca e a Monarquia. Em 1777, com a Independência dos Estados Unidos da 
América, antigas coionias inglesas, os vassaios do Rei da Inglaterra passam a 
cidadãos da República da Nação independente. Cidadãos porque a sua pátria 
é a República, isto é, todo o territóri,i da República. Narte-Americana. Ap5s 
vinte anos de vida militar no Paraguai, Antonio Rodrigues muda-se para São 
Vicente onde o Padre Manoel da Nóbrega o recebe como Irmão escolástico na 
03mpanhia de Jesus. E a Ordem religiosa fundada por Inacio de Kiola e por 
r). João 111. Rei de Portugal e Rei Humanista, compõem-se de irmãos sem ordens 
de missa e padres ordenados. 

NOS vinte anos vividos no Paraguai, Antonio Rodrigues aprendera a lingua 
guarani. Ao entrar na Companhia de Jesus volta a ser vassalo do Rei de 
Portugal, porque os jesuítas estavam a serviço da Monarquia Portuguêsa em 
Portugal, o Brasil, na Africa e na Ãsia. Fala perfeitamente o guarani, por ksti 
acompanha o Padre Nóbrega na visita a João Ramalho. Porque fala a iíngua 
dos Guaianá, .Xóbrega o nomeia primeiro mestre-escola de Piratininga. E uma 
condiçãa fundamental do mestre-escola é falar, para ser entendido, a língua 
dos alunos. 

Da casa de João Ramalha. em Santo André 31 de agosto de 1553, Padre 
Nóbrega escreve: <Ontem que foi festa da Degolacão de São João, vindo a 
estar numa Aldeia onde se ajuntam e apartam os que se convertem, e onde 
tenha posto dois Irmãos para as diutrinar, fiz solenemente uns 50 catecúme- 
nos, dos quais tenho uma boa esperança de que serão cristãos.. .» 

O outro irmão a que Nóbrega se refere. é o Padre Manoel de Paiva, primo 
dc João Ramalho. E Nóbrega trata todas os companheiras de irmãos, fossem 
OU não padres. 

Nessa carta, Nóbrega escreve: <<Neste Campo está um Jbão Ramalho, o mais 
antigo homem (portuguêç) que há nesta terra. Tem muitos filhos e mui apa. 
rentsdos em todo este sertão, e o mais velho deles (André Ramaiho) levo agora 
comigo ao sertão por mais autorizar a nosso ministério. Porque é muito co- 
nhecido e venerado entre os gentios e tem filhas casadas com os principais 
homens desta Capitania. e todos estes filhas são de uma índia, fiihas dos maia- 
res e mais principais desta terra. De maneira que nele e nela e em seus filhos 
esperamos ter um grande meio para a conversão destes gentioj. Este homem, 
para maior ajuda, é parente do Padre Paiva e cá se conheceramr. 

«Quando veia da terra, que haverá 40 anos e mais, deixou sua mulher lá, 
viva, e nunca mais soube dela, mas que lhe parece que deve ser morta, pois 
há tantos anos. Já para lá se escreveu e nunca veio resposta deste negócio. 
Portanto é necessária que Va. Revma. envie logo a Vouzela, terra do Padre 
Mestre Simáo (Rodrigues) e de parte de Nosso Senhor lho requeiro, porque se 
este homem estiver em estado de graça. fará Nosso Senhor por ele muito nesti 
terra, pois estando ele em pecado mortal, por sua causa a sustentou até agora>. 

Nóbrega batiza Bartira com o nome cristã9 de Isabel, em homenagem à 
Rainha Santa Isabel de Portugal. 
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E de Portugal jamais responderam a carta de Nóbrega, a respeito da si- 
tuação matrimonial de João Ramalho. 

Dompóe-se lavradores a sociedade andréense. Ela parte aos primeiros 
clarões da alvorada para a lavoura. Durante o dia, a vila fica deserta. Co- 
meça a movimentar-se ao entardecer, com s primeiras sombras noturnas, quando 
nas ruas estreitas, por entre o casario coberto de sapé, passam os retardatários 
de volta da roça. Já em 1557 a influência sócio-politica de João Ramalho mais 
se afirma, acentua e caracteriza. Ei-10 a orientar as forças sociais, wnjugan- 
do-as. Interatúa na consciência de todos com seu prestigio, de maneira clara 
e sóbria, enérgica e decisiva. Funda, em Santo André, a primeira Escola de 
Sertanistas do wntinente, continuadora da  Escola Naval de Sagres, a primeira 
Escola Náutica do Mundo. João Ramalho continua no planalto piratininguara 
o ideal Infante D. Henrique, Principe do Atlântico, fundador da  Escola de 
Sagres, onde amanhecem os tempos mademos. Em Sagres, na ponta mais oci- 
dental da Europa, no ano de 1515, há  457 anos, o Infante D. Henrique funda 
a piimeira escola de marinheiros do mundo. Lecionam ali, em Sagres, mestres- 
-cientistas astrònomos, geógrafoç, matemáticos e cartógrafos. As salas de aula 
navegam, em pleno oceano, à luz do sol e das estrelas. E 85 anos mais tarde, 
em 1500, com a viagem de Vasco da Gama, de Lisboa a Calecute, na Asia, 
os Portugueses dominam três oceanos: a fndico, e o Pacifico. 

Assim como os marinheins do Infante D. Henrique tinham diante dos olhos 
a vastidão oceânica, João Ramalho tem diante dos olhos o sertão bmto lar- 
gado nas solidões remotas. Até entáo, 3 Português é marinheiro. mercador e 
missionário. João Ramalho abre a sua Escola de Sertanismo para. fazer do 
Português, o mateim, isto é. o jovem selecionado para resistir à fome, à sede, 
ao cansaço, às intempéries. aos perigos e às toeaias armadas em plena floresta 
virgem, ou na descida dos rios, as estradas que caminha», na definição de 
Pascal. Assim como na  Escola de Sagres, entre o seu infinito e o mar infinito, 
mestres e alunos irmanam-se no mesmo ideal de prolongar a <Fé e o Impérios, 
também na Escola do Sertanistas, criada por João Ramalho, adolescentes e 
moços são preparados com rigor seletivo para serem chefes, capitães, oficiais 
aptos hs longas caminhadas através do imenso continente desconhecido. A Es- 
cola de Sertanistas de João Ramalho vai partir para a Escola de Bandeirantes. 
quando em junho de 1560 a Câmara de Vereadares de Santo André, a pedido 
de Manoel de Nóbrega, com a consentimento de João Ramalho e a ordem do De- 
sembargador Mem de Sá, terceiro Governador Geral do Estado do Brasil, é 
transferida para São Paulo do Campo a fim de funcionar no páteo do Real 
Colégio de Piratininga, fundado por Manoel da Nóbrega em 25 de janeiro de 
1554. Em São Paulo de Piratininga a Escola de Sertanistas de Ramalho 
vai Ser a Escola de Bandeirantes, com filiais em Parnaíba, Sorocaba, Itu, 
Atibaia, Mogi das Cruzes, Taubaté, Jundiaí. A Eswla de Sertanistas pro- 
longa-se na Escola de Bandeirantes. Educar é disciplinas o jovem para viver 
em sociedade. O Sertanismo e depois o Bandeirismo foram eswlas de educa- 
ção moral e social abertas à juventude piratininguara, onde se formavam Ho- 
mens, Homens com H maiúsculo, homens para. enfrentar os perigos da vida e 
os riscos da morte, homens capazes de transformarem a derrota em vitória, homens 
livres criadores de uma Pátria livre. Assim, a Bandeira era uma Escola Civii 
com disciplina militar. Numa bandeira, 90 a 9596 dos s e u  componentes, isto 
é, a tropa era lusotupi. Apenas 5 a 1076 formava a oficialidade portuguesa. 
O tupi e o lusotupi f o x m  os guias. as bússolas dos portugueses, dos lusa- 
paulistas na jornada. bi-secular, sem exemplo do Bandeirismo. Assim, com 
a Bandeira, o Português é marinheiro, mercador, missionário e mateira. por- 
que tem na sua formação. dez povos, dez culturas e dez raças: Lusitanos, 
Celtas, Ibéros ou Lígures, Gregos, Fenícios, Cartaginense, Romanos, Alemães, 
hrabes e Normandos. Por isso o Português é o homem de inteligência univer- 
caliçta mas de tradições romanas. 

A Escola de Sertanismo de João Ramalho é uma unidade moral e cívica 
para a defesa. Tempo adiante vai ser uma unidade bandeirante, porque a ban- 
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deira é uma escola de ataque e defesa. Assim, em junho de 1562 João Ramalho 
é eleito pelo pavo de vila de São Paulo, Capitão comandante da defesa do 
núcleo plantado entre o Anhangabau e o Tamanduatei. Após a eleição, o Go- 
vernador da Capitania de São Vicente nomeia o Capitão João Ramalho co- 
mandante da  defesa de .São Paulo de Pirati~.nga. E a Câmara de Vereadores 
dá posse ao nomeado, nas temos das Ordenações da Reina, a Constituição Po- 
iitica da Monarquia Portuguêm. 

Para defender a vila, o Capitão João Ramaiho tem como auxiliar imediato, 
seu sogro Martim- Afonso Tibiriçá, batizado com esse nome em homenagem a 
Martim Afonso de Sousa, o donatário da Capitania de São Vicenta. A 9 de 
julho de 1562 as Tamoios do litaral, aliados aos franceses da Guanabara, atacam 
São Paulo. Esbarram na paliss&da erguida pelos portugu&es, pelos guaianás e 
lusoguaianás. Três dias dura o combate. E afinal os Tamoios são derrotados. 

São lusos os sertanistas ramalhenses, defensores da lusocristianismo plan- 
tado no planalto de Piratininga. No lusocristianismo irradiam a civilização 
grega, o espírito juridico romano e teologia judeocristã. E assim. João Ramalho, 
o criador do Sertanismo é o Patriarca dos Bandeirantes. 

João Ramalho faz o seu testamento em 1580. Falece pouw depois. Figura 
marcante e principal do primeiro século do povoamento lusobrasilindio, o Pa- 
triarca dos Bandeirantes ombreie com Martim Afonso de Sausa. Os dois são 
poderosas. Advém-lhe esse poderio de potências equivalentes. Martim Afonso 
de Sousa representa e encarna a soberania portuguêsa. João Ramaiho mncen- 
tra à sua ilharga o potencial das forças tupis e lusotupis das forças vivas da 
terra moça, na alvorada radiosa do Brasil menina. Tratam-se igual para 
igual, de chefe para chefe, de autoridade para autoridade. Juntos sobem, de 
gatinhas, agarrando-se aos galhos das árvores. ãs raizes e aos troncos a S e m  
de Paranapiacaba. Ao chegarem ao arejado miradouro da montanha contem- 
plam, extasiados e frementes, o panorama fascinante rasgado em toda pleni- 
tude, sob seus olhos ávidos e ernbevecidos. E ficam empolgados pela beleza 
maraviihosa do oceano ao longe e pelo encantamento envolvente da terra aco- 
lhedora e dadivosa, junto aos seus corações palpitantes. 

Decorridos 50 anos, morre o Patriarca dos Bandeirantes. Em 15&0 fizera 
o seu testamento perante o tabelião da vida de São Paulo. A descendência do 
Patriarca dos Emndeirantes partira para o povoamento dos sertões brasileiros. 
do Atlântico ao Andes; do Amazonas ao Prata. Entre os descendentes diretos 
do fundador, d a  primeira Escola de Sertanistas do Mundo, saudamos o nossa 
venerando presidente acadêmico Aureliano u i t e ,  cujo nome declino com sincera 
amizade. Outro descendente de João Ramalho é Mestre Affonso Tannay, de 
quem fala o autor da %História Geral das Bandeiras Paulistast: <Se a presciên- 
cia dos séculos lhe foi apanágio, deve o imortal Alcaide-Mor da Campo ter expi- 
rado ã f e i ~ ã o  dos homens que antevém a vastidão das grandes obras de que 
foram iniciadores. A sua descendência inumerável e impetuosa assegura a fir- 
meza da  funda~ão por ele delineada em prol de seu rei e de  sua grei. Em tomo 
da águia expirante, já fremiam as revoadas dos aguiluchos,, impacientes peia 
devassa e apossamento daquelas terras imensas do Ocidente, do Meridião e do 
Seteutrião. E um por um desfilaria, naquela antevisão suprema, em face da  morte 
do grande ancestre, o ex6rcito dos calções de muro das bandeiras de ,São Paulo, 
guiados por seu cabos de tropa*. 

Assim, os lusobandeirantes formados na Escola do Bandeinsta avizinham 
os sertões remotos largados na distãncia infinita: congregam os brasilindios dis- 
persos em tribos guerreiras; ocupam-se em afazê-los homens, antes de fazê-los 
anjos*, na expressão de Domingos Jorge Velho. Para isso saem de São Paulo 
rumo ao Norte, ao Nordeste e ao Noroeste; vão para o extremo Sul e Sudoeste 
e avançam para os veKies vales do Rio Grande, do Araguaia ,do Tocantins, do 
Paraná. do Paraguai, do Paraiba. do Açu, do Amauonas, do Guaporé, do Ma- 
deira, do Xingu, da São Francisco. do Jequinhinha, do Jacui e do Rio da Prata. 
e da gigantesca plataforma dos Andes, baixam aos chapadões do Mato Grosso e 
Goiás, pianicie amazônica, as chapadas dos Canris e do Apadí, ãs montanhas 
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auriferaç das Minas Gerais, aos campos do Guarapuava e do Iguaçú, ãs  serra- 
nias catarinenses, às caatingas de Pernambuw, do Piauí e do Maranhão; às 
coxilhas e aos pampas sul-riograndenses. 

Assim a bandeira da  Eswla de Sertanistas comandada pelo Patriarca dos 
Bandeirantes envolve todo o território brasileiro. Por isso, dia Affonso Taunay: 
<E quando a bandeira da  esfera armilar do Estado do Brasil cedesse lugar ao 
pavilhão do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, poderia a geração do 
Alcaide e Guarda-mor do Campo, orgulhar-se de seus feitos e pioelamar quanto 
também fora uma grande obreira da vastidão territorial brasileira». 

n proclamação aos povos 
do Universo: 

<Se da grande valor da forte gente, 
Do Lua nãn perdeis o pensamento, 
Deveis ter sabido claramente, 

Como é dos fados grandes certo intento 
Que por ela se esqueça, os humanos 
De Açsírios, Persas, Gregos e Romanos. 
Assim que sempre enfim, com fam ae glória 
Teve os troféus pendentes da vitória». 

Pioneiro do altiplano e Patriarca dos Bandeirantes, João Ramalho há de 
ser para o Brasil o simbolo da raia, o orgulho do Povo e a glória da Pátria. 
Para ele são os versos de Bilac: 

aE quando um dia, povoada a tema em que te deitas, 
Quando aos beijos do sol, sabrarem as colheitas, 
Quando aos beijos do amor, crescerem as famílias, 

Tu cantarás na voz dos sinas, das charruas, 
Na esto da multidão, no tumultuar das mas 
No clamor do trabalho e nos h i n x  da paz. 

E subjugado o olvido, através das idades, 
Violador de sertões e plantador de cidades, 
Dentro do coração da Pátria viveráss. 



MARTIM AFONSO DE SOUSA, 
C,AIUBI E PIQUIROBI 

Tito Livio Ferreira 

Tibiriçá é o cacique dos Guaianá, cuja tribo situava-se no aito do Inhapuam- 
buçu, entre os rios Tamanduatei e Anhangabau. Em homenagem a Martim a 
Afonso de Sousa, donatário da Capitania de São Vicente, comandante da pri- 
meira expedição povoadora da Provincia de Santa Cruz. de 1549 em diante Es- 
tado do Brasil, patrim6nio da Ordem de Cristo, administrado pela Monarquia 
Portuguêsa, Tibiriçá é batizado com o prenome de Martirn Afonso. Assim, o 
sogro de João Ramalho, o Patriarca dos Bandeirantes, entra na História L-- 
brasileira com o nome de Martim Afonso Tibiriçá. Seu irmão, Piquerobi 
cacique de Ururai, é sogro de Antonio Rodrigues. E dai as  filhos de Joáo Ra- 
malho serem primos dos filhos de Antonio Radrigues, além de serem os pri- 
meiros lusatupis do vaie do Tietê a entrarem na história. 

Os linhagistas Pedra Taques e Silva Leme não citam os nomes dos pais de 
Tibiriçá e Piquirnbi, por ignorarem. Documento algum encontraram sobre os 
seus antepessados. Se os maiorais de planaitinos tivessem lembrança do pre- 
t&rito, poderiam ter esbiçado a árvore genealógica da familia tupi. Pelo menos 
os nomes dos pais poderiam ter mencionado. Talvez não pensassem como aquela 
senhora francesa, muito orgulhosa de seus ancestrais. Quando lhe falavam neles, 
ela com voz de papo, emendava: aNotre Dame, ma cousine». ,Seria exagero da 
parte dela. E Nossa Senhora não é seria prima dessa iiuçtre senbora, mas era 
e é nossa tia, porque nós toaas somos irmãos de Cristo ou em Cristo. 

Regressemas a Martim Afonso Tibiriçá. Quando em agosto de 1553, o Padre 
Manoel da Nóbrega sobe ao planalto com o Padre Manoei de Paiva, primo de João 
Ramalha, e o Irmão Antonio Rcdrigues, hábil elingua~, parque fala corrente- 
mente as lííguas portuguesa e tupi-guarani: o Padre Nóbrega entra em contato 
com o soem de João Ramalho No vale do Tietê existem acenas mrtueueses e ~~-- .  ..- ~ ~~~ ~ ~ ~ - -  

ti;~. O suneriar da Comoanhia de Jesus. ~ ó b r e i a  escolhe ~ ' a l t o  do inha~uam-  ~~. ~ ~ ~~.~ ~ - ~ ~ - .~~~ ~~ ~~~, 
~I ICU.  nara colocar a orimeira escola de abc fundada na oianslto. Ela é õ em- 
brião' 20 Real colégio-de São Paulo de Piratininga. Real porque& colégios são 
do Rei de Portugal. Os jesuitas estavam a serviço da Monarquia Portuguesa para 
serem professares e catequistas. E cada um deles recebia, mensalmente, da 
Coroa de Portugal, a quantia de um cruzado, cujo valor hoje seria cerca de dois 
mil cruzeiros novos. 

Assim, explica-se porque, a conseiho de Joáo Ramalho, para guarda e vigi- 
lância do Real Chl6gio de Piratininga, Nóbrega tenha colocado Martim Afonso 
Tibiriçá e sua tribo no atual Largo de São Bento, e Caiubi e sua gente na expia- 
nada do Carmo. Os dois caciques velam, desde a primeira hora, pelo futuro do 
ensino, da  educação e da  cuitura lusotupi do altiplano, embora sejam analfabetos 
e ignorantes. A palavra cuitura está empregada aqui no sentido sociológico. Usa- 
se e abusa-se desta. palavra, assim coma de outras, cujo sentido é ignorado por 
quem as emprega. Que é cuitura, liberdade, justiça. direito? Palavras difíceis 
de serem expiicadas. A cultura, para os romanos, era o amanho da terra, ou seja, 
a agricultura hoje. Dai a cuitura literária, a cultura çocioiógica, a cultura juri- 
dica, a cultura politica, a cultura filosófica, a cultura teológica, a cuitura reli- 
giosa, a cultura marxista. Assim, o adjetivo dá o sentido ao substantivo. N W  
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caso. a cultura sociológica, ou seja, a cultura lusotupi, é a mistura de hábitos, 
usos e costumes tupis e portugueses. E Gilberto Freyre diria é o intercurso da 
cultura tupi com a cultura lusitana. 

Tempo adiante, de São Vicente, fim de março de 1555, o Irmão José de 
Anchieta, chegado à Bahia em julho de 1553, escreve a Inácio de Loioia: nEs- 
tando-se a preparar a guerra geral contra os contrários, de que falei noutro 
lugar, foram convocados todos os outros índios de todas as  Aldeias; só destes 
se não faz caso, cama se já não fossem homens senão mulheres, por nos obe- 
decerem a nós (jesuítas), e quererem adotar nossos costumes. Quadno o 
soube o Principal (cacique) desta Aldeia de Piratininga (Martim Afonso 
Tibiriçá) deu mostras de brilhar nele a admirável graça de Deus. Pensando 
estes gentios que a sua felicidade está sobretudo em serem tidos por valentes 2 
em não mostrar medo, atribuir-lhes tal ignomínia é servir-se do meio mais pide- 
roso para os mover. Contou-nos isto o nosso Principal (Tibiriçá), sem ihos dar 
muita atenção e nós esforçamo-lo no Senhor com os exemplos dos mártires e que 
não se passará muito tempo venham a estar sob seu poder todos os perversos 
que se não quiserem chegar a ele». Ele é Tíbiriçá. Nas cartas escritas por An- 
chieta, o canarino esclarece: <Por comissão do Padre Manoel da Nóbregag. E 
Nóbrega o escolhera para seu secretário assim que ele chegara a São Vicente, em 
24 de dezembro de 1553. 

Assim como o irmão Antonio Rodrigues, natural de Lisboa, estivera cerca de 
vinte anos no exército espanhol do Paraguai, e durante esse tempo foi vassalo. 
isto é, wldado do Rei de Castela. a cujo serviço estava, ao ser recebido por Nó- 
brega, em Sáo Vicente, no mês de maio de 1553, o lisboeta entra, de novo, no 
serviço do Rei de Portugal, porque os jesuitas estavam a serviço da  Monarquia 
Portuguesa: da mesma forma, o Irmão José de Anchieta entra a serviço de Por- 
tugal desde o seu ingresso no Real Colégio de Coimbra. O canário passa a ser 
vassalo do Rei de Portugal, é português para todos os efeitos jurídicos. O vas- 
saio não tem pátria no sentido atual. A sua pátria é o lugar do nascimento. Já 
o cidadão considera sua pátria todo o territdrio da  República. A psicologia do 
vassalo é a diametralmente oposta à psicologia do cidadão. O primeiro é o soi- 
dado do Rei e da  Monarquia, o segundo é o soldado da  República. E o Rei foi 
substituido pela Bandeira Nacional, simbolo da  Pátria. 

No mesmo odcumento, Anchieta narra a morte do Irmão Pero Correia, tni- 
cidado pelos Carijós. Exalta-lhe as virtudes e fala da tristeza causada pelo fale- 
cimento do Irmão Correia, observando: «Entre outras coisas, farei memória dum 
solene pranto, que ouvimos, o qual não podia. deixar de comover muito os ânimos 
dos presentes. Foi o própri.9 chefe de Piratininga (Tibiriçá), que desde a meia- 
noite até o romper da alva deu largas ao desespero da dor pela morte do Irmão, 
andando à volta da  casa. como é do costume entre eles, a repetir muitas vezes 
estas Palavras: aJb morreu o priucipe da verdadeira fala, o único que nas decla- 
rava a verdade. que nos amava com amor sincero do coração! Já morreu o nosso 
pai. irmão e amigo! Com estas e outras lástimas semelhantes comovia o coração 
de todosu. 

Pero Correia fizera doaçáo de seus bens aos meninos do Real Colegio de São 
Vicente, ao ser recebido na Ordem. Foi o primeiro língua, ou seja. o primeiro conhe- 
cedor da  lingua tupi-guarani. Dai Tibiriçá chamá-lo de eprineipe da verdadeira 
falas. Pero Correia é o proto-martir da Lmcristianismo no Estado do Brasil, Pro- 
víncia da Monarquia Portuguesa. No lusocristianismo irradiam a civilização grega, 
o espírito juridico romano e a teologia judeocristã. E com Pero Correia morre, às 
mãos dos Carijós, o Irmáo João de Sousa. 

Nessa mesma carta, Anchieta descreve como as tribos inimigas vivem em 
guerra umas com as outras. Essa era a única diversão dos selvagens, isto é, dos 
homens da selva. Os Papaná, t r i b  perigosa e perdida no meio dos matos, assal- 
tavam às vezes a aldeia de Piratininga, onde espalhavam o terror e a morte. 
Eram os terroristas da dpoca. A gente de Tibiriçá prende dois terroristas despm- 
catados. uE julgando a ação digna de homem valente, escreve Anchieta, quise- 



ram prosseguir a guerra, mas voitaram primeiro à Aldeia de Piratininga para 
matar um deies». O secretário de Nóbrega continua: «Para isso, o Principal (Ti- 
biriça) de que falei muitas vezes, e no qual tínhamos alguma confiança, mandou 
recado que tratassem com diligência de preparar as cordas, a espada, e todas as 
coisas necessárias de que costumam servir-se em tal ato. E patenteou com cla- 
reza todo o desejo de seu coração, que antes ,xultava, embora às vezes o mani- 
festasse um pouco, e quis matá-lo (o  Papaná preso), à moda gentilica, diante 
dos Irmãos (Jesuitas). Ouviram isto com alegria todos os indi,% vindos de fora 
até os próprias catecúmenos, por ser exatamente o que desejavam, e gritavam a 
uma que se matasse». O quadro revela como os homens de todos meridianos sBo 
semelhantes. Quando se trata de vinganca, todos se nivelam Por baixo. Os da 
mais alta civilização e os de mais baixa. identificam-se. E os instintos predo- 
minam sobre os sentimentos. 

<Intervieram logo os Irmãos, prossegue Anchieta, e procuraram por todos os 
meios afastá-los de tão nefando propósito, quer repetindo palavras mansas de 
Deus, quer ameaçando-os de irem dali. Nada conseguiu demovê-lo do ãnimo 
depravado em que estava de cometer tão grande crime. Todavia o s  Irmãos com 
toda a energia tiraram as cordas de prender o contrário aos que as traziam e, 
esconderam-nas em c-; e a espada de pau (o tacape) própria para tal fim, 
ainda que a não puderam tirar, fizeram que não chegasse às  mãos do Pnncipai 
(Cacique), a quem se destinava. Sentiu ele muito isso e pediu a grandes brados 
uma foice para matar o preso; e dirigiu aos Irmãos grandes afrontas, que eram 
maus e mentirosos e que se fossem embora. já que o não defendiam dos mn- 
trários~. 

Com o tacape na mão, Tibiriçá, a homem da selva, era igual a seu seme- 
lhante civilizado. Aquele e este, quando encolerizados, traduzem, revelam nas 
palavras estar em desespero de causa. 

*Mas enfim, continua Anchieta, ora com ~ g o s ,  ora à força, ora com palavras 
da sogra e da própria mulher (nem da sogra ou da mulher de Tibiriçá, ficou-se 
sabendo os nomes) que eram a única ajuda dos Irmãos (Irmãos era o tratamento 
dado por Nóbrega a tados 0s jesuitas e era Nóbrega o únio3 a enfrentar a cólera 
de Tibiriçál conseguiram meter em casa o Principal; ainda que não lhe mudaram 
O ruim propósito, ao menos tiraram-lhe o contrária (o Papanásl das mãos. Ele. 
03m0 não o pode matar nessa hora, pensa em o levar para outra vila a seis 
milhas dali e matá-lo ã maneira gentilica, como se nunca tivesse sido cristão. 
-4çsjrn manifestou a fingimento da fé. que até então disfarçara, e ele e todos os 
mais catecíimenos cairam e voltam sem freio aos antigos costumes. Não se pode 
esperar nem conseguir nada em toda esta terra na conversão dos gentios. sem 
virem para cá muitos cristãos. que conformando-se a si e a suas vidas com a 
vwtade de Deus, sujeitem os índios ao jugo da escravidão e 06 obriguem a aco- 
lher-se à bandeira de Cristo». 

Anchieta fala em sujeitar os «índios ao jugo da escravid&o~, quando, por 
outras palavras, seria a jugo do il~íocristianismo. 

Ora, a escravidão só é compreendida pelo homem consciente de sua liberdade 
wm responsabilidade, consciente dã. justiça social sem anarquia. No entanto. nem 
sempre os homens das mais altas civiiizaçóes compreendem o conceito da liber- 
dade humana. Lago, falar ao brasilindio em escravidão é falar-lhe em assunto 
fora do alcance do seu entendimento. Os portugueses tratavam com «bandos de 
crianças grandesu, na clara expressão de Gilberto em sua obra <Casa 
Grande e ,Senzaia8. Eram e continuam imaturos, isto é, adultas com a pçicologi? 
de crianças. Levaram séculos e séculos para descerem passo a passo, o declive 
das civilizaçóes em decadência, até chegarem ao razo chão dos homens primitivos. 
Nessa civilizaçã,3 rasteira faiar em cativeiro a quem ignora a conceito jurídics 
de liberdade, é jogar com paiavras sem sentido. E o brasilindio era livre, livro 
sem saber o que era liberdade. livre como as crianças, os anima% as aves e os 
ventos solias nas 60lidões remotas. 

Anchieta prossegue no documenta referid.9, dizendo: «Já tinha escrito isto, 
quando recebemos (nós, jesuitas) cartas dos Irmãos que estão em Piratininga, e 
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fomos informados do andamento da questão. Um dia depois de se passar o que 
acima disse, falou um indio velho já cristão (parece tratar-se de Caiubi) e nãa 
só repreendeu severamente a atitude do Principal (Tibiricá), mas também louvoii 
.muito a nosça vida e os costumes cristãos, exortando a sogra do Principal, já 
muito idosa e há muito batizada, que se pós do nosso lado, nos elogiou muito o 
censurou quanta pode o genro, dizendo que ele nenhuma consideraqão teria alcan- 
yado de nós, se nós o náo elevássema; a tanta honra. Este, pelo cnntrário. ins- 
tigado pelo demônio, deitou fala diabólica em que renunciou à fé e ao batismr 
recibido, vituperou os costumes dos cristãos e louvou os s e u ,  aos quais está 
resolvido a voltar, deixando o nome que recebera no batismo (Martim Afonso) e 
retomando o seu gentilico (Tibiriçá). E disse abertamente que havia de tomar 3 
fazer guerras e matar contrários como costumava antes, o que a mulher, a sogra 
e os filhos muito detestam. Parece que entre eies já se trava aquela luta que o 
Senhor veio trazer à terra na qual se levantam a sogra contra o genm, a mulher 
contra o marido e os filhos contra o pai». 

Tempo adiante, cerca de três anos mais tarde, o Padre hlanoel da Nóbrega, 
no seu «Diálogo sobre a conversáo do gentio», escreve: «Que direi da fé do grão 
velho Caiuby, que deixou e suas msas (em Jeribatiba) e se veio morrer de fome 
em Piratininga, por amor de nós. cuja vida e costume e obediência mostra bem 
a fP do coracão» -~ ~~~ ~~~~ . 

Em cartá de 12 de junho de 1561, Anchieta narra a morte de Caiubi, sem 
dizer-lhe o nome. Morreria com mais cem anos; o chefe de Jeribatiba: «sendo 
morador noutro lugar duas léguas de Piratininga. dizendo-lhe os Padres que 
viesse para Piratininga para aprender as coisas de Deus, logo deixou quanto tinha 
e foi o primeiro que começou a povoá-la, indo de certos em certos dias buscar 
de comer com a sua gente ao outro lugar, onde tinha suas roças e fazenda.» 

Tibiriçá arrepende-se e vai pedir perdão aas jesuitas. Reconcilia-se, para 
M o  o sempre, com o lusocristianismo. Martim Afonso Tibiriçá vai revelar-se 
cristão acabado, quando os Tamoios, aliados dos franceses da Guanabara, pre- 
param-se para atacar a vila de São Paulo. João Ramalho é eleito Capitão ca- 
mandante. E Tibiricá levanta a cerca defensiva, com baluartes e guaritas da 
cidadela, guarnecendo-a. 

Da alto da serra abrupta domina-se longe o horiwnte profundo. Lavouraç. 
pastagens e capões de matos orlam aç várzeas e os rios, cujas águas inquietas 
descem rumo aos sertões negaceantes. E a terra cultivada ostenta a riqueza e a 
fartura dos povoadares em luta acesa contra o iudiiena hostil e insidioso. João 
Ramalho, fundador da Escoa1 de Sertanistas, Patriarca dos Bandeirantes. não 
descansa. hlultiplica. apesar de entrado em anos, as suas atividades civis e 
militares. Conhece, perfeitamente, as formas de assalto do inimigo. E provi- 
dencia tudo para esperá-lo, com Martim Afonso Tlbiriçá, seu lugar-tenente. 

O ataque preparado pelo Tamoio do litara1 começa a 9 de julho de 1562. 
Investem os inimlgos contra a vila, em meio de grande alarido. Incendeiam roças, 
destroem Plantações, matam o gado a flexadas. «Nesta ocasião, escreve Mestre 
Afonso Taunay, foram, João Ramalha e Tibiriçh os verdadeiros ante-murais de 
Piratininga.~ 

Ambos puseram na defesa de São Paulo os melhores esforços da inteiigéncia 
e da vontade. Portugueses, tupis e iusotupis pelejam sitiados, em defesa da vila. 
da terra e do lusocristianismo. Quando mais intensa se trava a luta, quando mais 
v i m  são OS entreveros, quando as assediados mais se empenham na refrega, os 
jesuitas recolhem mrumins, mulheres, velhos e feridos à capela do Real Colégio 
dc São Paulo. Ajoelhadosali. rezam, imploram a proteção de Deus e a vitória; 
fazem curativos nas feridos, animam e exaltam os combates. Os adversários 
cedem terreno. Repelidos, recuam aos poucos. E refiuem aos magotes, contra- 
atacando. 

Sobre a tarde da dia seguinte, perdida toda a esperança do triunfo, após 
encarniçados encontros, os Tamoios fogem em debandada sob o pavor da  humi- 
lhante derrota. Cronista desses fatoç, o Irmáo Anchieta redige, ora em português, 
ora em castelhano, ora em latim, as cartas aos seus superiores. Assim, de Sáo 
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luego la cabeça Martim Afonso (Tibiriçá) con su espada de pau, pintada y enplu- 
mada, que por esso tenia y levantada con la bandera, 10 qual hizo para omnino 
apartarse de 10s s u w  que tan injustamente venian a matar a é1 y a nosotros, si 
Dios se 10 permittiera.2 Aqui Anchieta mistura o espanhol ao portugurs e ao 
latim com o omnino. Martim Afonso Tibiriçá levanta na mãa direita o tacape 
e na esquerda a bandeira de Cristo, dois elementos mnstitullites da intima aliança 
palitica e recial de tupis e portugueses, determinante do lusotupi do Planalto. 

Anchieta observa os efeitos do combate de 9 de julho de 1562, assegurando: 
aparesoenos agora que están las puertas abiertas en esta Capitania para la con- 
versión de los genties, si Dios Nuestro Seiíor quisiere dar manera con que sejan 
subjetados (sujeitados) y puestos debaxo de jugo, porque, con este genero de gente 
(os brasilíndios) no ay mejor predicatión que espada y vara de hierro (ferro), 
en la qual mas que en ninguna otra, eç necesario que se cumpia e1 «compelie e 
OS intrareu. 

Após essas informações, Anchieta noticia a morte de Tibiriçá, dizendo: «Murió 
también nuestro Principal y grande amigo y protetor Mãrtim Afonso, e1 qual 
después de se ave1 hecho enemigo de sus propios hermanos y parientes por amor 
de Dios y de su Iglesia, y después de le aver dado ,Nueçtro Seüor victoria de 
sus enemigos, estando 61 con grandes propositos y mui determinado de defender 
la causa de 10s christianos, y nuestra casa de S. Paulo, que é1 bien conoscia aver 
ediflcado en su tierra por amor dél y de sus hijos, le quis0 Dios dar e1 galardon 
de sus obras, dandole una dolencia de camaras de sangue, en la qual wmo no 
uviese senal de mejoria, mandõ liamar un Padre, que c a i  cada dia lo visitava g 
curava, y se confesó y a1 otro dia se tornó a reconciliar con grande sentimiento 
de su vida pasada, y de no aver bien guardado 10 que le aviamos ensenado, con 
tanto seso (senso) que no parecia hombre brasil. Hiw su testamento y dexo 
encomendado a su muger y hijos que siguiesen nuestras palavras y doctrina, y 
dia de la Natividade (25 de dezembro de 1562) de Nuestro 'Sedor Jesú Christo 
mutió para nascer en nueva vida de glória como eçparamos. Fué enterrado en 
nuestra iglesia con mucha honra, aoompariandole todos os christianos Portugueses 
con la  cera de su confradia.» A confraria dos Portugueses deu a cem para acom- 
panhar os funerais de Martim Afonso Tibiriçá. E essa confraria é a dos Irmãos 
da. Santa Casa de Miseric6rdia de Sãa Paulo já em funcionamento. 

hn seguida Anchieta conclui :#Quedó toda la Capitania con grande senti- 
mienta de su muerte por la falta que çientem todos que les haze, porque este era 
e1 que sustentava todolos otros, conosciendose todos serle muy obligados por e1 
trabajo que tom6 en defender la tierra. Más que todos creo que le devemos noso- 
tros 10s de la Compaüia, y par esso determinó de dar10 en cuenta no solo de 
bienhechor (bemfeitor), mas aún de fundador y conservador de la casa de Pira- 
tininga y de nuestras vidas. Porque aviendo é1 ayudado a hazerla con sus propias 
manos, y aviéndonoç ayudado a sustentar luego en e1 principio de sua fundatión, 
que no avia allá ningunos Portogueseç. agora lo quizo hazer Dios nuestro defen- 
sor, y PUSO em sua manos, la vida de diez Hermanos (Irmãos, Padres) quz 
aquel tiempo de la guerra nos hallamas em Piratininga, y todo e1 más pueblo 
de 10s Portugueses». Falecido pelo Natal de 1562, há  quase 410 anos, Martim 
Afonso Tlbiriçá é o porta-bandeira do lucristianismo, ande ardem a civilização 
grega, o esph'ito juridiw romano e a teologia judeocristã. 

Na manhã de São Paulo de Piratininga, dissipada as névoas da planalto, 
batidas pela claridade rútila da História, Iteiam-se os vultos do Capitão João 
RamaJho, Wtriarca dos Bandeirantes. de Martim Afonso Tlbiriçá, porta-ban- 
deira do lusoeristianismo no planalto, e do Padre Manoel da Nóbrega, fundador 
do Real Colégio de Sáo Paulo de Piratininga, formado em Direito, Filosofia e 
Teologia pela Universidade de Coimbra. Entre os dois primeiras. absnçoada por 
Nóbrega e Anchieta, avulia a figura admirável de Bartira, a Babei tupi-portu- 
guesa, cujo glorioso destino foi o de criar, plasmar e formar. em funcso do meic 
mia1  ambiente. a genese imwtuosa da  gente bandeirante. E do sangue lusotupi, 
de João Ramalho e de Isabel Ramalho, descendem as principais famílias paulis- 
tas e brasileiras. 







MARTIM AFONSO DE SOUSA 

J. F. de Almeida Prado 

Temos em Martim Afonso de Sousa, figura representativa do colonialismo 
transmarino europeu iniciado por Portugal no ocaso da Renascença. 

Antes de prosseguir vejamos, porém. o que se entende por colonialismo. O 
termo evidentemente, promana de colonização, mas adquire marcada diferençs 
no desenvolvimento que no- dias alcançou. Colonizar foi um expediente postl 
em prática pelo romano antigo a fim de reter conquistas. Primeiro, reduzia à 
escravidão as habitantes dos territórios invadidas pelas legiões: depois, diçtribuia 
terra e servos aos legionários para lavrarem a gleba e defendem-na de inimigos. 

Outras características apresenta o oolonianismo. Começou o que nos interesss 
quando a Santa Sé comissionou aos ibems defender os mares dos infiéis. Im- 
buidos da missão, que além do mais, Ihes acenava com riquezas inexistentes na 
peninsula, conquistaram os portugueses bases mercantes encadeadas pela costa 
a,Uântica africana. De Marrocos adiantaram-se para o sul m direção ao acesso 
do Indico, que sabiam existir por informação das caravanas de mercadores que 
percorriam vales de nos e transpunham desertos à procura de centros de co- 
mércio. De suas narrativas delinearam-se mapas como o de Frá Mauro e do 
Genoves Aônimo, com indicações sobre a cobiçada passagem, de onde seria pos- 
sivel atingir a especiaria do Extremo Oriente. Realizado o anseio, ver-se-iam 
libertos as cristãos das peias levantadas pelo muqulmano dono daquele comér- 
cio, vendedor da pimenta à Eumpa por vinte ou trinta vezes mais caro do que 
custava nos armazéns da fndia. 

,No ocaso do século 15 alcançaram os portugueses o mercado que desde 
muito ambicionavam. Imediatamente trataram de se garantir no percurso a 
poder de baluartes. Adquiriram ou se apoderaram de bases para esse fim, no 
mar Vermelho e na costa da  fndia, que Ihes foram da  maior utilidade no tráfico 
estabelecido sob proteçáo de canhões. Verificaram tamb6m que a melhor mer- 
cadoria pmvinha de mais longe, da  Melanésia, caida nas mãos de espanhóis 
esquecidos dos acordos de Tordesilhas. Teve, dai, o luso de prevalecer-se dos 
apertos financeiros de Carlos V em luta com os franceses, para comprar-lhe as  
Molucas, e, a despeito dos 350.000 ducados ouro despendidas na operação, fez 
bom negócio. Nessa altura desfazia-se o Imperador de um império representado 
pelo monopólio da  especiaria para tentar a conquista de outro fugidio na Europa. 

Inaugurava-se o colonialismo moderno erigido após longos esforpos dos por- 
tugueses para se tomarem senhores do tráfico da  canela, craw e pimenta. Iniitil 
dizer que não pretendiam colonizar com elemenios seus, terras muito mais pa- 
voadas do que a Europa quinhentista, possuidoras de restos de veihas civilizações 
superiores à existente na pininsula ibérica. Fortalezas nos pontos chaves da 
navegação eram a última ratia do comércio entabulado com os detentores da mer- 
cadoria naquelas condiçóes. Bastava o apoio das m a s  para resistir í1 ataques de 
árabes e da frota turca do mar Vermelho, inutilizadas intrigas de vênetos e tos- 
canos antigos clientes dos infiéis. os quais desanimados na  tentativa de destruir 
o luso com auxilio do Crescente, procuraram a ele associar-se, combinação rela- 
tivamente exequivel dada a falta de capitais dos portugueses. Livres de compe- 
tidores estes lograram desenvolver colonialismo no Extremo Oriente, mais tarde 
Imitados pelos êmulos holandeses, britânicas e franceses, seguidos por alemães, 
italianos e japoneses ao chegar à nossa era. 

Na peninsula ibérica havia costume feudal dos vassalos roqueiros acudirem 
com homens de armas ao brado dos soberanos necessitados de auxilio bélico. 
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Em troca, possuiam a terra dependente da torre de menagem e jurisdição sobre 
os seus habitantes. Ao chegar na Renascença modificcu-se aquele sistema po- 
lítico nos reinos das Espanhas, acentuado o caráter democrático e recrescidas 
preocupações econômicas em mnseqiit.ncia do surto da navegação ultramarina. 
Persistia, porém. o costume de nobre colocar-se a disposição da realeza, não só 
no seu reduto como também na administração do império constituida entre 
antípodas. Fcrçosamente nestas condições registravam-se profundas mudança5 
em hábitos e mentalidade de súditos e a'3beranos. Afluíam para o alcácer real 
fidalgos de todo o reino a procura de valimenta no intuito de obter cargas aquém 
e além mar. Visavam principalmente proventos trazidos pelo colonialism~ ta1 
como se organizara, em que muitos enriqueciam lícita e ilicitamente. A trans- 
formação geral operada no reino ap5s a feliz navegação de Vasco da Gama 
logo confirmada pela náo menos venturosa de Cabra], atraia os descendentes 
de <homens bons» equivalentes a :<ricos hombresu, antigos sustentáculos do trona, 
agora colaboradores diretos da empresa ultramarina. 

Em Lisboa vizinhava o paço de D. Manoel I com a Ribeira das Naus. Junto 
havia os armazéns das Casas de Guiné e Mina, às quais sobreveio a da india 
fundada em 1509. Assumira a monarquia lusa aspecto completamente mer- 
cante, traficante e navegante, tipicamente coloniaiista. Devia assim sendo, o 
fidalgo desejosa em dar largas à ambição, sedento de bens de fortuna e de 
nomeada. aproximar-se de ministros e validos. Famílias de velhos vassalos m- 
queiros tinham-se transferido para a cõrte em virtude da  crescente centralizaçãc 
do absolutismo monárquico e uma das que mais se evidenciou no afã foi a dos 
Souçaç, que arvoravam nome de pequeno no  ao norte do reina, quase na fron- 

teira com a Espanha. 
No ambiente cortesão dois de seus representantes passaram ao serviço de 

D. Jaime Duque de Bragança. Depois ao de D. João, herdeiro do trono, nas 
pessoas de D. Antônio de Ataíde e seu primo Martim Afonso, filho de Lopo, 
alcaide mor de Bragança. Havia ainda Pero Lopes, ou seja filho de Lop. ge- 
nitivs a corresponder ao Sen, Son ou Sohn dos povos nórdicos, o qual sendo 
mais moço e desprovido do brilho do irmão. se bem com grandes qualidades, des- 
frutava de "alimento menor. O outro, ambicioso, irrequieto. sôfrego Por se evi- 
denciar em alta esfera num tempo em que ceda se chegava aos principais cargos 
de reino dada a necessidade de eente canaz na  desmedida emoresa em aue a 
coroa se afundara, compartilhava-a atividade do primo Ataide.-ambos netas de 
Pedro de Sousa, senhor do Prado. 

Protegidos pelo herdeiro do trono foi indicado D. Antõnia para seu repre- 
sentante em França, onde se mostrou tenaz adversário do famoso Angõ, normanda 
arvorado em nada menos do que Competidor del-Rei na Brasil, ande enviava 
navios para reodber pau de tinturaria. ivhrtim Afonso na mesma época me- 
receu demanstraçáo semelhante da  confiança da corte, ao ser incumbido de 
escoltar à Espanha a Rainha D. Leonar, viúva de D. Manael I. Propenso ao 
estuda, aproveitou a viagem para deter-se em Salamanca, cuja universidade go- 
zava de grande reputação em t a i a  peninsula. Devia a prefersncia muito pro- 
vavelmente ao  fato de lá se encontrar no curso de medicina e botânica o judeu 
Garcia da Horta, probegido de sua família. Bem visto pelas importantes da 
lugar, casou-se Matiim com D .Ana Pimentel, filha do governador Arias de 
Maidonado. Facilitou-lhe o consórcio ingresso nas forças de Carlos V, em que 
teve oportunidade de combater no sul da França contra mancisco I, p3is, desde 
muito cedo tinha manifestado entusiasmo por lides guerreiras. Contava-se a 
propósito, que em muito moço, no decorrer de cerimõnia oferecida a Gonçalo de 
Córdoba, este quisera lançar-lhe rico colar ao pescoço e ele recuou de olhos fitos 
na sua espada. Compreendeu, dai, o cabo de guerra a relutância 63 rapaz e 
sorrindo deu-lha, a qual Martim Afonm «teve sempre em grande estima. usan- 
do-a nas mais solenes ocasiões de sua vidau. 

Chegado ao trono D. João 111 foi incumbido pelo primo D. Antônio de Ataide, 
que depois de ambaixador se tomara vedor da Fazenda, cargo equivalente a pri- 
meiro ministro, da mais vultosa ex~edição lusa mandada a América. Desde 
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algum tempo a sorte do maior domínio da  coroa passara a preocupar o governi, 
necessitado de defendê-lo dos franceses e averiguar suas possibilidades econò 
micas. A confirmar-se a lenda do machado de prata devia possuir incontáveis 
riquezas, em extremo oportunas para as  finanças do reino tumultuadas pela vo- 
ragem da fndia. Tencionava o nova Rei, povoar aquele vasto território. cuja 
medida preparatória era a ida ao Brasil de Martim Afonso, acompanhado de 
Pero Lopes, no comando de numerosa força. A empresa pareceu suspeita pelo 
vulto aos espanhóis. Protestou a Imperatriz Regente na ausência de Carlos V 
em guerra contra Francisco I,  mal impressionada pelos designi,is dos vizinhas. 
Procurou D. João I11 tranquilizar a irmã com «boa destrezas do seu embaixa- 
dor. que exibiu a Regimento dado a Martim Afonso. onde se mencionava res- 
peito às  possessóes de Casteia. Não corria perigo assim sendo, entre outras 
gemas coloniais a cidade de Potosi, hoje Sucre, galardoada pelo Imperador com 
o titulo de Cidade Imperial, brasão de armas e exprssiva legenda, «Soy el rico 
Potosi. de1 mundo soy e1 tesoro. soy e1 Rey de 10s montes y invidia soy de 10s 
Reyes» 

.Mas se as instruçães oficiais eram aparentemente corretas, em reaiidade as 
instruções verbais dadas aos expedicionários justificavam os receios da  Impera- 
triz, bem informada pela sua espionagem a respeito de tudo que se paçsava nos 
escaninhos da  còrte lisboeta e na Casa da fndia. Antes da partida de Martin 
Af3nso oferecera João de Mel0 da Camara, pertencente a família de empresá- 
rios colonizadores das ilhas da  Madeira, S. Miguel e S. Tomé, de colonizar a 
própria custa o Brasil. A fama das riquezas descobertas nos domfnios de Cas- 
tela instigava tais iniciativas, empenhada nequele momento Mel0 da  Cãmara em 
acesa disputa com Cristóvão Jacques também desejiso de terras na América 
Ambos OS candidatos prometiam levar grande número de pessoas em breve es- 
paço às  feitorias projetadas, mas não foram ouvidos porquanto outros eram os 
planos do governo. 

A empresa preparatória confiada ao jovem fidalgo se anunciava inçada de 
dificiidades. Desagradava a castelhanos suspeitosos de suas intenções e mais 
ainda aos franceses. Pouco antes cometera Cristóvão Jacqueç barbaridades contra 
maluinos e normandos, a fim de inspirar terror, meio que se lhe afigurava próprio 
para afugentar interiopos da região por eles cobiçada. A crueza do capitão des- 
pertou grita em todos os portos da Bretanha, Normandia e Pravença. de onde 
provinham a s  vitimas. Cheio de cólera expedira Francisco I cartas de cor= 
aos súditos para vingá-las, noú 11s trouveront les Portugaloys qu'ils ieur puissent 
courir SUS.. . »  e revidar calculadas crueldades scuidant par lá  nous toilir le 
moien et iiterté de naviguer sur la mer commune». A indignação dos franceses 
e apoio que encontravam em inúmeras tribos do iitoral, onde ao invés de sc 
apoESaiem da  terra contentavam-:e oim o tráfico do pau de tinturaria em bom 
entendimento com a indiada, conçtituia abstácuio ameaçador para as partugueses. 

Recaira a comando sobre Martim Afonso não só pela sua fama de guerreiro 
adquirida na Espanha, cam,s qualidades de inteligência e saber que possuia, fa- 
miliarizado para mais com o ambiente da Ribeira das Naus, c6rebro. coração e 
estòmago da monarquia. Demonstrava todos as requisitos para chefiar expe- 
dicionhrios, por sinal, brilhantemente confirmados no correr da viagem no co- 
mando da  esquadra composta da nau capitãnea; nau S. Miguel, comandada par 
Heitor de Sousa; galeão S. Vicente, capitão Pero Lopo Pinheiro; caravela Rosa, 
capitão Diogo Leite, que estivera no Brasil com Cristóvão Jacques e caravela 
Princesa, cujo capit" Baltasar Gonçalves era veterano de encontros com fran- 
ceses no h'crdeste. Somava a tripulação 400 homens, fidalgos, marujos, espin- 
gardeiros beçteiros, portugueses, espanhóis, alemães, franceses e italianos. Alguns 
bem conheciam a msta segundo sucedia a Pem Capico, tido por certos autores 
coma O mesmo que estivera na feitoria de Pernambuco ao depois destruida pelo- 
interlapoç: Pedra Anes. conhecedor da lingua do gentio e Enrique Montes, o 
qual de volta da  América do Sul, deixara uma de suas índias na Espanha e 
outra em Portugal, promovido a ucavaleiro da Real Casau, provedor dos manti- 
mentos e informante do Ria da Prata, setor costeiro que no dizer de Herrera, 
por longo tempo palmilhara. 
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O eusto da e-rpedição afetara o régio erário esvaido em despesas na indii. Da!, 
recomendavam a Martim Afonso muito cuidada na chefia, ordem repetida por João 
de Souza, comandante do navio que fora se lhe ajuntar em S. Vicente. expresso 
nas dizeres asomente encomendar-vos muito vos lembre a gente e armada que Ia 
tendes e o eusto que com ella fez e faz . .  .». Nem era para menos, motivada a 
preocupação do governo pelas contas do conde da. Castanheira, as quais mencio- 
navam em meados do século 16, a perda de 3.362,150 cruzados em naufrágios, sem 
contar a parte relativa à Gniné e Brasil. Encomendava ainda o Regimento, fossem 
respeitados os dominios de Castela sitos além do meridiano de demarcação. outras, 
porém, seriam as instruções no intuito de aproveitar as tormentosas condições de 
espanhóis e franceses, em plena luta na Europa, excepcionalmente oportunas para 
expansões dos portugueses na América. ,Segundo D. João 111, quem descobrisse 
terras delas ficaria dono. O procedimento do capitão não deixa dúvidas a res- 
peito, pois de outra maneira evitaria, explorar o rio da Prata como praticou e 
muito menos chantar padrões de posse nas praias, adrede ataviadas no reino 
com as armas del-Rei no tope. 

Iniciava-se, destarte, porfia na América da Sul entre as duas coroas rivais 
acerca de limites, terminada somente no século 19 quando D. Fedro I1 resolveu 
criar um «Ertado Tampão,, ou isolante, no Uruguai entre nós e o Prata. 

Eçerevia Alonso de Santa Cruz pouco antes de Martim Afonso chegar ao 
Brasil de que a linha de demarcação não terminava no porto de S. Vieente, mas 
mais para oeste, num ponta chamado asierras de San Sebastian~. Aereseen- 
tava, que os portugueses «ereem ficar a s  tais terras no que Ihes pertence.. . 
porém se enganam, segundo está averiguado por criados de V. Magestade com 
muita diligência>. Nas instmçóes escritas a Martim Afonso, constava ordem 
para o «descobrimento de alguns Ryos que el-Rey mandava descobrir». Afir- 
mações de autores antigos fizeram crer a propósito por longo espaço errõnws 
pormenores acerca da frota de 1530. Diziam que fora organizada à custa de 
Martim Afonso, o qual neste momento estava bem distante da opulência havida 
mais tarde na india, premio de seus servi~os. Também afirmaram que a ex- 
pedição era eolonizanlora. Relações posteriores pmvam que viera sem casais, 
apenas repleta de homens de armas, pólvora e petrechos de guerra, como sói a 
expediçáa de conquista. 

As ordens dadas a Martim A f o m  antes da partida. falam em verdade em 
m o a s  %que lá quiseremu (no Mundo Novo) «ficar e povaarb., promovido o ea- 
pitão camandante da flotilha a governador das terras do Brasil. Tão poucos. 
entretanto, ficaram e povoaram, que os termos da recomendação mais parecem 
enwbrir o verdadeiro mobil da empresa. O percurso das naus no mapa, não 
deixa dúvidas sobre os ambiciosos planos de D. João 111. Estava a corte por- 
tuguesa informada pela sua espionagem na Espanha das conquistas do aventu- 
reiro analfabeto Fernando Cortez na América. continuada por Pizarro em 1529, 
incumbido de conquistar a região pertencente aos Ineas. Ambos se tinham apo- 
derado de imensas riquezas. subsidio feito anervo de guerra*. para Carlos V na 
competição com Francisco I. Tais noticias alvoroçavam o Paço resolvido a tam- 
bém tentar a sorte naquele jogo imperialista wlonialista. 

A flotilha partiu de Lisboa a 3 de dezembro de 1530, escalou no Cabo Verde 
e em fins de janeiro de 1531 apareceu diante do cabo de S. Agostinho. Não 
tardou a ver navios franceses. Surpreendeu perto do cabo de Percaari, onde 
mais tarde se elevou Olinda, normandos ou bretões, cujas tripulações obrigou 3 
fugir para terra. iago a seguir apoderou-se de outro vaso francês ao sul do 
cato de S. Agostinho. Os prisioneiros feitos durante a operaçáa informaram que 
havia mais navios interlopos na ilha de S. Aleixo ocupados em embarcar ma- 
deira. Para lá mmou Pero Lapes com as caravelas Rosa e Princesa e após l o m  
combate, em que os franceses resistiram at6 Ihes faltar pólvora, foi apresada 
uma nau com a sua artilharia e carregamento de pau brasil. 

Aumentara a frota de Martim Afonso com mais duas unidades, que lhe 
permitiu depois de convenientemente consertadas substituir as portuguesas que 
se encontravam em m8s wndições e remeter uma das francesas ao reino Com 
cartas para D. Joáo m. Mandou também as caravelas Rosa e Princesa explo- 
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rarem, segundo ordens recebidas antes de partir de Lishaa, o rio denominado 
pelos espanhóis M a r a o n  na intenção de conhecer a costa leste oeste perti- 
nente aos castelhanos. O restante da esquadra preparou-se com ajuda da indiada 
do litoral pemambucano à derrota para o sul. Fôra fácil o entendimento com 
a tribo. pois ao chegar tinham vinda índios a nado oferecer-ihes madeira de 
tinturaria, conforme praticavam com os franceses. 

Na feitoria de Pemambuco tinham os expedicionários encontrado os ranchos 
de Cristóvão Jacques destruidos não fazia muito por galeão francês. Nesse ponto, 
nos restos do estabelecimento, deixaram meia dúzia de enfermos para se recu- 
perarem do mau passadio da travessia do oceano. De Ia rumaram para a baia 
de Todos os Santoç em que foram recebidos pelo quase lendário português Diogo 
Aivares, o Caramurú e sua numerosa família mestiça. Disse-lhes o patriarca 
aque havia vinte e dous annos que estava nesta terra.. .», pai de filhos e filhas 
amui formosas>, diz o Diário de Pero Upes  . Muito Ihes ajudou o conterráneo 
e quando prosseguiram a jomada presenteou-o o capitão com muitas sementes 
«pera experiência do que a terra dava» e lhe deixou dois homens, dos quais um 
seria Afonso Rodrigues, que se tomou seu genro. Em meados de março partia 
Martim Afonso para o Rio de Janeiro, em navegação dificultada por ventos des- 
favoráveis. Um incidente ainda mais atrasou a viagem. Perto da  haia destacou- 
se da costa u m  bate1 com Dioga Dias feitor da feitoria de Pernamhuca saqueada 
pelos franceses. Pertencia a embarcação à caravela portuguesa, cujos tripulan- 
tes na ignoráncia da nacionalidade da flotilha, ocultaram-se a principio de suas 
vistas. Incluiu-a Martim Afonso entre as unidades expedicionárias sob nome de 
Santa Maria do Cabo e desembarcou em terra os escravos indias que transpor- 
tava. Naquela altura as duas maiores produçôes da região consistiam em pau 
brasil e trafico de Prisioneiros das tribos, tal como se praticara na Africa a 
despeito das proibições neste sentido. 

Na Guanabara ia  ser mais longo o descanso da tripulação. afetada pelo de- 
pauperante percurso e combates t:avados desde a chegada à colônia. Levantou 
Martim Afonso um arraial no ponto posteriormenet conhecido pelo seu nome. 
Estava cercado de paliçada, com «hua casa forte» ao centm, mais oficina de 
ferraria e estaleiro para construção de dois bergantins de 15 bancos cada um. 
i guisa de auxilio dos navios em operações nas praias. Em contacto com indios 
jB familiarizados com os portugueses através dos primeiros povoadores lá  apa- 
recidos, disseminados de Caha Frio até S. Catarina, foi-lhe possível organizar 
$bandeira». mmpunha-se de quatm homens da tripulação guiados e escoltados 
por indios e talvez mamelucas, assim tidos os mestiços por analogia com os mer- 
cenários existentes no Egito onde os súditos dei-Rei se tinham defrontado com 
infiéis. Andaram 115 léguas, daç quais 6.5 em elevadas mintanhaç e 50 num 
descampado de larga extensão. O relato da caminhada sugeriu a alguns autores, 
que tivessem estado em Minas. Discordava Capistrano de Abreu propenso a que 
fosse em São Paulo, mais próximo e provido de característicos condizentes com 
a descrição deixada pelos caminhantes. Além disso, somente naquela zona podiam 
obter informações sobre as propaladas riquezas do Prata e rio Paraguai. Vol- 
taram dali a dois meses à Guan~hara  em companhia de <Um grande Reis o 
qual figura no Roteiro de Pero Lopes como senhor d,is campos visitados, que 
parecem indicar os de Piratininga. Martim Afonso satisfeito pelas informações 
da bandeira. afagou o tal mombixaba com presentes e mais atenções, como Pedro 
Alvares Cabra1 procedera com o indio de Porto Seguro que lhe dera supostas 
noticias de ouro. 

Do Rio partiu a flotilha em I r  de Agosto em direção à Cananéia. Depois 
de pequena demora nos Alcatrazes, onde Martim Afonso e o irmáo desembar- 
caram e caçaram, surgiu a expedição em meadoç do mês no fundeadouro a que 
se destinava. Aquele trecho da cata. era bem conhecido de Enrique Montes. 
I a  rever em terra a Francisco de Chaves, seu antigo companheiro na esquadra 
de Solis. Também Fedm Aneç, pilato de um das navios afonsinos, muito pro- 
vavelmente teria percorrido a região porque entendia a lingua dos nativos. Os 
dizeres dos que tinham estado em Cananéia, como Caboto, D. Rodrigo de Acuiia, 
Diogo Garcia e outros, asseguravam que deste povoado era fãcil atingir as minas 



38 REVISTA DO INSTITUTO HISTúRICO E GEOGUFICO DE S. PAULO 

do sertão. Ali habitava misterioso personagem conhecido apenas pela alcunha 
de Bacharel, que se dizia morador no sitio havia t r inta anos, pretensão des- 
medida, mais antigo no Brasil do que Pedro Álvares Cabral. Seria em reali- 
dade desertor da nau de Vespúcio de 1501? A respeito nada se pode averiguar, 
nem tampouco qual seu nime perdido pela desídia de navegantes. Em todo caso 
suas informações corroboravam as esperanças despertadas pela do chefe indio de 
Piratininga, hóspede no Rio de Martim Afonso, tido por historiadores como senda 
a famoso Tibirisá aliado mais tarde dos jesuítas. 

Acrescida ainda a lenda de poderosa Rei branco que em público aparecia 
revestido de ouro, difundida desde algum tempo na Europa, supostamente avis- 
tado em Cuzco por aventureiro português antes de Pizarro lá  entrar. Crê-se 
fosse um tal Aleixo Garcia, que teria alcançado entre 1522 e 24, talvez mesmo 
depois, à testa de pugilo de portugueses e numerosos índios, o reino do Peru. Na 
caminhada constava terem Aleixi e companheiro invadido Misque e Tomina. Car- 
regados de despojos desceram rios para o sul, possivelmente rumo a Cananéia, 
mas foram surpreendidis pelos Charcas, tribo inimiga que os obrigou ai se refn- 
giarem em floresta. onde Garcia teria sido morto pelos companheiros também de- 
sejosos do saque. Nem tudo na ienda seria fantaçioso. Existem indicios da in- 
vasão do Perú por guaranis paraguaios nos últimos anos do Imperador Caina 
Capac, seguidos por outros índios de origem ignorada, que depois de assolarem 
O território por onde passavam, estabeleceram-se no sul da  Bolívia, fato a con- 
cordar com o percurço dos companheiros de Gareia. Tais informações incendia- 
vam a cobiça dos européus aparecidos na costa suposta acesso de riquezas. Não 
teve dúvidas Martim Afr>nso em reunir bandeira exploradora para averiguar os 
depósitos de ouro. Na ocasião, comprometeu-se Francisco de Chaves a guiá-la 
e trazer de volta 400 índios carregados de ouro e prata. A expedição confiada 
a Pero Lopo Pinheiro, saiu de Oananéia para galgar a serra em 1." de setembro 
de 1531, composta de quarenta besteiras ,outro tanto espingardeiros, índias para 
transporte da carga, guias, línguas, informantes, etc..  . de maneira a constituir 
caravana de vulto. O prazo requerido para a operação era de dez meses segundo 
cálculos para a ida, devida permanência no sitio aurífero e regresso das cobi- 
çadas jazidas. 

Enquanto seguiam partiu o restante da fiotilha para 3 sul Tinha de vencer 
i3M~eloso percurso na altura de S. Catarina, onde um bergantim precisou arribar 
no porto de Patos. L4 encontrou 15 castelhanos. prováveis desertares de E. 
Rodrisn de Aeiina antigos rnmnanheiros d e  Enrioiie Montes. Foram he,m rece- n~ ~ ~ ~~~ a~~ - ~ - ~ ~ . ~  ~-~~ ~~ .. - - - ~  >-.- -~ - -- ~ - -  ~ ~~~ - ~ - 

bidos 05 involuntários visitantes pelos seus predecessores, que os ajudaram a 
construir nova embarcação . As naus tinham prosseguido até alcançar o rio da 
Prata, em que a sua permanhcia sa la  tormentosa. Temporais puseram-nas em 
r ixa  de se oerderem cimo sucedeu à nau caoitanea naufraeada Derto da wn ta  ~~- - ~~~- ~ ~ - ~ ,  ~~~~ -~~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ - .  
este de  aid dona do. No desastre pereceram bárias tripuiantes, mas salviu-se 
Martim Afonso, agarrado a uma tábua. o qual ao  d e p j s  animosamente ordenou 
aos outros barcos continuassem a explirar o rio, ocasiáo em que os portugueses 
percorreram parte das margens hoje pertencentes ao Uruguai. Pioradas, no en- 
tanto, as  condisões das navios. deixaram padrões de pedra com as armas de 
Portugal nas praias e demandaram a lQ de janeiro de 1532 o Atlântico rum3 a 
S. Catarina. Depois de pequeno repouso, voltaram a navegar e a 21 desse mBs 
chegaram a S. Vicente 

Conheciam os expedicionário; 3s recursaç do sit!a, motivo de ali emprazar 
a volta da  bandeira de Pero Lobo Pinheiro. A maior atividade do arraial de 
brancos e mestiças era mal vista pela còrte em Lisboa . Tanto em Portugal como 
na Espanha condenava-se 3 tráfico de escravos índios e S. Vicente chegara a 
ser chamado «Porto das Escravas». Defendiam-se das censuras os traficantes 
ao alegar o mesma que mais tarde diriam os europeus na costa d'Africa, por- 
quanto se não comprassem os prisioneiris de guerra do gentio, estes seriam devo- 
rados. Ademais, davam-lhes destino útil empregando-os na faina agrícola e 
c~nstiuçCes várias, sob trabalho forçado, pois de outro moda recusava-se o indio 
a obedecer a moldes europeus, insurportáveis para quem do nascimento a morte 
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vivia livre e Praticava o que melhor lhe aprouvesse . CImpetia nas tribos ao 
homem a caça e pesca, encaradas mais como divertimento do que necessidade. 
O plantio, colheita e preparo de produtos agrícolas eram reservados às mulheres. 
Neste ponto crucial residia o desentendimento de ta:, fundas conseqüências entre 
o invasor coloniaiista e o autóctone, infenso em aceitar normas e costumes de 
invasores. 

Não obstante muito valerem aos da flotiiha os portugueses desde largo espaço 
radicados na região, e, dos que mais se evidenciaram, temos João Ramaiho, genro 
pela «lei da naturezaa de chefe indigena. pai de numerosos mestiços. Ignora-si 
como veio a América e quais as razões da vinda. Sabe-se que deixara esposs 
grávida no reino e era parente do jesuita Manuel de Paiva. Possuidor de grande 
preçtigio entre brancos e índios, tornara-se indispens&vel aos europeus de pas- 
sagem. Segundo parece, empregava o melhor da sua atividade no planalto, nos 
Campos de Piratininga, onde morava Tibinçá e só excepcionalmente aparecia n3 
litoral quando iá apodavam expediçóes exploradoras, porém, mera ~resunção sem 
dados positivos. De indubitável temos o seu desvelo em auxiliar Martim Afonso, 
desejoso de transformar o antigo Porto dos Escravos em Porto das Minas, segundo 
pressupõe iiustre historiador. Neste cuidado subiu o capitão comandante da es- 
quadra aos Campos de Piratininga pela rudimentar picada que lhe dava acesso 
entre matas, rochedos e despenhadeiros. No território do Tibiriçá fundou a vila 
à beira do rio Anhembi, que o Diário de Pero Lopes noticia a «nove legoas dis- 
tante da Viila Praieira de Sào Vicente*. Lá deixou como capitão João Ramalho 
com atr ibui~ões para à testa de povoa,dores poder defendê-la, e, nas vizinhanças 
do porto, d .30~ terras a Pero de Góis, Rui e Francisco Pinto e uma sesmaria a 
Brás Cubas. 

Em São Vicente continuaram os trabalhos de Martim Afonso para organizar 
de modo duradouro o povoado, pravid'i de cãmara munieipsl e outros atributos 
segundo os existentes no reino, as primeiros vigentes nos domínios americanos del- 
Rei de Portugal. Demorava, porém, a bandeira de Pem Lobo e apreensivo pela 
sua sorte mandou-lhe o capitão outra bandeira oomandada por Rui Pinto e Pero 
de Góis. De nada valeu a providência, de volta o socorro sem noticia a respeito. 
Estava a esquadra em vésperas de partir, cumprida a maior parte da sua missão 
e náo podia prolongar a espera. Ademais, chegavam informaçóes de atividade de 
franceses ao norte, que urgia conter. Em fins de maio de 1532 saiu Martim Afonsc 
de S. Vicente separado de Pero Upeç que o precedera rumo ar> Rio de Janeiro e 
seguido pela nau N. Senhora das Candeiai. Do Rio partiram para a Bahia que 
estava em paz. O mesma não sucedia em Pernambuco pelo fato de ser empório 
do pau de tinturaria oobiçado pelas súditos de Francisco I. Ali encontrou Pero 
b p e s  duas embarcaçóes francesas, das quais uma lhe caiu nas mãos e a outra 
foi a pique em combate. Em terra estivera a feitaria ocupada por força de 
invasores sob comando do oficial de La Motte, composta de setenta homens de 
armas. Pertencia a Saint Blancard, almirante do Mediterráneo, o que demonstra 
a importãncia dada pelas franceses ao sitio. ponto de reunião dos interlopos na 
América do Sul. Não se tratava mais de simples contrabandistas imitadores do 
Angó, mas de personagem oficial, ligado à cõrte de Fontaineblau, divididas a 
frota francesa em atlântica w m  sede na Narmandia s3b administração do almi- 
rante Chabot e a da sul pertencente ao autor da descida em Pernambuco, ambos 
com funções semelhantes as de ministro da marinha. 

Atacou-os Pero b p e s  auxiliada pelos índias amigos da região e tomou a 
feitaria após cerco de dezoito dias. Estavam os portugueses em bons termos com 
índios adversários dos amigos das franceses, ajudados pelos seis brancos prove- 
nientes de Cristovão Jacques e de barcos iusos visitantes do lugar. Ao partir 
deixou-lhes Pero Lopes ã guisa de reforço o capitão Vicente Martins Ferreira, 
auxiliado pelo bombardeiro Di,igo Vaz e alguma gente. Seria pouco numerosa. 
Dias antes, em revista passada na Bahia ã tripulação dos dois vasos com que 
Pero Lopes ia acometer m. de La Motte, verificara-se ao todo só haver cinqüenta 
homens válidos para combates. Era nessas mndições providencial a ajuda do 
gentio local, cortejado pelo capitão através dos brancos com eles relacionados nas 
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vizinhanças da feitoria, sucessivamente construida, destruída e reconstruída po? 
lusos e adversários. Quatro. eram os principais chefes objeto do interesse do 
autor do Roteiro, que Ihes intitula eReys da Terra do Brasil>. Levados a Portugal 
para melhor lhes prender a amizade, mandou D. 30% I11 «agasalhar e vestir 
de sedas aos confrades e mais cuidados wnstantes na carta com instruçóeç ao 
conde da Castanheira. Na região do Prata sucedera o contrário. Vieram a saber 
os expedicionários, quando já se encontravam no reino, que a bandeira de Pero 
Lobo Pinheiro fora destruída no Iguaçu por indiada brava ao tentar vadear o 
rio perto da sua confluência o3m o Parana. 

Não sabemos pormenores do trajeto de torna viagem de Martim Afonso por 
estar separado do mano, redator do Diário da  Navegação. Sabe-se que chegado 
a Lisboa em 1523, juntamente com Duarte Coelho, futuro donatário de Pernam- 
buco, que encontrara na  I l h a  Terceira, foi ter com o famoso cosmógrafo Pedro 
Nunes, ao qual comunicou as  observações realizadas no Prata depois do seu nau- 
frágio. X a  qualidade de matemático, conhecedor de navegação e astronomia, reco- 
lheu o fidalgo e outros técnicos da flotilha naquele lazer involuntário dados 
da maior importância para o judeu cientista. Dessa colabiração firmaram-se as 
convicções acerca da linha de rumo, rebatizada aloxodr6mica% pelo geómetra 
Snellius no Typhys Batavus e assim conhecida dai por diante no mundo cienti- 
fico. De mero assunto especializado, passava, entretanto, a político. No dizer de 
Varnhagen «das frequentes observações astronômicas sobre a latitude e longitude 
do lugar lhe d a r í a ~  (a  Martim Afonso)~ a convicção de que aquela costa ,e, w m  
mais razão, todo o Rio da Prata, já se achavam fora, isto é, mais a oeste da raia. 
até onde se estendia, pelo tratado de Tordesilhas, o dominio português naquelas 
paragens,. Teríamos nesse caso confirmação de que Martim Afonso recebera ins- 
truções de ir além da demarcação, sabedor do que fazia, assim como o mano Pem 
mpes, o qual subiu e explorou rios tidos por acesso as minas, até chegar pelo 
Paraná ao esteiro dos Carandins, na latitude de 33v e 45 minutos sito no terri- 
tório indubitavelmente do Imperador. Ouviram ainda os irmãos Sousas rumores 
da próxima divisão do Brasil em capitanias, em que seriam dos primeiros con- 
templados. 

Do mesmo gênero, se bem com aspectos diversos, mas também presos ao 
colonialismo, despontaram novas incumbências para o fidalgo a corresponder ao 
que ele mais desejava. Incidia em os novos planos da coroa, admitidas possibili- 
dades de se enriquecer na índia para manter iniciativas coloniais na América. 
Estas foram impropriamente conhecidas por feudos a instar dos existentes na 
Idade MMia. O erro perpetuou-se, ainda agora repetido pelos nossos historiadores 
e economistas, quando em realidade diferia por completo do modelo antigo. O 
donatário não era dono da donatária, mas apenas seu administrador em nome 
do soberano, obrigado a distribuir as melhores terras a proprietárias e não arren- 
datários, aos quais devia auxiliar e proteger. Era cargo demasiado, que no Brasil 
arminou a quase todos os pseudo privilegiados daquelas divisões. Alheio, todavia, 
no momento às suas particuiaridades, seguiu Martim Afonso para a Tndia em 
compahia do antigo colega de Salamanca. Gareia da Horta, formado em medi- 
cina e botânica, nova disciplina do ensino. Outro companheiro era o mano Pero 
Lapes, em posto equivalente ao de chefe de estado maior, wmo atualmente o 
entenderiam-. Em setembro de 1534, no mesmo ano em que foi promulgada 
a divisão do Brasil em capitanias, estavam em Calicut. Vinha Martim no posto 
de Capitão do Mar, ou seja, atual almirante, em que se envolveu sempre bafejado 
por boa sorte em combates contra árabes e turcos na costa de Surate e de Cam- 
baia. Teve igualmente oportunidade de intervir em assuntos administrativos, que 
lhe valeram elogio de Camóes; 

Tanto em armas illustre em toda parte 
Quanto em Conselho sabio e bem cuidado. 
Igualmente encomiástico foi o vice-rei D. João de Castro, dos maiores capi- 

táes do Oriente, que apontava Martim Afonso como <homem mui suficiente para 
governar a india, porque tem muitas calidades que se requerem para o governo 
desta terran. O elogiado justificava essas liçongeiras opiniões, atento entre outras 
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cousas ao maior problema do momento, ameaçador da permanência do 1- na3 
mesmas paragens em que fora vencido Reinaldo de Chatillon. Consistia na exi- 
güidade de núcleos disseminados por longa litoral, em que pela força deviam se 
manter. Teve logo ocasião de se certificar do óbice na campanha a certa altura 
movida pelos portugueses contra o poderoso régulo Humayun. Empenhou-se, dai, 
no desenvolvimento de fortificações, principalmente em Diu e Bacaim, ponto.$ 
chave daquele setor da  costa indica. Estava com a ra*, pois, lago apareceu 
nuvem aterradora, quando desceu expedição turca muito mais temerosa do que n 
dos paraos de Patemarcar. Na correr das lutas desaveio-se Martim Afonso com 
o vice-rei D. Garcia de Nomnha, sucesçor de Nuno da Cunha. com quem ele se 
entendia. Desgostnu-se o capitão em ver seus planos contrariados pelo superior 
hierárquico. Enfurecido retirou-se para o reino quase ao mesmo tempo que falecia. 
o desafeto. Ignorava Vir o seu nome em primeiro lugar na Carta de Sucessáo 
de praxe naquelas circunstâncias. Ao ser conhecida a escolha ele já estava nas 
vésperas de aportar junto ao pap  e Ribeira das naus, perdido o posto de vice- 
rei em que poderia dar medidas de todo o seu valor. 

Na administração da fndia, magnificada pela vinda de S. Francisco Xavier, 
Praticou acertos e desacertos. A certa altura apoderou-se de grandes 
somas de indús a pretexto de satisfazer necessidades financeiras do 
governo, sempre atrasado no pagamento de militares e mais despesas. A 
medida foi efetuada de forma. a provocar o virulento emexericon de que 
falam os cronistas do Oriente. Atribuiam-lhe segundo vem depreciador (que a 
ninguém poupava, causador na opinião de muitos da perda das conquistas asiá- 
ticas), intenções poum honestas na maneira como procedeu com o Meale e nos 
pagodes do Malabar. Tornou-se suspeito no dizer do falatório, de reservar gordas 
quantias para si, mais tarde pintado por Csmilo Castelo Branco, como «o maior 
iadrán do Oriente>. No laudo há evidente exagero. Em primeiro lugar, convém 
ter como suspeitas insinua@-% provenientes de malquerenças provocadas por trã- 
mites administrativos. Rispido na maneira de proceder, exigente no serviso del- 
Rei, tinha de contrariar a muitos e se tornar alvo de intrigas e difamações, num 
meio pequeno, exacerbado por privaçóes e ambições. 

Desemharo3u só em Lisboa, sem o irmão Pero Lapes desaparecido em nau- 
frágio no Oriente, nome também famoso nos anais da epopéia indiana pelo seu 
destemor na luta contra inimigos da coroa e disciplina que impunha aos subor- 
dinados. De pouco consolo foi saber Martim Afonso que a ambos, a ele e ao 
mano falecido, tinham sido galardaadas capitanias no Brasil. Ao ser informado 
de que lhe coubera uma doação no sitio que devassara por conta del-Rei, nenhum 
entu~iasm.3 demonstrou. Se quisessem dar-lhe recompensa - dizia - a que 
maior prazer lhe proporcionaria seria livrá-lo daquela mercê. Demonstrava escasso 
entusiasmo em aplicar no longínquo S. Vicente a que extorquira a Cemaçadim 
e Adil Xá. Por esta ra*, julgamos pouco interessante para nós adquirir pai 
elevado preço o seu testamento à venda num antiquário de Londres, omisso de 
informaçóes sobre a capitania para justificar a despeça do governo brasileiro. 

Sem dúvida merece Martim Afonso destaque num periodo em que tudo foi 
grande, os homens, acontecimentos, rasgos de audácia, planas de governo e o 
cantor de suas glórias. Pelas suas qualidades e o que praticou juntamente com 
O irmão na maior colônia lusa, mencionado na Epitome onde narrava os fastos 
de sua vida, a qual se perdeu, contribuiu para passagem da nossa proto-história 
à história, ao organizar nos moldes da máquina administrativa do reino as  eçbo- 
ços de arraiais precariamente espalhados pela costa, dai por diante constantes nos 
livros administrativos da metrópole. Representavam as medidas que tomau nos 
dois anos e meio despendidos no Brasil a primeira das resoluções da coroa desti- 
nadas a plasmar a colônia, continuadas pela decreto das capitanias e a seguir o 
governo régio. Preparava-se Portugal para dispor do outro lado do oceano da 
reprodução de sua imagem no desdobramento da território, auxilia econ6mico e 
possibilidade de ref!ígio em casa de ameaça de invasão na Europa, eventualidade 
prevista desde o século 16, que jamais constou no coloniaiismo exercido nas 
outras partes do imp6rio. 





A FUNDACAO DE SÃO PAULO 

Alvaro da Amara1 

Para se estud-r a história da <<FLTNDACAO DE SAO PAULO* várias 
PodEriam ser os métodos a se empregar, ou seja. os  diferentes aspectos pelos 
quais quizéssemos encarar as  principais acontecimentos rel.ativos à Missa ce- 
lebrada na dia 25 de janeii3 de 1554. neste Planalto de Pirtaininga, ocorridos 
antes, durante e após tão significatiri cerimônia que é, aliás muito justamente. 
Considez'ada como o marco inicial da fundzção desta nossa cidade. 

E .  ocmo esse acontecimento foi dc ordem religiosa. celebrada pelos Jesuitas 
para coniem0:ar a inluguraçào da sua primitiva Cara de  São Paula de 
Piratininga teriamos de estuda: principllmente os documentos oriundos dos 
membros da Sociedade Religiosa da Companhia de Jesus, aos quais pertencia 
aqueia Casa. 

Mas, poderiam03 também estudar iqnela solenidade sob outro ponto-de-vista. 
ou seja, pricurando piimeiramente esclarecer qiiais as pessoas que concor- 
reram direta. oii indiretamcnte, para que ela se realizasse naquele local e 
naquela data. 

E. ainda mais, poderimos dar mhior ènfase ao estudo dos acontecimentos 
posteriores e das pessoas que vieram a concorrer com os maiores e mais 
bem sucedid3s eSfOiFos para que aquela cerimônia viesse a se tom.31- na 
realidade, o marco inicial e direto, sem solução de continuidade. da implan- 
tação naquele local. desta nossa cidade de São Paulo. 

Vamos estud.ar principalmente as caiicas géa-politicas e econômicas con- 
cernentes à pasiç8o geográfica deste Planalto que se encontra a cavaleiro 
da Serra do Mar; localizado entre o litorll atlântico, das praias de São Vi- 
cente. Santos e Itanhaem. e estes Csmpos que são a s  entradas naturais para 
as  terras do Sul do Brasil . seguindo-se pelos Rios Tietè e Paraná e seus 
afluentes a t é  a Rio Paraguai e t i r ras  limitrofes. 

Verificaremos assim que este Planalto de Piratininga é a região pela 
qual mais facilmente se podia estabelecer i,ma ligação entre a Bacia do 
Paraguai com o litoral atlãntico: 

E foi esta exatamente a principal causa da fundação. neste Planalto, de 
uma povoação que veio sucessivamente se transformando em Vila. e final- 
mente, nesta Cidade de São Paulo. 

E m  resumo. achamos que não pode pairar dúvida a respeito de que foiam 
razões de ordem geográfica ou seja da loealizaçâo deste Planalto de Piratininga, 
- acrescidas das suas conseqüências diretas. de caráter econômico e oolitico. 
- que forparam rne?rno, 3 FUNDAÇRO, tanta das primitivas povoações, aqui 
estahelecidas. como a elevação das mesmas à categoria de VILAS; e final- 
mente, a passagem destas para a Cidade de São Paulo, que veio a se transformar 
nesta megslópolis. 

E, neste ponto. náo podemos deixar de referir a miraeulosa profecia do 
Pe. JOSE DE ANCHIETA. - no sentido de que. a sua tão amada e peque- 
nina «Vila de SZo Paulo de Piratin'ngas viria a ser a maior metrópole da  
metade meridional do continente americano. coma foi mencionado pela Go- 
vernador Antônio Paes de Sande, - conforme se 1è e m  documento existente 
na  Biblioteca Nacional e publicado cm seus Anais. Volume 33. 
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Ali&s, o «Diano de Navegação» de Pero Lapes de Sousa menciona ex- 
pressamente, as  DUAS fundações, ao mencionar: 

<Aqui neste porto de Sam Vicente, varamos húa náo em terra. A todos 
nos pareceu iam bem esta terr.% que o Capitam I, a(1rmão)~ determinou de 

de que a gente toda tomou muita consolaçam com verem povoar villas e 
ter leis e sacrificios, e celebrar matrimõnios, e viverem em communicaçam 
das artes e ser cada um senhor do seu; e vestir as enjurias particulares; e 
ter todolos outros bens da vida segura e conversável.b\ 

Essa informação é corroborada por outra. logo a seguir: 
aE assentaram que o capitão I. devia de mandar as naos para Portugal 

com a gente de mar e ficasse O CAPITAO I. COM A MAIS GENTE EM 
SUAS DUAS ViLAS, QUE TINHA FUNDADASs, até ver recado da gente 
que tinha mandado a descubrir pela terra adentro. . . a  

Note-se aliás que os nossos maiores Historiadores são concordes em admi- 
tir a realidade dessa fundação da Vila de Piratininga como se  pode ler nos 
trabalhos de: Varnhagen, Capistrano de Abreu, Afonso Taunay, Benedito 
Calixto, Eugênio de Castro, Carvalho Franco, Sérgio Buarque de Holanda, 
Jaime Cortesão e outros. 

Todavia é incontestável que, ao  passo que São Vicente tornou-se real- 
mente uma Vila com todos os predicamentos legais: tendo Casa de Conselho. 
Cadeia, Igreja, tudo em pleno funcionamento, com todas as autoridades no- 
meadas e realizando seus trabalhos peculiares, e com o pelourinho implan- 
tado como simbolo do governo legal -, nenhuma demonstrqão oficial da Vila 
de Piratininga, chegou a ser constatada por qualquer documento escrito, que 
tivesse chegado a t é  116s. 

E de se ressaitar que: Frei Gaspar da Madre de Deus, que certamente 
foi o grande cronista da  história dos primeiros anos da Capitania de Sáo 
Vicente, escreveu em suas aMemóriaUu. as seguintes noticias sobre a fundação 
dessa Vila de Piratininga e principalmente a respeito da proibiçãu que existia 
Dara o s  moradores das oovoacóes vierem Dara este Dlanalto: 

«Não padece a menor divida, que hôuve a di& prohibiçáo, e também 
que piara todos podem ir ao campo, foi n e ~ s s á r i a  dispensa de quem tinha 
jurisdiW igual B do prohibente. D. Ana Pimentel. como procuradora do Do- 
natário seu marido, passou um Alvará no ano de 1544% E acrescentou: 

<Sim, não residião portuguezes no Campo de Piratininga, excepto João 
Ramalho, e sua famliia. Isto comprovão a l W n ç a  concedida por D. Anna 
Pimeuw para p O a e m  os moradores <la. Capitania ir  aa tal Campo, e também 
um termo da providencia, que deráo os Vereadores de S. Vicente. aos 9 de 
setembro de 1542 para mais se aumentar a dita Villa e melhor se defender 
dos índios contr&rios.» 

E Frei Gaspar comenta com veemência mesmo: 
<Se Martim Affonso tivera fundado a Villa de S. Paulo seria desne- 

cessária a referida permissão de sua Pmcuradora; em tal caso poderia entrar, 
e sahir mantos wrtupuezes auizessem subir aos C a m ~ o s  de Piratininea. Dor - 
não caber no juizo de pessoa alguma que n'aquella paragem se havia de 
criar uma Yilla inacessível aos compatriotas de seus maradores.» 

E sabido que essa afirmativa de Frei Gaspar induziu muitos historiadores 
a considerarem que, de fato, seria incompreensível essa duplicidade de ação 
por parte das autoridades portuguezas, ou seja: ao mesmo tempo que criavam 
uma Vila no sertão de Piratininga, proibirem a entrada. 

Entretanto. estudando-Se melhor essa auestáo. verifica-se que essas ordens 
do governo da <:a!>iiani:i eram roinnrecnilvcis r ali. tii~sriio nrcrcsArias. Re il- 
mente trntnva--e da r.ria~.no dc um 1'0Sr0 ,\V.\N('.\Uo, oii <!c iiina I'O\'OA- 
CAO DE E'RONTEiRA. onde, ha\.rnrlo necessi~lnde dn cuistEnsia de tal Vila l a r& 
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bem caracterizar a posse por parte de Portugal, todavia tornava passível a 
existência de pessoas que poderiam se op3r à entrada, ou invasão dos vizi- 
nhos, pertencentes à outra Nação, que no caso seria a Espanha, ou, pelo 
menos, poderiam dar alarme de qualquer invasão tentada par parte desses 
estrangeiros. 

Igualmente náo convinha que fossem residir nessa povoação estratégica, 
colonos menos avisados, o s  aventureiros, que poderiam tentar entrar pelas 
terras vizinhas a dentro, provocando represálias e conseqüentes lutas armadas. 

Ainda quanto a objeçã3 de nào existirem quaisquer provas mais positivas 
da existência de tal Vila de Piratininga, devemos lembrar que. de Santo 
André da Borda d3 Campo não ficzram igualmente provas de qualquer espécie, 
pelas quais se pudesse localizá-la, nem mesmo com alguma aproximação. No 
entanto, não pode haver a menor dúvida sobre sua existência, pois que exis- 
tem até mesmo a coleção das Atas de sua Câmara, de 1555 até 1558, das  
quais aliás verifica-se que era ela cercada com altos muros fortificados. 

Lembre-se também que João Ramalha certamente náo teria a menor boa 
vcnta.de para com aquela Vila, fundada nas vizinhanças da sua Santo André 
da Borda do Campo, naturalmente com grande contrariedade para ele. 

E, sendo Santo André uma povoação mais antiga e certamente muito 
maior do que as òimensões que poderia ter atingido a Vila de Piratininga, é 
mais do que provável que esta não somente não conseguisse progredir. como 
ainda tivesse decaido rapidamente. 

Verificando-se assim que efetivamente Martim Afonso de Souza fundou 
TAMBEM a Vila de Piratininga, além daquela de S. Vicente, constituindo-se 
~ s t a  Vila a «eelula mater» da nossa nacionalidade. como é denominada oficial- 
mente - vamos passar a s  razões que teriam levado D. João 1U a ter deter- 
minado tais medidas de administração do Brasil, até então quase totalmente 
abandonado. Realmente, o Brasil até 1514 ou 1515, esteve simplesmente arren- 
dado a exploradores d a  extração da madeira do «pá0 Brasil». como aconteceu 
com relação a Fernão de Lomnha. 

Após essa data. passaram a vir ao Brasil algumas expediçóes de nave- 
gadores, tais como: Estevam Fróis. D. Nuno Manuel, Cristovam de Haro, os 
da Não Bretóa, e outros. 

Em 1516, D. Manuel resolveu iniciar a colonização do Brasil por inter- 
médio de expedições que fundariam ~Gapiikmias do mar,, e « C a p i t d a s  de terra». 
cu, seja, pontos de exploração de produtos naturzis. Foi isso que aconteceu 
com a expedição comandada por Cristovam Jacques, que aliás, em uma de 
suas viagens ficou encarregada de facilitar o regresso de Pedro Capico, então 
designado expressamente como ncapitãu duma das capitanias do Braeiln, como 
consta do respectivo documento, datado de 1526, com determinaçáo já então 
do rei D. João 111. 

Cri~tovam Jacques efetuou diversas viagens. e m  1523. e em 1526, sendo 
esta última a maior, com seis navios, que vieram para a região do Cabo de 
Sto. Agostinho. 

Nos anos seguintes, de 1527 a 1529. ficou encarregado também de fiscalizar 
a s  costas do Brasil, ou a s  ccapitanins do mar», aprisionando as navios de 
franceses ou de outros estrangeiros que vinham retirar a madeira de *pá.-- 
brasiln, o que era considerado como contrabando, mesmo porque todo o 
Atlântico, nas costas do Brasil, era tido por Portugal, coma sendo um «Mar 
fechadon. ou seja. o denominado «mare rlausum». 

Aliás. tais apresamentas dos navios franceses, que vinh3m buscar pra- 
dutos agrícolas extrativos da Brasil. eram recipmcos, pois que calcula-se em 
mais de 300 o núme-o de navios portugueses que nesse tempo foram apresi- 
dos pelos flibusteiros franceses, de livre iniciativa. au os  que se Emparavam 
nas denominadas «Cartas de Marca». concedidas pelo rei da França. Fran- 
cisco I. 

Até 1530, existiam ao longo da costa atlãntica. do Brasil, oito núcleos de 
colonos, a saber: em Pernambuco, na Bahia de Todos os Santos, Porto Seguro, 
Rio de Janeiro, São Vicente, Cananéia, Porto de Patos. em Santa Catarina, 
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e finalmente, a esquerda do estuário do Rio da Prata,  de modo que se compu- 
tava em mais ou menos 320 o número de colonos portugueses que nas mes- 
mas estavam fixados. 

Mas. de todos eles, o mais importante certamente, foi o de São Vicente. 
não s6 parque ali existia uma pequena fortaleza, como também um estaleiro 
para canstruçãi de hergantins. como nos dá noticia o conhecido eIslário de 
Santa Cruz», e também porque era o mais antiga de todas. 

Realmente, logo após o descobrimento do Brasil por Pedro Alvares 
Cabra1 aquele porto passou a ser conhecido dos navegantes que percor- 
riam o Atlântico Sul, já tendo aquele nome como se verifica de antigos mapas, 
tais como: 

1502 - Mapa do Canério = Porto de Sam Vincenm 
1503 - " " Kuntsmann = Punta de San Vincentio 
1507 - " " Waldssemüller -= Portus de S .  Vicento 
1508 - " " Ruysch = Rio de S. Vicento 

além de ter passado a figurar na maioria dos Mapas posteriores. 
A causa desse assinalamento, era a de que aquele porto havia se tornada 

um verdadeiro mercado de escravos, que e:am vendidos aos navegadores que 
ali ancoravsm suas naus, além de que eli e r a m  negociados diversos produtos 
indigenas, tais como: carnes de animais de caça, aiém de porcos, galinhas. 
patos, e aves silvestres; carne e peixes secos; farinhas de mandioca e de milho, 
mel, inhame, feijões, palmitos, frutas em geral. especialmente laranjas e 
limões, e ainda cana de açúcar; hervas medicinais, e outras que produziam 
tintas; animais vivos, principalmente papagaios, araras, piriquitas. e macacos; 
e também cestas, redes, esteiras, e madeiras para carpintaria, páos para 
fazer foeo. etc..  . 

Masrpsra  Sãa Vicente haver se tornado u,m porto de importância, desde 
os primeiros anos após o descobrimento do Brasil. a s  principais razões foram: 
I) - a sua locaiização, praticamente a meio caminho da imenso litoral 
atlãntico; 11) - a abra muito segura do seu porto, que por isso mesma 
não era sujeito aos vendavais que eram tão perigosos para as nãus à vela; 
111) - os indígenas que habitavim a s  suas terras, que eram sabidamente 
dos mais m3nsos e até acolhedores; I V )  - a s  terras que já tinham algumas 
culturas de frutas e alimentos em geral; V) - a grande quantidade ali 
existente de peixes e ostras: e VI) - principa'mente porque ali existiam 
indigenas para serem vendidos como escravos, e que eram trazidos a t é  ali 
por pessoas que iam <caçar» os carijós ou guaranis, habitantes dos sertões 
do Paraguai, por serem silvicolas que se sujeitavam a trabalha; para os  seus 
senhores. E, o mais curiosa desse comércio, é que ele era feito através de 
um Caminho que já existia para aqueles sertões do sul. 

O Pe. Louzano. um dos numerosos jesuitas castelhanos que se ocuparam 
no estudo desse Caminho, depois de mencionar que tinha ele o nome de 
~Peabinin,  ou a de aPayçumé» ou de <São Toméz, entre os castelhanos e os 
Guaranis, acrescenta que o havia percorrido «e1 gloriasissimo Apóstol. por 
niás de 200 léguas, desde Ia capitania de S. Vicente en e1 Brasil., 

E muito curiosa a descriçáo feita por ele: 
. , . tiene ocho palmos de ancho, en cuyo espácia nolo n,asce una yerba 

muy menuda que le distingue de toda Ia demáç de 10s lados. que por Ia ferti- 
lidad cresce a media vara y aunque agastado Ia paja, se quemem 10s campas, 
nunca Ia yerba de1 dicho camiüo se eleva m&s, en reverencia sin duda de Ias 
sagradas plantas que Ia rollaram y para testimonio de las fatigas que en 
tierras tales padeceria e1 spóstol primero de America.» 

Explioando a proibiçáo do governo de Portugal de ser usado esse caminho 
pelos moradores da capitania de São Vicente, escreveu: 

. , . há a respeito uma explica@.o talvez aceitável, n a  já citada relação 
que Martim de Orue endereçou ao Conselho de S. Magestade, en Vallado1id.u 

Refere que um espião espanhol trouxera umas amostras de um metal 
que chegara a São Vicente procedente do Paraguai. *Feitos os ensaios, veri- 
ficaram tratar-se de prata e de muito boa mina.» 
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Esclarece, que por isso mesmo. foi que os portugueses resolveram proibir 
as comunicações com o Pamguai, para assim poderem depois explorar tais 
minas, denominadas do Piqueri. e situadas na região do Acai, somente por 
intermédio de Dessoas que fossem escolhidas e autorizadas previamente pelo 
Rei de ~or tuga i .  

Sobre esse Cuninho do P a r a g w  a Santo André da Borda do Campo, 
existe interessante trabalho do historiador Gentil de Assis Moura, publicado 
na «Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo», no qual, depois 
de fazer cuidadosas pesquisas, apresenta completa descrição do seu itiner&rio: 

<Tentemos fazer agora. retificando e reunindo os pontos descritos e e s p -  
sos que tentamos identificar, reconstituir o itinerário seguido por Schmidel. 

<Partindo de Assunção, desceu o Paraguay e subiu o P a r a  at6 a barra 
do Iguajsu: daí seguiu pela margem direita até a altura do rio Cotegipe; 
em seguida atravessou os rios Piquery, Cantu e outros afluentes desses rios; 
transpos a serra da Esperança, passou pelas cabeceiras do Conunbatahy, e 
foi cruzar o Ivahy nas proximdiades de Therezina. Depois, em rumo Sudoeste 
foi passar nas cabeceiras do Tibagy, ande deixou o caminho para Santa 
Catbarina, pelo qual subiu Cabem de Vaca. Ai, tomando à esquerda, pendeu 
pelas matas do vale do Assunguy, passou pela Aldeia dos Bilreims e de Ca- 
ricqeha. onde lozo adiante encontrou a encruzilhada do caminho aue descia - ~~~.~~ ~-~~ ~U 

para Cananéia. 
sProsseguindo, parém, sempre h esquerda. deixou o Vale do Assunguy, 

e foi sair nos Campos de Faxina, Capão Bonito e Itapetininga, pelos quais 
seguiu até as proximidades de São Miguel Arcanjo, deixando outra encruzi- 
lhada que servia para ligar Cananéa à região de Piratininga 

aDesse ponto, passando pelos campos do Sarapuhy, e de Sorocaba, foi 
sair em Biassaie, mais tarde Maniçoba. ou Japyuba, e hoje Itú, onde procurou 
o rio Tietê por cujas margens seguiu até as proximidades do rio Jurubatuba. 
Dfficançou três dias na Aldeia desse nome até que finalmente chegou a Santo 
André». 

Também o Cònego João Pedro Gay, na sua aHistòria da República Je- 
suitica do Paraguayn, faz uma interessante descrição da viagem do Coman- 
dante Pero Lobo, da armada de Martim Afonso, juntamente com o mis- 
terioso Bbncisco Chaves, escrevendo: 

«Sem embargo tanto a notícia desta primeira viagem de Caboto ao 
inte;ior das terras do Rio da Prata, pelo curso dos rios, e dos descobri- 
mentos feitos naquele pais, como o receio de que os portugueses do Brasil 
fossem nelas se estabelecer, fêz que el-rei de Espanha enviasse em 1534 a 
esta parte da América a colònia a i s  numerosa que se tivesse formado até 
essa época, cujo mando foi confiado a D. Pedra de Mendonça, rico fidalgo 
que se obrigou a continuar a conquista a expensas suas, e que recebeu o 
título de Governador ou Adelsntado do novo país». 

Constata-se assim, o receio mútuo que sempre existiu entre os Por- 
tugueses e os Castelhanos com referencia hs suas Colônias do Novo Mundo. 

Roberto Simonsen, em sua magistral <História Econômica do Brasil>, 
escreveu a respeito do assunto que estamos estudando: 

1)eiliiz-s? <I!$$ rii,ni.,is cio triilp<.. <,"c iui pi.iii:ieuimente .le\.ido as no- 
1i:ini riiit. rcvc rm C';rn:tnCin e Si,> Vicenic d-i pu,~ibilidaùe da esiit@cia 
( 'c  ri\ .i nii~ir.., Jr ouro. C uiir <Irv<.mos n sIia nciiiianCnc iu no último norto ~~ ~ ~ . & . - ~  

e o seu acem ao p d t o  &r& fundar ~ i r a t i i g a  enquanto esperava a volta 
da malograda expedição que, de Cananéia, enviara ao sertão, sob o comando 
de Pedro Lobo. guiada pelo grande lingua da terra, Francisco Chaves. 

«Parece ter sido, portanto, precipuamente ao objetivo mercantil, de maiores 
lucros. à busca de 'metais preciosos, que ficamos devendo a preferencia da 
escolha das terras paulistas para uma maior ocupaçáo portuguesa, pois, muito 
mais pr6ximas de Portugal estavam as terras do Norte, de onde se tiravam 
os produtos da indústria extrativa que então interessavam aos mercados euro- 
peus.> 
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Mas, são os estudods do Prof. Sérgio Buarque de Holanda que maiores 
esclareeimentoç m a  trazem sobre essa questão do denominado «Caminho do 
Peabirúp. Desde 1948, em seus Estudos sobre a «Expansão Paulista em fins 
do Século XVI e principio do Século XVII»; escreveu: 

%Que estas terras austrais prometiam f4cil acesso ao coração do conti- 
nente e ao fabuloso Peru, eis o que se evidenciou já durante as antigas explo- 
raeões litorâneas a -~ ~ - ~ ~ - -  ~ ~. 

<Não foi certmente por acaso que Martim Afonso, depois de correr toda 
a costa do Brasil. obteve nestas terras seu quinhão quando se instituíram as 
Capitanias hereditárias. Ou que os jesuitas, comandados por Nóbrega, mos- 
traram interesse particular por S. Vicente, caminho do Paraguay e do Pe- 
N.. .B, 

<A «Rela$ão de Orne», que em outros trechos oferece alguns subsidios 
aos estudos das primitivas comunicações por terra entre São Vicente e o Pa- 
raguay é, por isso mesmo, de grande valor para a História dos inicios da 
expansão pau1ista.u 

<Na aRelaçáoo trata-se, não somente da armada de Luis de Melo, que 
depois se perderia na costa Norte do Brasil, das pretensões dos portugueses 
de Sáo Vicente sobre a região do Rio Piqueri e a própria Assunção. São Vi- 
cente tornara-se depois do Parto dos Patos e de Cananéia, um dos grandes 
centros de penetração do Continente.» 

Sobre o tempo que duraria tal viagem de  São Vicente ao Paraguai, diz 
Buarque de Holanda: 

«A narração de Schimidel pode esclarecer este ponto: Tendo saido os 
viajantes de Assunção em fins de dezembro de 1552. chegaram a Sáo Vicente 
em junho de 1553, - pouco mais de cinco meses portanto.» 

Jaime Cortesão em sua obra: <História do Brasil nos Velhos Mapas,, 
estudando a s  expedições de Aleixo Garcia e Antonio Rodrigues nas suas 
relações com o mapa de Bartalomeu Velho, esclarece amplamente os piin- 
cipais fatos ligados à s  ali& aqui já mencionadas expedições de: Aleixo Garcia 
(1523); Sebastáa Cabota (1527); Pêro Lobo (1531); Cabeza de Vaca (1343); 
Irala (1545): Ribera (1545) e a de Antônio Rodrigues, (que depois se tornou 
jesuita) - ficando amplamente comprovadas a s  ligações terrestres entre o 
porto de São Vicente e o Paraguay. e dai hs minas do Peru. 

Fica assim provado que ao enviar a grande expedição colonizadora e 
exploradora das terras do Brasil. comandada por Martim Afonso de Souza, 
o Rei D. João I11 j& sabia que: ao lugar ds, costa do h i i ,  mais pr6- 
da bacia do Prata. e m  precisamente S. Viente». E, por isso aquele monarca 
elaborou o plano de: <Fundar m a  povoação de serra acima e lig$-Ia com 
Sáo Vicente por um sistema iinico de dois portos, um fluvial e outra maritimo, 
e transformá-los no *de empório, por onde se escoasse a riqueza do Pa- 
raguay.x 

Mas. além desses designios de D. João  111, coma expõe com muita clareza 
Jaime Cortesão no seu livro: *A Fundação de S. Paulo - A Capital geográ- 
fica do Brasil*, tinha determinado também a Martim Afonso de Souza: a . .  .fi- 
xar, como fixou, o termo a quo. por onde. na foz do Paraná, deveria passar 
a linha de Tordesi1has.B «Pero Lopes sabia antecipadamente. pela ccunbinaçáo 
dos mapas com os informes dos exploradores que o haviam antecedido como 
Cristovam Jaques e Eugênio Montes, o lugar onde havia de fixar os padrões.» 
Essa indicação devia pertencer ao Regimento Secreto do Capitão Irmão. Mas, 
uiri termo a quo duma linha meridiana, supunha outro. A construção torde- 
silhana do Bwsil, em bases novas, mais amplas e ambiciosas, exigia uma 
operação dupla: chantar os marcos que abrangessem na soberania portuguesa, 
quer o Prata, quer o Amazonas. Tanto mais quanto no ânimo dos portugueses 
já pairava a crença mistica na existencia de uma unidade geogrirfica, limi- 
tada a oeste pelos dois rios. comunicáveis por uma lagoa central, conforme 
o conceito esboçado por João Afonso nas ~Voyages Aventureux.~ 

Em conclusão, temos no dizer de Jaime Cortesão: 
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*Mas o que importa mais que tudo, são as  coordenadas geográfioas do 
lugar onde Pero Lopes assentou «os dois padrões das armas de el-rei nosso 
senhor.3 Combinando o mapa de Eugênio de Castro com o de Gaspar Viegas 
(outubro de 1534), resultado da eupedição de Martim Afonso (o que se com- 
prova tanto pela data coma pela nmenclatura então imposta) e fazendo 
traçar no segundo a linha de Tordesilhas pelo lugar em que assentaram os 
padrões, verifica-se que OS PORTUGUESES PRETENDIAM AQUELA DATA 
ABRANGER NO HEMISFERIO DA SOBERANIA PORTUGUESA TODO O 
V&E DO PRATA, INCLUINDO, POR CONSEQUENCIA, NA0 S6 O PARANA. 
MAS TAMBEiIf O PARAGUAY, - O Paraná, um de cujos afluentes nasce 
a dois passos de São Vicente e o seu grande braço o Paraguay, - o fabuloso 
n o  dos fabulosos tesouros de ouro e prata.» 

«Este é o mais importante dos atos da expedição maritima de Martim 
Afonso, que explicam a fundação de São Pau1o.u 

* *: * 
Vamos agora mostrar o revigoramento desse p r o g r m ,  iniciado por Mar- 

tim Afonso que foi seguido pelo 1.0 Goveniador Geral, Tomé de Sousa. 
Reahente ,  quando ele recebeu pedido do Pe. Manoel da  Nóbrega para 

entrar pelo sertão de Piratininga a dentro, até as  terras do Paraguay, resolveu 
impedi-lo, por diversas razões. 

Note-se, aliás, que neste ponto iniciamos também o estudo para provar 
que o Pe. Manoel d a  Nóbrega sabia, não só que Martim Aofnso havia fundado 
a Vila de Piratininga. em 1532, como também quais eram a s  razóes que existiam 
para que se fizesse a entrada para os sertóes do Paraguay, exatamente pelos 
Campos de Piratininga. 

Realmente, é essa a verdade, como veremos. e vamos começar o estudo' 
velas movas de que o Pe. N6brem conhecia ~erfeitamente a fundacáo da Pi- 
iatininga de ~ a r t i m  Afonso: - 

Em carta de fins de 1553, o Pe. Nóbrega escreveu para D. João Iii: 
N." 3 - «E do mar dez leguas pouco mais ou menos, duas leguas de 

uma povoação de João Ramalho, que se chama PIRATINIM. ONDE DíARTDI 
AFOhhSO PRIMEIRO POVOOU ajuntamos todos os que Nosso Senhor quer 
trazer à sua Igreja.. .» 

Fica assim provado que o Pe. Manoel da Nóbrega teve noticias absolu- 
tamente certas de que Martim Afonso de fato fundara Piratininga. 

ISSO mesmo é confirmadn uor Nóhresa também na carta auadrimestre. . &  -~ 

de maio a setembro de 1554, escrita pelo-~e.  José de ~ n c h i i t a l  
aOutm, (índio)» que fora há  muito feito cristão pelos portugueses que 

habitaram outrora esta viia.. . x  Note-se que o próprio Pe. Serafim Leite em 
seus comentários. escreve: aAlusZo à Vila de Piratininga, fundada por Martim 
Afonso de Souza.» 

Nessa carta. na qual aliás o Pe. Anchieta refere a celebração da Missa 
de 25 de janeiro de 1554, escreveu: 

N.Q 7 : «. . . ao nosso Padre (Manoel da Nóbrega) pareceu melhor no 
Senhor mudarmo-nos para esta povoação de índios, que se chama PIRATI- 
NINGA. Isto por muitas razões.. . e especialmente porque se  abriu a entrada 
para iniimeras naqões, sujeitas ao jugo da razão.» 

Existe também a carta de Nóbrega ao Pe. Miguel de Torres, de Portugal. 
enviada de São Vicente, em Maio de 1556, na  aual se lê: 

9 - o.. . aquela Casa de Piratininga. . . : ali FOI A PRDIEIRA POVOA- 
ÇAO DE CRISTAOS QUE NESTA TERRA HOUVE EM TEMPO DE W T I M  
AFONSO DE SOUZA. e vieram-se a viver ao mar por razão dos navios, de 
que agora todos se mependem. e todavia a alguns deixaram lá ir  viver.> 

Com essas Cartas dos dois grandes Jesuitas, os Padres Manuel da Nóbrepa 
e Anchieta. fica fora de dúvida que eles de fato forsm informados. que M,artim 
Afonso de Souza fundara uma povoação. naquelas mesmas terras onde os 
Jesuítas celebraram a Missa de 25 de janeiro de 1554. para solenizar a fun- 
dação da  sua Casa de São Paulo de Piratininga. 
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Mas, repressemos ao ponto em que tratávamos da fundação da Vila oficial 
de Santo André da Borda do Campo, situada tamh6m nestes campos de Pira- 
tininga, e que existia desde muitos anos antes da vinda de Martim Afonso, 
tendo sido iniciada sua povoação por João Ramalho. 

Quem relata oficialmente a fundação dessa Vila. aliás efetivada por ele 
mesma. é o próprio 1.9 Governador Geral, Tom6 de Souza, em carta a D. 
João 111, de 1.g de junho de 1553: 

<. . . segundo V. A. verá por este debuxo e hordeney outra Vila no começo 
no Campo dmta Vila de Sam V i m t e  de moradores que estavam espalhados 
por ele e os fiz cercar e ajuntar para se poderem aproveitar todas as povoações 
deste Campo. e se chama a vila de SANTO ANDRE, porque onde a situei estava 
uma Ennida deste Apóstolo e fiz Capitão dela a João Ramalho, natural do 
Temo de CoYmbra;que iilartim Afonso jh achou nesta terra quando cá veio.. .B 

a , .  . foi-se agora descobrindo pouco a pouco que esta povoação que se 
chama cidade de Assunção está mnito perto de São Vicente, e não devem 
passar de cem léguas, porque pela altura3 (cosmográfica) ase vê logo cla- 
ramentea.. . 

Parece-nos a todos que esta povoação está na demarcação de V. A., e 
se Castela isto negar, mal pode provar que 6 Moluco seu. e se estas palavras 
podem provar a V. A. de máo perito e pior cosmografo, terá V. A. muita razão, 
porque eu não sei de nada disto. se não desejar que todo mundo fosse de V. A. e 
de vossos herdeiros, achei que os de São Vicente se comunicavam muito com os 
castelhanos, e tanto que na alfândega de V. A. rendeu este ano passado, cem 
cruzados de direitos de coisas que as castelhanos trazem a vender. E por ser 
com esta gente que parece que par castelhanos não se pode V. A. desapegar 
deles em nenhiima parte, ordenei com grandes penas que este caminho se 
EVITASSE, at6 o fazer saber a V. A. e por nisto grandes guardas, e foi 
a cansa por onde folguei de fazer ru poroaçóes que tenha dito. no caminho 
de São Vicente, DE MANEIRA QUE ME PARECE QUE O CAMINHO ESTA= 
VEDADO acuda V. A. com muita brevidade e mandar o que nisto há por 
seu serviço, e em todo modo responda V. A. a este capitulo, que em coisas 
táo novas não me sei determinar. parque a intenção dos castelhanos era 
irem-se Dor terra Dara a sua. nov0acão.u 

aos Irmãos da Companhia do Jesus fazem nesta terra muito serviço a 
Deus. por muitas vias, como por vezes tenho escrito a 1'. A. Tem eles grande 
fervor de IREM PELA TERRA ADENTRO A FAZER CASAS NO SERTÃO 
ENTRE O GENTIO, e lhes proibi da maneira e com as palavras com que 
dpvnm rlefenrler 2.- t a i s  obras. dizendo-lhes aue assim como Se for V. A. alar- ~~. ----..-.- - . ~ ~ ~ ~ ~ .  -~~ ~ a~~ ~ ~ - ~ -  . - -~-~ ~ -~ 

sando se vão ales tamhhm e se aliiserem entrar nela terra a dentro. aue O -~~~~~~ . ~ -- -~~~ ~~~~~~ ~ ~ . - .- ~L ~~ L~~~~ ~ . . 
facam dois e três com suas Iineuas a. nrezarem ao zentio. Mas irem a ~ ~ " ~~ L - 
fazer casa entre eles, me não parece bem por agora se náo em nossa 
companhia. 

«Sinto eu muita e de maneira que o tomem por martirio que eu lhes desse. 
V. A. acuda a isto logo. porque não queria ter com homens t20 virtuosos e 
tão meus amigos, diferenças de pareceres. porque sempre tenho o meu por 
piar. e se não (tivesse) para toda esta costa contra esta opinião. não ousava 
eu de lho impedir.» 

<De São Vicente até o Rio da Prata estavam algumas armas de Castela, 
em aleumas  artes mandei-as tirar e deitar no mar. e pôr as de V. A.n 
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Além disso, nessa ocasião, havia ainda a necessidade de impedir que o 
Pe. Manoel da Nóbrega. realizasse o que estava desejando fazer desde que 
chegara em S. Vicente, ou seja, seguir com seus Jesuítas para os Campos dos 
Carijós, nos sertões do Paraguay. 

Realmente, tendo se desentendido com o 1 . v  Bispo do Brasil, D. Pedro 
Femandes Sardinha. que com seus Padres seculares passara até mesmo a per- 
seguir os Jesuítas, veio ele para São Vicente. 

Ali, logo comqau a receber inúmeras noticias, tanto por intermédio do 
Pe. Leonardo Nunes, que em São Vicente chegara anos antes, como pelo Irmão 
Antônio Rodrigues que, camo já dissemos, fizera parte de expediçóes de cas- 
telhanos tendo estada em Buenos Aires e Assunçáo, e que não se cansava de 
contar ao Pe. Nóbrega que os indigenas daquela região, os carijós, eram muito 
melhores em seus sentimentos, do que os indígenas habitantes das terras do 
Brasil, tornando-se verdadeiros cristãos quando eram catequisados, o que não 
ccontecia com os nossos. que muitas vezes regressavam ao primitivo barba- 
rismo. Além disso, ambos transmitiam as notícias da existência das minas 
de outro e de prata nas terras do Paraguay e do Peru. o que portanto 
tornava necessário que os portugueses fossem das mesnias t m a r  posse. 

O Pe. Manuel da Nóbrega que era sabidamente além de um perfeito e 
admirável Jesuita, um verdadeiro Político, Abinis t rador  e Diplomata de gran- 
de envergadura, - ficou muitíssimo entusiasmado e com o firme propósito de 
seguir para aquelas terras. 

Realmente, é isso mesmo que se le seguidamente e m  suas cartas, dirigi- 
das aos seus chefes da Companhia, e até mesmo aos governantes portugueses, 
como vermos. 

Inicialmente, devemos verificar quais foram as  primeiras notícias e infor- 
mações que Nóbrega recebeu sobre esse assunto, e que vieram por intermé- 
dio de alguns Jesuitas. a saber: 

O Pe. Leonardo Nunes lhe enviou carta em 29 de junho de 1552, na  
9ua.l dizia que havia falado com castelhanos em São Vicente, que haviam 
chegado do Paraguay e do Peru. e que disseram nmil bens daqueles gentios 
que são os Carijós, que tinham as melhores dispasi~ões para se tornarem 
cristáos. Primeiramente já são batizados cerca de 20.000, e vivem castamente, 
e guardando os domingos e festas. . . » 

Também o enião Irmão Antonio Rodrigues, que o Pe. Serafim Leite refere 
ter  sido um dos maiores amigos de Nóbrega, escreveu carta em 31 de maio 
de 1553 aos Irmãos de Coimbra, na qual diz que havia falado com Nóbrega 
que enviasse para o Paraguai alguns Jesuítas, porque ali havia gentios que 
não comem carne humana, eram muito piedosos e aparelhados para receberem 
a nossa Santa Fé. 

E foi certamente entusiasmado com essas noticias, que o Pe. Nóbrega logo 
em 12 de fevereiro de 1553, ou seja um mês após sua chegada em São Vi- 
cente. escreveu ao Superior, Pe. Simão Rodrimes: - 

3 - aE aparelho-me c- alguns para assentar daqui a 100 léguas, 
onde mais conveniente fôr, e mais fruto esperaremos. Toda esse gentilidade 
se queixa já de nós outros por tardarmos tanto, e temo que ainda se queixem 
melhor a Nosso Senhor, dizendo: nem0 nos wnduxit. <Levamos uma tenda 
de ferreiro e todos os meios com que melhor os podemos atrair.» 

Mas, logo que o Governador Thomé de Souza soube dessa grande entrada 
que o Pe. Nóbrega pretendia efetuar pelo sertão a dentro, até o Paraguai, 
proibiu-a, como vimos da sua carta a D. João 111. 

E o próprio Pe. Nóbrega, em 10 de Março de 1553 escreveu ao Pe. Simão 
Rodrigues, comunicando-lhe também que «estavam prestes a entrar para a 
gentilidadea. quando nveio a noticia do Governadorn dizendo-lhe que os jesuitas 
tinham obrigação para com D. João UI, que era tão virtuoso. e que lhe impe- 
diu a entrada. porque temia que muitas pessoas também entrassem para o 
sertão chegando a despovoar esta Capitania. 

Assim, o Pe. Nóbrega estava decidido, a ir  para o Paraguai ou a voltar 
para a Bahia. Nada resolvera quanto ã Piratininga.. . 
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A seguir, o Pe. Nóbrega escreveu ao Pe. Luiz Gonçalves da Câmara, 
comunicando-lhe que em S. Vicente haviam se reunido os quatro Padres que 
ali se achavam.: além de Nób:ega, mais Leonardo Nunes. Manuel de Paiva 
e Francisco Pires e depois de muitas rezas e mortificações, determinaram-se 
que deviam «entrar  pela terra a dentro*. 

Vamos deixar bem claro que essa «terra a dentro3 absolutamente não 
era  a vizinha Piratininga, porque prossegue ele: «Assentamos i r  CERI LEGUAS 
DAQUI a fazer uma Casa. nela recolher os filhos dos gentios e fazer AJUN- 
TAR MUITOS fNDIOS NUMA GRANDE CIDADE.. . u 

Ora, CE%I UGLi4S  sáo SEISCENTOS QL'ITIMMETROS. o que de modo 
algum é a distância entre São Vicente e Piratininga.. . que não passa de 
DOZE (12) LEGUAS . . . 

Aliás. nessa mesma carta. 88, Nóbrega escreveu: 

aEn e1 Campo de aqui DOZE LEGOAS, se quieren ayuntar tres poblaciones 
en una para mejor aprender ia doctrina christiana, y muestran grande fervor 
y desseo de aprender y deles predicar. Con E m S  GASTAREDIOS EL TIEMPO 
HASTA VENIR EL HERMANO CORREA DE LA BAYA PARA ENTRAR- 
MOS,. 

Nesse período verificam-se duas coisas muito importantes: 
I) - nesse ponto N6bzega refere-se expressamente ao CADIPO que estava 

situado a uma distância de DOZE UGUAS,  e que aliás o Pe. Serafim Leite 
comenta: que era o CAMPO DE PIRATIXm-GA, - ficando portanto definiti- 
vamente acertado que quando ele se refere a o  sertão situado a '100 léguas, era 
o do Paraguay, e jamais o de Piratininga.. . 

11) - Nóbrega esclarece também positivamente que, nessa ocasião. ou 
seja, 15 de junho, dizia expressamente que ficaria PASS.4NDO O TEMPO 
COM OS INDIOS DAQUELAS T-S ALDEIAS, - naté a vinda do Irmão 
Pem Corrêa, da Bahia, para ENTRARDlOS». 

Permaneceria portanto nas terras de Piratininga, que ele considerava coma 
a verdadeira PORTA DO SERTAO, como diversas vezes escreveu: 

N a  carta. de fevereiro de 1553, ao Pe. Superior Simao Rodrigues: 
E, na carta de 15 de junho de 1553 ao Pe. Supr io r  Luiz Gougalves da 

câmara: 
E, também na  Carta dingida a D. João  111: 
$1 - i<. . . somente lhe darei conta desta CAPITANIA DE S A 0  VICENTE, 

onde a maior parte da Companhia residimos,. . . e H* POR AQUI .4 PORTA 
E O CADIINHO MAIS CERTO E SEGURO PARA ENTRAR NAS GERAÇÕES 
DO SERTAO, de que temos boas informaçõeõs.> 

Aqui em Piratininga. permanecpu o Pe. Manoel da Nóbrega pelos fins 
de 1553, provavelmente porque já Duarte da Costa havia sido ncuneado o 2.Q 
Governador Geral do Brasil. em março de 1553, e tinha tornado posse do 
cargo. na  Bahia. em 13 de julho. 

Om, com essa mudança, certamente o Pe. Nóbrega teria ficado com algu- 
ma esperança de que o nova governador, possivelmente mudaria de opinião 
a respeito da entrada dos jesuitas para o Paraguay, e concordaria com a 
seu olano. 

Entretanto, a esperança se esvaiu totalmente. quando Duarte da Costa 
expediu a seu dcnommada «Regimento», a que alude Afonso Taunay. em seu 
citado livro «João Ramalho e Santo André da Borda do Campo*. no qual lê-se: 

«REGIMENTO QUE HA de ter  o Capitáo BRÃS CUBAS para a gente 
que houver de entrar pelo campo: . . . - - - & 1.0 - não consentireis que 
nenhum português nem castelhano vão pelo campo para o Paraguay, nem para 
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outra alguma povoqão dos castelhanos e se f6r o caso de algum castelhano 
venha por terra daigumas de suas povoações a esta capitania vós o fareis 
logo embarcar no ptimeiro navio que dahi for para qualquer parte, ainda que 
seja para estas capitanias do Brasil. 52 . . . 55 - E quanto aos Padres de 
Jesus entrarem n o  Campo eu Ihes tenho dado Boensa como por ela vereis 
que eles vos mostrarao, a qual copiareis em todo, e o que for fora da dita, 
licença que voa eles requererem, fareis vosso oficio.» 

Como se vê do citado Regimento, o Governador concedeu licença para 
os Jesuitas somente permanecerem no Plandto de Piratininga, dentro do seu 
Colégio, podendo assim formar o Povoado ao seu redor, com pessoas que viessem 
da Vila de Santo André da Borda do Campo, ou mesmo das terras do litoral. 

Mas o Pe. Nóbrega não era homem para desistir de prosseguir na luta, 
e então com mais veemência, passou a escrever Cartas aos eeus Superiores 
comunicando-lhes que a Escola de «São Paulo de Piratiningas e seus poucos 
povoadores, estavam se despovoando. 

Em agosto de 1557, ru, Pe. Miguel Torres, na qual escreveu que o gentio 
do Brasil era de «huma maneira de gente de condição mais de feras bravas 
que de gente racionala, e que seria <muito bom ter a Companhia uma Casa 
no Pasaguay, e que: 
N.0 12" - 

eHA CAPITANIA DE S. VICENTE SE VAI POUCO A POUCO DES- 
POVOANDO», pela pouca conta e cuidado que El-Rei e Martim Afonso de 
Souza tem, e se vão passando lá ao Paraguay pouco pouco. E considerar eu 
O s  muitos Irmãos que há em São Vicente e o pouco que se faz ai, e paracer-me 
que SERIA BOM TER A COMPANHIA LA UM NiNHO ONDE SE RECO- 
LHECE QUANDO DE TODO S. VICENTE SE DESPOVOASSE.» 

A vista de tudo quanto acabamos de expor, verifica-se que foram os fatores 
géa-pollticos e econõmicos, decorrentes da posição geográfica de Piratininga, 
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situada a cavaleiro da serra do Mar, e no curso do Rio Tietê, afluente da 
bacia da Rio da P r a t i  e que corre das proximidades do mar para o sertão 
ocidental, ligando estes Campcs ao imenso sistema fluvial platino-amazanico, 
e, do outro lado, com o litorial atlântico; ou seja, com o porto de  São Vicente, 
- que influiram decisivamente para que Martim Afonso de Souza tivesse 
vindo fundar, em 1532, as  primeiras Vilas criadas pelo Governo de Portugal, 
aqui no Brasil. 

E, essas Vilas foram: a primeira, no porto de São Vicente, onde realmente 
foi fundada e se desenvolveu a verdadeira «celula-mabem da nossa nacionali- 
dade, como é chamada oficialmente aquela cidade. E, a segunda, foi a Vila 
de Piratininga, aqui neste planalto, a qual entretanto, após ter sido fundada, 
não prosperou e, pelo contrário, tendo ficado totalmente abandonada, tanto 
pelo governo de Portugal, como pelos próprios Donatários das suas terras 
que era o mesmo Martim Afonso de Souza, veio a desaparecer, tendo sido 
absorvida pela povoação que aliás fóra criada par João Ramalho, desde muito 
tempo antes, e que foi elevada a categotia de Viia, pelo 1.Q Governador Geral, 
Tomé de Souza, no ano de  1553. 

Além disso. Martinl Afonso de Souza. com a fundação dessas duas Vilas, 
pretendia se localizar no ponto das terras do Brasil onde havia as  maiores 
dúvidas relativamente a linha do Meridiano das Tordesilhas. Realmente, os cas- 
telhanos chegavam a pretender que o ponto de extremo sul dessa linha, de- 
veria ser o porto de Cananéia, oul quando muito, o porto de Patos, no atual 
Estado de Santa Catarina. Ao passo que os portugueses chegavam a localizá-lo 
no Vale do Rio da Prata, adentro, r a s o  pela qual, como lemos no Diário 
de Pero Lopes, foi este chantar marcos do Rei de Portugal. no Esteio dos 
Carandins. E. para fiscalizar exatamente essas terras, ainda de direitos tão 
duvidosas, D. J o ã ~  111 estava informado que o ponta mais próximo - que 
se encontrava na posse dos portugueses. era exatamente o porto de São Vi- 
cente. e a sua guarda-avançada, o planalto de Piratininga. 

A criação dessa outra Vila aqui em Piratininga. realizada par Tomé de 
Souza. conforme carta que enviou ao Rei D. João 111, também foi levada a 
efeito porque conhecia ele a importáncia da sua situação geográfica, estando 
a 100 léguas da cidade de Assunção, no Paraguai. TambBm sabia que 
estava havendo muita comunicação entre os castelhanos do Paraguai e o 
wr to  de S. Vicente. confirmado pelos direitos que wgavam naquela alfândega. . . -  

E, também porque aqui encontrou, em Piratininga. a antiga povoação de  
Santo André, resolveu ajuntar todas as  pessoas que ali moravam, nessa antiga 
povoação de João Ramalho, e que ali& fora encontrado também por Mariim 
Afonso, - e a elevou à categoria de Vila, fazendo aquele povoador, como seu 
Canitãa-Mor 

L 

Nessa mesma carta. Tomé de Souza informava D. João m, que resolvera 
impedir o Pe. Manrrel da Nóbrega de entrar com os seus Jesuitas até os 
sertões do Parague,  não somente porque achava que eles deveriem continuar 
aqui no Brasil, como também porque não era conveniente que se arriscassem 
a fazer tal entrada sem estarem acompanhados de uma expedição de portu- 
gueses que os protegessem. 

Por essa mesma razão verifica-se que o Pe. Manuel da Nóbrega desejava 
realmente entrar com seus jesuítas. pelos Campos de  Piratininga a t é  os 
sertóes do Paraguai. 

Ora, o Pe. Nóbrega que, além de ser um grande Jesuita, defensor dos 
indígenas contra os que pretendiam escravizá-los, e que foi o benemérito orga- 
nizador de um ótimo sistema de catequese e de ensino dos habitantes d e s b  
terras do Brasil, - w a  também um dos maiores Politicos e diplomatas por- 
tugueses daqueles tempos, - entusiasmou-se com a idéia de ir  fundar Casas 
para os jesuitas. e povoaçóes naqueles terras do Paraguai, e passou a tra- 
balhar com o maior ardor para conseguir autorizaçáo para fazer essa entrada. 

Entretanto, apesar de lutar tenazmente, desde 1553, quando chegou nesta 
Capitania de S. Viecnte, até mesmo 1561, inintenuptamente, não conseguiu 
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realizar esse sonho que julgava do maior valor tanto para a expansão da 
religião católica, como para os interesses de Portugal. 

Todavia, tendo sido impedido de realizar esse seu desejo, resolveu perma- 
necer aqui em Piratininga, que ele considerava como a PORTA PARA OS 
SERTOES DO PARAGUAI, aguardando que lhe viesse a licença que não se 
cansava de solicitar. E, para passar o t4np0, como escreveu, resolveu ficar 
com os seus Jesuitas na Casa de São Paulo de Piratininga que foi inaugurada 
com a Missa celebrada a 25 de janeiro de 1554. 

Portanto, a construçáa dessa Casa de São Paulo de Piratininga, incontes- 
tavelmente foi efetuada como uma conseqllbcia de Nóbrega considerar este 
Planalto, como o miuelhor ponto para a expansão da conquista üos pmhigueses 
em direção ao sul do oontinente. 

Finalmente, desejamos lembrar que, o Pe. José de Anchieta, por ser ainda 
um simples Irmáo, náo tendo portanto o uso das Ordens, não p a b  realizar 
a plenitude dos trabalhos de missionário, não podendo administrar os S x m -  
mentos, e nem siquer celebrar as  Santas Missas, aqui ficara no Colégio de 
São Paulo, - como o seu primeiro Mestre Escola, professor de primeiras 
letras dos pequenos filhos dos indígenas cujm tribos vieram se estabelecer 
junto ao Colégio, e também dos filhos dos colonos portugueses, moradores na 
Vila de Santo André. 

Além disso, o Pe. Anchieta exercia outros beneméritos trabalhos de edu- 
cação e instrução de toda a mocidade e do povo em geral. tanto dos indígenas, 
como dos colonos, - tomando-se o verdadeiro amigo e mestre de todas, - 
razão pela qual cada vez crescia mais a popul&~ão da povoação ao redor do 
Colégio. 

Finalmente, em 1560, quando houve geral receio de ataques de ferozes 
indígenas contra todas as povoaç0es de Piratininga, os próprios moradores 
de Santo André solicitaram ao Governador Geral. Mem de Sá a fundação da 
Vila de São Paulo de Piratininga, e, conseqüentemente, a extinçãa da Vila 
de Santo André, o que foi feito. 

E, é por isso mesmo, que se pode afirmar que: o verdadeiro FUNDADOR 
DE SAO P.4UL0, - foi o Venerável Padre JOSE DE ANCHIETA, que foi 
quem, tendo recebido aquela pequenina CASA E COLEGIO, em janeiro de 
1554, conseguiu mantê-la, e incessantemente transformá-la cada vez em po- 
voação maior, até que em 1560, ficou oficialmente como a VILA DE SAO 
PAUU), ou seja, a única que não desapareceu, como as suas duas antecessoras, 
e que, sempre prosperando chegou até 1711: quando foi elevada à. categoria de 
cidade, por Carta Régia de 11 de julho. 



LOCO-TENENTES 

Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo 

Ir GONÇALO MONTEIRO resolvera permanecer na colínia <para feitorar 
as  almasn. Martim Afonso fê-lo seu lugar-tenente no governo da capitania, 
transmitindo-lhe os poderei que havia recebido de D. João UI. com alçada 

no cível e no crime, até morte natural inclusive, exceto para os fidalgos, se 
delinqüissem, deveria enviá-las ao Reino. Autarizou-lhe. outrossim, conceder 
sesinarias aos que quisessem cultivar as  terras doadas. 

Azevedo Marques. em seus aApontamentos», conhecidos, chegou a afirmar 
nunca ter encontrado menção, em documento algum, da qualidade eclesiástica de 
Gonçalo Manteiro. Assinava capitão lugar-tenente. Na sesmaria de Estêvão da  
Costa está escrito svigário e capitão lugar-tenente pelo mui Ilmo. Sr. Martim 
Afonso de Souza». O próprio Serafim Leite fica em dúvida quanto a o  terma 
«vigárion; também poderia significar lugar-tenente: Na citada sesmariã os dois 
termos aparecem. mostrando duas qualidades. A provisão de 1549, para Santos, 
realmente, dá  sua qualidade eclesiástica, se não bastaram os trechos já citados 
de «primeiro pároco de São Vicentea por indicação do próprio Martim Afonso e 
insinuação do eDiáriow que fala de sacrifícios e casamentoç, supondo quem os 
presidisse. Até no dizer de Frei Gaspar, era *um clérigo nobre>. Náo pertencia 
h #escória> de que falam displicentes crônicas posteriores, de outras regiões do 
Brasil, porque, felizmente, a capitania de São Vicente teve sempre bons padres 
seculares. Nenhum outro lugar-tenente assinava vigário. 

Martim Afonso foi distribuindo seamarias aos colonos; a 15 de outubro de 
1532, tomara posse Pero de Góis das terras do engenho da Madre de Deus. Na 
doação, assinada em Piratininga, ao mesmo possuidor, há  uns nomes conhecidm, 
ainda hoje, e outros desaparecidos da geografia e da própria linguagem popular. 

A 7 de outubro de 1534, D. João 111 assinou o fora1 confirmando-lhe as 
doaçóes feitas na capitania de São Vicente. A 20 de janeiro de 1535, definiu-as 
mais claramente servindo de limites à paróquia, pouco depois confirmada. e da 
qual já faz alusão: aconsiderando em quanto serviço de Deus e bem de meus 
reinos e senhorios e dos naturais e súditos deles a ser a minha costa e terra do 
Brasil mais povoada do que até agora foi assim para se nela haver de celebrar 
O culto e ofícios divinos e exalçar a no- santa fé católica com trazer e provocar 
e ela os naturais da dita terra infiéis idólatras», remlvera dividir em capitanias 
e doar a quem lhe parecesse. 

Fez mercê irrevogável das cem léguas especificadas a Martim Afonso de 
Souza eCinquent8 e cinco léguas, treze ao norte do Cabo Frio ao rio Cumpacê, 
ai existente um marco, rumo noroeste até 21 graus, a linha correrá aloeste, 
padrão banda direita do rio Cumpacê, rumo noroeste, 23 graus; a loeste qua- 
renta e cinco léguas, rio São Vicente, doze léguas da Sul da ilha Cananéia, padrão 
linha a loeste do dito rio, braço norte, outro padrão, quaisquer ilhas até dez léguas 
ao mar na fronteira e demarcaçáo das ditas cem léguas 30 longa da costa e 
entrarão sertiio e terra firmes. D. Miguei da Silva. bispo de Vizeu, do Conselho 
de ,Sua Majestade. assinou os laudos escritos pelo escrivão da puridade, Pedro de 
Mesquita, em Evora. 
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A 30 de junho do mesmo ano 1535, concedia o alvará régio a São Vicente 
vigário e quatro capelães. Ao vigário seria pago, anualmente, pela fazenda real. 
a quantia de quinze mil réis, mais quatro para vinho, hostias e azeite e dois mil 
réis para a fábrica. Aludindo o Rei ao vigário, citava-lhe o nome: <<E porquanto 
o arcebispo de Funchal, e primás das indias, meu muito amado sobrinho proveu 
da vigararia da dita Igreja a Simão de Lucena segundo forma da carta que disso 
leva: Hei por bem que ele haja o dito ordenadoa. O arcebispo era D. Martinho, 
de Portugal. 

Veio logo P. Lucena tomar posse do cargo: aliviando assim ao Padre Gonçalo 
Monteiro, este ficou somente com o govêrno civil, pela confirmacão de D. Ana 
Pimentel, procuradora de seu marido Martim Afonso, em viagem para a rndia, 
em fins de 1534. 

A seçmaria de Estevam da Costa, foi assinada por Gonçalo Monteiro refe- 
rente às terras onde depais foi edificada a fortaleza da barra grande. D4 Ana 
Pimentel concedeu a Brás Cubas a sesmaria de Jeribatiba, fronteira à Iguaguaçu. 
conforme retificação do Teodoro Samp&. «Não é nem Induaguaçu, nem EnduB- 
guaçu, nem Engua-Guaçu, como outros querem>. «A denominação verdadeira é 
Inguá-guaçu, referente ao parto ou canal e não à ilha de São Vicenteu. 

Um fato negado por Frei Gaspar tem a aceitação de todos os historiadores 
contemporâneos pelos documentos descobertos. 0 s  primeiros povoadores do Rio 
da Prata foram perseguidos pelos índios Guerendis. Rui Mosquera e outros Cas- 
telhanos procuraram refúgio em Iguape. Gonçalo Monteiro ordenou retirasem 
dali, pois, pertencia a Martim Afonso. Mosquera mandou dizer, pelo bacharel, 
estava em terras do Rei de Castela, seu soberano, por isso não sairia. Gonçalo 
Monteiro organizou uma pequena expedição com as embarcaças de que dispunha 
e mandou desalojar os intrusos. Chegando a Cananéia foram aprisionados por 
Mosquera, aliado dos Carijós. Atacou de improviso São Vicente e saqueou o que 
pôde, levando consigo o livro do Tombo. Pero de Góis e Rui Pinto, os capitães 
de guerra, reagiram incontinenti, porém Mosquera fugiu para o sul e não foi 
alcançado. 

Este acontecimento causou muita tristeza em Gonçalo Monteim, cansado com 
o governo da. capitania desde 1533. Pediu a D" Ana Pimentel enviasse substituto: 
foi atendido. Havia, contudo, querido recompensar o seu meirinho, Joáo Gonçalves. 
visto como alegava a necessidade de manter os filhos e ter sido o primeiro que 
trouxe a espaça o3m interi~ão de povoar a capitania. Deu-lhe terras em Iripiranga 
(4 de abril de 1538). Foi um das últimos documentos, assinados por Gonçalo 
Monteiro. 

29 - A 16 de outubro, deste mesmo ano, foi substituido no cargo de capitão- 
lugar-tenente do danatário pelo almoxarife Antonio de Oliveira, provimento assi- 
nado por Di Ana Pimentel, visto seu marido continuar na índia. 

Ao chegar seu sucessor. P. Gonçalo Monteiro retirou-se para Portugal. Havie 
mais de sete anos estava no Brasil. Foi, apesar dos dois governos em suas mãos, 
o primeiro apóstolo do ciem secular, na capitania de Martim Afonso de Souza. 

Antonio de Oliveira ointinuou a distribuir terras aos colonos, Pasqual Fer- 
nandes Genovês e Domingos Pires receberam terras a leste do ribeirão São Jer&- 
nimo no Enguaguaçu, ficando André Boteiho com a parte de oeste. Estas terras, 
segundo Frei Gaspar da Madre de Deus, partiam pela regueira que ali fazia o 
outeiro de Brás Cubas, no Montesserrate, antiga posse do Mestre Bartolomeu, 
primeiro ferreiro da  capitania. Tais possessóeç, mais tarde, foram adquiridas pelo 
próprio Brás Cubas, aumentando sua imensa sesmaria. 

Havia um caminho para o Paraguai passando par Cananéia, feito pelo gover- 
nador daquele pais, D. Ahar  Nuno Cabêça de Vaca, que chegou a São Vicente 
em 1540. 

Em sua volta encontrou em Santa Caatrina (março 1541) os Religiosos Fran- 
ciscanos que ali haviam chegado para catequése dos carijóç (1538). Eram cinw 
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frades, porém ficaram lembrados s6 dois: Frei Bernardo de Armenta e Frei 
Afonsi Lebron. 

Acompanharam D. Ãlvar a Assuncão onde chegaram em março de 1542. 
Voltaram depois a Santa Catarina. Ai F?ei Bemardo morreu em 1546. Estes 
foram os primeiros Religiosos do sul do Brasil. 

A amciaçáo <Armadores do Tratou teve grande impulso quando D' Ana 
Pimentel nomeou Cristóvão Aguiar de Altero para seu feitor e administrador, 
em março de 1542. Ampliou-se o comércio com os paises vizinhos, graças ao 
caminho de que falamos. 

Esta associação tinha a finalidade de importar gêneros europeus e trocá-los 
pelos produtos da  terra, especialmente açúcar, tido como moeda corrente. 

Conta Frei Gaspar o seguinte: Martim Afonsi de Souza e seu irmão Pedro 
Iapes de Souza fizeram uma sociedade com João Veniste, ou Hilst, Francisco 
Lobo e o Piloto-mar Vicente Gonçalves para levantamento de dois engenhos, 
obrigando-se a dar terras para montagem dos maquinários e plantações de cana 
de açúcar. Martim Afonso teria de porcentagem a quarta parte da produção e 
seu innão uma, dos engenhos de suas capitanias. Os outros sócios teriam uma 
cota cada um. 

Assim começou a indústria açucareira em São Vieente. Chamou-se, por isso, 
Engenho do Governador, depois, dos Armadores e. finalmente, S. Jorge dos Eras- 
mos, porque as sácioç venderam suas poses a Erasmo Schetz ou Esquetes de 
Antuérpia, onde possnia firma comercial, Erasmo Schetz & Filhos e pela morte 
do chefe ficou sendo Gaspar Schetz & Irmãos. Tão religioso era Erasmo que tinha 
posto nos filhos os nomes dos tr& reis magos: Gaspar, Belchior e Baltazar. 
Exportavam açúcar para a Europa e ganhavam muito. 

39 - Antònio de Oliveira foi substituido pelo feitor do «Trato>, CRISTO- 
VAO DE AGUIAR DE ALTERO (28 de março de 1543). 

Deixando o cargo, António de Oliveira dirigiu-se a Portugal, a dar contas 
de sua administração e trazer sua esposa, Dx Genebra Leitão, pois resolvera fixar 
residéncia na capitania de Martim Afonso. 

4 - Neste ano Brás Cubas começou a exercer as funç&s de capitão-mar 
pelo donatário (8 janeim 15451; elevou sua povoação de Santos a Vila. Frei 
Gaspar não encontrou o dia exato da erecção do pelourlnho e diz ser depois de 
14 de agosto de 1646. Houve grande reação aos indios, oom auxilio de Brás Cubas. 

Foi, portanto, esta época muito construtiva; as duas povoaiões, esmeravam- 
se em apresentar maior progresso. Santos, porém, ia ganhando na concorréncia 
pela grandeza e facilidade de seu parto. 

6 Q  -- São Vicente tinha novo capitão-mor lugar-tenente do donatário, desde 
28 de janeiro de 1549, em Antonio de Oliveira ( 2 v e z )  ,e Itanhaem começou a 
se povoar, tendo capela em honra de Nossa Senhora da Conceiião, fundada por 
João Rodrigues Castelhano e Cristóvão Gonçalves. Hans Staden, natural de 
Homberg, pequena cidade de Hessem, na Alemanha, deixou-nos interessantissimo 
livro onde conta seu cativeiro entre as selvagens do Brasil traduzido para o nosso 
idioma e muito conhecida. 

6~ - BRAS CUBAS era capitão-mor pela 2.' vez, 1555. Interessou-se pela 
povoação de Itanhaem, deu-lhe uma quadra para a futura Vila, pouca antes da 
chegada do P. Luis da  Grã a Sã,> Vicente (15 maio 1555), em auxilio à obra 
catequetica. No mesma ano Nicolau Durand de Villegaignon trouxe um grupo 
de herejrs e se  fortificou na possessão francesa, do Rio de Janeiro. André The- 
vet, escritor da F-rança, nessa época, faz referências ao caso, em seu liviu nCosmo- 
graphie universelleu. Thevet era frade franciscano e correu o mundo em viagens, 
até na esquadra de Villegaignon ao Brasil. Ele reivindicou contra Jean Nicot. 
de Villemain, embaixador francês em Portugal, a glória da introdução do fumo 
na França. 
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7v - O capitão-mor de São Vicente, Jorge Ferreira. mandou reconstruir o 
forte de Bertioga chamado São Felipe, para melhorar a defesa contra os Tamoios 
dei Rio de Janeiro e piratas franceses. A capitania de São Vicente ia entrando 
em decad&ncia, especialmente a sede principal. Dai o pedido dos camaristas ao 
Rei para mandar construir dois engenhos a fim de que os agricultores de cana 
tivessem onde moer sua colheita ao fabrico de açúcar. 

A época não era favorável. A 11 de junho de 1557 faleceu D. Joáa 111 e 
foi substituido por D. Sebastião, seu neto, em cuja menoridade governou Da. Ca- 
tarina da Ãuçtria. Es ta  confirmou a patente de Mem de Sá, insistindo com 
ele para destruir a possessão francesa do Rio de Janeiro, quando viesse ao 
Brasil. Nesse tempo também faleceu na  Bahia o lendário Caramuru. Da Isabel 
de Gamboa, viúva de Pedro mpes  de Souza, falecido em 1542, afogruio em Ma- 
dagascar, resolveu tentar a colonização de seu feudo Santamarense, enviando um 
seu lugar-tenente, o capitão Antônio Rodrigues de Almeida. O governo das 
2 capitanias da sul, vinha sendo em conjunto porque seu donaiárlo não conse- 
guia colonizar convenientemente Santo Amam e Itamaracá. 

8v - Capitão-mor, FRANCISCO DE MORAIS BARRETO começou a go- 
vernar a capitania de ,São Vicente, em 1558. 

Neste ano de (1559) o P. Luis de Grã recebeu a patente de provincial dos 
jesuitas em siicessão a P. Manuel da Nóbrega. Atuou em São Paulo fazendo 
peticão a Francisco de Morais, capitão e ouvidor na  capitania de São Vicente, 
dizendo que Martim Afonso de Souza havia dado suas léguas de terras ao longo 
do rio Piratininga à Companhia de Jesus. Ora, essa doação prejudicava à nova 
vila de São Paulo. Fedia permuta com outras terras indo de Piratininga Para o 
mar pelo caminho novo que ora se abriu. passando o campo pela estrada de 
Geritatiba. Concedeu o capitaão, mandando passar a respectiva carta (26 de 
março de 1560). 

Surgiu a questão do capiião-mor e ouvidor de São Vieente, Francisco de 
Morais Barreto tomou posse como lugar-tenente de Martim Afonw de Souza i30 
abril 1558) e não queria deixar o cargo, vencida a provisão (10 maio 1561). Os 
camaristas exigiram nova provimento, sob pena de elegerem substituto, caço não 
o apresentasse. Não tendo podido exibir o documento, foi eleito Pedro Colaço: 
presidiu a eleição P. Manuel de Nóbrega. 

9" -- CAPITAO-MOR foi de fato PEDRO COLAÇO V I L E M ,  interino. 
Fundou uma capela em 1559). 

101 - CAFITÁO-.MOR PEDRO FERRAZ BARRETO (1562). 
No dia 20 de junho, ainda de 1563, o capitão de Sào Vicente mandou uns 

bergantins buscar os jesuitas, certo de que já as pazes estavam consolidadas. 
Vieram também outras canoas do Rio de Janeiro. No dia 25 de junho houve 
resolução dos indios de matar um escravo. Apesar da oposição e confusão rei- 
nante o pobre foi morto com mais um inimigo. Conta Anchieta numerosos epi- 
sódios desta ocasião (abril a setembro 1563) na carta de 1565. Nóbrega partiu 
a tratar com os Tupiç (fronteiras atual Goiás) e Anchieta ficou como refém. 
E desta época o poema (De Beata Virgine Dei Matre Maria), que ele preparou 
em Iperoig.. 

A capitania de São Vicente continuava com suas principais povoações: Santos, 
São Vicente, S. Paulo, Itanhaem e o 

llo - CAPITAO-MOR foi JORGE FERREIRA (1567) 2+ vez. 

12% - CAPITAO-&SOR foi JERONIlvEO LEITAO: Os de Pirrttininga e da 
aldeia de Pinheiros e Ururai, com certeza instigados pelos jesuítas, fizeram um 
requerimento a Jerônimo Leitão. pedindo terras. Alegavam os de Pinheiros que 
cultivavam em terrenos dos padres e se estava acabando a área aproveitável. 
Esperavam mais indios do sertão. Havia mister, por isso, maior quantidade de 
terras para se  poderem sustentar. Estavam cercados de portugueses, e estes n8a 
Ihes consentiam lavrar em suas glebas imensas. Os requerentes, naturais da- 
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queles lugares, náo pediram mais cedo por não terem notícias desta necessi- 
dade. Se, contudo, náo Ihes concedessem a seimaria pedida. seriam obrigados 
a ir viver tão longe, não podendo assim conseguir a doutrinaqão. Náo seria isso 
nem serviço de Deus, de E1 Rei e nem proveito dos portugueses, pois estes se 
defendiam a custa dos indios e usavam deles quando faziam suas fazendas. 
Antes que as terras se acabassem fosse reservada uma quadra: seis léguas em 
Caraoicuiba. ao loneo do rio de ambas as nartes. onde t,eminavam as dat,na ~, ~. ~ * ~ ~ ~ -  ~ - - ~ ~ -  ~ . - ~ ~  ---- ~~ 

òeIiomii&s Luís e Antônio meto. Os indios de Umrai aueriam outras seis ~ ~~ ~~. ~ - ~ ~ - ~ ~ .  ~. ~ 

léguas em-quadra, começando onde findavam as terras de João Ramalho e An- 
tônio de Macedo, que diziam chegar até Jaraguá-Parnaíba. 

Atendeu Jerônimo Leitão e mandou passar carta, confirmando a sesmaria 
indígena (11 outubro 1580). 

Assim ficou salva, por algum tempo, a quadra reservada ã lavoura dos indioç. 

As câmaras de São Vicente e de Santos pei3s seus procuradores, Antônio 
Afonso e Afonso Pelais, requereram a Jerônimo Leitão, sobre a grande neces- 
sidade em que estava a terra, já eminente seu despovoamento, por não haver 
escravaria do gentio. A que houve morrera das doenças mnhecidas: cimaras de 
sangue (desinterias), em niimero superior a duas mil peças, no decorrer de seis 
anos. Assim as moradores não tinham meios de povoar suas fazendas e prover 
o sustento da  família com roças e canaviais. 

Era notória a diminuição comercial, pois. nem havia mantimento a comprar, 
o que até aquele tempo, nunca aconteceu. Nesta emergência era necesçário de- 
cretar guerra campal aos indios, especialmente, Carijós, os quais mereciam tal 
medida extrema também porque, de quarenta anos aquela parte, haviam assas- 
sinados mais de 150 homens brancos, assim portugueses como espanhóis, e até 
mataram jesuitas que os foram doutrinar e atrai-los à fé católica. Martim 
Afonso de Soum já em seu tempo decretara guerra porque asassinaram 80 
homens e por isso deixou os capitáes Rui Pinto e Pero de Gois, homens fidalgos. 
Não foi então feita, o motivo era a guerra aos de Iguape que atraiu a atencão 
daqueles capitáes e não houve outra oportunidade. Continuavam. no entanto, 
tais indios seus ataques, matando incessantemente aos brancos, dos quais eram 
inimigos, bem como os Tupiniquins, sem aliados, e sofriam estas contínuas guer- 
ras e pediam auxilios. Demais havia um instrumento de testemunhas, provand.3 
as matanças aos cristãos para roubar e comer carne humana. Pelas razões ex- 
postas, a começar pela ordem antiga do donatário, não reformda em contrário, 
pediam os camaristas que Jerônimo Leitão declarasse guerra ao gentio, w m  a 
maior brevidade possível e por mar, pois, pelo sertão seria masi dificil. Fôssem 
as cãmaras consultadas sobre a modalidade bélica e çe os tais indios propusessem 
pazes, esta condição só deveria ser aceita, sendo eles resgatados pelos habitantes 
da capitania e náo colocados em aldeias sobre si, porque nesse caso nenhum 
proveito alcançariam as moradores da terra. Aventurar vidas e fazendas para 
por as indios em liberdade, seria melhor náo fazer nada. Repartidos pelos mo- 
radores, seria isto serviço de Deus, de Sua Majestade e bem da terra; os indim 
seriam cristãoç e não comeriam mais carne humana. Requeriam outrossim ao 
capitão não consentisse que os conquistadores do Rio de Janeiro entrassem no 
sertão desta capitania e apresassem indios como fizeram havia pouco tempo 
porque os que defendiam a terra não lograram outro tanto. embora com maior 
razão. Pediam, finalmente, atenção aos forais de1 Rei do Senhor da capitania 
para sua execuçáo exata. Caso não f o w m  atendidos largariam a terra e iriam 
viver sem escravaria, e ele capitão daria conta a quem o caso pertencesse. Era 
o dia 10 de abril de 1585 e trazia a assinatura de Pero Leme, Pero Colago, Paulo 
de Veres, Pedro da Luz, Simão Machado, Diogo Rodrigues, Alonso Pelais e João 
Rancisco. 

Jerhimo Leitão respondeu, mandando convocar uma reunião para tratar do 
assunto, e melhor aparelhados com autaç assinados por tados, conforme ordem 
régia no capitulo da <maneira que os capitães hão de ordenar as guerrasn, esta- 
ria pronto para tudo que fosse serviço de No- Senhor e bem da terra . 
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De fato, a 10 de junho do mesmo 1585, houve a dita reunião na «Ermida 
do Bemaventurado São Jorge>, engenho e fazenda dos Esquetes, em São Vi- 
cente. Compareceu além do capitão Jerònimo Leitão, Padre Sebastião de Paiva, 
vigário de São Vicente e os componentes das cámaras santista e vicentista. iddo 
o oficio anterior sobre a guerra aos Carijós e Tupiães, ficou assentada a sua exe- 
cução: acompanhariam todos o capitão com armas, mantimentos e escravos, sob 
a condição: todo o gentio que se adquirisse, por qualquer via licita, seria tra- 
zido a esta capitania e repartid.9 pelas Vilas. Os moradores doutrinariam e lhe 
dariam bom tratamento, como a gentia forro, e serviriam dele em seu s e ~ ç o  
no quo fôsse licito. Esta declaração seria traduzida pelos «linguasw que Levasse 
e comunicada aos indios. Caso não quisessem eles vir de pazes, lá resolveriam 
como coagi-los a virem, guardando sempre o serviço de Nosso Senhor, o bem e 
prol da terra. Assinaram o auto, lavrado pelo escrivão da Vila do Porto de 
Santos, FTancisco Nunes Cubas, os procuradores das Vilas e o Vigário. 

Houve a adesão da Câmara de São Paulo, manifestada na ata então la- 
vrada pelo escrivão Diogo de Onhate com a presença de Jerònimo Leitão e os 
componentes da câmara paulistana queapmvaram in totum as resoluçóes da «Er- 
mida do Bemaventurado São Jorge>;. 

KO capitão Jerônimo Leitão, acedendo às exigências dos seus súditos; 
autorizou a guerra ointra os Carijós. 

A 1" de setembro de 1585 a expedição tudo tinha aprestado para a partida. 
Dela fizeram parte, pois que assinaram o auto de compromisso, o próprio Je- 
rònimo Leitão, Diow de Onhate, escrivão da cámara de São Paulo, Diom Tei- 
xeira de Carvalho, Afonso Sardinha, Antônio de Proenca, Sebastião Leme, Ma- 
nuel Ribeiro, Paulo Rodrigues, Manuel Pernandes, Domingos Dias, Padre Se- 
bestiáo da Paiva. vigário de São Vicente, Salvador Pires e Afonso Dias, com 
suas pessoas, armas, mantimentos e escravos. <Foi esta expedição naval que 
descobriu Paranaguán. 

Longos anos dumu esta guerra aos indios. num trabalho terrivel de homres 
e sofrimentos. Surgiu o pmblema da escravização aos aborigenes, desde já enun- 
ciado como necessidade rudimentar dos moradores, que não queriam indios nas 
aldeias, porém, repartidos pelas fazendas, e ali doutrinados. Será justamente a 
proposiçáo contraria dos jesuitas a causa das lutas próximas com os pauiiitas. 
Enquanto estiveram siiencioms os padres Dibre o assunto, náo queriam mesmo 
os moradores outros vigários, e dissera Cardim a respeito de São Paulo, afeiçoada 
aos jesuitas por nenhum modo queria aceitar cura. Ooncordau com Anchieta. 
parecendo ter sido ele o informante naquela época (1585) «nem há  outros sa- 
cerclotes senão OS nossas, nem as portugueses os querem aceitam. 

JerMiim,~ Leitão fez seu acampamento na Ipia~aba,  perto de Cubatão, e de 
lá entrando por Mogi atacava os Tamoios da Pamiba, ou contornando o Jaraguá 
ia atacar os Carijós, Tupiniquins e outros indios, lados de Pirapetlngui a dentro, 
desde 1585. 

A data da câmara municipal de São Paulo (1- de janeim 1591) faz sentir o 
motivo de não ter havido vereanças, desde agosto do ano findo: tados tinham 
ido com o comandante da  tropa, Jerônima Leitão. à guerra anunciada. A Vila 
ficou sem gente. Foi repetida, naquela reunião, a. carta aos governadom gerais 
(junta trina da Bahia) sobre a igreja Matriz. Havia dois anos escreveram os 
camaristas de S. Paulo e náo obtiveram respasta. Contaram, novamente, que 
na visita feita, o prelado administrativo, Padre Ekrtolameu Simões Pareira. abri- 
gou que edificassem a igreja parque a Vila tinha mais de cento e quarenta mora- 
dores e iam crescendo os dizimas e rendas de Sua Majestade. O povo já estava, 
avisado. Faria o corpo da igreja, esperava, todavia, a resposta e aviso dos gaver- 
nadores. Neste interim, sobreveio a guerra do gentio amigo, transformado em 
inimigo, somente, então, tinha chegado o comandante com t.3dos os moradares 
da  terra. Fizeram sessáa de câmara e pediram a merc6 de indicar ordinárii 
(còngmaj para o vigário nomeado e enviar as cousas necessárias ao culto divino: 
ornamenta e sino, como como ordenar aos oficiais de Sua Majestade e cons- 
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truçáo da oapela-mor. Requeriam outrossim, provisões autênticas. Cumpririam 
os moradores o compromisso de fazer o corpo da igreja. Os padres da  Compa- 
nhia não podiam atender às necessidades, pois, cada dia se  vereficava; a gente 
era muita e as enfermidades aumentavam (1.9 meio 1591). Lavrou a a t a  e escre- 
veu a carta o escrivão Belchior da Costa, subscrita pelas oficiais da câmara: 
Afonso Sardinha,, Sebastião Leme, Fernão Dias e João Maciel. 

Seria possível que os jesuitas não pudessem atender 150 moradores? A 
razão era outra, além de que a Vila devia mesma ter seu pároco, a questão do 
cativeiro dos índios, comentada de modo diferentes, ia trazendo incompatibilidade 
entre os habitantes do planalto e os padres jusuítas. 

Era difícil resolver este caso. Os indigenas atacavam com violência à s  po- 
voações, fazia-se mister reagir ou morrer. A reação só defendida não bastava. 
Era preciso capturá-los para impedir novas agressões. Eis o raciocínio, naquele 
tempo, impulsionador das conquistas. Ainda a 20 de janeiro do mesmo 1591, 
houve a reunião conjunta, câmara e povo; o gentio do sertão novamente estava 
de caminho para guerra. Resolveram fazer de mão comum a ponte do rio Ge- 
ribatiba, isto com o beneplácito do capitão, presente à assembléia. 

Havia lá a fortaleza da  Embuaçaba, iniciada pelos camaristsa passados à 
ordem e direção de Jerônimo Leitão. Estava sem guarniçáo e necessitava haver 
homens lá, permanentemente; ponto estratégico. O forte tinha três taipais de 
altura. Se os inimigos tomassem conta dele seria a perdição da Vila. Nãn tendo 
posses para botá-los fora, sofreriam os moradores todas as conseqüências de um 
cerco organizado. 

Acresceu o pavor pelas ameaças dos indios da Paraíba, mais os Moromonis 
e outros do sertão. No cerco anterior as crianças e as mulheres vieram dos arra- 
baldes da Vila, os maridos estavam ausentes. 

Recolheram-se ao alpendre da igreja e ficaram desagasalhadas. Era  neces- 
sário alargar a muralha para fora de maneira a ter espaço ao agasalhamento 
e lugar para os combatentes. A igreja do Colégio dos jesuítas, a única dentro 
da Vila. O primeiro cerco foi em 1562 

13 - CAPITAO-MOR foi JORGE CORREIA - No dia 20 de setembro 
do mesmo ano 1592 houve reunião geral dos oficiais da câmara mm o povo. Com- 
psreceu, também, o vigário da paróquia, Padre Lourenço Dias Machado. Foi 
lida a provisáo de Jorge Correia, capitáa-mar, pela qual ele entregava as aldeias 
dos indios aos Padres da Companhia de Jesus. Discutiu-se se deviam dar posse, 
executando a. pr3visã0, ou se ofereceriam embargo. A maior Parte dos mora- 
dores presentes opinou que não se lhes desse posse dos índios. Os padres que 
os doutrinassem e ensinassem da maneira costumada Para encaminhá-los à sal- 
vação eterna, ninguém os impediria. Quanto a posse ou seja o domínio tem- 
poral não lha dariam; tinham embargos a apresentar a Jorge Correia. Este, 
récem-chegado do Reino, não conhecia a constituição da  terra e a sua real ne- 
cessidade. 

Jerdnimo Leitão, capitão-mor durante uns vinte anos, (duas vkes foi go- 
vernador), nunca quis dar pose aos jesuítas pelo prejuízo previsto e não era 
serviço de Sua Majestade 

Comunicassem &s Vilas do mar e ao capitão Jorge Correia não mandassem 
ninguém àquela aldeia. E se o contrário permitisse o capitão-mor, protestavam 
<acontecendo algum desarranjo tudo cair sobre ele e dana conta disso a Deus 
Nosso Senhor, a Sua Majestade e ao senhor capitão governador LRpo de Souza. 

14" - CAPITAO-MOR foi JOAO PEREIRA DE SOUZA (1595) - Neste 
interim chegou João Pereira de Souza com provisáo de capitão-mor da capita- 
nia e apresentou à câmara municipal. As câmaras de São Vicente e Santos, 
Pelo Procurador Atanasio da Mota, haviam solicitado a deposiçáo de Jorge 
a r r e i a  com queixas à Bahia, talvez pela guerra de Mogi, levada a efeito, contra 
o parecer daquelas câmaras. Vags. a capitania, enquanto seguia para responder 
ao inquérito e devassa solicitados, D. Francisco de Souza nomeou a junta trina 



presidida por João Pereira de Souza e Adjuntas Simáo Machado e João Ba- 
tista Malio. Logo que seguisse Jorge Correia «emprasado para Bahiau a junta 
assumiria o gnverno da capitania. 

Dizem que o ex-capitáo-mor, Jorge Correia, entrou mais tarde na Com- 
panhia de Jesus, Irmão Leigo. Nesse tempo havia chegado a noticia do fale- 
cimenta do Rei D. Felipe I1 da  Espanha e I de Portugal (13 setembro 1598); 
substituído por seu fiiho de igual nome D. Fetipe LI em Portugal e 111 da E% 
panha: as mroas estavam unidas. 

1 5 0  - CAPITÃO-MOR foi ROQUE BARRETO - A discussão sobre indiffi 
teve origem na indicasão de Roque Barreto de um capitão das aldeias comarcãa 
de São Paulo, provisão registrada a 5 de novembro de 1598 a favor de Gaspar 
Conqueiro. Licença de capitão, licença dos jesuitas e licença dos outros encar- 
regados da  ordem intems dos aideiamentos; julgaram demais tantas licenças. 
De fato o apresamenta era mais fácil e menos diipendioso! Com escravos afri- 
canos havia a mmpra aos camboieims. 

Com a vinda de D. Francisco de Souza, governador geral, 1599. passaram 
os capitães-mores, lugares-tenentes dos donaiários a ser nomeados pelos go- 
vernadores gerais. 

D. Francisco nomeou Diogo Gonçalves Laço Capitão da Vila de São Paulo 
( 1 9  outubro 1599) onde continuava a vida religiosa paroquial organizada. 

Diogo Arias de Aguirre foi tão somente Provedor das minas desta capitania 
11018). ~-~ . . 

Não se poderá negar que os representantes dos donatários foram pessoas 
de grande impirtáncia na Capitania de São Vicente. 



O DOMfNIO ESPANHOL E SAO PAULO 

Honório de Sylos 

Domínio Espanhol compreende o espaço de tempo que vai de 1580 a 1640 
e durante o qual, como sabem, Portugal ficou privado de sua soberania. indo o 
trono luso ter às mãos de um rei castelhano. Cabe-nos solicitar esclarecimentos 
ao passado, quanta aos acontecimentos que se desenrolaram nessa época, fixando 
seus principais aspectos no que se refere, primeiro, a Portugal; segundo, em re- 
l a ~ ã o  am soberanos espanhóis que governaram n e m  quadra, e, em terceiro lugar, 
a repercussão que o fato, de tão alta importáncia, teve nesta nossa terra (nem 
sempre amuy plaina e chás) particularmente em São Paulo. 

Cam a unificação dos governos de BIadrid e Lisboa, lucraram os paulistas l 
Ganhou o Brasil? 

Essas e outras intermgaçhs estão, certamente, debruçadas nos lábios de 
quem estuda esse singular periodo de nossa Histária. 

O desaparecimento de D. ' ~ o ã o  111, mal começava a segunda metade do sé- 
culo XVI. marcou. para Portugal, o inicio de uma fase com muita pedra no 
caminho e que modificou, pmfundamente, seu destino politico. Após vinte e 
três longos anos de regências nem sempre brilhantes, de erros e hesitaeões, o 
pais se viu sob a autoridade de um monarca de fora. 

Sendo menor o herdeiro do trono, D. Sebastião. assume o governo sua avó, 
rainha viúva D. Catarina, espanhola de nascimento, irmã de Carlos V. Cinco 
anos depois, toma as rédeas do poder o Cardeal D. Henrique, irmão do rei ex- 
tinta, terminanuo sua gestão com a maioridade de D. Sebastião (1568). Rela- 
tivamente curto o período de tranqüilidade que viveu a nação, pois o jovem mo- 
narca, inexperiente e de temperamento impulsivo, lançou-çe numa cruzada in- 
sensata, em Africa, nela desaparecendo. Em meia a comocão provocada pir esse 
trágico acontecimento, volta ao poder o velho Cardeal citado. Seu novo governo 
regenciai é agitado por pretendentes ao trono e pela delicada situação do Pais 
Reunindo cortes em Almeirim. procurou o Cardeal usar de sua. influência Para 
que fosse Aelipe n, da Espanha, neto materno de D. Manuel, escolhido herdeiro 
da coroa. Náo o atenderam. 1\2arreu em 31 de janeiro de 1579, sem ver =lu- 
cionada a questão. Antes de expirar, teria D. Henrique ouvido, sab sua janela, 
a multidão cantar: 

Que viva el-rei D. Henrique 
No inferno muita anos, 
Pois deixou, em testamento, 
Poriugal aos caçtelhanos. . . 

Assume, entáo. a Regência, uma Junta. na qual teve assento D. Jorge de 
Almeida, arcebispo de Lisboa. 

Entendeu Aelipe II.ser esse o momento azado para realizar o sonho, aea- 
lentado por tantos espanhóis, de uma Iberia unificada. Prepara-se, assim para 
uma ação militar: ao mesmo tempo que poderosa esquadra se encaminhava para 
o Tejo, um exército, sob o comando da duque de Alba, invadiu Portugal pelo 
Alenteja, derrotando, nas tranqueiras de Alcãntara, o improvisado exército de D. 
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Antõnio, prior da Ordem Militar do Crato, que fora aclamado rei em Santarém. 
Mas, o soberano castelhana nàa venceu apenas pelas armas. Relata Rebelo da 
Silva, citado por Gaianti, que ele, a tmco de ouro e promemas, subornou grande 
parte da nobreza lusa a fim de que lhe reconhecesse o direito ao trono. 

Reunidas as  cortes em Thomar, Felipe I1 é proclamaudo rei, entrando em 
Lisboa em dezembro de 1580. Era o Domínio Espanhol que se instalava em 
Portugal. A Ibéria, unida na sua península, ensaiava seus primeiros Passos. 

Os très Felipes 

Felipe I1 da Espanha e I de Portugal, nascido em Vaiadolid, em 1527, e 
falecido em 1598, no Escurial, era filho de Carlos V, já referido, e de Isabel, 
de Portugal. 

Não se constrangeu o rei. de certo, em juntar ao seu o novo trono, não sõ ein 
razáo de seu parentesco próximo com a realeza lusa, como por recordar. talvez, 
que a Condado Poitucalense fora criado por um rei de Leão, Castela e Galiza. 
E não se  esqueceu de que o falar nwrtucalensen era quase o mesmo que o galego, 
O leonês ou castelbano. Depois, com o decorrer d o  tempo, a língua falada no 
Condado e, após o século XII, no Reino de Portugal, se diversificou da velha 
base comum. 

Felipe 11, profundamente religioso, como seu pai: Intmvertido, frio, enfeixoii 
nas mãos todos os negócios do Estado. Monarca absoluto, era ele próprio seu 
primeiro ministro. Trabalhador incandvel, vigiava tudo e todos. Destacou-se 
como governante autoritário numa Europa inquieta, dividida e perturbada pela 
Idade Média. Não se pode dizer - afirma o escritor espanhol José Maria 
Pemanill -- que foi um homem simpático e atraente, como não foram Santo 
Inácio, Cisneros e nenhum dos grandes castelhanos que tiveram que se colocar 
a frente de um mundo que se desbrdava. 

Vasto o império que Felipe I1 teve sob seu mando: a Espanha e seus do- 
mínios coloniais; o reino milan&s, a SicUia e Sardenha, Nápoles, o Franco-Con- 
dado e os Paizes Baixos. Seguiu a política de seu pai e com isso desgastou, em 
lutas, muitas delas estéreis, preciosos recursos financeiros e militares. Deu início 
a expulsão dos mouros. Preocupou-se em combater o protestantismo. que então 
se pnpagava pela Europa. Na  Holanda, agiu com implacável rigor, restabele- 
cendo a Inquisição. Teve também sentido religioso a campanha contra a In- 
glaterra, da qual saiu derrotado com a destruição, em 1588. da  sua famosa Ar- 
mada considerada invencível. 

A é p a  de Felipe 11, pelo brilho que alcançou a civilização espanhola, f.>i 
denominada o «Século de Ouro». Estimulou as artes. Incentivou a indústria. 
Promoveu a ligasáo fluvial, pelo Tejo, entre as  duas naçáes. Para reformar as 
Ordenações Manuelinhas, nomeou uma Comissáo de juristas da terra. Dessa 
tarefa monumental resultaram as Ordenações Filipinas, confirmadas em 1643 
e que constituiram a base do direito civil português até  a promulgação do C6- 
digo Civil. 

Felipe 111, da  Espanha, e I1 de Portugal (nasceu em 1578 e morreu em 
1621) era mediocrs, apático, de saúde precária: deixou as rédeas do poder nas 
mãos do Duque de  Lêrmai2>, que se manteve no governo à custa, em parte, de 
intrigas palacianas. 

Teve prosseguimento. sob o reinado de Felipe IU, a expulsão dos mouros 
(cerca de 600.0001 e de judeus (aproximadamente, 100.000) o que redundou ns 
decadência de várias regiões. Não conseguiu dominar os holandeses, firmandi 
com as Provincias Unidas a trégua de 1609. 

Felipe IV, da Espanha. 111 de Portugal, sucedeu ao pai com a idade de 
16 anos e. como ele, era um incapaz. mêmio, deixou-se conduzir pelo conde-duque 

(1) ' ~ L a  Historia de E s ~ a i i a  contada com Seneillez"". 53 Edi~ão.  
(2) Duque de Lema. D. Francisco Gornez de Sandoval y Rojas 11955-1625). Tornou 

ordens e chegou a Cardeal. 
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de Oiiva.resi.<1, que foi responsabilizado pela derrota frente à E'rança. Indicou 
para regente de  Portugai, Margarida d a  Ãustria, duquesa de Mântua, cuja ação 
redundou em desordens e profundos descontentamentos. 

A exagerada centralização administrativa provocou, em 1640, a revolta da 
Catalunha. Chegara o momento propicio da  restauração da independencia da 
Lusitania (1" de dezembro de 1640). sendo aclamado rei D. João IV, duque 
de Bragança. 

NO advento do Dominio Espanhol, no ocaso do século XVI, vivia a Capi- 
tania de São Vicente num enervante marasmo. As Plantacòes de cana cediam 
lugar à s  de Pernambuco, cujas terras massapés eram mais opulentas que as alu- 
vianais do nossa litoral. Assim explica Roberto Simonçen o fato da lavoura açu- 
careira se ter, naquela época, radicado n i  Norte e abandonado as  plagas vicen- 
tinas. Para Alfredo Ellis Júnior esse fator é importante, mas a razão prin- 
cipal, a seu ver, seria a distância, uma vez que Pernambuco, mais perto da  me- 
trópole (cerca de 1500 quilômetros) gozava da vantagem de sua carga exigir 
navegação de um mês a menos que a da  Capitania Vicentina. Assim. o ,Se- 
tentrião (Pernambuco e Bahia) podia produzir e transpartar o seu açúcar por 
presa muito mais baixo da que o nossoia'. 

A colonização do Rio de Janeiro, os maiores atrativos de prosperidade da 
Bahia e Pernambuw e o bam clima de São Paulo de Piratininga tinham privado 
São Vicente de muitos moradores. A vila se empobreceu de modo sensivel e 
estava reduzida a uns 80 colonos, além dos padres do Colégio dos Jesuítas, em 
número de seis. Não demorou, esse Colégio foi, por ordem do visitador Cris- 
tovam de  Gouvéa, transferido para Santos (Visconde de Porto Seguro). Além 
disso, a escassez de navios de comércio que ali apartavam e a presença de piratas 
haviam-na desps'lado de muito de sua riqueza. O pior ataque que sofreu foi o 
comandado por Cavendiçh, em 1891. Santos foi saqueda e São Vicente, além 
de devastada, incendiada. 

Padre Femão Cardimij, visitou a Capitania de São Vicente em 1585. Em 
estilo ameno, descreveu as vilas de São Vicente. Santos. Itanhaém e São Pauio. 
Classificou de formosos os rios que atravessam a vila piratiningana, achou belos 
OS nossas campos, parecendo os de Portugal; saborosas as frutas e a s  festas com 
que foi obsequiado «lhe deram muita conm1,lação.. .>. 

São vicente. que pareceu a Fernão Cardim sitio mal assombrado, sem vista. 
ainda que muito sadio, só podia disputar modesto lugar entre as  Capitanias. 
Segundo o orçamento de despesa geral do Brasil em 1607, o da  Bahia era de 
19:732$, colocando-se, em seguida, Pernambuco, com 12:528$; mais adiante n 
Rio Grande com 3:250$: Paraiba, com 2:200 $ e Rio de Janeiro com 2:015$. 
São Vicente vinha na rabeira com a despesa de apenas - pasmen - 1:467 $in' 

A O  tempo de Felipe 11, ou melhor, ao tempo do dominio dos Felipes, São 
Paulo de Piratininga não passava de um vilarejo à beira da sertão. Era, no 
entanto, na frase de Afonso d'E. Taunay, a vanguarda da  civilização. 

No fim do primeiro século, produziam os paulistas a cana de acúcar, o 
trigo. o centeio, a vinha. 17) Femão Cardim faz referencia também ao fuma. 

( 5 )  Conde-duque de Oiivnres, D. Gasvur d e  Guzman. Sasceu em Roma. em 15x7. 
Morreu em 1645. 

(4) Alfredo Ellis Jr. - ''Resumo da Histúrin dp Sào Paulo". 1942. 
(51 Autor de "Trataao da Teria e Gente do Brasil". 
16) Estatistiea de Figueircdo FaieBo in ''Amador Bueno e EPU Teml>o", 194s. AL- 

fredo Eliis J r .  
(7) A ~roaucão d e  vinho cessou com as ~rovidencias que denois foram dpcietadar.  

protegendo a indústria da metró~oie. 



68 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO D E  S .  PAULO 

considerando-o uma das delicias da  terra. O algodão nativa chegou a ser, pelos 
silvícolas, negociado com os franceses (IIans Staden). Fabricavam-se, além 
disso, chapéus de feltro, tecidos e uma boa marmelada. 

Os ares da vila, segundo Frei Vicente do ,Salvador, aeram frios e tempe- 
rados, como os de Espanha e assim a k r r a  é mui sadia, fresca e de boas águas*. 

Ap~nas  quatorze vilas foram criadas no Brasil na s'2culo XVI, quatro das 
quais em chão paulista: São Vicente, em 1532; Santos, em 1545: São Paulo de 
Piratininga, em 155% e Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, em 1561. 
No século seguinte, sob o Domínio Espanhol, se instalaram: São João Batista 
de Cananéa, em 1606: Santana de Mogi das Três Cruzes, em 1611; Santana de 
Parnaiba, em 1625; em 1636, São Sebastião; Exaltação da Santa Cruz de 
Ubatuba, em 1637, e, logo depois, despontava no Vale do Paraiha, São Fran- 
cisco de Chagas de Taubaté. ('1 

O povoamento de noUço territórii teve por base a caça ao índio, a procura 
do ouro, a incipiente lavoura de cana de açúcar, a criação e o comércio de gado. 
Faltava ao Planalto, no entanto, um impulso maior de progresso. Persistia a 
pobreza de uma economia agrária de subsistència. Faltava uma exploração agrí- 
cola ~ u e  assegurasse trabalho compensador e exportago lucrativa. A vila estava 
plantada no patamar piratiningano e com3 que espremida: de um lado, a ,Serra 
do Mar que tornava. o litoral distante e quase inacessível; de outro, a Manti- 
queira, barrando a passagem para leste. Era o isolamento. Daí, a sociedade 
que. neste Planalto. çe constituiu. homogènea, orgulh'isa de sua quase autonomia. 
i o i o  salienta Richard X. Morse. le i  

Nessa quadra, a da Ibéria sob o cetro dos Felipes, São Paulo era mui5u 
pobre. Em 1585, sua população era de spenaç 120 almas, elevando-se a 190 seis 
a n 3 ~  depois. (i , '> Algumas ruas tortuosas. Caminhos também tortuosos. Tudo 
sem qualquer plano diretor, como até hoje. Nenhum conforto. A populacão não 
dispunha de muitos recursos, como demonstram seus inventários, nos quais o 
monte-mor não ia além de 200 $, nos mais ricos, sendo de notar que nesses 
inventários tudo se avaliava, como salientou Washington Luis. 

São Paulo construiu paucas e modestiçsimaç igrejas. Em 1592, além da 
igreja do Cclégio, provisória, só havia a do Carmo. Em 1596, foi erguida a 
dos Carmelitas e, dois anos após, a de Sáo Bento, seguind3-se-lhe a de Nossa 
Senhora da Luz e a de São Franciçco [ l i l .  

Conforme registra Tito Lívia Ferreira, a igreja do Colégio somente em 1640 
teve concluída sua construção regular. A partir de 1653 - anota o ilustre his- 
toriador - quando da volta. dos jesuítas é que o edificio foi aumentado e embe- 
lezado. A torre só ficou pronta em li01. 

Em contraste com o que aqui ocorria (uma existbncia marcada pela po- 
breza e modéstia) a Nordeste açucareiro, patriarcal, agricola-industrial, osten- 
tava sua opulencia nos primeiros dois séculos de colonização. Os jovens das 
famílias abastadas dos engenhos p3diam ir a Coimbra. estudar. 

Washington Luis, pesquisando as atas da Câmara de São Paulo (desde 
1562) ,e depois, mandando divulgá-las. prestou notável serviço à cultura. Pau- 
lista, entre muitas que lhe ficou devendo o Brasil. 

Isolsmento e altivez 

O paulista - escreveu Paula Prado - viveu, pelo menos no primeiro século 
de coloniza~ão, segregado do mundo num altiplano que uma quase intransitável via 
de comunica@.o defendia, como, na mtiguidade grega, o interior montanhoso do 
Peloponeso era a suprema mca defensiva da Hélade. 

(8) Antonio Rocha Penteado - "O efetivo humano e a marcha do povoamento em 
São Paulo". 1968. 

(91 "Da Comunidade b 3Ietrópole". 1454. 
(101 A p o p ~ l a ç ã ~  do Brasil em 1586 era avaliada em 6 0 W O  almas, serilo 25.ONi 

brancos e rnestifos, 2 0 . m  lndios cristãos e 1 5 . m  escravos africanos  Em 16W, seriam 
100.030: 30.000 brancos e 7O.m mestiços. índios e negros. 

(11) Antonio Egídio Martins - "São Paulo Antigo". 
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Xanteve-se o Planalto - são palavras de Alfredo Ellis Júnior - cerca de 
200 anos, num regime autárquico. Autárquia não só econômica. mas também 
psicológica, étnica e social. O contrário acontecia no Nordeste. onde tudo res- 
pirava psicologia reino1 e onde elevado era o índice de lusitanidade ~ 1 ~ 1 .  

São Paulo vivia, sim, num completo isolamento geográfico. Dai a indepen- 
dência de suas atitudes, os tênues laços que o prendiam à metrópole. Não se 
sentiam os paulistas obrigados à fidelidade a um reino distante. Habitava o 
Planalto um povo altivo, rebelde, arrogante, de espirito insubmisso. 

Nesse tempo, o governo municipal paulistano era, pode-se dizer, soberano. 
Essa independência dos paulistas ante às autoridades régias criou-lhes repu- 

tação de viverem mais como confederados do que coma súdi ta  de seu rei. Dai 
a fama - como lembra Tannay - de que a vila constituia agrupamento mera- 
mente republicano, pois as monarcas a tratavam com a maior deferência, receo- 
w s  de que tão belicosos súditos rompessem o laço de solidariedade lusa. ou espa- 
nhola. ou proclamassem independência sobre seu, então, quase inexpugnável 
território. 

Germinou aqui uma semente de independência, de vida mais ou menos livre 
e - na expressão do autor de «Retrata do Brasil» - de falar alto e forte. 

Não foi pequena a influência dos espanhóis na formação d a  personalidade 
do paulista que lutou duramente para consenrar a conquista. Formaram sua 
personalidade entre perigos e áspera. fains. No nascedouio, granjearam a s  
qualidades que tanto os distinguiram. Não foi a toa que Antonio Paes dos 
Santos declarou, certa vez, ao Conselho Ultramarino: <São os únicos (OS 

paulistas) capazes de arrostar os perigos e os sofrimentos da conquista». E pedia 
.a S.M.  que enviasse autoridades de cuja prudência se pudesse fiar e que Knã.n 
trouxessem mais do que criadas, pois os paulistas são rebeldes a qualquer 
sujeiçãos. 

Explica esse temperamento dos planaltinos seu modo de vida solta. desem- 
baraçada e em constantes correrias, bem como pelo esquecimento em que se 
manteve a vila a té  o fim do seisccntismo. 

Mesmo São Vicente e Santos estavam afastadas de Portugal e da Espanha 
por uma navegaeo deficiente, insuficiente, diiicil, durando três meses uma via- 
gem a Lisboa, insegura, desconfortáve! e de alta prew. 

Um dos traços predominanteç da civilizaião bandeirante da época consis- 
tia no respeito ao ajuste verbal. A tradição foi mantida pelos tropeiros, pro- 
fissão que os paulistas abracaram no declinio da mineração. Conta-se que. em 
viagem, quando transportando cargas de valor, os tropeiros não davam qualquer 
documento. Bastava a palavra empenhada.. . 

OS paulistas ignoravam o que lá fora ocorria. 
A Cámara planaltina náo tomou conhecimenti da tragédia de D. Sebas- 

tião. hlorre D. Henrique, nem uma palavra. Felipe I1 apanha a coroa lusa. 
che io  de desdém e insolências (lembra eminente historiador) e a Cfimara calada, 
sem qualquer referência a fatos de tão suma importãncia.. . 

O índio 

Grande foi a influência do índio em São Paulo de Plratininga, bem maior 
que no Rio de Janeiro e no Nordeste. 

Como notou Teodora Sampaio. vacábulos de procedência Supi se incorpo- 
raram à lingua falada em Sáo Paulo, como, por exemplo, moquear, cutucar, 
pererecar, tapera, tabareu, arapuca, girau, peteca, tijuco, euia, canoa, mingau. 

No PLsnalto. segundo o padre Vieira, falava-se o guarani. sendo o Portu- 
gu& aprendido nas  escolas. como o latim, em certo tempo no Brasil. A toponi- 
mia confirma isso. Todos os nomes de acidentes geográficas nos dois primeiros 
séculos são guaranis. Observou o governador Paes Srtnde que os filhas primeiro 
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sabem a iingua do gentio do que aprendem a materna i l 3 l .  Em muitos iugare' 
só da geral se fazia usa, até nos puipitos. 

Foi a necessidade, fundamentada na pobreza do núclei pauiista, que ievou o 
homem de Piratininga a correr o sertão - lembra Nelson Werneck Sodré, em seu 
iivro «O que se deve ler para conhecer o Brasil* - em busca de escravos para suas 
lavouras e, o que é importante, para comércio com outras regiões, com o Nordeste, 
que abastecia com as peças do gentio. 

Muitas eram a s  aldeias de silvícolas wn tórno de São Paulo. 
tHai bien de trahajo en visitar tantas poblaciones como hay en acudir a tantas 

necessidades en tan diversos lugares» - escrevia Anchieta, em 1570, ao Geral da 
Companhia. 

Entre essas aldeias, estavam a de Pinheiros e São Miguei. <Entre ambas 
seriam mil pessoas», noticiava. o grande jesuitai em 31 de dezembro de 1585. 

E enorme. em 1590, o alarma na vila piratiningana pela ameaça de ataque 
dos indios. 

Os índios do Planalto eram, geralmente, dóceis. Nem por isso, deixou a vila 
de sofrer diversas agressões, por parte. em especial, dos tamoios e tupk, sem falar 
dos mrijós. 

Além de Anchieta, o padre Manoel de Chaves adquiriu grande prestigio entre 
0s indígenas, conseguindo impedir muitas guerras (uma das mais &rias foi a pro- 
movida pela Confederação dos Tamoios). 

Muitas atrocidades foram praticadas, nesse tempi, pelar colonizadores portu- 
gueses e espanhóis. Entendiam que nas colônias tudo era permitido. Do inglês se 
dizia que vai ao Oriente e deixa a consci6ncia no cabo da Boa Esperanca. E a 
retoma na volta.. . 

Tempo houve em que só na vila e ao redor dela existiam mais de 60.000 indios 
escravos (C'3uto de Magalhães), 60.000 silvícolas escravos para uma população 
branca e de mestiços que, como afirma o autor de «Na Era das Bandeirasn, não 
excedia, provavelmente, a 4.000! 

Os jesuítas, desde sua chegada, com Nóbrega e Anchieta à frente, constitui- 
ram-se em protetores dos çilvicoias, só admitindo, como de lei, a escravização dos 
Prisioneiros de guerra. Procuravam restituir à liberdade os servos ilegalmente 
adquiridos, exortando os branms a ter alguma «consciência cristã*, tarefa penosa 
e quase sempre improfícua. 

Em 1570, foi reconhecida a iiberdade dos indigenas, proibindo-se seu cati- 
veiro, salvo quando tomados em guerra, reconhecida justa pelo rei ou quando 
assaltassem os portugueses e outros gentios para os comerem. Sab o Domínio 
Espanhol, uma lei de 1.595 manteve o que estava estabelecido. Arais dois diplo- 
mas legislativos foram baixados (1609 e 1611). defendendo o natural da terra. 
mas pouco inovando. 

Essas leis - comentou Washington Luis - não eram observadas. Tendo-se 
estabelecido a «administração dos indios*, pouca diferença houve entre «índios 
administradas* e nindios escravizadosa. coma se pode ver nos inventários da época, 
nos quais os escravizados eram avaliados e as administrados não o eram, mas 
t3dos eram legados aos herdeiros, salvando-se a respansabiiidade individual com 
a frase <,de acordo com as leis de el-rei, nosso senhora. E, assim, viviam todos os 
indios em condição servil - acrescenta o historiador. 

Os jesuitas também tinham fazendas que tocavam com indios <administra- 
dos». mas a Companhia dz Jesus não fazia inventários e não se pode saber como 
os silvimlas eram transmitidas. Nelas, sem dúvida, eram eles tratados mais cris- 
tãmente (Washington Luis, «Na Capitania de São Vicente~). 

J& Ramalho e outms 

Náo deve ser esquecida a presença no Planalto. no perioda que procuramos 
ficalizar, de João Ramalho, capitão-mar e vereador. ,Não chegou a ocupar este 
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cargo. porque, desgostoso com a anexação de Santo André da Borda do Campo s 
São Paulo, se retira para o Vale do Paraiba. Só volta a Piratininga em 1582 
para ditar seu testamento. 

Depois de João Ramalho, entre os mais ilustres patriarcas e povoadores do 
Planalto quinhentista devem ser citados Jorge Moreira e os dois Afonso Sardinha, 
Pai e filho. O pai era homem de grande aptidão crmercial. Negociava com a 
Reino, com a Bahia, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Angola. Fabricava e expor- 
tava marmelada. Importou os primeiros escravos da áfrica. Deu-lhe opulência, 
mais que tudo, a indústria do ouro. Ele e o filho promoveram a mineração do 
metal amarelo, n3 Jaraguá (15971, e, além disso, descobrindo minas em Parnaiba, 
Guarulhos, Sorocaba. Nos seus rudimentares fornos catalães, fundiu-se aqui (nas 
vizinhanças de Ipanema) a primeira peça de ferra do Brasil. 

Entre outros homens de prol de São Paulo sob o Domínio Felipim, lembra- 
riamos, de wsagem, Lapo Dias, que sucedeu a João Ramalho na vereança; Bel- 
chior Carneiro, seu filho, que fez diversas entradas no sertão e nele morreu como 
cabo de bandeira, em 1607; Fernão Dias, Jerõnimo Leite, capitão-mor de São Vi- 
cente; Domingos Luis Grou e Antonio de Mace& que seguiram pelo interior afora; 
Nateus Luis Grou, filho de Domingos, Cabo de entrada; Pedro Dias, Salvador 
Pires, sogro de Bartalomeu Bueno da Ribeira; Pedro Leme, Lázaro da Casta, João 
de Prado, Francisco e Jemnimo Bueno. filhos de Bartolomeu Bueno, por alcunha 
o Anhanguera; Dlogo Braga, Baltazar Rodrigues, Manuel Soeiro, João Pereira de 
Souza. que sucedeu a Jorge Cnrrea; Domingos Rodrigues e tantos outros. 

Não podemos olvidar a aparatosa expedição ao Sul de Antonio Raposo Ta- 
vares na qual se engajaram Amador Bueno e seus irmãos. A marcha iniciada em 
1628. prolongou-se até 1638. Arrasaram os paulistas a província de Guaíra, asse- 
nhoreando-se das reduções de San briguei, Santo Antonis, Jesuç Maria, Encama- 
ción, San Xavier e San José. Na volta, são centenas e centenas de indios guaranís 
que chegam cativos. Muitos morreram pelo caminho. 

Amador Bueno participa também da Coluna que, sob o comand3 de Francisco 
Bueno, investiu contra a Província do Uruguai, obrigando o inimigo a atravessar 
o rio desse nome. 

Fidalgo em trânsito 

Entre os fidalgos estrangeiros que conheceram São Paulo no fim do século 
XVI e comep do século XVII, destaea-se D. Luis de CBspedes Xeria, capitão-ge- 
neral do Paraguai, que por aqui transitou, em 1628, a caminho de seu governo. 
No Rio, casou-se com D. Vitória, filha de Salvador Corrêa de Sá. A Felipe IV, 
escrevia o fidalgo em 1628, denunciando os paulistas como autores de «Ias ma>-o- 
res maldades, trayciones e valiaquerias que hazem ni an heeho vasaiios sujos». 

Segundo suas informações ao rei, a população era nturbulentissima» .Entre- 
tanto, declara D. Luis ter sido muito bem tratado na vila: «fui muy bien rece- 
bido y regalado por todas 10s moradores: estaré siempre reconocidou. Singular 
reconhecimento - comentou Taunay. 

D. Luis - a m o  nos conta Aureliano Leite - entra em atrito, em São Paulo, 
com Amador Bueno e, de um modo gerd, com as paulistas. Arrogante, cuidava. 
em primeiro lugar, de seus interesses pessoais. 

A D. Luis de  Cgspedes Xerfa devemos, contudo, o primeiro documento oficial 
cartográfiori, quando esse capitáo-general desceu a Tietê. Gastou 19 dias pari 
atingir o Paraná. Em relatório ao rei, descreve D. Luis os perigos vencidos nas 
corredeiras, assim como se referiu aos animais ferozes que encontrou. Viu antas, 
tigres e até leóes.. . Da jornada, deixou uma etopografiau, como no tempo se 
chamava, uma das maiores preciosidades (para nós) do Arquivo General das 
indias, em Sevilha. 33 talvez o mais antigo mapa de penetração do Brasil. Dele 
consta também o primeiro documento ieonográfico da  vila de São Paulo. 

Pouca depois da chegada de D. Luis a Assunção, ali foi ter sua mulher, D. 
Vitória de Sá, passageira de comboio conduzido por um dos maiores sertanistas 



pauiistas, André Fernandes, um 63s três irmãos fundadores de Parnaiba, Itú e 
Somcaba. Era. provavelmente, a primeira brasileira de alta gerarquia que se 
atrevia a viagem pelo sermo desconhecido (14 ' .  

Entre a s  principais figuras que sob o Dominio Espanhol para cá foram des- 
pachadas, uma se destaca pela participação direta que teve no progresso da  Capl- 
tania de Sã3 Vicente e indireta na expansão territdial do Brasil. Retiro-me a 
D. Francisco de Souza. fidaioo de antiga linhagem. nomeado. em 1591. gover- - -~ - . - .  . . 
nador geral.. 

Era homem inteligente, de boa cultura. elegante e politico muito hábil. Sim- 
pático e maneiroso, chegou a ser chamado aD. Francisco daç Manhasn. A manha, 
nota WashllgtQn Luis em um de seus livros, era, aliás, apanágio dos Souzas.. . 

«Nada mais encantador do que sua afabilidade>, di-lo Frei Vicente do Sal- 
vador. Segundo o historiador franciscano, <com o ser benigno, conserva sua auto- 
ridade3. Seu defeito era a prodigalidade. Um mão aberta, como hoje se diz. E 
certo, porém, que reaiiwu muitas obras, no que aplicou bem os régios dinheiros. 
Construiu fortalezas, manteve ativa a vigilância da  costa infestada por corsários. 
O mais importante, Mavia, no seu governo, foram as entradas que enviou ao 
sertão, a primeira a de André de Leão. Ajudou a formação da bandeira de Nico- 
lau Barreto. que seguiu na direção da Alto São Francisco. Mandou ele devassar 
o Vale do Paraiba, como caminho para atingir as  gerais. Cumpria assim a mbsáo 
principal que o trouxe à terra nova - a da  descoberta de riquezas minerais, para 
abastecer de ouro a coroa ibérica, preocupada em alargar seus dominios ri:). 

O Brasil paderla ser considerado a mais impartante das possessões que Felipe 
I1 havia agregado à sua coma, pois que as colõnias da  Ásia iam em manifesta 
decadência e o comércio do Oriente, desde o principio, longe de criar raizes em 
Lisboa, não serviu senáo a dar maior importância ao mercado de Amsterdam 
e a fawr levantar a Holanda (Viwande de Porto Seguro). 

D. Francisco de Souza veio. pela primeira vez, a São Paulo, em maio de 1599, 
acompanhando-o luzido séquito, além de engenheiros, mineiros, fundidores ' e  
ontms operários especializados <li.>. Merecem citação os engenheiros: Domingos 
Rodrigues. %cio de Filicaia e Wilhem Jost Tem Glimmer. Criou vários carogs na 
então rudimentar administração da  vila e fez de São Paulo como que a Capital 
da Capitania, instalando aqui a sede do Fôro. Oficialmente, só em 1681 é que 
São Paulo se tornou Capital da Capitania de São Vicente, por ato do Marquês 
de Cascais. 

A 11 de abril de 1602. é o fidalgo substituído por Diogo Boteiho. Regres- 
sando a Madrid, convenceu o rei da existência de minas no Brasil e conseguiu 
com sua solércia (e sem muita demora) fosse o governo dividida em dois. pas- 
sando as Capitanias do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Vicente a constituir 
a Repartição do Sul, cujo governo, é claro, lhe coube (2  de janeiro de 16081 - 
com o pader, alçada e salário que tinha o governador geral. Voltou em janeiro 
de 1609, aqui falecendo em 1611. Sucedeu-o no ano seguinte Gaspar de Souza. 
que recebeu o Estado novamente unida. 
- Creia-me V.M. - dizia a Felipe 111 o Governador D. Diogo de Menezes 

por volta da segunda década do século XVII - que as verdadeiras minas do 
Brasil são o açúcar e o pau-brasil, de que V.M. tem tanto proveito, sem lhe 

(14) Taunay - "O Bandeirismo e os primeiras caminhos do Brasil" - 1946. Cu7sa 
de Bindewologia. Quando diretor-geral do Departamento Estadual de Informações 
(governo Naeeda Soares) criei esse Curso por sugestão de Cassiano Ricardo e Osmar 
Pimentel. 

(15) Humboldt avaliou os metais preciosas saídos da América para a E s ~ a n h a ,  
entre 1492 e 16W, em 742.8W.mO piastas ou. seja, E 160.KO.WO - Oitave Noel - 
"I~iatoire du Comeree du Monde", 4% História Econdmiea do Brasil", de Roberto 
Simonsen. 

116) s ó  com a vinda de D. Francisco. teve a vila sua primeira mercearia: n 10 
de abril de 1599 providenciava a Camara para que tivesse s gente. casa de venda de 
cousas de comer, dando~se para isso j u m e n t o  a Narcas Lopes (CaPiStrano - "Prii- 
legomenos" a R e i  Yieente do Salvador - "IIistbria do Braeir, 1948. 
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custar de sua fazenda um só vintém 071. A alusão é clara. Referia-se à divisão 
do governo do Brasil em dois e da  presença em São Paulo de D Francisco de 
Souza, fomentando a procura de minas e a penet,ração. O futuro tlesmentiu 
D. Diogo. 

Não é relevante esmiuçar se era ou não contraditória a personalidade d e  R 
Francisoi de Souza. Não importa muito se, homem de açáo s energia, desperdi- 
çava, àS vezes, precioso tempo na fútil tarefa de distribuição de mercês. O fato 
preponderante é que São Pau10,começou a despertar M> alvorecer do século XVII 
com a ativação das entradas, resultante das suas instiga*,? aos paulistas Deci- 
siva Para o Planalto foi sua ação desassombrada, gbjetlvando o descobrimento 
de minas. 

Foi ele um convicto das riquezas minerais do Brasil e um obçtinado ia sua 
peiquisa. Com tal certeza que nenhuma desilusão conseguiu abalar seu, ânimo. 
Foi o promotor e o metcdizador dos veiculos que. posteriormente, criaram, quase 
que Por completo, nossa nova feiçáo geográfica. Antes dele, eram as entradas ao 
160, os bandos desordenados dos aventureiros ou da gente de guerra,. Sob sua 
regência, tudo foi disciplinado, com divisões militares, com ouvidares de campa, 
escrivães partidores, capelães e ,  o que é relevante, com Mteiros preeçtabelecidos 
(Francisco de Assis Carvalho Franco, i n  *Dicionário de Bandeirantes e Sertanis- 
tas do Brasil*, São Paulo, 1954). 

Fato surpreendente assinalou o fim do Domínio Espanhol em ,São Paulo: a 
aclamação de Amador' Bueno - rei < , S i ,  movimento rebelde que seria, na opiniãi 
de F+ei Gaspar, fruto de uma reação espanhola. Mas, Amador Bueno n ã o  qms 
* ,.n",,D 

~ a d a  mais é preciso acrescentar ao fasciananteepisódio, depois da pa- 
lavra, brilhante e autorizada de Aureliano Leite, historiador dos mais conS- 
picuos e que sobre o assunto publicou obra d r  grande valor e que merece 
ser lida. ~ ~ . . 

~. 

Bandelrismo 
. . 

Grandes tmncos bandeirantes eram. como se sabe, de procedência. hispãnica. 
Desde 0s primórdios' da colonização, vieram numerisos espanhóis fixar-se em São 
Paulo, O que foi facilitado pela continua navegação eastelhana em direção aoRio 
da Prata e pelo fato de, pelo espaw de 60 anas, serem lusos e casteihanos subar- 
dinados ao mesmo rei. Entre esses espanhóis, podem ser alinhadas: 
- Bartolomeu Bueno, alcunhado ao sevilhano». Caçou-se com uma filha de 

Salvador Pires, homem de grande prestígio na vila. Pai de Amador Bueno. Dele 
descendem os dois Anhangueras. os que incorporam Gaiás ao território nacio- 
nal. E dele descende também Frei Gaspar da  Madre de Deus, o sábio cronistz 
beneditina. 
- Baltazar de Godói. chamado <o ccastelhano,, nobre de b3a estirpe. e Fran- 

cisco de Saavedra, genros de Jorge >roi-eira.. Descende de Baltazar o sertanista 
Gaspar de Gadói Colaço; José de Camargo. sevilhano, cunhado de Amador Bueno: 
mmás  Lopes de Camargo, um dos fundadores de Vila Rica: José Ortiz de Ca- 
margo, Martim Wrnandes Tenório de Aguiar, desaparecido nos sertões do Pa- 
raná; Bartolomeu de Quadros, provedor e administrador das minas; Bernardo de 
Quadros, 3Yancisco Martins Bonilha, Ftancisco José, Pedro Reudon. 

Devemos concordar com os historiadores que ereditam a eçsa contribui~ãa do 
sangue castelhano certos traços da personalidade do paulista. como a sisudez, 
circunspec~áo, reserva, retraimento, sem falar no sotaque caracteristico de seii 
falar pausado. Não pode, igualmente, ser esquecida a influencia da iingua eçpa- 
nhda na Capitania de São Vicente, que, para muitm, se cacaçtelhanizau,> um 
tanto, falando um português corrompido. 

(17) AV. Severin de Paria - "Histiiriri Portunuesa P de outras proriiiciis do Oci. 
<lente'' (1610~1640). 

(18) A noticia da restauracáo da iridependencia d e  Portugal e aclamueão d e  D. 
João IY aqui chegou a 17 de marw de 1641. 



74 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOG-FICO DE S. PAULO 

Rugendas considerou que muita coisa no caráter e costumes dos paulistas tem 
raizes na infiuência do sangue espanhol, como hábitos simples, ausência de luxo, 
mesmo entre as classes mais elevadas. Outra observação: a música, a dança e a 
conversação em lugar do jw, divertimento principal em outros centros urbanos 
brasileiros. 

Explica o andeirismo, não apenas o espirito forte e a ambição do paulista, 
mas @mMm a presença do castelhano. Alguém disse (e com razão) que o Ban- 
deirismo tem muita de espanhol, cuja fascinação pelo que é heróico foi temperada 
pelo idealismo lirico-sentimental do português. 

A Bandeira, na expressão feliz de Cassiano Ricardo, é o Brasil por ante- 
cipação. 

Acho ainda pálido - escreveu Cláudio de Sousa - o orgulho do paulita 
de hoje por sua nobreza original, pois herdeiro de conquistas que abrangem ter- 
ritório igual ao de muitas nqões  Juntas, razão tinha para considerar sua história 
um capitulo grandioso da História do Braçil. Bairrismo - acrescentou o çau- 
doso escritor e ieatmlogo - é termo quase ridiculo para glória que fulgura além 
das fronteiras nacionais. 

Prós e Contras 

O Dominio Espanhol teve como conseqüência má para o Brasil atrair a ini- 
mizade e cobiça dos inimigos de Castela, entre eles, ingleses, franceses e holan- 
deses. Mas, por outro lado. lucrou o Brasil nesse período, porque desapareceram 
as fronteiras na América. estimulando a penetração. Numerosos e valorosos co- 
lonizadores espanhóis cooperaram no esforço de ampliar nosso território. Saldo 
extramamente favorável. portanto, deixou a governança filipina. 

D. F ranc iw de Souza ligou seu nome ao impulso que tiveram as Bandeiras 
Sem esse Impeto, não sabemos se os Anhanguera, Femão Dias. Borba Gato e 
tantos outros paulistas de invencivel audácia teriam chegitdo Bs culminâncias 
espantosas que atingiram. Eles não se imortalizaram simplesmente: etemiZ%ram, 
na História, a fibra de um povo que conquistou o sertão e deu ao Brasil um 
novo, sugestivo, grande destino. Cabe ãs novas gerações dignificar o passado. 
compreender o presente e acreditar no futuro. 



D. FRANCISCO DE SOUSA - GOVERNADOR 
DO ESTADO DO BRASIL, PROVÍNCIA 

PORTUGUESA ULTRAMARINA 

Tito Lívio Ferreira 

Há em toda e em cada geração, uma faixa etária, isto é, uma fase única, 
especial e irreversivel chamada Mocidade. Guerra Junqueim define a manhá da 
vida: nA ,Mocidade é wmo a flor da lotus - Que em cem anos floresce apenas 
uma veeu. Malherbe havia escrito antes: eEt Rose, eile a vecú ce qui vivent 
1es roses l'espace d'un matin». Soubesse português e a poeta francês teria escrito: 
Rosa viveu o que vivem as msas, o espaço de ua manhã. E passada a manhá, 
a rosa se desfolha toda. E as pétalas rolam pelo raso chão ao sabor do vento. 

Assim é a mocidade: tem a vivència apenas de u'a manhã. No meio-dia, 
ou seja, na  idade madura. a vivéncia se apoia na  experiência. E sobre a tarde, 
a vivéncia e a experiência ressurgem na memória humana a juventude ida 9 
vivida, remrdando-a. 

Toda esta filosofiasinha já era. como se diz agora. Mas o já era repousa 
no já é, assim como o que foi repousa no que existe. Assim, agora, em nossos 
dias tumultários e tumultuad~3s quizeram envolver a juventude em papel celofano 
chamado «poder jovem%. Mas foi a poder jovem, ou seja, a juventude do Exér- 
cito Romano, o mnstmtor da grandeza do Império de Roma. Foi o poder jovem, 
Isto é, a juventude da Cavalaria Medieval, a força maravilhosa das Cruzadas. 
Ainda o pcder jovem. isto é, a juventude portuguesa dos séculos XV, XVI, XVII, 
XVIII, durante quatm centos anos, a criadora da grandeza planeta1 do Império 
de Portugal, ao descobrir e reconhecer geograficamente, mais de dois terços do 
Mundo, para dar ao Mundo novos Mundos. no expressivo decaçsilabo de Luiz 
de Camões. Es&a juventude, esse poder jovem lusitano está imortalizado no 
poema épico dos sLusíadasu, a obra do p e t a  do Renascimento, cujm quatmcen- 
tOs anos de publicaçáo neste ano de 1972 que estamos wmemorando. Foi ainda 
o poder jovem, ou seja, a juventude lusobrasilindia. treinada pelos portugueses 
das séculos XVI, XVII, XVIII, o realizador da soberba epiWia do Bandeirismo 
Lusopaulista em prolongamento ao expensionismo oceãnieo dos portugueses, isto 
é, d a  juventude lusiada renascentista. 

E assim, a juventude lusobandeirante era o poder jovem dos soldados da 
Ordem de Cristo engajados, de corpo e alma, na batalha secular para dilatar i. 
Fé e o Império do Vice-Reino do Esta& do Brasil onde seria feita pela Com- 
panhia de Jesus a semeadura glori,isa do lusocristianismo e onde irradiam a 
civilização grega, o espírito juridica romana e a teologia judeocriçtã. 

Tudo isto vem a propósito de D. Francisco de Souza, Governador do Estado do 
Brasil, a quem mestre Afonso Taunay chama «o veradeiro promotor do bandei- 
rismo» lusapaulista. D. Francisco de Sousa fora nomeado em 1590, isto é, na 
fase dos Filipes de Espanha. embora fosse português pela naturalidade. Iniciadc 
em 1580, e domínio dos Filipes termina em 1640. E suas origens remontam aos 
primeiros séculos do Mundo Romano. Após o século V desaparece o Império de 
Roma, cujaç provlncias latinas se desagregam. O Ocidente romanizado continua. 
A Itália, a Dácia hoje Romènia, a s  Gálias hoje França e Bélgica, a Britãnia 
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agora Inglaterra, Acaia atualmente a Grécia, a Judéia na Ãsia Meno,r o Egipto 
e a Numidia na Africa, a Hispania e a Lusitãnia na peninsula ibérica compu- 
nham o Império mais bem organizado e mais culto do Planêta. A Lusitania fica 
provincia do Reino de h ã o ,  na Ibéria. No fim do século XI, com o movimento 
das Cruzadas e das guerras de reconquista cristã. forma-se o condato de Por- 
tucale dado de presente por Afonso VI, Rei de Leão, a seu genro Henrique de 
Wrgonha, casado com -D. Tereza. De Borgonha, na França, Porque lá servira 
como soldado da fortuna. E Luia de Camóes, nos «Lusiadas» (III-XXV) informa: 

. , 
aDes$s Henrique, dizem que segundo 
'Filho dum Rei de Húngria experimentado, 
Portugal houve em sorte que no mundo 
Então não era ilustre nem prezado; 
E, para mais sinal de amor profundo, 
Quiz o Rei Castelhano, que casado 
Com Teresa, sua filha, o Conde fosse 
E c3m ele das terras tomou passes. 

Filho segundo de um Rei da Hungria, o Conde Henrique de Barganha ins- 
tala a sede do seu governo em Portucale, na  foz do Rio Dauro, onde hoje está 
a cidade do Port.3. Em 1140, em pleno século XII, o filho do casal D. Henriqun 
de Borgonha e Da. Teresa de Leão, o jovem Afonso Henriques à frente do poder 
jovem formado pela Cavalaria Fortuguesa, cria o Reino de Portugal, m m  terri- 
tório, povo e governo. A Lusitania. antiga provincia de Roma, é a primeira 
a constituir-se em nação independente, no mundo mmanizado. E Portugal nasce 
de um dote de casamento. 

Por isso mesmo. as Reis portugueses continuam a casar-se com princesas 
de Castela. D. Denis. o poeta e lavrador. da dinastia afonsina ou de Borgonha, 
contrai núpcias com Dana Isabel de Aragão, a Rainha Santa de Portugal. ca- 
nonizada em 1625, a qual jaz e venera-se em Coimbra. D. Denis tinha apenas um 
defeito: o de ter-se casado com uma santa, porque ele por ser poeta. nada tinha 
de santo. Na segunda dinastia, na joanina, D. Duarte casa oJm Dona Leonor, 
filha de.Fernando I de Aragão. E na dinastia de Aviz. chegamos a D. Manael 
I, o Venturoso. em comecos de Quinhentos. 
' 

D. Manoel I casou primeiramente com Dona Isabel, filha dos Reis de Cas- 
tela, viúva de D. Afonso. seu sobrinho. D. Afonso era filho de D. João I1 de 
Portugal e de Dona Leonor de Lencastre, a criadora da Santa Casa de hrisericór- 
dia de Usboa, o primeiro' hospital desse ggnero estabelecido no Mundo. Lmnor de 
Lencastre é portuguesa. Do casamento de D. Manoel I com Isabel de Castela nasce 
D.' Miguei da Paz, falecido em tenra idade. Em seguida, o Venturosa casa com 
s u a  cunhada Dona Maria de Castela de cuja união teve entre outros, D. João 
I11 e o cardeal-Rei D. Henrique. Nb terceiro matrimônio, D. Manoel casa com 
Dona Leonor, filha de Filipe I de Castela. noiva de seu filho D. João 111, o Rei 
Humanista. Teve descendências daç três princesas de Espanha. E uma delas, 
por morte de D. hranoel I casa-se com Francisco I. Rei de Franca. 

Sucessor de seu phi, D. João 111 casa-se com Dona Catarina, filha de Fe- 
lipe I de Caçteia. Dona Catarina era cunhada e vai ser nora do Venturoso. 
Do casamento de D. .T&o 111 oim Dana Catarina nasce Dona Maria orineesa - - ~ ~ ~ -  ~ ~-~~ . - ~-~~ -~ ~~ - ~ - -  , . ~~ 

lusitana casada com Fiiioe 11. fiiho de Carios V. Rei de Esoanha. 0 ~ ú n i c o  filho 
homem da casal D. ~oáo'111 é catar inade   ast te li, é o prhci&e D. João caçado 
com sua prima Joana da Ãustria, filha de Carloç V, Rei de Espanha, casado 
com Isabel de Portugal. E irmã de Filipe 11. Pouco dias após a morte do 
principe D. João, sua mulher Jaana d a  dustria dá à luz D. Sebastiâo, her- 
deiro do trono lusitano. Viúva. coberta de luto, reclamada por Castela, Joana 
retira-se para a cõrte de seu pai Carlos V. D. Sebastião vai ser criado e edu- 
cado pela avó, h n a  Catarina da Ãustria, regente do trono. Joana da Austria. 
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Padre Francisco d e  Borja chega a Lisboa em 1553. Joana da Áustria o re- 
cebe com alegria insopitável, escolhe-a para seu direitar espiritual e abre-lhe 
o intimo de sua alma, sem temor e sem desmnfiança. Francisco de Borja vai 
dirigir, com habilidade a consciência de Joana da Ãustria w m  laços de veludo. 
como ele dizia. E iria ~conscientizá-lah, na linguagem de agora e, segundo 05 

planos politicos de Carlos V.  
O tempo se encarregará de realizar, mas pelo avesso, o sonho de D. Manoel 

I, o Venturoso, quando traçara, ao casar w m  três princesas espanholas, o pro- 
jeto de interligar Portugal e Espanha numa só unidade: a Monarquia Wrtu- 
guesa. Não vinga o seu designio. Carlos V priepara com habilidade e inteligên- 
cia, do fundo silencioso do seu retiro conventual, a união das duas coroas sob o 
dominio de Castela. Para issa muito contribui a energia aveludada e envoivente 
de D. Francisco de Borja unida ao misticismo fervorosa e sincero de Joana de 
Austria, mãe de D. Sebastião e achbernadoran de Castela. E, mesmo sem os 
encargos administrativos do Reino de Eswnha ,ela continua a ser uma religiosa 
uma «jesuitisa» áustera e grave, a interessar-se pelos negócios poiiticos das duas 
Monarquias. 

Mortos Inácio de Loiola e D. João 111, e Rei Humanista, quase ao mesmo 
tempo. no espirito e na alma da Companhia de Jesus o destino de Portugal eçta- 
va selado. D. Sebastião sobe ao trono de Portugal, por ter atingido a maiori- 
dade, para desaparecer nos areais do continente negra. «Estava-se a 4 de agosto 
de 1579. De repente, interrompera Anchieta e lição, ficara estático e muito 
conturbado. dissera-lhes, aos alunos da escola: aEl-rei acaba de perder-se em 
Africas. «E era exatamentae o dia em que D. Sebastião e a flor da naqão por- 
tuguesa cairam nas planicies fatais de Alencar. Quibir~,  escreve mestre Afonsa 
Taunay («Sobre os úitimos anos e o processa de Anchieta~.  Anais do Museu 
Paulista. VII-504-5051 

O Cardeai-rei D. Henrique, último filho de D. Manoel ,o Venturoso, irmão 
de D. João 111, o Rei Humanista, e tio-avõ de D. Sebastião. sobe ao trono lusi- 
tano. Morre P u c o  depois sem deixar descendência. Em 1580 Filipe 11, d e  Caç- 
tela, recolhe a herança da Monarquia Portuguesa. O povo português atribui esse 
acontecimento ao cardeal-rei, para dizer em verso: 

Viva o cardeal D. Henrique 
no inferno por muitos anos; 
porque deixou Portugal 
em herança aos Castelhanos 

Filipe I1 de Espanha e I de Portugal, fez-se jurar rei nas Cortes de Tomar, 
em 1581. Prometeu. por escrito, respeitar as priviiégioç, as liberdades e Cortes 
Próprias do povo lusitano, ao nomear-lhe governadores, prelados e funcion8rios 
Portugueses; guarnecer as suas praças apenas com tropas portuguesas; conser- 
var-lhe a moeda. armada e exército, administração e lingua própria; cuidar das 
Provincias continentais e ultramarinas, em suma, promulgar medidas que garan- 
tissem a Portugal ampla autonomia, sob o regime da união pessaal, com rem- 
nhecer aos portugueses o direito de recusarem sujeição. vassalagem e obediencia. 
sem perjurio ou crime de inconfidencia. isto é de lesa-majestade ao rei que não 
cumprisse essas obrigações assumidas por Filipe I1 de Castela e I de Portugal. Ao 
se tornar rei das duas nações peninsulares, o monarca de Castela não fez a unida- 
de das duas Monarquias. Tão pouco as portugueses deixaram de ser pirtugueses. 
Eram vassalos da Monarquia Portuguesa, embora náa tivessem Rei, a caracte- 
rística da independencia do povo. Portugal e Espanha formaram uma Monarquia 
dualista. Embora sujeitos ao mesmo Rei, os vaçsalos portugueses conservam seus 
estatutas, foros e privilégios próprias e distintos: sua organização portuguesa de 
administração, vedadas aos castelhanas e suas fronteiras terrestres e psicológicas 
sempre vivas, na  Europa e nas Americas. Nesas  condi~ões, o Eçtad.2 do Brasil 
continua pravincia d a  Monarquia Portuguesa, lusitano na sua estrutura politica. 
e administrativa, com a lingua portuguesa falada pelos <portugueses de1 Brasil? 
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como nos designavam os espanhois do Paraguai. As autoridades nomeadas para 
governá-la eram portuguesas, as leis, foraiS. decretos, estatutos eram nitidamente 
portugueses. Assim, o Estado do Brasil continua integrado na Coroa Pirtuguesa 
e seus povoadores, nascidos em Portugal ou aqui, são vassalos da Monarquia Lusi- 
tana. assim como os povoadores da América Espanhola são castelhanos. E tudo 
isto foi bem especificado e estatuido em pleno regime filipino, quando o Conselho 
das adias ,  sediado em Lisboa, mais tarde Conselho Ultramarino, em 1606 declara: 
<Tão portuguès é o que nasce e vive em Goa ou no Brasil ou em Angola, como 
o que vive e nasce em Lisboaa. (Francisco Mendes da Luza. A Concepção da 
unidade de Portugal, continental e ultramarino, através de um documento dos 
primórdios do século XVIIa. 

Neste contexto histórica, a 19 de dezembro de 1590 D. Francisco de Sousa, 
português pela naturalidade, é nomeado Governador Geral do Estada do Brasil, 
Patrimõnio da  Ordem de Cristo. Filho de D. Pedro de Sousa, senhor de Beringel 
e nobre da antiga linhagem, D. Francisco de Sousa, na mocidade vai servir em 
Tanger, na  Africa, debaixo das ordens de "D. João de Menezes, um desses muitos 
e espantosos fronteiros espalhados pelo mundo lusitano, atraves da vastidão do 
globo», escreve mestre Afunso Taunay. 

Quando seu Rei, D. Sebastião parte para a infeliz jornada de Alcacer Kibir, 
D. Rancisco de Sousa segue como comandante de um dos galeões da  esquadra 
portuguesa, cujo almirante era seu tio D. Diogo de Sousa. Não assiste a*, trágico 
dia de 4 de agosto de 1578, quando a autonomia do Reino foi sepultada nos areiais 
do continente negro. Como outros vassalos da Monarquia Portuguesa aceita a 
situação politica vigente e alcança as bias graças do governo castelhano para 
ser nomeado Capitão-mor da vila de Beja, no Alentejo. em Portugal. Em Beja 
nascera, pouco antes. Antonio Raposo Tavares, o maior bandeirante lusobrasi- 
leiro. Em 1588. D. Antonio, p io r  do Crab.  tenta apossar-se de Lisbos, com auxi- 
lio de poderosa tropa inglesa sob o comando de Drake. D. Francisco de Souça 
arregimenta os seus soldados, para reforçar o exercito do Duque de Bragança. F: 
as forças do Prior do Crato foram batidas e destraçadas. 

Iago depois, ei-10 nomeado governador da Mina. em Angola, para onde não 
segue. Outro cargo o espera. Francisco Giraldes fora apontado para Governador 
Geral do Estado do Brasil. Por duas vezes tenta sair da foz do Tejo. onde está 
o porto de Lisboa. Não consegue a navio sair barra a fora. A tempestade o 
fez arribar a Lisboa após as duas tentativas. Pouco depois falece sem deixar a 
terra portguesa. Para o cargo de Governador Geral do Estado do Brasil, por 
indicação do GInselho de Ministros portugueses com sede em Lisboa, Filipe I1 
nomeia, como Filipe I, D. Francisco de Souza. E Ble aporta a Salvador da Bahia 
a 9 de junho de 1591. 

Dotado como poucos de aguda percepção, D. Prancisco de Sousa é bem o 
partupuês de inteligência universalista e de tradiçóes romanas. Atilado. ativo, 
operoso, ele traz esboçado o programa de obras nataveis a realizar, como realiwu, 
constante de tres pontos: promover as expedições de devassa, povoamento e civi- 
lização dos sertoes. para a descoberta de ouro e pedras preciosas: fazer a conquista 
do Rio Grande do Norte e, incentivar a*, mesmo tempo, a defesa dos litorais. 
numa extensão de 9.500 quilómetros de costa, das arremetidas constantes dos 
piratas e oorsários franceses, ingleses e holandeses. E esses ladrões do mar ronda- 
vam as nossas praias expoçtas à sua cubiça. 

D. Francisco de Sousa tinha uma singular elegancia, no trajar, no viver, no 
agir, embora vivesse numa sociedade mista, isto é, onde homens e mulheres viviam 
vestidas enquanto outros homens e outras mulheres andavam nus, como Deus os 
puzera no mundo. E dai Afonso Taunay observar: aDos nossos grandes Gover- 
nadores Gerais primevos apresenta-se-nos Tomé de Sousa como um homem de 
critério, valor e firmeza. Vemos em Mem de Sá (Desembargador em Portugal!, 
o incansavel e esclarecido servidor da  coroa de seu rei, capaz de todos os sacrifi- 
cios, guiado pela melhor inspiração. Pertencem ambos kquela categoria dos prodi- 
giosos capitães que fizeram Netuno e Marte obedecer ao peito lusitanoa. 
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O DeYembargador!Mem de Sá é o homem de tradiçóes romanas, de alta 
cultura juridica e humanistica obtida na Universidade de Coimbra. D. Francisco 
de Sousa Cambem de relevo cultural e deçcortino político, «pertencia a uma época. 
escreve Taunay, a uma geração cheia de osntrastes, a última das grandes -navegad 
@eõ, conquistas e-descobertar (portuguesas) que estava a dar os seus derradeiros 
e grandes nomes com Ruy Freire de Andrade e Pedro Fernandes de Queiras. 
Além de ser homem cuito, D. Francisco de Sousa era de encantadora afabilidade, 
Tinha o caplomd de gracd seigneur~ sem exageros. Era o tipo do homem condutor 
de homens de lider natural sem artificios.. Mal chega a Salvador alcança notória 
simpatia, ao correr a noticia de que fora devotado enfermeiro dos seus compa- 
nheiros de viagem atingidos p r  epidemia dizimadora. Escapara do mal, para cair 
doente no desembarque. Trata& pelas jesuitas foi salvo. E ao receber a noticia 
da morte da  mulher, fica extremamente abatido. E resolve não regressar mais a 
Portugal, mas ficar no Brasil até a morte. 

De D. Francisco de Sousa escreve Frei Vicente do Salvador, cujo nome antes 
de ser frade era Vicente Rodrigues Palha. estas palavras: «Foi o mais bemquisto 
governador que houve no Brasil, lunto com ser o mais respeitado e venerado; 
porque com ser mui benigno e afavel, conserva a sua autnridade e majestade, 
adpiravelmente, e sobretudo o que o f e z  mais famoso foi a sua liberalid~ade e 
magnificencia, porque. tratando as mais, do que M o  de levare  guardar, ele sá 
tratava do,  que havia de dar e gastar, e tão inimigo era do infame vicio da 
avareza a meio em a virtude da liberalidade consiste e inclinava para o extremo 
da prodigalidade, dava a bons e maus; pobres e ricos, sem lhes custar mais que 
pedi-la, donde costumava dizer que era ladrão quem lhe pedia a capa, porque. 
pelo mesmo casa, lha levava dos ombrosu. 

Essa prodigalidade não recomenda muito os homens de Estado, principaimente 
essa falta de cuidado na distribuicão dos beneficios, referida por Frei Vicente. 
Alguem poderá alegar que D. Francisco de Sousa era pródigo em favores porque 
o dinheiro não era dele, e ra  do Rei a quem servia. Mas a seu Rei devia prestar 
cantas de seu governo. E ele parece contar com o apoio e confiança de seus 
superiores. prque em matéria financeira ecortou largos sempre o senhor de 
Bei-ingel. Não só gastava os recursos ordinários, ou seja, a renda dos dizimos do 
Rei isto, e, o imposto recebido em especie, um décimo da quantidade produzida, 
como aplicava dinheiros em depósitos a seu bel prazer, criava taxas extraordina- 
rias de exportação do asucar ou requisitava emprestimos dos comerciantes, mesmo 
em condições excepcionais. Assim, a seu armador Diogo .Querido, ao regressar da  
Ásia aporta em Salvadou' da Bahia. E não hesita em tomar-lhe. por emprestimo, 
trinta mil cruzados a serem pagos em Lisboa com um simples vale. 

A verdade, porém, é que si &-Rei tanto alargava a mão de Dam Francisco.>, 
ele fazia boa aplicação das dinheiros régias. Nesse oso, ultimou a conquista e 
pacificação da Paraiba e do Rio Grande do Norte, construiu grande quantidade de 
fortaiezas no litoral brasileiro. pr!ncipalmente na Bahia, manteve ativa a vigilancia 
na costa onde rondavam ni, oiratasfranceçes inrleses e holandeses reoarou muitos -~~~ - ~.~~~ ~ ~ -~ ~~~~ ~ ~ ~ 

edificios oiibiicos. No enta&. é oreciso re&akar. além de sua oóerosldade como ~~~ - - ~ -  - ~, . , .~ ~ 

governador da &tado do Brasil, o quanto era habil politiro, hamem de modos 
osrteseç e afaveis como poucos. hluitos chamavam-lhe <Dom Francisco das Ma- 
n h w  pela sua afabilidade. Frei Vicente do Salvador escreve: <Nada dizis. ociosa- 
mente, sinão que como era prudente acariciava as  vontades dos cidadãos e natu- 
rais da terra» para acrescentar: *pouco aproveitara dize-lo de palavra, si não o 
puzera por obras?. 

Em começos de 1599, Dom Francisco de Sousa resolve a sua viagem Capi- 
tania de São Vicente. Já em abril de 1599 a Câmara de Vereadores da Vila de 
São Paulo dá.providencias para que «vindo o governadora tivesse o burgo Paulis- 
tan0 casa de venda de coisas de comer. isto é, um hotel, na linguagem de hoje. 
Marcos Wpes assume logo o compromisso de fornecer alimentação à comitiva do 
Governador do Estado do Brasil. Terá carne e beijus de farinha de mandioca. 
(Atas da C$mara de Vereadores de São Paulo. Vol. 2.57). E na F&s de 16  de 
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maio de 1599 I&-se que o (~ilustrissimo senhor Governador Dom Francisco de 
=usa (mandara dizer) em que hora está nesta Vila». ( 5 8 )  

Assim, pela primeira vez; Dom Francisco de Sousa chega a São Paulo entre 
10 de abril e 16 de maio de 1599. Desta vila vai ao morro de Arapiaha,  no 
local onde no século passado, foi instaalda a fábrica de ferro de Ipanema, perto 
de Sorocaba. Nesse local, chamado «Fabrica Velhan no Vale das Furnas, onde 
Afonso Sardinha tihna construido um forno catalão de fundir ferro, estabelece 
então, o fundamento de uma vila batizada com o nome de Nossa Senhora de 
Llonserrate, Senhora de especial devoção de Dom Francisco de Sousa. «Sendo 
casa que com o favor de Deus e da  Virgem de Monserrate venha recado de 
serem achadas a s  minas de prata». (Registo Geral, 1,124). E as  minas de Prata 
eram os sonhos dourados, ou os sonhos de ouro de Dom manciseo de Sousa. 

Pedro Taque; em nlnformação sobre as  minas de São Paulo e dos sertóes 
da  sua Capitania desde o ano de lá97 até o presente de 1772% escreve: nã vila 
de São Paulo chegou D. Francisco de Sousa no ano de 1599, trazendo uma compa- 
nhia de soldados e infantes do presidi0 (guarnição) da  Bahia, como capitão dela 
Diogo h p e s  de Castra e seus oficiais, e com um mineiro alemão Jaques de Oalte 
e um engenheiro também alemão, Giraldo Betink, vencendo cada um de ordenado 
2WS000 por ano». Na comitiva ainda veio o cirurgião Dr. José Serrão com a 
ordenada de 16$000 mensais. Os 200S00 mensais seriam hoje 100.000 cruzeiros e 
os 16$000 seriam hoje cerca de 8.000,00 cruzeirms por mes. Acompanha Dom 
Francisco de Souia, o gentil homem florestino. Baccia de Filicaja. E m  carta de 
Lisboa, 30 de agosto de 1608. Baccio da Filicaja informa ao Gráo Duque da 
Toscana, Ferdinando I, onde narra episódios de sua vida para dizer: <<. . .passei 
O mar Oceano as  partes do Brasil. onde logo um gentil homem portugues, chamado 
D. Francisco de Sousa (que servia de Governador Geral de toda aquela província) 
sabedor da minha chegada e curiosidade me ocupau com o cargo de Engenheiro- 
mór daquele Estado; e andando em sua companhia a visitar todo o Estado e 
suas fortalezas. Depois SAl. o mandou a descobrir certas minas de  ouro e prata, 
aonde fui em sua companhia, fazendo uma descrição de tcda aquela província.. . 
Linhas adiante. Filicaia escreve: «D. Francisco de Sousa, par outro lado, nomeado 
que foi Governador Geral do Estado do Brasil.. .» Observe-se a linguagem em- 
pregada por Filicaia. Nem uma vez usa a palavra «col,3nia». Patrimonio da  
Ordem de Cristo, a Pravincia de Santa Cruz foi crismada por D. João 111, o Rei 
Humanista. como Estado do Brasil de 1549 a 1639, d m a  data em diante até 
1815, Vice-Reina do Estado do Brasil, Reino dai em diante até 1822. na orgânica 
administrativa criada por D. João VI, o Rei Lusobrasileiro, fundador do Reino 
Unido de Portugal, Brasil e Algarveç. Quarenta anos mais tarde, em 1862, o 
Parlamento inglês toma por modelo o Reino Cnido de Portugal. Brasil e Algarves 
e constitui o Reino d a  Grã-Bretanha com a Inglaterra, o Canadá e a Australia. 
E daí O P~ofesçor Antonio Soares Amora em sua <História da Literatura Brasi- 
leira» dividir cientificamente a História do Brasil em: periodo lusobrasileiro de 
1500 a 1822 e pericdo nacional de 1822 em diante. 

Voltemos a Dom Francisco de Sousa. E m  1 0  de dezembro de 1599 está de 
regresso a vila de  Sáo Paulo. Confirma a nomeação de Diogo Gancalves Lasso 
no posto de capitão das minas descobertas. Visita as  minas de Jaraguá e Vutu- 
N n â  em fevereim de 1601. Cinco meses mais tarde, nomeia André de h ã o ,  Capi- 
tão d a  bandeira de sertanistas para penetrar no sertáo em b u c a  de minas de 
prata. Antes de André de h á o  houve outras bandeiras. Em 1585, Jeronimo 
Leão, Capitão govemrtdor da Capitania de São Vicente, é o Cabo maior de  uma 
bandeira aos Carijós, no sul do Paraná. E m  1586 Domingos Luis Grau comanda 
uma bandeira aos Tupiães. A bandeira de Domingues Rodrigueç é de 1596-1600. 
A bandeira de Afonso Sardinha é de 1598, informa o historiador e sertanista 
Manoel Rodrigues Ferreiri. em sua obra «O Rlistéria do Ouro dos hLartiriosn. 

A bandeira éra uma unidade civil com disciplina paramilitar. Nesse conjunto 
civilmilitar, apenas a oficialidada era portuguesa. cerca de 5 a 10% da  tropa. 
Esta era tupi e lusotupi. Numa bandeira, por exemplo de 1.200 homens, mais de 
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1.000 soldados eram tupis e lusotupis, armados de arco e fiexa. Em carta ao Rei 
de Espanha, Manoel João Morales, morador em São Paulo, escreve: <Ay en S. 
Pablo genta tan dada a la sildadesca, que desde que saien de la escuela andan 
wn  las armas en la mano, no wntra. 10s enemigos de V. Majestad, sino contra 
sus vasalios», isto é os castelhanos. Desde que saem da escola, aos 14 anosu, os 
jovens são educadas-e educar é dixiplinar- no exercicio das milicias, segundo 
ordens de Pom Francisco de Sousa. Ele, como Governador Geral do Estado do 
Brasil determina em 1610 que se fizesse o alistamento militar de &mia a gente 
de guerra», desde os 14 anos. inclusive os indios e o arrolamento de todas as 
armas, espingardas, espadas, arcos e flexas. (Atas da Camara de Vereadores de 
São Paulo 11-261). E por isso, mestre Afonso de Taunay intituia Dom Francisco 
de Sousa de <verdadeiro promotor do bandeirismou, isto é, do bandeirismo luso- 
paulistas, cujas bandeiras iriam cruzar, nos seculos XVII e XVIII, a América 
Portuguesa do Atiantico aos Andes, do Amamnaç ao Prata. Assim, os Portu- 
gueses de Sáo Paulo, .is Lusopaulistas, as Tupis e os Luçotupis medem o conti- 
nente lusobrasileiro palmo a palmo, devaçsando-o, povoando-o, civilizando-o. E 
povoar é civilizar, humaniaando. unificando, integrando. 



AMADOR BUENO E SEU PAPEL NA 
HISTÓRIA DE SÃO PAULO 

A SUA ACLAMAÇÃO A REI 

Aureliano Leite 

Para se chegar a êsse acintecimento seiscentista e à sua significação temos 
que começar no velho Portugal do século X N .  

Morto, então, o chamado Principe Perfeito, Dom João I1 (a  quem se deveu o 
inicio das grandes navegações por mares nunca dantes navegados), sem deixar 
herdeim direto, assumiu o Poder o Duque de Beja, Dom Manuel, o que segundo 
o velho Damiâo Gois, no seu estilo quinhentista: - «Não por certo foi sem 
causa permitiu Deus que viesse à herança destes Reinos este felicissimo Rei, pelo 
falecimento de oito pes.?cas que legitimamente o herdariam, se viessem.. . u  

O certo é que D. Manuel. apelidado a 0  Venturosou. se tomaria digno da 
magna herança recebida. Contrariando a política dos que entendiam que Portu- 
gal devia oontentar-se com os feitos náuticos realizados pelo seu antecessor, o 
novo soberano atimu-se logo a tres empresas formidáveis e vitoriosas, confiadas. 
a primeira, a Vaseo da  Gama. a segunda, a Pedro Klvares Cabral, seguidas da 
conquista da india por Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque. 

Em 1521. por morte do Venturoso, Dom Manuel, sobe ao trono o seu filho 
Dom João 111, crismado «O Piedoso>, por haver introduzido no reino fundado 
por Afonso Henriques a Companhia de Jesus e a Santa Inquisiçáo, aquela, de 
grande merecimento, esta, a maior vergonha da século, dizem muitos, com razáo. 

Relativamente à Inquisição, alguns, entretanto, a escusam e ate5 aplaudem a 
tortura e a fogueira, as quais nfomecem temas a coloridas e românticas descri- 
~ õ e s  e salvaram Portugal dos crimes hediondos dos heréticos contra o Espirit3. 
contra a Ordem, contra a Justiça, contra os bons coetuiness, escreve João 
Ameal, em sua bonita *História de Portugal», editada, em nova edição, aos 1949. 

Mal visto pelos cronistas que não lhe perdoam a mediocridade intelectual e o 
fanatismo religioso, o Rei Piedoso soube todavia voltar as suas vistas para o 
no- Brasil, não mais Brasilia sive Te- Papagalli, da Carta Marinha de Wald- 
seemuller. 

Deu. de 1631 em diante, os primeiros p a m  para a sua administração. 
Dividiu o nosso vasto territário em capitanias e, mais tarcle, em 1549, criou 

um Govêmo Geral com sede em Salvador, entregue a Tomé de Souza, ex-vice-rei 
das índias, sem dúvida notável administrador. Deve-se-lhe ainda confiar a cate- 
quese dos silvicolas aos soldados da  Companhia de Jesus, premiando-nos sobretudo 
com as figuras gloriosas dos Padres Manuel da Nóbrega e Jose de Anchieta. 

Dom Joãn 111 viveu até 1557. Todos os seus nove filhos havidos d a  i rmj  
do poderoso rei e imperador Carlos V, Dona Catarina. jã tinham desaparecido. 
Restou-lhe um neto, com perto de quatN anos, Dom Sebastião, a esperança da 
Dinastia de Avis. 

Durante a menoridade de Dom Sebastiáo, regeu os seus vastos territórios, 
primeiro. a sua avó, a referida Dona Catarina, e por último, o Cardeal Dom Hen- 
rique, seu tio-avo. 
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Entregue a sua instrução e formaçá,i moral a nobres e padres, criou-se o 
rei-menino numa atmosfera propicia a enchê-lo de sonhos guerreiros em defesa 
da ~é cristã e do Reino. Aos oito anos, já pensava em ficar maior, crescer, 
a fim de lutar e esmagar os hereges da  Africa, que desprezavam o Evangelho 
de N. S. Jesus Cristo. Significava km, alem do mais, vingar a longa dominação 
moura. com que Portugal fora humilhado e as expedições sem resultado de 
Dom Afonso V, contra Tanger e Ceuta. 

Com catorze anos, recebe o cetro de seu tio. o velho Cardeal D. Henrique. 
O rei-menino, consoante o magistral historiador Alexandre Herculano, %quis ser. 
descendente dos reis cavaleiros, dos reis municipais. dos reis chefes da reação 
cristã, no meio de uma n a ~ ã o  de bufarinheiros. de judeus-agiotas, de corte&s, 
de tartufos~. 

Éle só pensa no dizimar os mouros, os terriveis inimigos da cristandade, numa 
primeira expedição. Cantando dezenove janeiros, investe contra hlarmcos, na 
costa africana, atingindo Ceuta e Tanger. 

Regressa para Portugal, a@s a empresa sem proveito. Prepara-se para nova 
c temerária investida. a realizar-se em 1578. 

Tão certo estava da. vitória, no seu lamentável mas beio fanatismo, que recusou 
a proposta de paz do soberano marroquino Abd-Aimelique. 

A frente de p3deroso exército, desembarca no costado negro e chega a pene- 
trar o território africano. Toma posiyão já na extensa planura de Aicacer-Kibir 
Ai. dá-se o encontro frontal, de mmêço, favorável aos lusos, que, encorajados. 
atacam ferozmente o inimigo. Mas êste, atendendo ao apêlo dramático do Sultão, 
moribundo, volta-se, numa avalanche, contra os invasores e os vence, os esmaga, 
pelo número e pela fanatismo. 

A derrota é total. Não poupa o jovem e guapo Rei, que. a cavalo, formidá- 
vel, Lembrando um centauro, luta à frente de seiscentos homens saidos das maio- 
res fidalgos do Reino. ,No turbilhão da refrega, êle tomba, dizimados os seus 
fiéis e fanátiwç wmpanheiros. 

No final da  tragédia sangrenta, que foi feito de Dom Sebastião, vitima de 
sua admirável loucura, nessa primeira segunda-feira de agbsto? 

Foi trucidado pelos mouras, ao disputarem-no para cativo? 
Morreu no tremendo combate, corpo a corpo? 
Foi resgatado e levado para Portugal, jazendo na Igreja de 'Santa Maria de 

Belem, ou, como alguns hoje querem, no vasto Mosteiro dos Jerônimos, que Julio 
Dantas chama Luiadas de Pedra? 

Nada se sabe ao certo. Só se sabe que deixou o trono vazio e o inconsolável 
Portugal a braços com a confusáo, a anarquia, o caos. 

Há quem afirme (e Afonso Taunay entre outros o wnfirmal haver nascido 
dessa imensa desgraça a superstieão com a primeira segunda-feira de agbsto (data 
do fatal revés), que passou a ser considerada, então, c o m  dia aziago. 

Dom Sebastião manteve-se solteiro e casto. Não deixou prole. Ascendeu ao 
trono o quase setuagenário Cardeal Dom Henrique, seu tio-avó, irmão de D. 
João 111. POUM viveu O ancião, de saúde precária. 

Felipe ii, da Espanha, tirano e fanático. tio de Dam Sebastião, considera-se 
com direito à sucessão e exige o trono de Portugal. Queria ser Rei duas vezes. 

Mas consegue aclamar-se o Prior do Crato, Dom Antonio, filho natural do 
Príncipe Dom Luís e neto de Dom Manuel I, lago sobrinho do Cardeal Dom 
Henrique. 

Segundo P. Seguro (H" do Brasil, v. 1". pág. 468), o Prior do Crato chegou, 
para se manter no trono, a propor à F'rança ceder-lhe a Brasil a trow de 12.000 
infantes. 

O monarnt castelhano náo se conforma. Faz invadir Portugal pelo Duque 
D'Alba, à frente de trinta mil homens. Derrota, em Alcãntara, o Prior do Crato. 

Peitada, vergonhosamente a nobreza, sabe ao trono de Portugal, Brasil e 
Algames, d'quem e alem mar, etc. 

Passam os reis da Espanha a reinar, desde 1580 a 1640, sobre territorios tão 
vastos que nele o 531 nunca se põe. 
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Não ficará de tado desajeitado contar aqui um caso pitoresco que se passou 
comigo e um guia, no antigo Castelo de Windçor, perta da  bahilhica Londres. 
Visitand.3-o, na companhia de ilustres brasileiros. nos fizemos acompanhar de um 
hábil guia. de aparência respeitável que, a nos conduzir a famosa Sala Ruben$ 
chamou a nossa atenção para a imensa tela na qual o admirado pintor reproduz, 
de corpo inteim, Feiipe 11, dizendo-nos: 

- Felipe 11, rei da  Espanha e de Portugal.. . 
Eu, que estava mais perto dele, acrescentei a seu ouvidri: 
- E do Brasil. . . 
O guia não concordou com a emenda, gracejando que o rei do Brasil era 

o Pelé.. . 
Não me zanguei e expliquei-lhe a razão porque Felipe fera também rei do 

Brasil. Ele era i ng ib . .  . Consegui convencê-lo. Acabou anotando a novidade 
histórica em seu caderninho. 

Mas foi durante o reinado dos três Felipes que a Capitania de São Vicente 
se encheu de casteihanos. ei.ovavelmente, na  armada do General Espanhol Diago 
Flores Valdez, aos 1583 ( ? I ,  aqui chegaram e se enraizaram, entre outras anda- 
iuzes, OS sevilhanos, Bartolomeu Buena e seu pai Francisco Ramirez de Porros. 
Silva Leme e outros datam essa chegada em 1571. Exerciam ambos o oficio de  
carpinteiros náuticos. Não tinham nenhuma nobreza, não possuiam brasões de 
familia, como alguns geneaiogistas que deles descendem lheç atribuem. Plebeus 
de nome, maç nunca se ihes apontou mácuia - eram homens honrados e opero- 
sos, tanto que grangearam logo a estima e Nnsidera~ão dos vicentinos. 

O progenitor nãn se enraizou na terra de Piratininga, voltou para a sua 
amada Espanha. O jovem Bartoiomeu logo se embelewu par uma daqueias boni- 
tas mameluws nascidas de europeu com silvicola. A escolhida foi Maria Pires. 
filha de Salvador Pires, fruto por sua vês de um d3s trinta e dois nobres povoa- 
dores vindos na  armada do heroico Martim Afonso, com Maria Fernandes, 
OU Maria Açu, neta de Antonio Rodrigues, que foi casado com uma filha do 
valorosa Cacique Piquirobi. m a  união legitima nasceu Amador Bueno, a figura 
central desta narrativa. 

DO lado português, os Pires de que descende Amador, com o que concoiòa 
o hishriógrafo Carvalho Franco, eram cavaleiros fidalgcs. Dsse autor chega a 
estampar em seu ensaio - Os trinta e dois companheiros de Dlartirn Afonso, a 
brasão da familia, açsim descrito: 

<Em campo vermelho. uma cruz de ouro. ccntornada de quatro flores de liz 
do mesm.3; contra chefe de pra t i  aguado de azul; bordadura de ouro carregada 
de oito aspas de vermeiho. 

Timbre: - uma aspa de ouro, carregada de uma flor de liz vermelha.. 
Amador, não obçtante autentico mameluco, era, além disso, tão só Amador 

Bueno, sem o d a  Ribeira, que alguns lhe apoem ao nome. 
Dle e seu pai tiveram apenas como designatioa geográfico o cognome «da 

Ribeiras. Ribera, de onde proviera o seu pai - Bartolomeu, chamava-se a mar- 
gem do Rio Guadaiquivir, na  linda cidade de Sevilha, onde se situavam famosos 
estaleiros de navios a vela. 

Mas foi a partir do govêrno de Feiipe 11, de Portugal - a Apático - que 
os espanhóis d a  ainda Capitania de São Vicente acabaram preponderando entre 
os seus habitantes brancos e mesticos. Abundaram os Camargoç, os Rendone, os 
Lemos, OS Wnce de k o n ,  os Torales, as Zumagas, os Munhozes, as Aranhas, os 
Quadros, os Calheros os Contreras, os Godoy os Spinosas, os Saavedras, os Alber- 
nás, os Aguiiar, os Cabeças de Vacas. os Camachos, as Gandia, os Giis, os Here- 
dia, as Lunas, os Feres, os Laras. os Alarcons, os Castilhos, os Toiedos, os Boni- 
lhas, os Hortas, as  Fomeas ,  os Ortiz e outras familia d a  mesma pmcedncia. 

Tornou-se, sem dúvida, num grupo mais numemio do que aquele dos trinta 
e dois wmpanheiros de Martim Afonso, a quem fora entregue a donataria de 
São Vicente. 
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Penço não haver exagerado e m  meu romance histórico Amador Eueno, o 
Aclamadm, considerando o idioma falado na Capitania e seus costumes algo espa- 
nholados. 

Nas velhas atas dos Conselhos de nossas diferentes vilas, mas principalmente 
no de São Paulo, a grafia e a construção da frase &o visivelmente influenciadas 
pelo idioma casielhano. 

Como 6 sabido, muitos dos vicentinos dedicavam-se a penetrar o vssto sertáo, 
em entradas à caça do silvicola bravio, para a mão de obra nas suas lavouras 
de trigo, milho, cana, etc., e na busca do minério precioso. 

Outios poucos fixavam-se ou permaneciam nas sédes das vilas, ocupados nos 
vários mistéres de retaguarda, inclusive desempenhando as funções de seus cargo.9 
públicos de eleição e de nomeação. 

Entre estes. distinguia-se Amador Bueno. Diz-se que em moço tomara parte 
em entradas. Sobre os demais, oferecia muito melhor instruçáo adquirida na 
própria terra com os padres jesuitas. Observa-se essa superioridade na sua pró- 
pria assinatura e caligrafia cursiva, firme. A sua assinatura, ao contrário das 
costumeiras de seus contemporâneos, lançadas com esforço, em garranchos, e até 
de cruz, tinha traços caprichosos, mesmo heráldicos. Vê-se nela o punho de 
um grão senhor. Não é só. Amador demonstra maior bom senso. Demonstrava, 
por vêm$ em seus despachos. como juh e procurador, um espírito salomónico. Era 
o maior proprietário de sua vila e, com certeza, das demais. Possuia vastas sesma- 
rias. Introduziu na vila a moagem de trigo, uma fábrica de chapéu. Era esco- 
lhido para todas os maiores cargos de nomea~ão e eleição. 

O seu quarto de sangue espanhol não o impedia de ser, igualmente querido 
por castelhanos e portuguêses. Era o homem que aconselhava a resolvia desa- 
venças e contendas. Tornou-se um patriarca, um estadista colonial. 

Na administração de Felipe 111, Amador já às portas de velhice fecunda, 
tomou proporções o seu prestigio na vila e no resto da Capitania. Embora a 
capital continui em São Vicente, a liderança pertence a São Paulo. Obedecem- 
lhe todas as outras vilas quer aç do Planalto, quer as de serra abaixo. E o seu 
chefe, o seu ameneur» era Amador Bueno. Todavia, houve uma desavença que 
eie não logrou abrandar. A luta entre os sertanistai. e os jesuítas. Aos 1639, ela 
mais se acirra com a dolorosa derrota de Pasma1 Leite Pais, irmão de Fernão 
Dias Pai$ no Sul, em Caasapaguilçu, batido pelo Padre Alfaro e o marubixaba 
Nhenguini. Aumenta o ódio jeusitas o breve do Papa Urbano VIIi - Co-1 
mtssum Nobis -, proclamando a liberdade dos silvícolas. 

Os chamados então Milmeluws de São Paulo, ou portuguêses de São Paulo 
(a &se tempo, ainda não era usado o gentilico paulista), com o concurso dos 
povos das demais vilas, acabaann vingando-se, por meio da expulsão da Capitania, 
dos nobres filhos de Santo Inãcio. 

Percebe-se dos documentos hiitúricoç que Amador entrou n w e  movimento 
constrangido, arrastado. Não pâde impedi-lo. Teve que acompanhar os seus mn- 
terrâneos. Como prova de seu gesto, veja-se de meu livro, acima citado, pág. 82, 
que o grande condutor de homens só assinou a ata de 13 de julho de 1640, 
lavrada pelas Câmaras de São Paulo. Mogi das Cruzse, Santana de Parnaiba, 
resolvendo a expulsão dos padres, depois de cem outros moradores. 

Por sinal que, logo após, os vicentinos organizaram, para revidar a derrota 
de Pascoal Leite Pais, uma poderosa expedição com o intuito de esmagar. no 
Alto do Uruguai, as reduções jesuiticas. 

Segundo Taunay compunha-se ela, entregue ao bravo bandeirante Jeronimo 
P e d m  de Barros, de uns 40 brancos e 250 a 300 tupis. Mas, ainda desta vez, 
foram os noswis desgraçadamente derrotados pelos jesuitas espanhóis farmidavel- 
mente Preparados para a luta que coroou com a chamada batalha de Moaroré. 

O Curioso é que todas essas derrotas não impediram que o admirável Padre 
Antonio Vieira viesse considerar que estavam em São Paulo os maiores soldados 
do mundo para a conquista do Prata (Carta a Ministro de D. João V).  

Não ficou. a êsse tempo, neçseç graves acontecimentos a vida tumultuosa da 
Capitania. As noticias da Metrópole continuavam a chegar com atraso imensa 
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no Sul do Brasil. Em São Paulo, neni se fala. Só quatm meses depois, em fins 
de março de 1641, se ficou sabendo dos famosos sucessos ocorridos em Lisboa. 

Até as altas damas lusas conspiraram contra o monarca espanhol. Tornar- 
se-ia conhecido o caso de Dona Felipa de Vilhena, aliás, de origem espanhola, 
levando os dois jovens filhos a alistar-se na conspiração. 

O povo português, liderado pelo popular João Pinto Ribeiro e seguido de 
alguns fidalgos, indignado pela violência do ministro do Rei espanhol - Miguel 
de Vasconcelos, arrancou-o de seu esconderijo no Paço do Govêrno e, após arca- 
buzá-10, atirou o seu corpo pela janela. 

<Nele, diz João Ameal, em sua agradável História de Portugal, ceva a popu- 
lação o seu ódio, delirante de contentamento por ver aos pés o cadáver do tirano». 

Quanto a também detestada Duquesa de Mântua, Vice Rainha, é mandada 
de volta para a sua Espanha. Respeitaram a sua condição de mulher. 

Vitoriosa a sedição, os nobres dirigem-se à Vila Viçosa, ao vetusto solar dos 
Duques de Bragança. 

Vão buscar na rica tapada, onde se divertia na caça de raposas e gazelas, O 
seu poderoso senhor, que sobe ao trono com o nome de Dom João IV. E um belo 
homem, com apenas trinta e seis janeiros. O seu cetro restaurava a vestuta mo- 
narquia Portuguêsa, interrompida por três poderos3s e inesquecíveis Felipes. 

Mas quanto me têm feito rir êçses três detestados Felipes! Em Lisboa, 
visitando o imensurável Mosteiro de Aicobaça, deparei uma galeria dos reis 
lusos colocados sóbre peanhas caladas a parede da impressionante sala capitular. 
Não passam de pequenas peças de terracota, sem maior valor artistico. Mas, 
observando-as melhor, notei que três peanhas mantinham-se vazias. Dirigi-me ao 
guia: - Que significava aquilo? 

Respondeu-me, admirado de minha ignorância: 
Oh, senhor! Não vê que estavam aí os três Felipes? O povo jogou-os fora.. . 
Tornemos B Capitania. As coisas públicas, desde muito, como já viram, não 

corriam bem. Os vicentinos vinbam-se queixando da Metrópole e dos seus dele- 
gados, que se aproveitavam do fmto de seu trabalho e sacrificios sem recompensa. 
Viviam assim às turras com o longínquo governo da Metrópole. De outro lado, a 
má fama dos emameluws de San Pablo~,  assim chamados pelos espanhóis, espa- 
lhou-se pela jovem América do Sul. 

O Conde de Chichon, Vice-Rei do Pem, chegara a propor ao monarca que 
se comprasse o povoado de S. Paulo aos herdeiros de seu donatário e que, com- 
prando-o ou sem comprá-lo, 10% o mesmo destruído. 

Outros convizinhos castelhanos clamavam que a Capitania já era uma repú- 
blica de per si, aonde se praticavam as maiores barbaridades. 

Repetiria-o, bem mais tarde, o Governador Geral Camara Coutinho, afirman- 
do que a Vila de São Paulo, há  muitos anos, era república de per si, sem obser- 
vãncia de lei nenhuma, assim no divino como no humano. 

Claro que os nossos antepassados não ficaram sem defesa. O Governador 
Geral, que viria, treze anos depois, Dom Rodrigo da Costa, por exemplo, em 
carta ao notável sertanista Manoel Borba Gato, os louvaria com entusiasmo. 

Essa vida de no%sx antepassados, cheia de heroismo, entre desastres e vitó- 
rias, entre e m s  e acêrtos, nas vilas e no sertão intérmino, características já de 
um povo, de uma comunidade, de um pais, é que levaria o judicioso historiador 
luso Oliveira Martins a considerar que São Paulo já era, nos seus primeins 
séculos, uma afirmação de nacionalidade, ao passo que outras capitanias não 
passavam de verdadeiras fazendas da  Metrópole. 

Por tudo isso, não podemos nos admirar que a gente da Vila de São Paulo, 
cabeça de fato de Capitania, com a presença ou ausencia da maritima São 
Vicente, ainda legalmente a sua capital, se aproveitasçe da oportunidade do que 
ocorria em Portugal, para tentar conquistar a sua emancipaçáo. 

Sem dúvida que, prepnderando na Vila, mais pela qualidade do que pela 
quantidade. os espanhóis, liderados por dois genros, dessa nacionalidade, de Ama- 
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dor Bueno, os fidalgos Rendons, naturalmente pesarosos do golpe de Lisboa contra 
a sua pátria querida, pensaram em tomar a dianteira dos amntecimentos, levan- 
tando o nome daquele venerável meio-sangue sevilhano para Rei de São Paulo. 
Era a maior figura da Capitania. 

Na Vila de São Vicente, que se antecipara no recebimento das notícias dos 
Sucessos da Metrópole, já uma figura prestigiosa, Luiz Dias &me, aclamara o 
Duque de Bragança o3mo o sucessor de Felipe íV .  

Esse fato apressou os de São Paulo, que aceitaram, una vmce, o nome de 
Amador Bueno. O povo saiu para a rua, aos brados, amotinado, a procura de 
Amador, que se furtava a manifestação. Desmberto em sua casa da rua «que 
vai à Misericórdia» (hoje Rua Direita). é aclamado Rei de Sãa Paulo. Estava-se 
em 1" de abril de 1641. (Há quem fale em 3 de abril). 

Amador. homem sensato, inteligente, já prevenido das intenções de seus 
conterrãneos, teve tempo para avaliar da loucura que praticaria aceitando a 
pesada coma que se lhe oferecia, que se lhe impunha. A Capitania, conquantn 
já pensase em se libertar da tutela européia, manifestando, estiwndosamente. 
agora, pela primeira vez, esse desejo, aspiração natural de todos os povos, ainda 
náo oferecia wndiçóes para a emancipação política. Assim pensou o grande 
mameluco e concluiu quo tal procedimento não passaria de verdadeira alucina- 
ção. Um reino efêmero que cairia como um castelo de cartas. Amador recusou, 
termimantemente, a imposiçgo. 

Chegou a fwi r  do povo, procurando a proteção da Abadia de São Bento. 
Atendido pelo seu superior, Dom João da Graça, saiu ao Pátio tendo à frente 
êsçe abade, impressionante cortejo de religiosos, grande cruz alçada, rogando 
ao p v o  amotinado, aos brados de Viva Amador Bueno, nosso Rei e Senhor!  Que 
aceitasse a sua justificada recusa. 

&ruitos daqueles homens - nobres e peões, antes exaltadisçimos, emocionados 
com o aparata religioso que lhes surgira a frente e vencidos pela tocante prática 
de Dom João da Graça. ajoelharam-se, nmpungidos e rezaram. 

E se dispersaram, agora já vivando D. João IV, nosso Rei e Senhor! 
Antes de qualquer acontecimento desça magnitude no incomensurável Brasil. 

não se pode fugir à conclusão de que ocorreu em Sáo Paulo, a% 1641, a primeira 
manifestação pública pela aspiração de uma pátria livre. 

Todavia, o ato de aclama~ão de Amador Bueno, relatado em primeira mão 
pelo acatado historiador Frei Gaspar da Madre de Deus, em sua História da 
Capitania de S% Vicente, não tem sido aceito por uns poucos de escritores brasi- 
leiros de outms Estados. entre eles. Candido Mendes de Almeida e Moreira de 
Azevedo. Considerando-o pura lenda, chegaram, com f a h  argumentos, a impres- 
sionar Silvio Romem, em História da Literatura Brasileira. 

Coube finalmente ao probo e saudoso Afonso Taunay a demonstração incon- 
cusça de sua veracidade. 

Mendes de Aimelda e lvloreira de Azevedo chegaram ao ponto de considerar 
mentirosos o santo Frei Gaspar e o probo Pedro Taques. Não passavam de falsi- 
ficadores de documentos. Negavam a existência daquele ato oficial no qual, prin- 
cipalmente, estribam os historiadores paulistas a aclamação de Amador a Rei de 
São Paulo: - a Patente do Capiiãa Governador de Reformados a Manuel Bueno 
da Fonseca, neto do Aclamado. 

Taunay, classificando os inimigos da cultura paulista de levianos, malévolos 
e, sobretudo, de injustos; chimpa-lhes à cara o documento em questão, constanto 
de «Publicaçóes do Aquiva Nacional - Governadores do Rio de Janeiro». 

Ai, figuram as expressões textuais do Governador Sá e Menezes, em Patente 
dada a 3 de Março de 1700, nesta vila de São Paulo, «par ser M. B. da  Fonseca# 
merecedor de grandes cargos, por ser neto de Amador Bueno, que sendo chamado 
pelo povo para o aclamarem Rei, obrando como leal e verdadeiro vsssalo, com 
evidente perigo de sua vida, declarou dizenda que vivesse el-Rei D. Joáo, o quarta 
seu Rei e Senhor. que pela fidelidade que devia de rassah, queria morrer nessa 
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defesa e respeitando eu nesse tia louvavel vassalo digno de grande recompensa- 
S b ,  hei por bem nomear, e t c  ete.». 

Bastariam como prova inabalável da aclamação, confirmandr> a obra de Frei 
Gaspar, os argumentos do historiador das Eandeiras. 

Todavia, pode-se ajuntar às consideracáes de um e outro escritores, muitas 
mais que mostram o merecimento do velho seiscentista que o francês Saint-Hilaire 
considerou O maior vulto da Colõnia, certamente pela admirável renúncia com 
que encerrou a sua vida útil à comunidade. 

Lembre-se que D. Pedm I1 (dc Portugal) e D. Jaào V, por palavras seme- 
lhantes, repetiram elogios a seu leal vassalo. 

E o nosso Dom Pedm 1. na  sua Primeira Fala de Trono à mnstituinte de  
1823, chama São Paulo «terra do fidelissimo c uunca assás louvado Amador 
Buenon, terra em que fui pela primeira vez aclamada Imperadora. 

Roberto Southey, em <História do Erasib V. 3, pág. 445, e d i ~ ã o  traduzida 
Por Oliveira e Castro, apoiando Frei Gaspar, admite que, se se consumasse a 
aclamação, os vicentinos passariam a ser o mais formidável vovo da -4mérica 
do Sui. 

Pedro 11, o nossa. quando visitou São Paulo pela primeira vez, aos 1846, 
nem bem apeia de sua caleça de viagem, corre ao Largo São Bento, para ver a 
Abadia que asilou Amador, nos sucessos de Ir de abril de 1641. 

Antes, em 1842, os revolucionárias liberais chefiados pelo ex-Regente Feijó 
e o Brigadeiro Tobias, em seu manifesto, lembram a figura de Amador Eueno. 

O Visconde de Porto Seguro, arrependida por ventura do pouca caso com 
que tratou o Aclamado, em sua História do Brasil, lança, em Madri, o Drama 
Epico, em que descreve o célebre episódio. 

A Abadia de  Sáo Bento, reconstruida no comeco do século, ostenta em 
Parede lateral, em relevo. a figura de Amador, tendo aos pós a coroa de Rei 
repudiada. 

Mas lembre-se outra evocação de Amador, esta por uma lei gloriosa. O 
primeiro brasão do Estado de Skio Paulo. criado durante a Revolução Constitil- 
cionalista., a s t e n t a  em campo de góles as letras S.P. em chefe e uma espada em 
pala com a ponta ao alto e o punha brocante sobre o cruzamento de dois ramcs 
de louro e carvalho. tudo de prata>>. 

Essa espada, espada romana, evoca o padroeiro d,3 Estado: a epopéia das 
Bandeiras: «Amador Bueno, aclamado Rei de São PauloU, D. Pedro, proclaman- 
do a Independência. e a Revolução Constitucionalista. 

Coube ao Instituto Histórico e Geográfico de  São Paulo, em 1941. a cele- 
bração solene da 111 Centenário da  Aclamação. presidida p?la historiógrafa José 
Torres de Oliveira. 

Pois bem, a despeito de tudo que evocou e confirmou o inolvidável aconteci- 
mento paulista do século dezessete, acanteceu que, nas comemoracões da  fundação 
de nossa Capital, aos 1954, o notável escritor prtuguês Jaime Cortesão, à testa 
da organização de uma Galeria do no= passado histórico, expeliu dela, entre 
outros vultos paulistas, Amador Bueno alegando ser personagem de pura lenda. 

Troquei com o historiador alguns artigos a respeito, convencendo-o, afinal, de 
seu êrro, O que o levou, em ora-50, na Câmara Municipal. a arrepender-se disso. 
publicamente. 

Como mroamento das manifeçta~ões repetidas em defesa d a  verdade histó- 
rica, pela primeira vez proclamada pelo venerável beneditina Frei Gaspar da 
?.fadre de Deus, o Governador Abreu 'Sodré fez e3locar na  parede frontal de sua 
Abadia uma expressiva placa de bronze assinalando o local do acontecimento 
sekcentista. 

O interessante, dir-se-ia melhor, o desconsertante é que, dentro da  própria 
terra paulista, existem, claro que em númem reduzidissimo, os que. nári podendo 
negar a aclamação, consideram Amador Bueno um deçfibrado, um covardão. E 
que êle deveria, já em 1641 ter cortado o cordão umbilical que nos ligava à 
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Náe Pátria, fazendo de São Paulo uma nação bem diferente do que é hoje. 
E nós não seriamos nós.. . Talvez, não valesse a pena.. . 

Antes de terminar, mais algumas palavras sóbre a pessoa de Amador. 
Pode éle, após o dramátiw episódio, retirar-se da  vida pública e gozar velhice 

pacifica. Recusou todos os demais postos. Esmlhido pelo Senado da Câmara 
para ir a Portugal transmitir a D. João IV a saudação da Capitania, recusou a 
importante embaixada, sendo substituido nela por Luiz da Costa Cabral e Balta- 
zar Borba Gato. que levariam a indicacão de seu n.3me para o governo da Ca- 
pitania. 

Não viajaram os emissários coloniais com as mãos vazias. 
Preveniram-se com algumas lembranças para oferecer a ei-Rei 
Por sinal que referem alguns: D. João IV gostou dos presentes e agrade- 

cendo-os, perguntou aos dois paulistas: 
- E agora, o que querem de seu monarca? O que me vi pedir? 
Ao que eles responderam: 
- Se viermos dar, como haviamos de pedir? Majestade! 
Amador deve ter deixado testamento. Não se morria naqueles tempos Sem 

fazé-10. Constituis hábito geral dos pobres e dos riscos. Mas não chegou ésse 
documento até os nossos dias. 

Por dedução de fatos e documentos, deve ter falecido logo depois de 1650, 
com cerca de oitenta anos e deve ter sido inumado no Convento de São Francisco, 
onde, até 1934, se hospedara a velha Faculdade de Direito e, depois seria lasti- 
mavelmente demolido. 

Deixou prole numerosissima e importante, que se espalhou por toda a metade 
sul do Brasil. 

Silva Iame dá  informações pormenorizadas a. respeito. Os formidáveis Anhan- 
gueras eram seus sobrinhos. O célebre çertanista Francisco Bueno em seu irmão. 
Um de seus bisnetos foi o Cabo-Maior dos Paulistas, na Guerra com os Emboa- 
bas, Amador Buenu da Veiga, w m  quem é. às vezes, confundido. A hemina da 
Inconfidência Barbraa Eiiodora, orgulhava-se de sua ascendéncia. E quantos 
mais dos mais preclaros homens do pais, nâo trazem em suas veias umas gotas 
de seu sangue glorioso? 

**i  

Penso que poum ou nada mais resta a dizer da grande figura vicentina que 
o velho e sóbrio 'Saint-Hilaire qualificou da maior figura da  Col6nia e que o 
judicioso escritor uruguaio Enrique Fabregat, classificou personagem da primeira 
demonstração de nacionalismo irrupta na America. 

Há uns p3ucaç escritores chefiadas pelo pernambucano Mário Melo, seguin- 
do-se a Domingos Codeceira, que sustentam haver sido a Guerrs dos Mascates, 
em 1710, em Pemambucano, liderada por Bernardo Vieira de Melo. a primeira 
manifestação nacionalista do Brasil, o que é, parece, contestada, entre alguns, 
por Pedro Calman, em sua recente e monumental diistória do Brasilu. 

MUS para respeitarmos devidamente a História, quando quisermos nos apro- 
fundar até aos primeiros vagidos de nossa emancipação política, precisamos não 
ficar na gloriosa Inmnfidéncia Mineira e em outras manifestações nativistas, 
mas retroceder até 146 anos antes, apreciando aquele awntecimento em torno 
do seiscentista Amador Bueno, que acabamos de descrever. 

Está nesse acontecimento, hoje, fora de quaiquer wntestação, o primeiro 
brado a favor de nossa emancipação politica. 

Sabendo-se que se passou também em São Paulo, aos 7 de setembro de 
1822, O drama final do procesui de nossa emancipação politica, coube ã terra 
de José Bonifácio verdadeira ~redestinacao na emvresa de aue resultou a nossa 
Pátria. 

(Prelecão no Curso de H% Colonid) 



ANTONIO RAPOSO TAVARES 

Myriam Ellis 

Antes de dar inicio à palestra desta tarde, venho formular meus agradeci- 
mentos aos Exmos. e prezados senhores: 

Dr. Aureliano Leite, M.D. Presidente do Instituto Histórico e Geográfico 
de S. Paulo, e Dr. Alvaro do Amaral, Diretor do Curso de Histária Coionial de 
Sáo Paulo, pelo honmso convite a mim dirigido para participar desta iniciativa 
patrocinada pel.9 Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em colaboracão 
com o Ateneu Paulista de História, nesta programação comemorativa do sesqui- 
centenário da Independència do Brasil. 

Xeus senhores, meus colegas, meus amigos. 
Mais uma palestra do que propriamente uma aula é a de hoje, que põe 

em cena a figura do bandeirante Antônio Rapouo Tavares. 
Dividimos em quatro partes a nossa exposi@.o: 
1" - O homem e sua vida 
21 - O complexo histórico a que pertence 
3" - A ação 
4' - A obra, a titulo de conclução. 
Em primeiro lugar: a bibliografia mestra: espinha dorsal de uma biblio- 

grafia mais ampla, cujas cópias mimeografadas passo aos presentes. 
Consta a bibliografia mestra, das obras de: 
- Afonso de E. Taunay - aHistória Geral das Bandeiras Paulistasn, v o ~  

lumes I, 11, 111 - SP. Tip. Ideal, 1924 25-27. 
- Washington Luis - *Antonio Raposob. - Revista do Instituto H i M -  

rico e Geográfim de São Paulo - Vol. IX - 1904. 
- Alfredo Ellis Jr .  - «Raposo Tavares e sua Epocas - Ed. José Olym- 

pio - S. Paulo, 1944. 
- Jaime Corte-: <Raposa Tavares e a Formação Territorial da Brasiln 
- Ministério de Educação e Cultura, Rio de Janeiro, 1958 e 
- *A maior bandeira do maior bandeirantes - Revista História 45 -- 

janeiro-março, S. Paulo, 1961. 
Taunay, Washington Luis, Eliis Jr., Cortesão foram os historiadores que. 

não sem árduo e tenaz esforço, lograram erguer a pesada lage s ~ b  a qual jazia 
sepultado no esquecimento o grande bandeirante. 

A eles. pois. neste momento, o nosso respeito, a nossa homenagem. 

O homem e sua vida 

P O U ~  se sabe de vida particular de Raposo Tavares, em relação ao que se 
conhece de suas atividades como sertanista plenamente integrado no ambiente 
çbcio-econômico de S. Paulo, durante o segundo quartel do seiscentimo. 

Como grande chefe de bandeiras muito deve a ele o Brasil os tratos de 
terra correspondentes aos atuais Estados do Paraná, de Santa Catarina e do 
Rio Grande do ,Sul e a parte meridional de Mata Grosso, de euja conquista aos 
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jesuitas espanhóis e incorporação à América portuguesa foi importante instru- 
mento. 

Natural de Eeja, freguesia de S. Miguel, no Alentejo, filho de Fernão Vieira 
Tavares e de Francisca Pinheiro da Costa Bravo, nasceu Raposo Tavares por 
volta de 1598. 

Aos vinte anos (1618) deslocou-se para o Brasil, em companhia do pai. 
Vinha este orno delegado do Conde de Monsanto, D. Alvaro Pires de Castro, 
donatário das capitanias de Itamaracá, Sáo Vicente e Santana. Vinha wmo 
Capitáo-.1ZVr Governador, assumir a direcáo da Capitania de São Vicente, onde 
posteriormente exerceu funções de Provedor da Fazenda Real. 

Fernàa Vieira Tavares deveria ocupar-se da delimitaçào das Capitanias do 
Sul, devido ao litigio entre ffi herdeiros de Martim Afonso e Pero Iapeç de 
Souza e em relação às terras da coróa espanhola, onde a expansão jesuitica 
ameaçava os dominios lusitanos mais próximos do Prata. 

Também Raposo Tavares esteve a serviço do Estado e do Donatário. Desde 
1624. como Capitão de oiulenança, ligado a defesa da Capitania durante o pe- 
riodo da invasão holandesa no Brasil. 

A essa época já se integrara na vida paulistana, definitivamente radicam 
ài. terras de Piratininga onde desposara - em 1622 - Eeatriz Furtado de Men- 
donça, filha do bandeirante Manoel Pires e de quem enviuvou ao termo de dez 
anos. Ficaram-lhe dois filhos: Fernando, falecido em 1658 na Ilha do Cabo 
Verde, sem geração e Maria Rapas>, depois esposa do Coronel Carlos de Moraes 
Navarro. 

Lucrécia. Leme Eorges de Cerqueira foi sua segunda mulher, de consórcio 
realizado entre 1641 e 1645. 

Era viuva de Gaspar Earreto e mãe de oito filhos. E filha de Fernão Dias 
Paes. o velho e tia do outro Fernão Dias, o que seria mais tarde o célebre Go- 
vernador das Esmeraldas Uma única filha nasceu desse casamento: Antonia 
Pinheiro Raposo. 

Antônio Raposo Tavares abriu fazenda nas imediações de Quintaúna. Ali 
reuniu grande quantidade de indioç provenientes de suas continuas incursões ao 
sertâo, o que lhe valeu, Dar várias vezes. ordem de orisão como «Drincioal cabeca 
de entradas». 

Em 1627 as Atas da Câmara Municipal de São Paulo registram as suas 
atividades como arregimentador de gente e organizador da  bandeira que nesse 
mesmo ano se internava pelo sertão. Era o inicio da sua vida de bandeirante. 

Em 1628 partia para o sul, rumo à região do G U A I M  à frente de grande 
bandeira, contra as mils&s jeçuiticas caçtelhanas ali estabelecidas. Teria dado 
inicio, no ano seguinte, ao ataque aa seu objetivo e, promovido a seguir nova 
expedição que permaneceu em campanha até 1632. 

Ao regresar, assumiu as funcóeç de Juiz ordinário da  Vila de São Paulo 
(ao inicio de 1633). de que se desencarregou pelo p s t o  de Ouvidor da Capitania. 
em que o provera o Danatário, o mnde de Monsanto. 

Nessa ocasião, da luta, na vila paulistana, entre o poder civil e o teocrático, 
gela adminkttraçáo dos indios, resultaram com Raposo Tavares à frente, o 
ataque ani núcleo jesuitico de Barueri e a expulsão dos missionários daquela 
aldeia. 

Custou-lhe a agressão não somente a exoomunhão, como a perda tempo- 
rária do mandato de Ouvidor, par determinaçáo do governo geral, ante as quei- 
xas dos padres. 

Justificou-se com certa lei de setembro de 1611 que determinava que nas 
aldeias de indios assistissem clérieas, parém, sob imediata jurisdição real ou 
Civil. E que, achando-se a aldeia de Barueri em exclusivo poder dos jesuitaç, 
reagira a Câmara Municipal no sentida de sustentar ali a régia jurMiçã.0, em 
perigo de ser usurpada pelos religiosos (25 de julho e 21 de agosto - 1633). 

Defendeu-se junto à Ouvidoria. Geral, no Rio de Janeim. Obteve reinte- 
sraçáo no cargo e absolvição, (jurídica) com o que regressou à Vila de São 
Paulo, em gozo de plena autoridade e prestigio. 
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E ainda. no exercicio de sua ouvidoriii, retornou em 1636, ao sertão, como 
Cagitão-Mor, à frente de nova bandeira, rumo à região do TAPE de onde 
regressou a São Paulo em meados do ano seguinte. 

Em abril de 1638 obtinha, Raposo Tavares, carta de data de sesmaria, na 
qual lhe cancedia o Donatário um pedaço de terra em solo paulista, na rumo 
do sertão. com «matos. capóes, logradouros, da banda do sul e do norte, rios . - 

e várueas%. 
Em 1639, novas atividades rnil i ta~s.  Incorporou-se como Capitão de Com- 

panhia &o contingente que o Conde de 'Torre. D. Fernando de Mascarenhas, 
Governador Geral do Brasil de (23 de janeiro a 21 de outubro de 1639) ordenou 
que se arregirnentasse nas Capitanias da sul, Para socorro do Nordeste ocupado 
pelos holandeses. 

Sabe-se que reuniu, à própria custa, 150 homens com os quais se dirigiu à 
Bahia em missão contra os invasores da Capitania de Pernambuco ,incorporado 
à expedição daquele governador geral. 

Segundo a versão corrente, a armada oimandada pelo Conde da Torre zar- 
pou da Bahia (novembro de 1639) conduzindo um corpo de exército para atacar 
por mar e terra os holandeses estabelecidos em Pernambuco. E foi sucessiva- 
mente derrotada pela esquadra inimiga, ao longo da  costa leste-oeste brasileira, 
em quatro combates navais travados em janeiro de 1640. 

Do malogro da expedição ter-se-ia salvo, apenas, a ação do Mestre-de- 
Campo, Luis Barbalho Bezerra que, com 1.400 homens realizou a épica retirada 
do cabo de 'São Roque, entre janeiro e maio de 1640, da qual também teria par- 
ticipado Antônio Raposo Tavares, e, durante cujo trajeto, desde o tumultuoso 
desembarque no poria do Touro, no litoral do Rio Grande do Norte, até a Bahia 
- mais de 4W léguas de campo inimigo - conseguiu infligir reveses aos flamen- 
gos, abrindo paso  a ferro e fogo. 

Epica jornada! Fome, moléstias, desalento fisico e moral. 
Em fins de 1640, em S. Paulo. como «Governador de recrutau recebia Ra- 

poso Tavares O encargo de alistar maior número de paulistas para novo socorro 
ao Nordeste. 

Ocupava nessa ocasião a Wsição mais preeminente da Vila paulistana, depois 
do loco-tenente do Conde de Monsanto, segundo se infere da lista de nomes que 
figuram no Auto da Aclamação de El-Rei D. João IV, ali realizada a 3 de 
abril de 1641. 

Mestre-de-Campo em 1642, como premio dos serviços prestados ao Conde 
da Torre na luta para libertação de Pernambuoo do dominio holandês presu- 
me-se que nesse mesmo ano tenha ido a Portugal par questões decorrentes dos 
ataques as  missões castelhanas e para defender-se das acusações dos jesuitas, a 
cujo pedido havia sido relegado ao juim e àç sanções da Inquisição portuguesa. 

Depois de um silêncio de seis anos, ei-10 que emerge da documentacão 
paulista, em 1648. à frente da  sua maior expedição, para invasão de mais um 
território ocupado pelas miççóes dos jesuitas de Espanha, o do ITATIM. no 
extremo sudoeste do atual Estado de &tato Grosso. 

AS centenas de índios pacificados, aldeiados e aculturados ali concentrados 
pelos jeçuitas constituiam tentadora presa para os caçadores de escravos da 
Capitania de São Vicente. 

Oficialmente constava ir a expedição ao descabrimenti de minas nos ser- 
tões dos índios serrana. 

Em novembro de 1648, todavia, deu inicio do ataque à Redução do hfboim- 
boi, primeiro passo para a conquista do Itatim. 

Acompanhavam-na os bandeirantes André Fernandes, Antônio Pereira de 
Azevedo e Gaspar Vaz &Iadeira e outros. 

Compunha-se a sua tropa de 200 brancos e mamelucos e mais de 1.000 índios. 
Do Itatim teria Raposo atravessado o Paraguai, o Chaco bareal e atingido 

os primeim oontrafortes andinos no trecho do alto Guapai, ou Rio Grande, 
que teria seguido até o hfamoi-6, depois o Madeira, em seguida o Amazona, que 



94 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E G W G W I C O  DE S. PAULO 

navegou até Belém do Para onde chegou com cinquenta companheiros e algum 
gentio, à fortaieza de Santa Antonio do Gurupá, em 1651. 

Três anni de wrkáa!! . . . - - -. . . -. . . 
:essar a Sáo Paulo estava tão desfigurado, diz a tradição, que a pró- AO reg 

pria família não o teria reconhecido. 
Náo sobreviveria por muito tempo à sua heróica empreitada sertanista. 

Faleceu entre fins de 1658 e inicio de 1659, para o que mnitc deveriam ter 
concorrido as moléstias e fadigas da sua derradeira quão dilatada aventura. 

O complexo histórico a que pertence 

Eis aqui o que até agora revelam os documentos sobre Antònio Raposo 
Tavares. De sua vida particular política e administrativa, bem pouco. em relação 
aa que se conhece sobre suas atividades sertanistas, o que também ainda está 
por completar. 

Estas, todavia, se não inseridas em contexto mais amplo, se abordadas pelo 
historiador isoladas do complexo histórico a que pertencem, decrescem das suas 
verdadeiras dimençóes, perdem proporção, nitidez e cor. 

Destarte, somente dentro de tal perspectiva é dado completar, dentm do 
possível, a visão da  participação de Raposo Tavares na época em que viveu, no 
amplo quadro histórico das Bandeiras paulistas, a que tanto deve a expansão 
geográfica do Brasil colonial. E compensar, de certa forma, as lacunas e res- 
ponder a eventuais e justificáveis indagações. 

Para tanto, abordaremos hs assuntos seguintes: 
I - A Bandeira e suas origens. 

I1 - São Vicente boca de sertão e porta dos escravos. 
111 - Piratininga, do bandeirismo defensivo ao ofensivo. 
N - A busca do remédio para a pobreza. 
V - A sociedade bandeirante. 

Vi - Portugal sob os Filipes. 
VI1 - As ReduÇEes Ba Província jesuitica do Paraguai. 

VI11 - Exprtnsão e declinio do &andeirismo de caça ao indio. 

I - A expressáa Bandeira. e suas origens 

Mais uma relação de origem do que propriamente um paralelo, a Bandeira 
no Brasil Colonial, teria sido uma revivescência peninsular de outróra das com- 
panhias de assalto que combatiam, isoladamente e cuja missão consistia em re- 
conhecimentos temerarim e empresas arriscadas em solo inimigo, como por exem- 
plo O FOSSAW - expedição característica da  época da Reconquista ibérica, 
das origens e povoamento de Portugal (séculos IX a XIII), incursão militar em 
dominio muçulmano, de que frequentemente resultava a captura do moum sub- 
metido incontinente à escravidão. 

O FOSSAW precedia a PRF*SUBIA, expedição identificada pelo estandarte 
real, que visava a posse a a defesa da brra.  Ou ainda a CABALGADA men- 
cionada na legislação medieval castelhana e institui@,o ibérica tipica das lutas 
fmnteiriças contra os árabes, destacamento da HLTESTE (hostei, para a ~ ã o  rá- 
pida contra o inimigo, réplica da ALGARA ou CORREDURA, destacamento 
montado árabe em ação, «batida» ou pilhagem contra os cristãos. Am respecti- 
vos botins incorporavam-se os prisioneiros. 

Comparável, de certa forma ã CABALGADA ibérica seria a BANDEIRA, 
apresadora, despovoadora, escravisadora, que não se fixava que rebrnava ao 
ponto de partida com seu bot i i  de índios. Ambas com a mesmo espirito de 
grupo militarimdo e c6nScio da  própria independência de ação, idêntico inte- 
resse geral de participar da  presa de guerra e o traço comum decorrente de um 
tipo de vida de fronteira: fronteira em relação ao infiel na Península ibérica 
e fronteira em relação ao indio hostil e à América espanhola, na Capitania de 
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São Vicente, aspecto esse que o afastamento do mar e a presença do sertão 
haveriam de acentuar. 

As diferenças intrinsecas entre as duas, como especialmente na Bandeira, 
a locomoção a pé e o predominio do arco e flecha não anulariam. todavia, as 
sllas similitudes quanto à forma. 

CABALGADAS realizaram-se na fronteira casteihana-leoneza-aragonesa, na 
Andaluzia e na região de Granada - área pacificada somente ao findar o 
século XV, época da  conquista das Indiaç Ocidentais. 

Réplicas daquelas expedições de asalto, conl influencias e adaptações locais, 
tiveram lugar em outras áreas: na área Bérhere (Bérbere do Atlântico e que se 
estendia até a Guiné) Bérbere-Canarina e nas terras banhadas pelo Caribe (Pa- 
nama, Darien): com o intuito de piihagem e de escravisação de prisioneiros. 
Participavam dessas empreitadas andalusos, portugueses, canarinos, habitantes de 
guarniçóes portuguesas e casteihanas na Ãfrica,e e corsários bérberes. E o que 
afirma o historiador chileno Mário Gongora, diretor do Centro de História Co- 
lonial da Universidade do Chile em trabalho recente de história comparativa 
4I3s Grupos de Conquistadora en Tierra Firme (1509-1530)u (Santiago 1962). 
Trabalho a que não escapa o caso das bandeiras paulistas. 

Ainda. BAiVDEiR.4 teria sido um arcaismo lusitano designativo de um 
destacamento de infantaria destinado a pelejar mais ou menos tumultuosamen- 
te, sem principias ou regras de arte militar, comum em Portugal até o reinadc 
de Afonso V que disciplinou as suas forças por um regulamento - ou regi- 
mento aperfeiçoado posteriormente por D. Manoei. 

Desde o iiltimo quartel do século 1 6  e durante dois séculos correspondeu a 
uma wmpanhia militar, fração do terço, e se filiou ao Regulamento das Orde- 
nanças, sistema de defesa criado em 1570 por D. Sebastião. 

A esse regulamento impresso, para uso dos militares, a d e  se deve a pos- 
terior divulgação da palavra BAUDEIRA no Brasil, empregada, Pelo menos, desde 
1614. No Brasil e nas demais provincias do império lusitano onde se divulgou 
aquela lei e se estendeu a respectiva organização militar. 

Dlogo do Couto no seu «O Soldado Prátimu situa a instituição BANDEIRA 
na fndia portuguesa, em Gõa. com capitão, oficiais e escrivães. Por essa época 
(fins do Quinhentismo) a palavra era de uso corrente entre os Wrtugueses na 
fndia. 

Na Ãfrica, em Angola, em 1621 de uma carta do governador João Correia 
de Souza escrita de Luanda, salta a expressão «bandeiras de gente da guerra do 
campo. ..> O campo seria o sertão. Iam carregadas de mercadorias para o reç- 
gate de escravos e acompanhados de negros de carga e de guerra, prática usual 
desde o sécuio anterior, que oç pambeiros extinguiram quando passaram a can- 
duzir para Luanda os negras de resgate arrebanhados em longinquas feiras do 
interior. 

NO Brasil, a palavra B.4NDEIR.A como sinônimo de expedição, de atropa 
em entrada pelo sertão> teria surgido somente em documentos do século XVIII. 

Importada da Peninsula, integrou-se na História Colonial brasileira após adap- 
tar-se às condiçEes da  nova terra, onde, como o tempo, designaria es expedi- 
ções sertanistas oriundas da Capitania de SSo Vicente, não obstante também a 
registrassem os documentos em outras áreas da América portuguesa - Par*. 
Mato G r ~ w ,  Goiás - tardiamente, porém, no século XVU pela vulgarização 
talvez da palavra nessa época. 

De BANDEIRA temos Bandeirisrna, náo um fenômeno isolada, mas em 
capitulo da  grande História da penetração dos continentes, perpetrado pelas Ban- 
deiras que, instrumento de uma sociedade em luta pela sobrevivê.ncia, realizaram 
a expansão geográfica do Brasil, abriram caminhos para a colonização e a in- 
corporação ao patrimônio do pais de cerca de dois terços do seu temtório atual. 

Compunha-se a bandeira de 100 a 300 homens brancos e mamelucos - em 
média - à frente de 1.000, 1.500, 2.000 índios ou mais. Distanciavam-se do 
wvoado e, a pé, em fila indiana - marcha à paulista por velhas trilhas indi- 
genas, emhrenhavam-se no sertão. Muitos não retomariam. 
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A navegação fluvial era exceqáo e de psuco ou nenhuma serventia teriam 
nas brenhas, nos lugares acidentadas e nas picadas de índio ffi cavalos. 

No seu arsenal preponderava o arco e flecha s b r e  as armas de fogo, a 
pólvora e o chumbo E náo faltavam as correntes de mais de 4 metros e meio 
de comprimento com 5 a 30 colares de ferro munidos de cadeados. para prender 
pelo pescoço os indios capturados às tabas e ,& misies. 

I1 -- São Vicente, «boca de ser&» e porta dos escravos 

Quando, em 1532, Martim Afonso de Souza aportou em São Vicente, ali já 
SE praticava a caça aa indio. 

00stumavam OS nativos realizar expedicões escravagistas - malacas - e os 
portugueses que com eles conviviam deram inicio ao resgate de escravos e de 
prisioneiras de guerra dffi indios e. aos poucos, transformaram aquele escambo 
em tráfico de escravatura. 
Wiç eram os centros desse comErcio: Tumiaru (no antigo Iwvoado que pre- 

cedeu a vida de S. Vicente) e Cananéia autênticas tranmpolins para a penetra- 
çào do continente. 

João Ramalho e seus mamelucos, no planalto, abasteciam o prinleiro daque- 
les entrepostos. 

Cabe lembrar que na Carta de Doa* da Capitania de S. Vicente a Martim 
Afonsa de Souza, datada de Evora a 20 de janeiro de 1535 concede el-Rei ao 
Donatário e seus sucessores o direito de resgate e posse de escravos do Brasil, 
dos quais poderiam ser enviaidos quarenta e oito anualmente para o porto de 
Lisb3a, com a finalidade que apmuvesse ao Donatário. 

Consta tal parágrafo de todas as cartas de doação que nessa época outor- 
nou o monarca aos demais Donatários. - 

Com a colonlza~ão, das lutas entre tupininquins, carijóç e tupinambás, apro- 
veitaram-se os Iwvoadore~ para engrossar as levas de silvicolas enviados para 
o litoral por João Ramalho, aumentando os contingentes destinados ao livre trá- 
fico de Sáo Vicente boca de s e m  e parto dm escravos 

hluitos partugueses aí estabelecidos. desde o inicio do Brasil, percorriam ex- 
tensos trechos do litoral sul, despovoando-o de indígenas. Ou rumavam para o 
Paraguai em busca de indios que adquiriam aos castelhanos em troca de ferro 
e outras mercadorias. para vendê-los em S. Vicente, enviá-los a outras capitanias 
e também à Eumpa. 

I11 - l'iratininga, do bandeirismo defensivo ao ofensivo 

Erigida em 1560 a Vila de 5% Paulo de Firatininga foi onde se concen- 
traram os povoadores para maior resistência aos ataques do gentio e se orga- 
nizou 0 apiesamento do indio que inicialmente decorreu da  luta defensiva para 
garantlr O domínio da terra e salvaguardar o incipiente povoamento do Planalto 
rneridi3nai. Tal situação permaneceu até o fim do sécuio XVI, com incursóes 
aos vales do Paraiba, do Tiete, do Mogi-Guacu, do Paranapanema e alhures. 

Bandeirism de ofensiva foi o do século XVII o grande século das Ban- 
deiras. 

Estabelecida a definitiva passe da terra. vencidos submeteram-se os indiffi 
ao cativeiro ou internaram-se pelo sertão. 

Inauguraram o bandeirismo ofençivo Nicolau Barreto (1602) Dlogo de Qua- 
dmç, Manuel Preto (1606) Belchior Dias Carneiro (1607). Todos rumo ao sul, 
em busca de indias. 

Pairam dúvidas, todavia, quanin ao itinerhrio da primeira: bacia do S. Fmn- 
cisco ou da Prata? Sabe-se, no entanto ter sido reservada para a Coroa a terra 
parte das indios apreçados. 

Outros seguir-lhes-iam os passos.. . 
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A posse de peças indígenas representara indice de abastança, de poder e 
de prest,igio social. O regime servil era o únim que a mentalidade dos colonos 
admitia. 

A guerra justa permitida por el-Rei e letra morta entre os sertanistas de 
São Paulo, era fácil de provocar. 

IV - A busca do «remódio para a pobreza» 

<Buscar o remédio para sua pobreza2 cbuscar a seu remédios, cbuscar a 
sua vida>, #buscar o seu m,Mo de lucrar» são expressões freqüentes nos testa- 
mentos dos bandeirantes, e alusivas às suas incursões ao sertão no encalço do 
índio. 

A penúria da Capitania de São Vicente impedia a aquisição do negro e 
obrigava a utilização da mão de obra indigena para a exploração da  terra e 
garantia dos meios de subsistência, conforme o sistema econòmico da época. E 
para o comércio. 

O grande impulso ao tráfico de indios processou-se na primeira metade do 
século XTIII, decorrente das investidas paulistas contra as missões jesuiticas 
espanholas, estabelecidas na bacia do Prata, onde capturaram os bandeirantes 
volumosos mntigentes amerindios já aculturados e aptos aos trabalhos braçais 
em geral. 

Os empórios desse tráfioi teriam sido as vilas de S. Paulo e Santas, a 
cidade do Rio de Janeiro e as capitanias da Bahia e Pernambuco, onde se 
destinavam aos engenhos e plantacóes. 

Consta que no Rio de Janeiro, em 1628, vendiam-se indios a 20$000 a ca- 
beça, ou seja, um quinto do valor do escravo africano. E chegaram a escassear 
nas lavouras paulistas, tal o êxodo foriado para outras capitanias, em certas 
ocasi~ões. Resultado do desenvolvimento da  indústria açucareira do Nordeste 
e da  Bahia, absorvedora do trabalho escravo e das guerras holandesas que de- 
sorganizaram temporariamente o tráfico negreiro entre Africa e Brasil. Quando 
se efetuou o ataque holandés a Bahia. a Cãmara de Salvador apelou aos Pauiis- 
tas para que remetessem indios ao Recóncavo devastado pelo inimigo. 

Até hoje não foi possível uma avaliacão concreta das vantagens mate- 
liais auferidas pelas incursües bandeirantes, devido a inexistência de dados elu- 
Cidatims, pois as apeçaçn trazidas do sertão eram consideradas, nos atos pii- 
blioos, quase sempre coma forras ou como agregadas livre e espontsneamente 
aos povoados, não pxienda, portanto, ser avaiiados nem constar de inventários. 

Excetuando o periodo das incursões bandeirantes às  missões jesuiticaç, é 
posçivel imaginar que não teriam sido vultou3ç os resultados do apresamento e 
do tráfico indigena. Ante os sacrificios, o desgaste humano, os riscos sem par 
a que se sujeitava o bandeirante, seria relativamente baixo a rendimento ma- 
terial de uma bandeira. A pobreza da Capitania de São Vicente e sua limitada 
pndução corroboram tal afirmativa. Todavia contribuiram para manter o mo- 
desto padrão de vida do pauiista e seu interesse por aquelas atividades que che- 
gravam a assumir aspectos de negócio. Assim. Quem não podia partir para o 
sertão tratava alguém que fosse em seu lugar e por canta, fornecendo-lhe os 
meios materiais necesçários à empreitada: indios, correntes, armas, munição de 
guerra e mais aviamentos, ou seja, a ARMAÇÃO de que a bandeirante seria 
O ARMADOR. Verdadeira sociedade estabeiecida com o capital de uns e a co- 
ragem de outros, ou sociedade de capital e indústria. Os lucros seriam, repar- 
tidos proporcionalmente. 

V - A Sociedade bandeirante 

Na Capitania de S. Vioente, em situação econòmica inferior ã do Nordeste 
açucareiro, a povoador despremu o litoral, venceu a serra e fixou-se definiti- 
vamente no planalto, onde, aos poucos surgiriam novos núcleos de povoamento 
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multiplicados pelos seus descendentes, mameluos, em boa parte, legitimas, bas- 
tardos, frutos da intensa e inevitável mestiçagem com as nativas. 

Na sociedade que ai se implantou, sociedade pioneira, isolada do litoral, em 
luta pela sobrevivência, de reduzidas possibilidades materiais e auto-suficiente, a 
pequena e a média propriedade faclitariam a expansão do paulista, ante a ine- 
xistência de compr3miçsos do homem com o latifundio. A poiicultura e o mo- 
desto pastoreio ao redor do núcleo urbano paulistano garantiram-lhe alimenta- 
ção sadia e suficiente à conservação da  eficiência orgânica e da resistência fi- 
sica indispensável ante a agreçsividade do sertão. 

O sertão.. . poderosa motivaeo do bandeirismo. Lá estaria a fortuna: peças, 
prata e pedras.. . 

Naqueles homens talhados fisica e psicologicamente para o movimento, a 
imaginaçào contaminada pelas crenças indígenas e pelo misticismo contagiante 
do século XVI inerente ao partuguès, pela credulidade, pelo analfabetismo e pela 
ganância, seria também, um fator indispensável ao desenvolvimento do bandei- 
rismo. 

VI - Portugal sob os Fiiipes 

Morto em Alcácer-Quebir o jovem monarca portuguès D. Sebastião (1578) 
e sem sucesuir, apresentou-se como pretendente ao trono lusitano Filipe 11, o 
astuto rei de Espanha, filho de Carlos V e da  infanta portuguesa D. Izabel, 
neto, portanto de el-rei D. Manoel. Reforçava-lhe, ainda, as  pretensões, o ca- 
samento wrn a prima, D. Maria, filha de D. João In e também, como ele, 
neta do Venturoso. 

A forca das armas e ao peso do ouro, estendeu Filipe I1 o seu dominio 
ao reino de Portugal. <Yo io herdé, yo io compré, yo 10 conquisté» diria em 
desafio aos patriotas portugueses que se lhe haviam antepoçto ao projeta. Re- 
vidariam as lusitsnos, tal repto, sessenta anos apás. ao reconquistarem a inde- 
pendência nacional. 

Durante meia século, não obstante pmcurassem os monarcas de Castela pre- 
servar a distinção e a limitação das soberanias entre as Américas portuguesa 
e a espanhola, qualquer medida restritiva ou proibitiva de aproximação não 
teria valor efetivo. pois os fatos demonstram a penetração portuguesa em terri- 
t6rio hispano-americano, como a castelhana em terras americanas de Portugal, 
embora separadas territorialmente pelo inseguro meridiano demarcador conven- 
cionado em 1494, ao firmarem as duas monarquias ibéricas o célebre tratado de 
Tordesilhas. 

Consequentemente, com as  maiores facilidades, pode a audácia dos paulistas 
incursionar em terras do dominio caçtelhano, onde imensas eram as dismncias 
e, cada vez maiores a ousadia e a temeridade dos bandeirantes. 

A essa épxa,  a colonização espanhola interessada pela mineração da prata 
do Peru, concentrava nessa região suas maiores atenções. 

VI1 - As Reduções da Provinoia Jesuitica do Psraguai 

Ligadas pelo mesmo laço monárquico as duas coroas ibéricas. é de se crer 
que não teria sido simples coincidência o estabelecimento, em 1610, dos jesuítas 
castelhanos em terras da América portuguesa, à margem esquerda do rio Pa- 
ranapanema, para inicio da obra da conquista espiritual do gentio. 

Ao lado do plano de evangelizacáa teria existido, também, ora a secundá-lo. 
ora a apoiar-çe nele, um plano de expansão geográfica. Util ser& lembrar que 
a Companhia de Jesus foi um instituto não de objetivos apenas religiosos. mas 
também palitims; que procurou muitas vezes insinuar-se e sobrepõr-se aos es- 
tados civis, wmo um super-estado; e qxe na América espanhola também Ihs 
teria cabido uma função politica. 

Ergueram-se, pois, naquelas paragens, aqueles missionários da Companhia 
de Jesus, as primeiras aldeias de índios eristianisados, ou Reduções : Nossa Se- 
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nhora de Lareto, no rio Paranapanema e Santo Inácio, no Pirapó que datam 
de 1610 e ambas na região do Guaira. E,  à medida que a evangelização pros- 
seguia, outras mais se levantavam, alastrando-se e povoando extensas áreas ba- 
nhadas pelos formadores e afluentes da bacia do Prata. Pertenciam adminis- 
trativamente à Provincia jesuitica do Paraguai. criada em 1607. 

Cbmpreendia a referida Provincia jesuitica o sul da Bolivia. o Paraguai, 
a Argentina e o Uruguai atuais e incluia as regióes então denominadas Guairá, 
Tape e Itatim. 

A do Guairá, sertão onde costumavam os paulistas bandeimr desde o inicio 
do século, limitava-se, a oeste, pelo rio Paraná, ao norte pelo Paranapanema, ao 
sul pelo Iguaçú e terminava na zona dos campos que se estendem desde o Ita- 
raré até Guarapuava. 

As primeiras reduçóes ai instaladas foram as de Nossa Senhora de U- 
reto e de Santo Inácio (1610) já mencionadas. 

Com a catequese, inúmeras reduç0es ai se ergueram. Entre 1622 e 1629 o 
padre Anthio  Ruiz de Monioya levantou onze. Em 1622 era de 50.000 almas 
a população dos núclew evangelizadores do gentio. 

A região do Tape ou sertão dos patos vaga denominação dada pelos paulistas, 
entre o alto Ibicui a oeste, a serra geral aa norte, o vale do Cai a leste, e a 
vizinhança da serra dos Tapes ao sul ou melhor, todo o centro do atual Estado 
da Rio Grande do Sul. 

Teve inicio a missão jesuitica do Tape somente após a destruiiáo da do 
Guairá. E em menos de dois anos, entre 1632 e 1634. foi integralmente 
ocupada pelas mlssóes jesuiticas eastelhanas: nove na banda oriental do rio Um- 
guai e quinze no Tape propriamente dito. que começaram a ser atingidas pr>r 
bandeiras de grande vulto, por iniciativa de Antônio Raposo Tavares. 

Ao abandonarem ante o ataque paulista a região do Guairá. fundaram os 
jesuitas novas reduções também no extremo sudoeste do atual Estado do Mato 
Grosso, regiáo que formava na época o território jesuitico do Itatim, com maie 
de dez Reduçóes, excelentes mananciais de índios evangelizados e acostumados 
a obedecer e que ofereciam a resistência do selvagem, de captura mais difícil e 
perigosa. 

VI11 - Expansh e Deelinio do Bandeinsmo de caia ao indio 

A primeirs. metade da século XVII assistiu ao desenvolvimento e ao apogeu 
do bandeirismo de prêa. 

Forja de bandeirantes, a vila de S. Paulo expediu bandeiras que ultrapai- 
Saram o meridiano de Tordesilhas e marcharam sertáo a dentro em todas as 
direções. 

A sul e sudoeste defrontar-se-iam os paulistas com os aldeamentos missio- 
nários dos jesuitas de Espanha, em plena expansão, a cumprir o plano de acam- 
barcamento paulatino de todo o sul e sudoeste da América portuguesa, ou melhor 
a área correspondente aa Paraná, Rio Grande do Sul e sul de &fato Groçw OU 

sejam: Guairá, Tape e Itatim, o mais ativo e importante setor de combate ao 
jesuita e da caça ao indio. 

A partir de 1628 sucederam-se rápida e sistematicamente os mais vigorosos 
ataques paulistas às dssóes castelhanas do Guairá. Em tr& anos estavam des- 
truidas, os jesuitas expulsos e mantida a região na órbita do dominio lusitano. 

Em 1636 nova arrancada rumo ao sul, o sertão da Rio Grande já frequen- 
tado desde duas décadas pelas bandeiras paulistas. 

Até 1641 seria conquistada toda a região do Tape e também a do Uruguai, 
onde foram destmidas tadas as  reducóes. 

Recuaram os jesuitas novamente. Incorporaram-se às missões remanescen- 
tes das margens dos rios Paraná e Uruguai e ai organizaram séria resistência. 
ante a qual foram os paulistas derrotados junto ao M'bomré, pequeno afluente 
da margem direita do rio Uruguai. 
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Dai por diante a Espanha reafirmaria mais do que nunca a separação sob 
o ponto de vista da soberania territorial, entre a América espanhola e a portu- 
mesa. Explica-se: no ano de 1640 encerrava-se o dominio filipina em Por- 
tugal, com a insurreição que logrou restaurar a independencia nacional e co- 
bcar no trono português o Duque de Eragança, agora D. João IV. 

Nào obstante data dessa época (1648) a verdadeira invasão do Itatim de 
que decorreu o Õxodo dos missionários e índias aldeiados para o território es- 
panhol limitrofe. 

,Na segunda metade do séculr3 XVII perde o impeto nas plagaç sulinas o 
bandeirismo de apreçamento. 

Abandonada pelos missionários extensa área, à margem esquerda do ria 
Paraná e parte d a  zona a leste do rio Uruguai. cnde excessivamente se alar- 
gara o raio de a ~ ã o  das bandeiras paulistas, voltaram-se elas contra os seiva- 
genç d'3 sertão bruto de além Mantiqueira e das repões goiana e mata gros- 
seme, concomitantemente com outras expedições, cujo objetiva era a pesquisa 
de riquezas minerais. O bandeirismo tomava novos rumos. 

Além do recúo da vaga jesuitica para além dos rios Paraná e Uruguai, e 
da Restauracão portuguesa, em 1640, que acentuaria a delimitação das terras 
espanhi>las e portuguesas na América, o fim do poderio flamengo no nordeste 
brasileiro e no Atlântico meridional e a reconquista de Angola, em 1648, por 
Salvador Correia de Sá e Benevides. que reabriu o tráfego de negros para o 
Brasil, teriam contribuido, também, para acelerar o declinio desse importante 
capitulo da expa-máo paulista. Capitulo esse cujas conseqüências foram: 

1) - A sobrevivência da Capitania de S. Vicente, pelo apmveitamento de 
braços ddestinados ao trabalho nas rocas, nos povoados e no sertão e ao 
tráfico indigena propriamente dito, incumbida de abastecer de mão 
de obra, na falta do negro, lavauras e engenhos de cana de açúcar 
de outras áreas do Brasil, como Rio de Janeiro e Bahia, por exemplo. 

2)  - O devassamente do interior que abriu diretrizes para o povoamenta. 
3)  - O recúo da expansão castelhana sob o hábito jesuitico ao sul da Amé- 

rica portupuesa, em direção ao Atlântico e sustada pelos bandeirantes. 
4) -- A conquista e a ampliação territorial do Brasil a sul e sudoeste, pela 

dominio de extensa área correçwndente à margem esquerda do Pa- 
raná e ao território do atual Rio Grande do Sul. 

A A* 

Durante largo periodo da sua História, a Capitania de S. Vicente, depois 
São Paulo, foi a fronteira meridional da América portuguesa, capitania tampáo. 
vanguarda e retaguarda em aposi~ão às vizinhas terras da Coma de Espanha. 
A esse ambiente sócia-econômico inmrporou-se Antônio Raposo Tavares. Aí se 
fez sertanish. Ai viveu e atuou. 

Foi ele o instrumento de condicionamento, de concentração de energias, que 
coordenou e conduziu mntra a pressão castelhana, mb capa jesuitica, o aparelha- 
menta, da mhquina bandeirante de homens e de técnicos sertaniçtas, de longa 
data montada e em constante e já secular atividade no sertão. 

R ê s  anos - de 1627 a 1629 - durou a ação de Raposa Tavares contra as 
misses do Guairá, sertáo já conhecido dos paulistas e onde, desde antes de seis- 
centismo, costumavsm eles bandeirar. 

No primeiro ano o teriam repelido os jesuítas, nas refregas iniciais de que 
participou, auxiliado pelo conhecido bandeirante Paulo do Amaral. Ambos Ca- 
pitaneavam pequenos contingentes de homens de São Paulo. 

Eram as suas primeiras sondagens em campo de penetração inimiga. 
O ano seguinte foi o da grande investida à região onde, no passado, o pre- 

cederam Manoel e Sebastião Preto, Pedro Vaz de Barros e 0utnS. 



Partiu de Sáo Paulo, em agosto, a grande bandeira de Raposo Tavares 
contra a Guairá. Constava de quatro companhias, uma das quais sob seu direto 
comando e as outras chefiadas Por Pedra Vaz de Barros. Brás Leme e André 
Fernandes, de Parnaiba, respectivamente. 

A de Raposo Tavares tinha por Alferes Eemardo Sanches de Souza e como 
Sargento-Mar Manuel Moratu Coelho. Comandava a vanguarda Antônio Pe- 
droso de B a m s  e a retaguarda Salvador Pires de Mendonca. Formando sistema 
com esta bandeira existia outra tropa com Mateuç Luis Grou à frente. 

Eram toda5 conhecidos Nmo intrépidos sertaniçtas, e eximios apresadores 
de indios. Comandavam brancos, mamelucos e indios. 

Seguiu a expedição pelo velho caminho indigena do Peabiru. (ou caminho 
de São Tomé) que levava aos Campss Gerais: Pinheiros, Apotribu, Quitaúna, 
Barueri, Araçoiaba, Pequiri, Iguaçú . . . 

Nos campos do Iguaçú, ultrapassada o Tibagi, a vanguarda da bandeira 
levantou paliçada nas vizinhanças de reducão de Encarnação. E ali permane- 
ceu em sondagens, sem atacar, como em armisticio, durante 4 meses (outubro 
de 1628 a fevereiro de 1629) .  

O ataque às nduções Nmeçou pela reduçào de Sto. Antônio (30 de janeiro 
1629). cuja destruição e captura do gentio - cerca de 2.000 almas - assina- 
lam o inicio da conquista do Guairá. 

Seguiu-se a queda de S. Miguel (23 março), de Jesus Maria. onde, diz cr8- 
nica, que, inquirido pelo padre Cristovào de Mendonça sobre as razões da assalta, 
teria Raposo Tavares respsndido: «Temos de expulsar-vos duma terra que é 
nessa e não de Castela . . . s 

Ampliada a vários setores - Caaim, Ibiaguira - a ofensiva, caíram En- 
carnaçáa, S. Paulo, Arcanjos, São Tomé e outras reducóes mais e as que res- 
taram desfizeram-se ante o recúo jesuitico. 

As p o ~ ~ ~ ~ a ç õ e s  civis dos espanhóis, Vila Rica e Ciudad Real, sobre o Paraná, 
foram evacuadas, também sob pressão dos bandeirantes que ,finda a ofensiva, 
retomaram a Piratininga, com levas de prisioneiras. Chegariam ao povoado em 
de 1629. 

De 1629 a 1632. naras investidas, cuja participação direta de Rapo32 Tava- 
res é discutível, o que não altera a sua poçicão de planificador, organizador e 
chefe incontestável da guerra as reducões castellianaç, em multiplioaçáo na 
região paraguaia, em pleno expansáa na foz e no curso do Paranapanema e que 
ameaçavam ultrapassar a raia partuguesa e chegar ao Atlântica. 

Isto significava sério perigo para todo o ehinterlandu da Capitania de 'São 
Vicente. A prevalecer a t a  demarcaçáo estaria o at.ual Estada de S. Paulo re- 
duzido a cerca de um terço do seu atual território e. para o sul, a região corres- 
pondente aos demais estados teria permanecido incorporada à c o x a  espanhola. 

Asfixiante insegurança para os paulistas representava o conceito da5 jesui- 
tas espanhóis a b r e  a5 limites de Espanha e Portugal na América meridional. 

Ante a urgência de deter seu extraordinário impulso de expansão, inevitável 
era o conflito, do que resultou a manutenção da soberania portuguesa e ,  em 
particular, a da  Capitania de São Vicente, sobre grande área territorial: a pri- 
meira garantia da manutenção do recuo do meridiano para oeste e das futuras 
reivindicações territoriais do uti possidetis naquela região, um século após, ao 
firmarem Portugal e Espanha, em 1750, o Tratado de Madri. 

Quanto ao saldo material da bandeira de 1628 teria dado para abastecer de 
mão de obra, se não com abundância, pelo menos com relativa suficiência, 
lavouras e engenhz do Rio de Janeiro, da Bahia e talvez de Pemambuco. 

Em 1635 apenas dois anos estabelecidos na bacia do Jacui, defrontaram-se 
os jesuítas espanhóis com os bandeirantes. 

Como no Guairá, representavam aqueles missionários séria ameaça à expio- 
r a ~ ã o  da região pelos paulistas já de longa data habituados a traficar os mise- 
r8veis carijós. 
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E oportuno lembrar que uma das bases da manutenção desse tráfico -- 
resgate e trato assentava na aliança dos luso-brasileiros com os potentados indi- 
genas locais, na base do compadrio e na participação de «pombeims» tupis 
como intermediários naquele comércio com tais potentados ou caciques, senhores 
da terra e mercadores de escravos. 

A interferência dos missionários naquela organização deu origem ao inevi- 
tável choque com os bandeirantes no Tape, chave de interesses econômicos, e de 
soberania territorial e de solidariedade social. 

Precedeu a arrancada bandeirante rumo ao Tape a expedição via m a r i t i a  
batedora, chefiada p i r  Luis Dias Leme, em 1635, a bandeira de Aracambi. Teria, 
certamente, rumado para o porta de JAguna, base de operações bandeirante5 
contra os carijós e os tapes. Eram ali esperados e recolhidos os índios prisia- 
neiroç destinados ao comércio. 

Em meados do ano seguinte avançou Raposo Tavares, com 150 paulistas e 
1.500 índios. até o sertão do Guairá e, pela crista do planalto até o Iguaçu e 
daí por diante, o trajeto corresponderia, grosso modo, a atual estrada de ferm 
São Paulo-Rio Grande. 

Sete meses de caminhada! Apresamento de índios.. . E, no Taquari acampou, 
em amparo de grandes paliçadas e, nesse reduto, antes de prosseguir a marcha, 
plantou roças para o inverno. 

Em fins de novembro arribava ao seu destino. E,  a 3 de dezembro sua tropa, 
de bandeira desfraldada e em tom de guerra, atacava e vencia a redução de 
Jesus Maria, o mais avançado posto da missão, reduto, armazém de amas,  campo 
de exercícioç militares. cabeca. comando e defesa das demais reducóes. - .  

Reagiram os jesuítas e armados seus 1.500 catecumenas, alastmu-se a luta 
a S. Cristovam e Santana, ocupadas às  vésperas do Natal. 

Durante um ano permaneceu no sertão a bandeira de Antonio Raposo e 
praticamente destruiu a linha avanpda das reduçóes do Tape assentadas sobre 
o Pardo e o médio Jacui. E abriu amplamente o caminho daquela área para as 
bandeiras de André Fernandes e de Fernão Dias Paes, o futuro Governador das 
Esmeraldas, entre 1637 e 1639, que encerraram a missão. 

Como o Guairá, seria o Tape reconhecido futuramente pela Espanha como 
território da América prtuguesa. 

A missão jesuitica do Itatim. a sudoeste de Mato Grosso, entre o rio Para- 
guai, a oeste, a serra de Amambai, a leste o Taquari, ao norte o Apa, ao sul 
decorreu de duplo intúito: l0) Estabelecimento, naquela área, de um território 
tampão que interceptasse a expansjo paulista qualquer penetração no Peru. ZQ\ 
Cr:acão de iim centro de comunicaoòes com as missões de  além e de aauém Pa- .-~- ~ ~~- ~ ~~ > - ~ ~  ~ ~ ~ - -  ~~~ ~ ~ - -  ~ ~~ ~. ~~ 

ramal. de maneira oue oudesem as ieçuitas alcancar o Amamnas e estabelecer . ~~ . ~ "~~~~ ~ 

continiidade com os demais missionários da comõanhia. os-aiais. descendo o A .  

Peru. viessem ocupar o alto curso daquele rio. 
Cumpre lembrar que tal intercomunicação representava grande perigo para 

O Brasil que ficaria cercado por uma corrente de missões jesuitícas de notória 
força expansionista. 

Destarte, é que se m e  compreender a importância da  investida de Raposo 
Tavares contra o reduto jesuitico do sudoeste de Nato Grosso. cujas primeiras 
missões datam de 1632. Reduto que, se perdurasse, teria isolado o Paraguai do 
Guanoré. afliiente do Madeira. rios niir hnie formam. em siia mntinuidade. a ~ ~~ . ~ , . ~~- - ~~~~~~ - ~ ,  -~ - - ~  --."- -~ ~ ~~~~ ~ ~ - - ~  ~~~~ ~ 

fronteira da Brasil. e seria. a base de oodermo obstáculo à exomsãa sertanista .~ ~~ ~ ~~ . 
até o territiria-do á tual  Mato ~ r o s & -  

o3m o tempo, ampliaram os jesuítas a sua área de domlnia no Itatim para 
território paraguaio, na ambição de estender as reduções para o Chaco boreal e 
daí para o Amazonas. 

Apenas iniciada a missão do Itatim, os paulistas comandados por Ascenço 
de Quadros, invadiram as reduções e aprisionaram grande contingente indígena. 

Seguiu-se, em 1648, a grande invasão, promovida por Antônio Raposo Tavs- 
res, agora Mestre de campo, e no oimando de 200 brancos e mameiucos 
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e mais de 1.000 indios de armas. Corria o mês de novembo quando parte da 
sua bandeira investiu contra a reduçáo de Mboimboi, junto ao rio Apa. 

Dividia-se ela em duas secçães. A primeira, sob as ordens de Raposo Tava- 
res, a quem cabia o comando geral e a segunda, chefiada pelo Capitão Antônio 
Pereira de Azevedo. 

Atribuia-se à expediçáo, ora o adesmbrimento do rio das Amazonas,, ora a 
busca de minas. Minas de prata. Na regiáo do Itatim. Nas proximidades do 
argentifero Peru andino. 

Cumpre observar aqui que, restaurada a independência de Portugal, em 1640. 
passou a preocupar D. João IV séria problema econômico-politico que resultava 
da guerra com a Espanha e da interrupção do comércio maritimo do Brasil com 
Buenos Aires. de onde vinha a maior parte da moeda de prata que circulava na 
América lusitana. Em guerra na Peninsula os dois paises ibéricos, proibido pelo 
governo espanhol o comércio português com o Rio da Prata, resultou a baixa da 
moeda portuguesa e, principalmente, a carestia extrema da  prata vinda do Peru 
por Buenos Aires e pelo sertão, os dois males mm dano gravissimo para a eco- 
nomia do Brasil. 

Esforçou-se o rei por manter a paz na América e, com ela, o lucrativo 
comércio entre os porias do Brasil e Buenos Aires, ao que violentamente se opòs 
a Eispanha, temerosa, como sempre. da  infiltração portuguesa nas suas colônias 
e principalmente no Peru. Grande número de ordens régias comprova as ativas 
providências do monarca português, no sentido de incentivar no Brasil a pes- 
quisa das minas de ouro e prata, quer no sul, quer no norte, ante o vultoso 
desequilibrio monetário decorrente da intransigência da Espanha e das sérias 
dificuldades financeiras do pais em guerra. 

Teria ele alimentado a esperança do descobrimento de outro Potosi. nas 
proximidades do Paraguai, no vago sertão do Itatim. 

E, da conquista do Prata teria chegado a cogitar a coroa portuguesa. 
Aliados ao plano metalifero, teriam existido, outrossim, a intenção de des- 

coberta e posse de novas terras e rios que unissem o sul paraguaio ao norte 
amazonico - é o que afirma Jaime Corttesáo - e a iniciativa encoberta de 
tolher a expansáo dos jesuítas castelhanos em terras da  América portuguesa. 

Desnecessário será abordar aqui as particularidades relativas à marcha da 
bandeira de Raposo Tavares, até o Itatim, bem como problemas atinentes aos 
seus passíveis itinerarias. 

Basta lembrar que o primeiro corpo da expedição sob amando de Raposo 
Tavares partiu de S. Paulo em fins de 1647 e o segundo, com Antônio Pereira 
de Azevedo à frente penetrou no sertão ao início do ano seguinte. 

Descido o Paraná, teriam os sertanistas atingido o Ivinheima e dai o Aqui- 
dauana, o Miranda e o Paraguai, trajeto praticado na época, rumo ao Itatim. 
Antes de ali cheg.ar, a tropa de Antônio Pereira atacou Mhoimboi, às margens 
do Apa. Depois de um mês de combates, ao início de Dezembro, retomou cala- 
mitosa marcha, até o rio Paraguai que atraveçsou para unir-se ao contingente 
de Raposo já fortificado junto à serra de Santiago, após ter enfrentado os jesui- 
tas na redução de Nossa Senhora da Fé de Taré. 

Ao reduto paulista chegaram, pois, os remanescentes da tropa de Antõnio 
Pereira de Azevedo, ao cabo de dois terriveis meses de misérias e sofrimentos, 
famintos, enfermos, depois de terem atravessado os pantanais do Paraguai, o 
Chaco, aoossadas e dizimados por febres, fome e sede e pelo gentio. 

Teriam permanecido m o s  cerca de meio ano na paliçada erguida na pe- 
quena elevação onde outrora assentara a redução de Santa Bárbara. Somente 
em abril começavam a ser praticáveis naquele sertáo as longas caminhadas, 

Durante esse período, teriam explorado os cerms e as regi* acidentadas 
que formam o sistema omgráiico chiquitano. Possivelmente em pewuisas de 
minas de prata. 

Entre março e abril de 1649, incorporada, a bandeira levantou acampamento, 
atravessou a serra de S. José. deixando à direita Santa Cruz de Ia Sierra, para 
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atingir a r eg ia  dos indios serranos (ehiriguanos (guaranis) ou chanés (arua- 
ques guaranizadoç) que também habitavam a área andina do alto Guapai, 
afluente do Madeira. 

De regresso, seguiu a tropa pelo alto Guapai ou Grande, ate o Mamoré, 
pelo qual ganharam o encachoeirado Madeira que, vencidas as suas cataratas e 
corredeiras e vencida a selva, levaria aquela gente ao Amawnas, após duris- 
simos trabalhos e provações sem conta. 

Chegaram a Gurupá, em 1651, 59 sobreviventes dos 200 brancos e mame- 
lucos da expedição de 1648 aio Itatim. 

Constituiam, com Raposo Tavares a frente. pequena falange de esquálidos 
e famintos e esfarrapados farrapos humanos de um farrapo de bandeira. 

NO percurso de S. Paulo a Gurupá, na Amazônia, haviam coberto o espaço 
que medeia d.3 trópico de Capricórnia ao Equador e que se estende entre duas 
das maiores bacias hidrográficas do mundo, numa longitude de terras entreps- 
tas, equivalente à latitude do espaço abarcado. 

Mais de dois terços de sertões deswnhecidos acabavam de ser percorridos 
por um punhado de homens desprovida? de quaisquer conhecimentos cientificos 
e cercados pelas mistérios das serras. das florestas, dos rios, das cataratas, dos 
selvagens e das feras.. . 

.4 Obra 

Gonsiderações finais 

Dessa expedição do Itatim à Amazônia restam, apenas, alguns poucos e 
mutilados documentos, de cujo conjunto ressalta uma impressão de malogro. Os 
dois primeiros subalternos da bandeira foram premiados de forma relevante. 
Antônio Pereira de Azevedo foi elevado ã categoria de fidalgo cavaleiro, com 
pensã~ régia e nomeado Provedor da  Fazenda da Capitania do Espírito Santo, 
enquanto a Alferes Sousa da  Silva seria. escolhido para o carga de Capitão-mor 
da Capitania de S. Vicente. 

Quanto a Raposo Tavares, diz Jaime Cortesão, é surpreendente que doi 
arquivos do O~nseiho Ultramarino nada conste, nem pedido seu, nem mercê 
honra ou cargo a recompensá-lo do empreendimento que o padre Antonio Vieira 
qualificou coma «uma das viagens mais notáveis* que até entào se havia prati- 
cado. E mais. Não há  livro ou crbnica impressa em português. durante O século 
XVII, que se refira ao nome do grande sertanista. Nada teria requerido? E se 
requereu, por que nada lhe foi concedido? Estranho silêncio! 

Teriam decorrido tais omissões da implacável má vontade dos jesuítas 
espanhóis e pxtugueses - para mm o bandeirante. 

Foi Antônio Raposo Tavares julgado em Portugal segundo os cânones de 
uma sociedade edueada e inspirada pelos jesuitaç. acreditando facilmente na 
lenda forjada pelos missionários do Paraguai, de que o sertanista era um ré- 
pmbo que atacava um dos fundamentos essenciais do Estado e da Igreja: a 
Companhia de Jesus. E, quando os laicas, que viviam ã livre lei da  guerra. 
silenciaram o nome de Raposo Tavares e dos seus companheiros naquela expe- 
d i ~ & ~ ,  o que não teriam feito os padres e as demais autoridades, atacados em 
seus supostos direitos de jurisdi~do suprema na questão dos indios? 

Os julgamentos dos membros do Conselho Ultramarino, ajustavam-se mui 
estreitamente aos padrões dos padres da  Companhia de Jesus. Ao solicitar An- 
tnnin pereira. a~ Azevedn O caseo da Provedor da Fazenda Real na Caoitania ...... - .. ...- -. .... . . . ....e. -~ - - ~ - - ~~ ~ 

d3 Espirito Santo. o parecer daqueles Conselheiros sugeria ao Rei que lhe con- 
cedesse a mercê soiieitads, mas acrescentava: «E isto em çatisfa~ão dos serviços 
com que requer feitos no Estado do Brasil, sem se respeitar aos mais das en- 
tradas*. O que, entrsdas também significam expediçóes de apresamenia de indios 
- índias reduzidos pelos jesuitm, inclusive - e tais «serviços» não eram consi- 
deradas como de merecimento. isentando-se os Conselheiros de Estado e a Coroa 
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Poder-se-ia, ainda, conjecturar que teria concorrido para o mutismo das 
crónicas contempsrãneas de Raposo Tavares. o malogro da expedicão sob o ponts 
de vista dos objetivos que mais interessariam a el-rei D. João IV: o descobri- 
mento de minas de prata. 

Se, para o imediatismo do monarca, interessada em minas de metai, pre- 
ciosos prontamente postas a render, o empreendimento de Raposo Tavares foi 
um malogro, não o seria, todavia, sob a ponto de vista do mnhecimento geográ- 
fico, e da  farmasão territoriai do Brasil. Sob esse aspecto, teve o périplo rapo- 
siano as  mais fecundas consequéncias. Verificou a navegabilidade do Ria Grand? 
e suas relações de afluência com o Madeira e o .4mazonas. Estabeleceu a noçás 
relativamente exata da profundidade em longitude d a  América do Sul e, em 
particular, do espaço que medeia entre o Paraguai e os Andes - e u legendirio 
Peru - e consequentemente das possibilidades de expansáo do Erasil para oeste. 
Deçvend.3u a importância do Madeira como via de acesso aos Andes, de que 
decorreria. posteriormente, a valorizaião desse rio sob o aspecto politico e como 
possível limite entre Portugal e Espanha na América. For essas razões. D. Pe- 
dro I1 de Portugal (filho de D. &o IV e rei de 1667 a 17061, em fins do século 
XVII. começaria a ordenar a ocupacão do baixo trecho daquele cursa d6gua peios 
jesuitas portugueses. Obstruiu, dai por diante, a passagem normal e continuads 
de civis e de jesuitas espanhóis entre o Paraguai e a planicie de Santa Cruz. ou, 
mais amplamente, o Peru. E, libertand.3 os territórios do Itatim da ocupação 
pelas missionários d a  Companhia de Jesus, impediu-iheç, para sempre, a expan- 
são na  direçào de Mato Grosso e do médio-Paraná. 

Em 1678, a área correspondente à velha e destruida cidade de Xerez era 
ocupada pelos paulistas, cujaç canoas comesaram a percorrer N m  frequência o 
Paraguai, sem que pudessem os espanhóis deter aquela atrevida iniciativa. E, 
durante os quarenta anas que vão desde a ocupação de Xerez aos primórdios 
da  exploracão do ouro em Cuiabá, por mais de uma vez, os jesuítas espanhóis 
- quer os de Asun ião  que desejavam ir ã região dos Chiquitos, quer os que 
fundaram esta missão e que pretendiam ir a Assunção depararam Com 3s 
paulistas circulando no Paraguai .temeram e evitaram aqueles posçiveis encontros. 

Nova Xerez relaciona-se. pois, às  origens do descobrimento do ouro e da  
fundação de Cuiabá. Rapsso Tavares criou, destarte, a primeira condição para 
a futura explorasão de Mato Grosso e o descobrimento do Guaporé, que have- 
riam de ser a chave ocidental dos limites do Brasil no plano de Alexandre de 
Gusmão para o Ra t ado  de Madri. 

A expediçaa de Antônio Raposo Tavares foi o primeiro empreendimento de 
reconhecimento geográfico que abrangcu todo o eipaca continental d a  América 
do Sul compreendido entre as margens do Atlkntico e a cordilheira andina. entro 
o trópico de Capricórnio e o Equadiir, alargando-se por cerca de 23 g r a u  de 
latitude e 20 de longitude. Fbi, portanto, a maior e a mais árdua de quantas 
expedi~ões de descobrimento se realizaram em toda a América, até  ao início do 
século XiX. Pondo-ise de lado o trajeto andino, e considerando-se, apenas, o 
p e i ~ u ~ ç ~  fluvial do Tlete ao Paraguai e dai por terra ao Guapai e, baixando por 
ele o Mamoré, o Madeira e o Amazonas até Beiém, tão vasto periplo mede, em 
númems redondos, 10.000 quiiómetroç. Com o acréscimo da travessia do Chaca, 
as explorações desde os morros chiquitanos para oriente e as desvios e flutuacóes 
da grande aventura na região andina, ela terá exercido, por certo e de muita 
o e spap  de 12.000 quilômetros. 

O arrojado e épico deso3brimento de Orellana. em 1541, baixando o Amazo- 
nas, limitou-se a descer o rio-mar, conservadas, sempre, as  mesmas latitudes; as  
expedições de JA 'Salle, o grande explorador francês do h,fissksipi - entre 1679 
e 1682 - desenvolveram-se em clima temperado, quase que exclusivamente no 
sentido do meridiano e em duas jornadas; a de Lewis e Clark que, entre 1804 
e 1806, exploraram o médio e o alto Missouri e o Dolúmbia até ao Pacífica, 
desenvolveu-se num espaço continental de 33 graus de longitude, mas muito 
reduzido em latitude e, partantn, em ámbito menor. 

A expediçao de  R a p s o  Tavares realizada em plena. zona tropical e equab- 
rial, o esforço físico e os sofrimentos suportados pelos exploradores foram infi. 
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nitamente maiores, o que o eleva e aos seus companheiros às máximas culmi- 
nhc ias  de Bandeirismo. Ultrapassaram eles, em bravura e sacrificios oU nave- 
gadores lusitanos do Atlântico, do indico e do Pacifico. 

A figura épica de Antônio Raposo Tavares enquadra-se no mesmo plano do; 
grandes conquistadores do Novo Mundo, os quais logra não poucas vezes ultra- 
pasar,  pelo espírito de iniciatiw. e pela bravura. Não pertence apenas à História 
do bandeirismo e do pioneirismo paulistas, ou à da Capitania de São Vicente, 
mas à História da formaça0 territonal e poiítica do Brasil; à da  formação dos 
Estados sul-americanos; à das grandes viagens de descobrimento e à da pene- 
tra* dos continentes. 

O seu drama, como o de muitos dos s e u  ~mpanheiros  e contemporâneos, 
decorre da oposição veemente da Companhia de Jesus - de enorme influência 
política e determinadora de uma hierarquia rígida e twcrática de valores, na 
Metrópole e na Coiõnia - e do meio mia1 das Capitanias do Sul do Brasil e, 
mais que todas, a de São Vicente - Sáo Paulo, onde um gênero de vida próprio 
- o bandeirismo - permitiu a formação e o desenvolvimento de um novo con- 
ceito de vida à livre lei da natureza e dos intereses de grupos e até de nação. 

Uvantou-se contra Raposo Tavares e contra os Wndeirantes de São P a d o  a 
acusação de que foram escravagistas, homens cruéis e herejes. E bom lembrar, 
todavia, que naquela época a Igreja e as Estados ainda não condenavam a escra- 
vidão das negros e nem a Companhia de Jesus deixou de praticá-la e, muito 
amplamente, na Africa e no Brasil. Proclamar que 05 jesuítas defendiam a liber- 
dade dos inaios, em nome de um conceito integral dos direitos humaaiç, seria 
falsidade. 

E necessário, pois, colocar as bandeirantes dentro da moral da sua época 
e das determinantes do seu meio geográfico, eoon6mico e social e medi-los, por 
comparayão, com os seus maiores inimigos, os jesuítas espanhóis. 

Para estudo e compreensáo da figura de Antônio Raposo Tavares, bem como 
dos bandeirantes, em geral, cumpre integrá-los na História da  expansão geográ- 
fica do Brasil, despidos da grosseira e falsa veçtimenta degradante de meros 
uagenk  de Satanás*, de escravagistas dominados pela mais baixa cupidez, de 
bandoleiros movidos pela crueldade assassina, impiedade e cinismo, que lhe atri- 
buiram os apaixonados jesuítas: na «Conquista EspirituaJ hecha por religiosos 
de Ia Compafiia de Jesus en Ias Provincias de1 Paraguay, Paraná, Uruguay y 
Tapea, do Padre Antônio Ruiz de Montoya (Madrid, 1639) e na aRelación de 
10s AgntviosB, dirigida ao Rei pelos Padres Justo Mansilla e Simón Maceta 
(Escrita na  Bahia, a 10 de outubro de 1629), fontes principais em que até hoje 
se t@m baseado alguns historiadores das Bandeiras paulistas. 

Mas nem tudo foi crime nos bandeirantes, como nem tudo foi piedade nos 
jesuítas espanhóis. Humanos uns e outros estiveram mais ou menos susceptíveis 
de todas as paixões humanas, nem sempre nobres. 

E,  se existiu esforço, heroismo. sacrificio, sublimidade até a santidade em 
muitos daqueles missionários, não se pode negar terem tido tantas vezes os ban- 
deirantes tipos sobre-humanos, pela energia, perseverança, generosidade, isenção 
e estoicismo. 

Quanto à crueldade, cruel fai o homem do século XVII, como tem sido o 
de todas as époeas. Muitos crimes abomináveis atribuídos aos bandeirantes foram 
pura e simplesmente forjados pelos jesuítas, com declarado pr3pósito de denegrir 
seus inimieos. - 

Teriam obedecido, por vezes, a instintos bárbaros e violentos que a guerra 
e a aventura perigosa desencadeiam. Era inevitável. 

Todavia, convém lembrar que nessa mesma época funcionava o Santo-Oficio 
da Inquisição de Lima que ultrapassou as  raias da crueldade humana, ora com 
fins politicos, ora econ6micos, infamando e condenando à fogueira os mesmos 
católicos. apenas porque eram portugueses e ricos. 

Ainda. 0s jesuítas espanhóis colabararam intimamente com este Santo Ofi- 
cio; e pretenderam destruir o bandeirismo, valendo-se da Inquisiçáo. E mais. 
Por volta de 1631, no auge da  expansão bandeirante, o Comissário do Santo 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRhE'ICO DE S. PAULO 107 

Ofício de Lima, Superior das Reduções do Uruguai e do Tape - as mais visadas 
na ocasião - era o Padre Diogo de Alfato, que exercia o cargo em ódio contra 
os oortugueses. . . 

Quanto à heresia, de modo algum teriam sido herejes os bandeirantes. Eram 
Católicos tanto quanto os sacerdotes seculares ou os frades do Carmo e de São 
Bento que acompanhavam as bandeiras e compartilhavam da  sua vida no sertão; 
ou os franciscanos que, em 'São Paulo de 1640. colocaram-se ao lado dos paulis- 
tas, quando estes expulsaram os jesuítas por se  oporem ao apresamento. E mais. 
Já esta mais do que suficientemente provado que os bandeirantes eram capazes 
de atos de piedade e respeito para com os próprios jesuitas espanhóis e mesmo 
quando ainda não se havia arrefecido o calor da refrega. 

Insuperável chefe de bandeiras e devassador de um continente, soube Raposo 
Tavares associar-se ao patrimônio bandeirante --- organização econômica e so- 
cial, aparelhagem e técnicas sertanistas - e a vis-propulsiva da gente de Pira- 
tininga, no sentido de coordenasão dc ener5as para os empreendimentos mili- 
tares de ação decisiva contra as ainda vacilantes estabelecimentos jesuiticos do 
Guairá, do Tape e do Itatim que lhes negaram o direito de ocupação e defesi 
armada de territórios de soberania, àquela data, duvidosa. E, em continuaçâo 
ao esforç3 já despendido naquelas áreas pelos bandeirantes seus antecesçores, 
aos quais se identificaria, impediu que a Espanha se apoderasse de terras do 
Brasil enquanto dilatava o Pais para cinferir-lhe estrutura orgânica e, com mais 
de um século de antecedència preparava a cláusula de "ti possidetis do Tratado 
de &drid (1750) e a obra dos grandes oonstnitores do Estado brasileiro. 

Eis porque, durante três séculos, permaneceu a memória do grande bandei- 
rante Antbnio Raposo Tavares soterrada em profunda tumba de silêncio que 
lhe escavaram os filhos de Santo Inácio de Layola, com o consentimento, ou 
melhor, a conivência, dos dirigentes da nação portuguesa que o consideraram 
inimiga do Estado, ou seja, de uma das suas instituigões fundamentas na época 
- a Chmpanhia de Jesus. 

O prestígio dos jesuítas que tramou contra Raposo Tavares a conspiração 
do silêncio e urdiu contra os bandeirantes difatória, anatemática e convincente 
campanha secular que impediria o julgamenta objetivo desse capitulo da Histó- 
ria da expansão ge3gráfic.a do Brasil por vários historiadores, entre os quais Ca- 
pistrano de Abreu, não lograria, todavia, destruir o legado da conquista bandei- 
rante à posteridade brasileira ante ao qual nunca tantos deveram tanto a tão 
poucos. . . 
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FRANCESES E INGLESES 

Lycurgo de Castro Santos Filho 

Ingleses e franceses Propiciam um sugestivo capitulo da história colonial de 
São Paulo. No século XVi eles se fazem presentes como flibusteiros, como pi- 
ratas saqueadores. Era o Século dos exploradores maritimos, era o século dos 
cors8rios do mar. O Novo Mundo e as novas terras, novas regiões eram des- 
cobertos. Portugueses e espanhóis estabeleciam-se em seus dominios americanos 
e os exploravam, carregando para a Europa riquezas dos reinos vegetal e mineral. 
Caravelas naus e galeóes de cinqüenta, ou de cem a duzentas e cinqüenta to- 
neladas cruzavam e recmzavam o Atlântico, explorando a costa e desembar- 
cando homens, mantimentos, drogas e utilidades. Da colõnia portuguesa volta- 
vam transbordando de pau-brasil, de aves, macacos, pimenta e outros prcdutoç. 
Das colbniss espanholas regresiavam com vastos carregamentoç de minerais 
preciosos. 

O século XVi era o século do mar. Genoveçes, venezianos. holandeses, in- 
gleses e franceses competiam com os ibéricos nas viagens marítimas, comerciais 
e de mnso. Surgia a Inglaterra como pais de naveganteç. acoroçoados que eram 
os empreendimentos náuticos pelo monarca reinante, a audaciosa e ambiciosa 
Elizabeth I. Os bem-amados súditos da Rainha Virgem, Sir Walter Raleigh 
(1552-1618), Sir Franciç Drake (1545-1596). Edrvard Fentan (7-1603). Tomas 
Cavendish (?-15921, Sir Richard Hawkins (1562-1622), Robert Withrington, e 
tantos outros, descobriam terras, exploravam costas. pilhavam feibrias e assal- 
tavam, roubavam e mstavsm como consumados flibusteiros, como facinorosos pi- 
ratas. Serviam eles aos interesses da Coroa inglesa e serviam aos próprios in- 
teresse% locupletando-se mm o produto dos saques. Os seus feitos, escreveram 
OU mandaram escrever, e reunidas foram publicados pelo geógrafo inglês Richard 
Hakluyt (1553-1616) e pelo escritor também inglês Samuel Purchas (1577-16261, 
em coieçóeç hoje famosas. 

Depois de paçsar para a suserania espanhola (1580). a colônia do Brasil br- 
nou-se um dos alvos preferidos pelos cars8rios ingleses, estando a Inglaterra em 
guerra mm a Espanha. Rohert Withriwton e ChristoDher Lister pilharam em 
1586 engenhos do Reconcavo, porém não conseguiram desembarcar no Salvador 
da Bahia. Sir Richard Hawkins esteve no Brasil com a sua nau <<Dainty». 
James Lancaster saqueou o Recife em 1095 e Fenton e Cavendish ligaram-se 
à história colonial da  Sáo Paulo. Deixaram a sua marca de corsários nos fasto.; 
vicentinos no século XVI. Dá-se que o litoral da capitania de 'São Vicente 
possuia portos como os de São Sebastião e Santos que serviam de bases para as 
naus que velejavam para o sul. 

EMward Fenton foi um navegador inglês de grande notoriedade. Coman- 
dando a nau «Gabrieln explorou, sob as ordens de Sir Matiin Frobisher (1535- 
1594). as terras da Groenlãndia (1578). Em 1582 veio para o Atlântico Sul com 
a missão precípua, que na0 cumpriu, de se dirigir às tndias Orientais e à China 
pelo Estreito de Magalhães. Aproveitou a ocasião e atamu e pilhou as naus e 
o portos luso-espanhóiç. E navegava pelas costas brasileiras quando a 19 de 
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janeiro de 1583, procurando evitar a poderosa armada espanhola de Diow Flores 
Vaidez, entrou no poria de Santos com os seus dois galeões armados em guerra. 
Fez desembarcar alguns membros da tripulação sob o pretexto de montar, pro- 
visoriamente como alegava, uma. forja de ferreiro e um forno para cozer 
pães e biscoitos, dos quais estava necessitado. O próprio Fenton desceu à terra 
para a escolha de local apnpriado. A população de Santos alarmou-se e Brás 
Cubas, alcaide, e o capitão Jerõnimo Leitáo intentaram parlamentar enviando 
a bordo os moradores José Adorno e Estevão Raposo, os quais teriam se mis- 
trado favoráveis à permanencia dos ingleses no porto. Acresce que Adorno era 
sogro de John Whithall, mais adiante citado, um inglês Rsllente em Santos e 
ali respeitado. Poucos dias depois, a 24, entraram no porto três naus espanholas 
- <Almirante>, nCancepcion» e nBegona» -- da armada de Flores Valdez, sob 
o comando de Andréç Igino. Travou-se um combate que terminou com o afun- 
damento de um dos barcos espanhóis e a retirada dos galeões de Fenton. Dessa 
aventura, o imediato inglês no comando, Lucas Ward, escreveu um relato que 
foi publicado na  ~Hakluyt's Collection2. 

Fenton, anos mais tarde, comandando a nau ~Ant i lope~ ,  tomou parte nos 
encontros navais que destroçaram a Invencivel Armada (1588). Morreu em 
terra firme, qual pacato burguês, em Deptford. Nascera em meados do século 
XVI no condado de Nottingham. 

Outro corsário inglês, Cavendish. com melhor sucesso do que Fenton, iria 
anos depois assolar Santos e São Vicente. 

Apontado como o tercein circunavegador do globo - e os dois primeiros 
foram Femâo de Magalhães e Sir Francis Drake - com o seu nome impressa 
de forma saliente nos anais marítimos e guerreiros de Inglaterra, Thomas Ca- 
vandish, a mando de sua graciosa soberana, então em luta aberta com Filipe 
11. pilhou em 1586 as colõnias espanholas do Pacifico. Saqueou a Califómia e 
depois de muitas e altas piratarias regressou à pátria em 1588. acrescendo a 
cibncia náutica inglesa de numerosas e úteis observa@es sobre a navegação em 
tão distantes paragens e acrescentando de muitas e exóticas riquesas o mercado 
inglês. Retomando ao mar, à aventura, cobiçoso de mais haveres, e já aí com 
uma boa frota toda sua, Cavendish escolheu a América do ,Sul para as suas 
proezas de bandoleiro maritimo. Perlustrou a costa brasileira. E em 1591 lan- 
çou-se sobre São Vicente e Santos. Acomete, mata e é repelido. Em duas ocasibes 
distintas, segundo narram Southey e Vamhagen. Assim é que acoitado na ilha 
de São Sebastião, cujo porto foi sempre usado como escala para o sul, Caven- 
dish despacha para Santos três de seus navios, o aWbuchu capitaneado por 
Cocke, o eDesirea, da capitão John Davies ,e o «Black Pinnaceu. E no dia de 
Natal, 25 de dezembm de 1591, os piratas desembarcaram em Santos. surpreen- 
deram as moradores na Igreja a celebrarem o ,Nascimento de Cristo, prende- 
ram-nis e com apenas a resistencia de um residente, que foi sumariamente morto, 
passaram ao saque e se fortificaram na vila, cnde permaneceram dois meses, 
para desespero e mortificaçáo da população, que tratou de fugir. Cavendish 
juntou-se aos seus com o restante dos navios, o ahicesters e o aDaintie2. 
Vários engenhos no caminho de Santos a São Vicente foram atacados e incen- 
diados. E aproveitando a longa estada, com o afrouxamento da vigilância. dois 
dos piratas desertaram, escondendo-se e permanecendo no Brasil. Foram eles 
Henry B a m l i  e Anthony Knivet. Este, bem oinhecido dos estudiosos da his- 
tória brasileira, regressou mais tarde à Inglaterra e a crònica de suas andanças 
e peripécias publicou-se na coleção de Purchas. Uma tradução há  aparecida em 
1947 em São Paulo. ediçáo da Editora Brasiliense, «Vária fortuna e estranhos 
fados de Anthony Knivet que foi com Thomas Cavendish em sua segunda viagem 
para o mar do Sul, n,3 ano de 1591». 

Afinal, cumpridos dois meses de pilhagem e informados de que se preparava 
no planalto uma expedição de resgate, retiraram-se os invaçareç rumando para 
o sul e levando tudo o que puderam carregar. Não tardaram a voltar. Em 1592 
acometeram novamente ateando fogo a 'São Vicente. Mas em Santos encontra- 
ram resistencia. Os moradores e as indigenas, mais estes do que aqueles, ma- 
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taram os vinte e cinoo corsários desembarcados, dentre eles vários dos melhores 
capitães de Cavendish, como Stafford, Southwell e Barker. m n t a  Southey que 
os indigenas pouparam dois dos prisioneiros e entraram na vila carregando em 
triunfo as cabeças dos demais. A crueldade era geral e ontem como hoje asse- 
vera-se que o melhor inimigo é o inimigo morto! 

Essas incursões, os saques, os incendioç. acarretaram a destruição de toda 
a documenta$ão existente nos portos, vilas, feitorias e engenhos de toda a costa 
brasileira. Até hoje não se conciuiu mm certeza quando foram fundadas as 
primeiras Santas Casas brasileiras. Sáo incertas as datas apontadas. Os pratas, 
mais do que o tempo, mais do que os insetos, destmiram as possiveis fontes. 

Vencido em Santos, o bem conhecido e dos mais conceituados cors8rias in- 
gleses empreendeu o caminho de volta saqueando os engenhos costeiros, em São 
Sebastião e noutros pontas litoráneos até chegar ao Espírito Santo, onde os 
seus segundos experimentaram terrivel derrota. Furioso, encolerizado peio de- 
sastre, taxando de covarde a um seu capitão, Thomas Cavendish tomou o rumo 
da Inglaterra, escrevendo uma carta onde relata os reveses, carta publicada 
na coleção de Purchas. Morreu na viagem de volta, sendo o corpo lançado 
ao mar. 

A história brasileira - que em muitos dos seus pontos ainda está por se 
fazer - inscreveu em seus anais as incursões em terras vicentinas desses dois 
mrsários, Fenton e Cavendish. Outras, de menor importância, houve, certamente, 
não registradas ou cujos registros se perderam ou permanecem ignorados, do 
tipo e da feiqlo das ineursóes isoladas, escoteiras, por assim dizer, dos franceses 
e holandeses em terras paulistas. 

E realmente digna de nota a série de assaltos levados a efeito pelw «cor- 
çantes,, umas vezes porque os seus paises estavam em guerra oom Portugal ou 
com a Espanha. e outras vêzes porque eram piratas mesmo, piratas que rouba- 
vam, talavam e matavam. 

Franceses, ingleses, espanhóis, holandeses e até os próprios indienas na- 
tivas, tamohs e tupiniquins - insuflados e instigados pelos franceses do Rio de 
Janeiro - de tempos em tempos invadiram e saquearam os estabelecimentos 
costeiros vicentinos, Santos, São Vicente e outros, como sucedeu, aliás. no res- 
tante do pais. Dai as providências preventivas preconizadas com freqüência pelos 
administradores, no sentido da arregimentação dos habitantes, que muitas vêzes 
contaram com o auxílio de indígenas aliados. Dai os muros de madeira e depois 
de taipa a cercarem 'São Paulo, com as portas fechadas a cadeados Dai os 
fortins costeiros em Santos, São Vicente, Bertioga e noutros pontos d a  costa. 
E é aos moradores de Sào Virente, de São Paulo portugueses e mamelucas, que 
em algumas ocasiões recorrem Mem de Sá (1560) e Estácio de Sá (15641, solici- 
tando e obtendo recursos em homens, canoas, armas, munições e viveres, Para 
O combate aos franceses estabelecidos no Rio de Janeiro. José de Anchieta, 
em carta de 9-7-1566, referiu que o auxilio vicentino a Estácio de Sá  consbu 
de 300 homens, canoas e mantimentos. Era a gente vicentina, eram os indigenas 
de São Paulo, que eistavam presentes nas lutas finais que destroçaram a mança 
Antártica. E neste ponto, assinale-se, ent.50, que sempre se recorreu aos paulistas, 
em todo o período colonjal. quando houve necessidade de obtenção de recursos 
bélicos para desalojar invasores em diverías pont3s do país. Assim foi contra o 
corsário frances René Duguay-Trouin (1673-1736) no Rio de Janeiro, em 1711. 
quando então os reforços paulistas e emboabas chegaram tarde, não mais en- 
contrando o invaçar, que se pusera à fresca. reembarcara mmo à França car- 
regando farto butim. Esse corsário gaulês, glória da marinha de guerra de 
Luís X N .  mereceu estátua consagradora no parque de Versalhes. 

Os fastos paulistas registram muitas incursões e invasões nos séculos XVI 
e XVII. Em 1537 o castelhano Ruy iM0schera, refugiado em Iguape, à frente 
de um troço de foragidos d:, Sul, invade e saqueia São Vicente. Repelido. re- 
gressa ao Rio da Prata. Em 1556 e depois em 1566, são as tamoios que in- 
vestem contra 'São Vicente e Santos. JS. anteriormente, em 1547, esses tradi- 
cionais adversários da gente vicentina tinham assaltado Bertioga e 18 devorado 
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alguns das defensores num lauto festim antropofágico. Em 1562, ainda os 
mesmos tamoioç armados pelos franceses do Rio de Janeiro, atacam São Paulo 
e são derrotados pelos defensores, dentre os quais se salienta o cacique Tibiriçã, 
dos guaianases. 

Depois de expulsos do Rio de Janeiro, esmorecem os ataques dos corsários 
franceses e entram em cena os holandeses. Foi em 1599 que D. Francisco de 
Sousa investiu de surpresa e pilhou a nau batava «Gulden Werelts, ancorada 
em Santos. Foi em 1615 que os paulistas capitaneados por Amador Bueno des- 
ceram do planalto e expulsaram de Santos os holandeses de Joris van Spilberg. 

Duros e dificeis aqueles tempos, de sobressaltos e assaltos! De invasões e 
incursõe~ que foram, mais cedo ou mais tarde, repelidas, permanecendo indiviso 
O país que nos seus primeiros séculos foi delimitado pelas bandeiras dos paulis- 
tas. Pais que chega ao século XX ocupando o quinto lugar do mundo em extensão. 

Franceses e ingleses entraram na  história colonial de São Paulo como cor- 
sários e piratas saqueadores. Também o fizeram como comerciantes; dos mais 
ativos e capazes. Mas apenas no século XVI. 

Sabido é que o pau-brasil foi intensa e clandestinamente comerciado em 
diversos puntos da costa brasileira, do Norte ao Rio de Janeiro, pelos franceses. 
Martim Afons3 de Souza, o fundador e donatário de São Vicente, na  <Relação 
de sua vida e obrar. manuscrito que lhe é atribuído talvez sem viso de verdade, 
narra à Rainha Dona Catarina que El-Rei D. João 111 o enviara ao Brasil com 
uma armada para camtater os franceses que aqui se encontravam no comér- 
cio do pau-brasil. Ele veio em 1530, mmo se sabe, e velejarido para o Sul foi, 
pelo caminho, destroçando fei toria francesas de comércio, além de apresar naus 
em combate nas costas de Pernambuco, no qual os franceses se defenderam 
valentemente, como honradamente e para sua maior glória cinfessou hlartim 
Afonso. 

Desde 1530 os comerciantes ingleses visitaram o Brasil. E foi em 1581 que 
fundeou em Santos a nau «Minian of London~, atendendo a uma carta escrita 
de Santos em 26-6-1578 por John Whithall - anteriormente citado - e ende- 
recada a um cert3 Richard Stapen, na qual acenava com um lucrativo comércioi 
O ingI&s residia em Santos e ali se casara com a filha do senhor de engenho, José 
Adorno. Publicada na Ccle~ão de Hakluyt, a carta é bem interessante como 
fmte  para. a conhecimento da economia d a  época. Refere que a nau poderia 
trazer uma série enorme de artigos, que são relacionados, e de torna viagem 
levaria açúcar vicentino. Cinco mercadores londrinos atenderam ao convite, en- 
viaram a nau, que partiu de Harrr-ich em 3-11-1580, chegando a Santos em 
3-2-1581. Após certas dificuldades, pois os ingleses eram apontados como herejes. 
a nau come-qiu realizar o comércio e regressou em paz em junho. 

Herejes. Sim. E porque eram hrrejes. franceses e ingleses e naturais de 
outras naçóes não puderam aportar e permanecer no Brasil nos séculos XVII 
e XVIII. Nesses duzentos anos a terra paulista permaneceu livre dos herejes 
estrangeiros. J á  bastavam os pecadores próprios, os nativos e os do Reino! 

Com a abertura das portos em 1808, franceses e ingleses e homens de 
outras nacionalidades vem ao Brasil. Sáo os naturalistas-viajantes, são as mó- 
logos, botánicos, etnógrafos, sáo as pintores, s&o 03 comerciantes, sáo os médicos 
e farmac&uticoç, são os dentistas, veterinários, cabelereiroç, etc., etc. Os prin- 
cipais centros do país abarrotam-se de produtos ingleses e franceses. Mas não 
a terra paulista no periodo colonial, em foco. A capitania de São Paulo, nas 
primeiras décadas do século XIX e assim continuou por muitas outras d6cadan 
- era pobre, de poucos recursos e de menores atrativos. Raros foram os es- 
trangeiros, franceses e ingleses, que a procuraram. O comerciante inglês John 
Mawe tocou-a de passagem, em 1807, quando com a autorizacá0 do Príncipe Re- 
gente vinha de Buenos Aires para o Rio de Janeiro. Seu livro de viagem, sTravels 
iil  the interior of Braziln, hnd res ,  1812, versou com maiores dados a Visita aos 
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distritos aurifems e diamantinos de Minas Gerais. Outm comerciante inglês, 
John Luccock, do Rio de Janeiro foi ao Rio Grande do Sui e a Santa Catarina, 
foi a Minas Gerais, mas náo veio a São Paulo. 

Depois da abertura dos portos, filiais de casas inglesas e francesas ins- 
talaram-se nos principais centros brasileiros. Não em Sáo Paulo, onde foi nula 
a influencia estrangeira nas primeiras décadas do século XIX. 

Alguns naturalistas-viajantes percorreram a capitania de São Paulo no pe- 
ríodo colonial. como Spix e Martius em 1817-18. E dentre eles avulta o francês 
Auguste de 8ain-Hilaire (1779-18.53) que por duas vêzes, em 1819 e em 1821 
visitou a capitania. Descreveu-a nos seus significativos aspectos, na sua his- 
tória, na sua geografia, mlogia e botânica, em seus costumes, na sua economia. 
na sua patologia e na sua pobreza. 31as profetisau - arguto observador ele era 
- que se o Brasil chegasse à industrialização, São Paulo seria a região pre- 
ferida para a instalação das fábricas. Seus livros sobre a viagem ao Brasil 
e a São Paulo, hoje vertidos para o português em edições brasileiras. intitulam- 
se eVoyageç dans l'interieur du Brésilu, Paris, 4 volumes, 1830-1851. Saint- 
-Hiiaire projeta-se como uma das grandes fontes para o conhecimento da ca- 
pitania de São Pauia com todas as povoações e vilas do fim do período colonial. 

De tudo o que se disse pode-se concluir que mais do que os franceses, foram 
os ingleses os que deixaram a marca da passagem pela capitania de São Vicente 
na século XVI, através dos seus corsários e dos seus comerciantes. E no século 
XIX foi um francês, Saint-Hilaire, o grande observador da capitania de São 
Paulo. 
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OS ANHANGUERAS 

Heliodoro Tenório da Rocha Marques 

O Brasil dos nossos dias, este Brasil que no presente vai se afirmando cada 
vez mais no sentido de tornar uma promissora realidade a imagem do <pais do 
futuro8 sonhado pelos nossos antepassados; este Brasil de dimensões continen- 
tais, que pelo volume de sua população, pelos seus consideráveis recursos natu- 
rais e demais fatores que assinalam o seu atual surto de progresso está fadado 
aos mais altos destinos; este Brasil resulta, fundamentalmente, de duas grandes 
epopéias: a epopeia dos descobrimentos maritimos dos portuguêses, através de 
mares «nunca dantes navegadas, e a epopéia das bandeiras paulistas, que devas- 
saram os sertões e dilataram as nossas fronteiras para além do meridiano de 
Tordesilhas. 

Nunca é demais lembrar que foi graças ao arrojo, à tenacidade e à vocaçio 
maritima dos portugu&es que o Brasil nasceu para a vida civiiizada. A historia 
de Portugal faz parte de nossa historia durante mais de trezentos anos de vidi. 
em comum. E ainda hoje, no mundo agitado, inquieto e inseguro em que vive- 
nios, o Brasil e Portugal, identificados pelo uso da mesma lingua, pelos mesmos 
sentimentos religiosos e pelos mesmos ideais de fraternidade humana, permane- 
cem vivamente empenhados na  preservação da civilização ocidental, numa notá- 
vel continuidade histórica, desde que as naus portuguesas apartaram às nossas 
costas, arvorando o simbolo da  Cruz de Cristo. 

Pequeno pais, constituido par uma estreita faixa de cerca de 90.000 quilo- 
metms quadrados, ocupando a parte ocidental da Peninsula Ibérica, Portugal 
Ilmita-se ao norte e a leste com a Espanha e é banhado ao sul e a oeste pela 
Oceano Atlântico. Acha-se, Wrtanto, no entroncamento das rotas de navegação 
que da Eumpa Ocidental vão ter ao LIediterrânm, a Africa, à Asia e ã América 

circunçtancia de grande importância no exame daqueles extraordinários feitos 
maritimos. 

O povo português, a principio dedicado ao cultiw da  terra e hs preocupa- 
ções de defesa imediata do seu patrimonio material e cultural, volta-se depoia 
para a mar. Despertada a sua vocação maritima e animado do ideal de dilatar 
a Fé e o Império, passa a levar a civilização lusa aos quatm cantos do mundo. 
E o pequenino Portugal transforma-se em potência maritima, devassadora dos 
mares ignotos, cheios de mistérios e perigos. Trata-se de  uma empresa formidá- 
vel para um pais de menos de cem mil quilõmetms quadrados e de uma po- 
pulaçáo de um milháo de habitantes, aproximadamente, como era o caso de 
Portugal ns. época dos descobrimentos. 

Levando as suas naus da «ocidental Praia lusitana> a Porto Segum, na 
outra margem do Atlântico, Portugal estende as suas fronteiras a esta parte 
desconhecida da América, num feito admirável, consideradas as condições de 
navegação daqueles tempos. 

Despertada para a vida civilizada, é a Terra de Santa Cruz incorporada aos 
territórios da  Coroa Portugu&sa, mediante uma posse naturalmente precária, em 
face da distância e dos recursos humanos e materiais reclamados para a empresa. 
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Apbs a descoberta, era preciso conhecer a extensão e as possibilidades econõ- 
micas da nova terra, os usos e costumes da gente que a habitava e repelir as 
incursões de navegantes e corsários que nela apartavam, m3vidos por espirito de 
aventura ou a serviço de governos estrangeiros. 

Dai as primeiras expedições de reconhecimento e exploracão. Depois, a expe- 
diçãa de Cristóvão Saques, que deu tenaz combate aos franceses que infestavani 
o litaral. INas é com Martim Afonso de Sousa que se lançam os verdadeiros 
fundamentos da colonização, mediante o sistemático combate aos corsários, 9 
estabelecimento de padrões de posse e a fundar& de nucleos populacionais nos 
pcntos vitais do Brasil nascente. 

Passa-se, dessa forma, à fase de fiação. Vem a experiência das capitanias 
hereditárias e institui-se o Governo Geral do Brasil. com Tomé de Sousa, 
em 1549. 

Mais ou menos consolidada a posse da faixa litorânea. leva-se a efeito a 
escalada da Serra do Mar. Galgado o planalto piratiningana, wnquista-se a 
necessaria base fisica e têm-se abertas as portas para o interior do continente 
- o vasto cenário da epopéia das bandeiras. 

Aos habitantes do planalto defronta-se um imenso território, um mundo 
ainda bárbaro a ser disputado aos indios selvagens, às feras e demais elementos 
de toda forma hostis ao homem civilizado, num verdadeiro desafio à coragem, 
à resistência fisica e ao espirito de luta de quem quisesse nele penetrar. 

Em condições especiais de tempo e de espaço. surge o bandeirante paulista 
- tip3 mcial extraordinariamente forte e destemido, para atuar em tal cenário 
e realizar a epopéia das bandeiras, como observa Caçsiano Ricardo em sua obra 
«Marcha para Oeste)). 

A penetração para o interior, continente a dentro, dilatando as nossas fron- 
teiras para oeste, mediante o recuo do meridiano de Tordesilhas, representou uma 
empr8sa verdadeiramente gigantesca. E preciw considerar, além dos obstáculos 
já referidos, que também se processava a penetração dos espanhóis, em sentido 
contrário, tarnando-se inevitáveis as choques armados entre as duas correntes 
de expansão: a dos bandeirantes pauliçtas, partindo do Planalto de Piratininga, 
e a dos espanhóis, vindos do Prata, também penetrando continente a dentro e 
buscando, através do Paraguai, uma saida para o Atlhntico. 

Este empolgante aspecto da ep3péia das bandeiras paulitas, que nãa pode, 
evidentemente, ser aqui desenvolvido, constitui objeto de interessante estudo de 
Alfredo Ellis Júnior, em seu livro «O Bandeiriçmo Paulista e o Recuo do Me- 
ridianon. 

Nesta ordem de idéias, apenas mais algumas palavras, destinadas a ressaltar 
a verdadeira significação da obra realizada pelos bandeirantes em prol da inte- 
graçáo territorial do Brasil. 

Após o descobrimento da América, Portugal e Espanha firmaram o tratado 
dc Tordesilhas, a T de junho de 1494, pelo qual seriam divididas entre as duas 
nações as terras descobertas e por descobrir. por meio de um meridians pas;iando 
a 370 léguas a oeste da arquipélago de Cabo Verde. Ficariam para Portugal as  
terras a leste dessa Xnha e para a Espanha as situadas a oeste. Na prática, esse 
meridiano não chegou a ser fixado, demarcando in loco as fronteiras entre a 
América Fortugueça e a América Espanhola, mas deveria ele passar. nos mapas 
atuais, pelas cercanias de Belém do Pará e de Laguna, em Santa Catarina. 

Como assinala Alfredo Ellis Júnior em sua citada abra, ficariam para a Es- 
panha, pelo referido tratado, tcdo o Estado do Amawnas, quase todo o Pará, todo 
o ,Mato Grosso, mais da metade de Goiás, dois terços de São Paulo. parte de Minas 
Gerais. o Pamná. Santa Catarlna e o Rio Grande do Sul. Também, na área des- 
tinada à Espanha, ficariam incluídos o Acre e os Territórim que vieram a ser 
desmembrados de dguns dos Estados acima mencionados. 

Em Ms oondições, cerca de 6.000.000 de quilômetros quadrados do atual ter- 
rltório brasileiro teriam ficado para a Espanha, restando para Portugal 2.500 .O00 
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em sua companhia um filho do mesmo nome, de idade de 12  anos, que voltou com 
seu pai a Parnaiba. tendo este apreendido e conquistado tantos indios que com 
eles se poderia fazer uma vila, renunciando por essa ocasião à exploração de minas 
do precioso metal, mas tendo obtido a certeza de sua abundância pelo estratagema 
de lançar fogo a um vail de aguardente em presença dos índios, que, aterrados, 
prometeram mostrar os lugares em que existia; e pelo que, dai em diante, o denc- 
minaram Anhanguera, que significa Diabo Velhos. 

Menciona ainda Azevedo Marques que, segundo Pedro Taques, o primeú.0 
Bartolomeu Bueno da Silva tinha um olho furado, ou estragado, provindo desse 
defeito o nome de Anhanguera. que os indios lhe deram, bem como que o estra- 
tagema do aguardente em chamas se dera com outro pauiista, também conquis- 
tador de indios, chamado Bento Pires Ribeim, 

Em sua <História Geral das Bandeiras Pauiistas~ (Tomo IV, páginas 63 e 
64), Afonso de E. Taunay transcreve na íntegra as referências de Azevedo Mar- 
ques sobre o Anhanguera, observando em seguida ter havido um lapso de memó- 
ria do mesmo Azevedo Marques, pois Pedro Taques referiu-se a Francisco Pires 
Ribeiro. filho de Bento Pires Ribeiro, e não a este, como constou das referências 
em apreço. 

Registra Taunay, também, que Alencastre, nos Anais de Com, atribuiu ao 
primeiro Anhanguera a glória indiscutível da descoberta de Goiás, no ano de 
1682. Segundo o trecho daqueles Anais transcrito por Taunay em sua mencii- 
nada obra (Tomo IV, páginas 64 e 65), o primeiro Bartolomeu Bneno da  Silva, 
«em 1682, à frente de numerosa bandeira, atravessou o sul de Gaiás e foi ter ao 
Araguaia, onde se encontrou com Antonio Pires de Campos. que, acabando de 
descobrir Cuiabá. tinha entrado com uma expediçáo até aquém do rio das hlor- 
te&, na conquista dos índios Araês e no descobrúnento de o m > .  

Mais adiante (Tomo IV citado, página 68). observa Taunay ter sido de ca.Pi- 
tai import&ncia a expedição do primeiro Anhanguera, acolhendo a respeito as 
seguintes palavras de Basílio de Magalhães (Anais do I Congresso de Hisi6& 
Xaeional, 11, 108): aPouco caso se fez então das amostras auriferas trazidas por 
Bueno, quase olvidadas durante o grande cicio dos descobrimentos de Mina? 
Gerais até que em 1722 o Anhanguera Júnior, volvendo aos sertáes em que esti- 
vera menino. patenteou, após três anos de titániws esforços, as  riquezas de 
Goiás, de cujas primeiras povoações foi o fundador>. 

Segundo os aApantamentos» de Azevedo Irarques (Tomo I, página 1061, o 
primeiro Bartolomeu Bueno da Siiva foi wsado em primeira2 núpcias com P 
Babei Cardoso. Viuvo, casou-se em segundas núpciaç, em idade muito avan- 
çada, com Da Maria de Moraes, filha de Jerònimo de Lemos. 

Faleceu ele em fins do século XVIL em Parnaiba, deixando nove filhos do 
primeiro casamento, entre os quais O seu bomónimo - Bartoiomeu Bueno da 
Silva, que iguaimente veio a ser apelidado de Anhanguera. 

O segundo Bartalomeu Bueno da Siiva, ou segundo Anhanguera, era natural 
da viia de Parnaiba, como a pai. 

Filho e neto de bandeirantes, notabilizou-se também pela realização de obra 
que muito veio engrandecer a história do bandeirismo paulista. 

Canforme já vimos, com a idade de 12 anos tomou parte na expedicio 
levada a efeito pelo pai, sertão de MiBs a dentro, enfrentando corajosamente, 
como os adultos, os niaiores riscos e perigos. 

Foi assim, na forja do próprio bandeirismo, que o segundo Bartoiomeii 
Bueno da Silva formou o seu rijo carater de bandeirante de escol, capaz de 
levar a bom termo os mais duros e dificeiç empreendhnentos. 

São em geral concordantes as o p i u i k  dos historiadores de que o espirito 
do segundo Anhanguera, em consequencia daquela incursão pelos çertóes de 
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Goiás, quando menino, ficou indelevelmente impressionado com as notícias que 
corriam, envoltas em mistérios e lendas, sobre a Serra dos Martírios, assim cha- 
mada por causa da sua configuração topgráfica, guardando certa semeihança 
com a coroa, os cravos e a lança da paixão de Cristo. Segundo tais noticias, essa 
serra Constituia um vasto manancial de ouro, perdido no sertáo imenso, a desa- 
fiar a curiosidade e a ousadia de quem se dispusesse a correr o risco de ir lá 
buscá-lo. 

Registra o «Dicionário de Bandeirantes e Sertanistas do Brasilu (página 
366)  que a busca da Serra dos Martirios influiu sobremxio na descoberta do 
ouro em Cuiabá e foi a causa direta da achada desse metal no território de Goiás. 

Também Washington Luiz, em substancioso trabalho sob o titulo «Contri- 
buição para a História da Capitania de São Paulo», publicado na Revista do 
nosso Instituto Histórico e Geográfico (Volume VnI ,  páginas 22 e seguintes), 
refere-se às influências do meio e da época sobre o espirita em formwão do 
segundo Anhanguera, afirmando em certa a tura:  «O que é certo é que, na capi- 
tania de S. Paulo. no começo do século XVIII. enovelada em tradições, por- 
ventura aumentada e crescida na imaginação popular, era corrente a existência 
dessas minas encantadas, e ninguém hesitava em afirmar que, no interior ignoto 
do Brasil, estavam as fabulosas serranias, porejando ouro como poreja suor a 
fronte cansadau. 

Em sua <História Geral das Bandeiras Paulitas» (Tomo Xi, página ll), 
observa Taunay que. como aconteceu em relação ao pai, também foi perdido o 
que a respeito do segundo Bartolomeu Bueno da Silva escreveu Pedro Taques na 
Nobiiiarquia Paulistl~na. Assim, tornou-se necessário recorrer aos arquivos mi- 
neiros e a outras fontes, para a obtenção de informes sobre a vida e a obra do 
notável sertanista, como no caso do primeiro Anhanguera. 

Desde o começo do século XViiI minerou o segundo Bartolomeu Bueno da 
Silva na região de Sabará, tendo a ele se reunido seus primos João Leite da 
Silva Ortiz e Domingos Rodrigues do Prado, que vieram a tomar-se seus genros. 

Vamos encontrá-lo, em 1714, em Pitangui, junto a Domingos Rodrigues do 
Prado. O seu outro genro, João Leite da Silva Ortiz, continuou em Curral de1 
Rei, prosperando em suas atividades agrícolas e pastoris, dedicadas ao mister 
de abastecer as minerações da região do Rio das Velhas. 

Segundo o historiador mineiro Abilio Barreto, citado por Taunay (<História 
Geral das Bandeiras Paulistasn - Tomo XI, página 25). à índole prudente e 
discreta de João Leite da Silva Ortiz deve-se o fato de o Curral de1 Rei ter 
ficado à margem das agitaçóes e conflitos da Guerra dos Emboabas. Cansldera 
o historiador mineiro, por outra lado, ter sido o segundo Anhanguera um dos 
paulistas de ãnimo mais acirrado contra os emboabas, não se resignando com 
a política de apaziguamento adotada pelo Govemo da Capitania. 

Dessa forma, desgostoso. retirou-se o Anhanguera da região aurifera, retor- 
nando à vila de Parnaiba, sua terra natal. Em Minas permaneceram seus dois 
genros, ainda por algum tempo. João Leite da Silva Ortiz continuou próspero 
e desfrutando de real prestigio até que. por volta de 1721, resalveu participar 
da bandeira destinada a explorar os sertões de Goiás, desfazendo-se de seus bens, 
em condiçóes desvantajosas, a fim de juntar-se ao sogro. Domingos Rodrigues 
do Prado, na expressiio de Taunay «um dos mais duros bandeirantes, naquela 
época de homens de ferro do Sertão», envolveu-se seriamente nas ocorrências de 
Pitangui. Forçado a abandonar a região das minas, em fins de 1719. foi homi- 
ziar-se em casa do sogro, na vila de Parnaiba. 

A Guerra dos Emboabas trouxe como consequência um natural arrefeci- 
mento dos paulistas nas atividades mineradoras, em Minas Gerais, enquanto 
outras regices, nas solidões do centro-oeste longínquo e desconhecido, estavam 
a despertar-lhes o interesse, num desafio ao seu espirito ousado e aventureiro. 

Assim, mmeçou a delinear-se um novo quadro que iria possibilitar, ao se- 
gundo Anhanguera, a realização do velho sonho de voltar aos sertdes que pal- 
milhara na infância, em companhia do pai. 



Segundo Taunay, Bartolomeu Paes de Abreu, irmsa de João Leite da Silva 
Ortiz e também grande sertanista, exerceu decisiva influência para que esse 
genro do Anhanguera aderisse à empresa, w m  todo o peso dos seuç avultados 
cabedais. tornando possivel a organização da grande bandeira destinada à des- 
coberta das jazidas auriferas nos sertões de Goiás. 

Na  empresa integrou-se também, desde os primeiros momentos, o outro genro 
do Anhanguera, Domingos Rodrigueç do Prado, então condenado a m a  inativi- 
dade constrangedora, em virtude das circunstâncias que o obrigaram a homi- 
ziar-se em casa do sogro. 

Realizados os entendimentos preliminares, foi encaminhado ao Rei o neces- 
sário requerimento, favoravelmente informado pelo Senado da Câmara de Sãn 
Paulo. 

Deferida a petição, expediu a monarca aviso s respeito, em da ta  de 14 
de fevereiro de  1721; a Rodrigo Césnr de Menezes. então no governo da Capi- 
tania de São Paulo, recentemente dcsmembrada da  de  Minas. 

Reconhecia o soberano os fundamentos apresentados de que, pelas noticias 
das entradas feitas nas regiões centrais, aos peticionários se fazia certa a exis- 
tência, nelas, de minas de ouro, prata e pedras preciosas, «cujo descobrimentc 
se não intentara ainda pela distância de tais terras, asperezas dos caminhos e a 
presenia de indios bravos nelas aldeiados. selvagens que primeiro se haveriam 
de mnquistar para se poder descobrir tais riquezas». (<História Geral das Ban- 
deiras Paulistas» - Tomo XI, página 1 6 ) .  

Concluídos os entendimentos entre o segundo Bartolomeu Bueno da  Silva 
e seus associados, de um lado, e Rodrigo Cesar de  Menezes. mmo representante 
da Coroa Portuguesa, de outro lado, baixou o Governador as instruções necessá- 
rias a respeito, em 30 de junho de 1722, dando forma definitiva ao ajuste a que 
chegaram as  partes. 

Constou o importante documento de quatorze cláusulas e dele tratou longa- 
mente Taunay em sua <História Geral das Bandeiras Paulistasn (Tamo XI, pá- 
ginas 28 e seguintes). Também dele se ocupou Azevedo Marques em seuç «Apon- 
tamentos» (Tomo I, páginas 107 a 110),  transcrevendo-o na integra. 

Baixado pelo Governador o regimento contendo as  referidas instruções, partiu 
a bandeira em demanda dos sertões de Goiás, sob o comando do segundo Anhan- 
guera e tenda como imediato João ie i te  d a  Silva Ortiz. Marchou ela através 
dos vales do Mogi-GuaçÚ e da Parda, para, depois de atravessar o Rio Grande, 
galgar o Paranaiba, pelo vale do Rio das Velhas até o Porto Velho, sobre este 
último rio, segundo Taunay (<História Geral das Bandeiras Paulistasn - Tomc 
XI. Dánina 3 1 ) .  

Algumas considerações tornam-se nece&rias a respeito da data da  partida 
e do efetivo da  bandeira. Inicialmente afirma Taunay (Tomo XI de sua citada 
obra, página 31) ter a expedição saido de São Paulo no dia 30 de junho de 
1722, data esta em que foi baixado pelo Governador o regimento da  bandeira. 
Entretanto, à página 50 do mesmo tomo, passa a mencionar a partida como 
tendo sido a 3 de julho do referido ano de 1722, calcado no  Elato do Alferes 
JOSA Peixoto da  Silva Braga, oficial português participante da  expedição e ao 
qual Se farãa outras referências no decorrer deste trabalho. Dai parecer plau- 
sivel tomar-se essa última data - 3 de julho de 1722 - para assinalar o 
acontecimento. 

Quanto ao efetiva e à composição da  bandeira, afirma Silva Braga em seu 
relato que saiu da  cidade de Sáo Paulo, a tr&s de julho de 1722. em compa- 
nhia da Capitão Bartolomeu Bueno da  Silva, que era o cabo da tropa, com 39 
cavalas, dois religiosos beneditinos (Frei Anidnio da  Concei$ão e Frei Luiz de 
Sant'Ana), um franciscano (Frei m m e  de  Santo André) e 152 armas, entre 
as  quais 20 índios cedidos pelo Governador da  Capitania de São Paulo, Rodrigo 
Cesar de Menezes, para condução d a  carga e outros serviços da  expedição. Dos 
brancos, quase todos eram filhos de Portugal, um da Bahia e cinw ou seis 
PaUliStas, com OS seus índios e negros, e todos à sua custa. 



Considera Taunay inverossimil táo reduzido niimero de paulistas na ban- 
deira, admitindo que o grosso dos mesmos marchasse com João Leite da Silva 
Ortiz, que lhe parece não ter partida com o sogro. De qualquer forma, tratava- 
se de uma importante expedição, dispondo de apreciáveis recursos humanas e 
materiais para o fim colimado. 

Diversas são as versões e por vezes contradit3rios as infarmej sobre o iti- 
nerário seguido e os pontos atingidos pela bandeira do segundo Anhanguera du- 
rante o longo e s p a o  de tempo - mais de très anos - em que permaneceu nos 
sertões de Goiás, procurando descobrir as regiíies auriferas. 

Regitra  a <História Geral das Bandeiras Paulista» (Toma XI, páginas 55 
e seguintes) impressionantes informacões, baseadas na relato de Silva Braga, 
sobre marchas e contra-marchas, incertezs e dissenções, provações e s f r imen-  
tas de toda natureza por que passaram os elementos participantes da expedi- 
çãn, desde que os mesmos largaram da  margem direita do Paranaiba ate que 
O referido Silva Braga abandonou a bandeira, em região situada no curso superigr 
do Paranan, para seguir viagem. pelo Tocantins, até Belém do Pará. 

Todavia, carece o relato de Silva Braga de precisão eranológica, revelando 
também uma constante animosidade do autor contra o segundo Anhanguera. As 
demais fontes, exaustivamente examinaia  par Taunay. não levam a conclusões 
seguras. Assim, prefere ele ficar com Calógeras, que, em magnífico ensaio. 
confessa as extraordinárias dificuldades do balizamento da verdadeira via per- 
corrida pelo segundo Anhanguera, em vez de emhrenhar-se na Ierreno das 
hipóteses. 

A verdade é que durante longo espaço de tempo nada se soube em SXc 
Paulo a respeito da  expediçáo. até que sobre ela chegaram a Rodrigo Cesar de 
Menezes as  primeiras noticias, coihidas pelo Governador do Maranhão de ele- 
mentos que, abandonando-a, foram ter aquelas plagas. 

Segundo essas noticias, logo confirmadas por indios fugitivos, chegados n 
São Paulo, a bandeira não havia descoberto o ouro procurado, mas continuava 
nas diligências, estando a seu chefe firmemente disposto a atingir o objetivo 
colimado ou a morrer na  empresa. 

Em face dessa situação, decidiu o Governador Rodrigo Cesar de hlenezes 
mandar socorrer o Anhanguera com gente e pólvora, tendo em vista náa só 
possibilitar o prosseguimento das ~xploracõe5, camo também salvar a vida dos 
remanescentes d a  bandeira, então reduzida a cerca de 70 homens. 

Nada melhor, para esclarecimento dos fatos, do que o oficio por ele enviado 
ao Rei de Portugal. em datx de 24 de abril de 1725, nis seguintes termos, con- 
forme mnsta dos <Apontamentos> de Azevedo Jlarques (Tomo I, pagina 112): 
<Senhor - Paçsa de três anos que o capitão Bartoiomeu Bueno da Silva, por 
minha ordem. pela que tive de Vossa Majestade, fai por cabo de unia tropa ac 
sertão dos Goiaseç, a fazer o descobrimento de ouro para que se havia ofereci30. 
sem até aqui haver outra noticia dele mais que a que me participou o marques 
de Abrantes, havendo-a por lh'a dar o governador do Maranhão, ao qual Ih: 
participaram cinco homens que se Iiaviarn apartado, obrigadas d a  necessidade 
em que se viam, como exasperados por nào atinarem em toda aquele t e m w  com 
3 que buscavam; e como depois de  eu receber esta noticia chegam doze indias 
fugidos, dos vinte que lhe havia dado para o acompanharem, e o que dizem com- 
bina com o que o marqués de Abrantes me participou; acrescendo mais que o 
cabo dizia ou descobrir o que buscava ou morrer na empresa, me resolvo pelo 
que ouço aos melhores sertanistas de assegurarem que naquele sertão não só há  
ouro, mas prata, a mandar sacorrè-10s com gente e pólvora, para que pnssam 
continuar na diligéncia de fazer os descobrimentos mas a salvar-lhes a s  vidas 
que estão arriscadas, pela forsa dos gentias, que C muita, e a com que se achava 
o c a b  não passa de setenta homens: e porque a resolução que tomei se enca- 
minha não só a se dilatarem os daminios da  coroa de Vossa Majestade, mas ao 
aumento de sua Real Fazenda, parece-me terá a real aprova~ãa de Vossa Ma- 
jestade, que Deus guarde muitos anos. S. Paulo, 24 de Abril de 1725 - Rodrico 
Cesar de Menezesu. 
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Registra Taunay em sua <História Geral das Bandeiras Pauiistaç» (Tomo 
XI, página 81) que a 25 de setembro de 1725 o Rei acusava o recebimento do 
ofici.3 acima. A respeito, comenta: <Elogiou a monarca, e muito, o zelo de seu 
delegado, declarando-lhe que se houvesse probabilidade de mau êxito para esta 
segunda expedição, arriscando-se a vida dos bandeirantes e não se colimando 
ensanchas para o achado dos jazigos, nãn convinha insistir nesse trabalho in- 
fnituoso. Assim, ficava o Capitão-General plenamente autorizado a fazer reco- 
lher a S. Paulo o cabo despachado ao Sertão e sua tropa». 

Enquanto isso, continuavam os preparativos para a organização e partida 
da expedição de socorro. Mas tudo veio a se modificar, com a inesperada che- 
gada do Anhanguera a São Paulo, em 21 de outubro de 1725, trazendo a boa 
nova do descobrimento das procuradas riquezas auriieras. 

Dias depois, Rodrigo Cesar de hlenezes comunica ao Rei de Portugal o 
auçpicioso acontecimento, mediante oficio datado de 27 de outubro de 1725, cujos 
termos esclarecem devidamente a situação. Ei-10, na  íntegra, conforme consta 
dos aApontamentosu de Azevedo iilarques (Tomo I, páginas 112 e 113): «Senhor 
- Havendo dado conta a Vossa Majestade da forma em que tenho estabelecido 
as  novas minas de Cuiabá, estando para despedir a via, chega o explorador dos 
descobrimentos dos Goiazes, Bartohmeu Bueno da  Silva, que mandei em o ano 
de 1722 aquele sertão, em o qual andou três anos e dois meses sem poder acertar 
com a paragem que buscava, por haver quarenta anos que tinha visto, de cujo 
dilatado tempo se seguiu dificultar-se o que a fantasia lhe facilitava, e sem em- 
bargo de se ver diminuido de forças, por lhe haver morrido e desertado a maior 
parte da gente que o acompanhava, não afmuxou na diligência, porque, como 
valoroso, constante e leal vaisalo de Vossa Majestade, desprezou evidentes pe- 
rigos que trazia diante dos olhos, assim pela multidão de gentio bárbaro que 
continuamente se avizinhava com ele, como pela grande esterilidade que expe- 
rimentava do necessári:, para alimentar-se, assentando consigo que não havia 
de aparecer perante mim sem satisfazer o de que se havia encarregado, e mais 
fucil seria perder a vida; e constando-me do estado em que se achava e da sua 
firmeza. pPxurei socorrê-lo, não só para dar-lhe calor à dita dilig&ncia, mas 
ainda para salvar-lhe a vida e aos seus companheiros, e am mesmo tempo que 
me aplicava com todo o fervor e cuidado para mandar-lhe socorro, chega no dia 
81 do oorrenie muito satisfeito por haver conseguido o que com tanto trabalho 
havia buscada; de cujos descobrimentos segura iguais grandezas aos de Cuiaba, 
03331 a mesma permanência e com alguma vantagem par nào serem os ares tão 
contagiosos. E porque esta noticia tem tantas circunstâncias em utilidade do 
serviço de Vossa Majestade e da sua Real Fazenda, a não dilato, pondo jus- 
tamente na presença de Vossa Majestade o prestimo e a lealdade dos pauiistas, 
que se em algum tempo se diz a tiversm, em o do meu Governo tem des- 
truido de tal sorte aquela opinião, como acredita a obediência e a sujeição em 
que se acham. E como o explorador Bartolomeu Bueno da Silva e seu genro 
João Leite da  Silva Ortiz, que o acompanhou sem desampará-lo, ainda conhe- 
cendo os evidentes perigos a que estava exposto, havendo perdido 22 escravos às 
mãos do gentio, e alguns por causa da  grande esterilidade; por todas estas cir- 
cunstâncias se fazem dignos de que Vossa Majestade o s  honre. mandando-lhes 
agradecer e fazendo-lhes aquelas mercês que Vossa Majestade cmturna distribuir 
com os beneméritos, e então bem pudera animar-me a pedir: se à real grandeza 
de Vossa Majestade fosse necessário lembrar o serviço que neste governo tenho 
feito oom innto desvelo, assim nos descobrimentos do ouro e seu estabelecimento, 
como o aumenta da Fazenda Real e acréscimos de dizimos, cujos serviços acre- 
ditam os mesmos efeitos. Deus guarde a real pessoa de Vossa Majestade. S. 
Paulo, 27 de Outubro de 1725 - Rdrigo Cesar de Menezes». 

Segundo Azevedo Marques (.r,Apontamentoç* - Tomo I, página 113), demo- 
rou-se o segundo Bartolomeu Bueno da Silva em São Paulo até maio de 1726, 
quando retomou ao sertão goiano a fim de se estabelecer definitivamente na 
região aurifera. acompanhado de várias pessoas importantes, entre as quais seu 
genro Joáo Ui t e  da Silva Ortia, o Padre Manoel de Oliveira Gago, Manoel Pinto 
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Guedes e o Engenheiro Manoel de Barros. Voltou investido do posto de capitão- 
mor regente das minas do arraial chamado de Sant'Ana, com jurisdição abso- 
luta no civei e no crime e a faculdade de conceder sesmarias. 

De acordo com a mesma fonte, ali chegando, deu começo à povoação que 
em 25 de junho de l i39  foi elevada à categoria de Vila Boa de Goiás, que veio 
a ser a cppital da Provincia e depois Estado de Goiás, até a mudança da sede 
do governo estadual para Gaiânia. 

Com os maiores sacrificias pessoais e dos seus associados, conseguiu o se- 
gundo Anhanguera levar a cabo a difícil e arrojada emprêsa do descobrimento 
das minas de ouro de Goiáç, nela empenhando toda a fortuna herdada e adquirida. 

Conforme registra Azevedo Marques em seus ~Apontamentos~, Rodrigo Cesar 
de Menezeç, em data de 2 de julho de 1726, em nome da  Coroa Portuguesa e em 
reconhecimento aos assinaladas serviços do segundo Bartolomeu Bueno da 'Silva 
e de João IRite da Silva Ortiz, deferindo petição pelas mesmos apresentada, con- 
cedia-lhes sesmarias e o direito, por três vidas, de cobrança das passagens dos 
rios que dependessem de canoa, no caminho dos seus descobrimentos. Nos termas 
da concessão, ficavam livres os rias Mogi e Sapucai para o Capitão Bartolomeu 
Paes de Abreu, «por as suplicantes haverem traspassado ao suplicado o direito 
das dois rios, na  renúncia feita pelos suplicantes para o suplicado lograr a mesma 
mercê, etc. etc.n (aApontament0;~ - Tomo I, página 114). 

Entret,ant,) como observa em seeiiida A Y P V ~ ~ O  M ~ T ~ I I P  a w n a s  haviam n 

CoIlSOante transcri~ão feita por Azevedo Marques de trechos dos Anais do 
liistoriador goiano Pereira de Alencastre, no último quartel da vida da extra- 
ordinário bandeirante, num gesto genemso, o Governador e Capitãa-General de 
Goiás, D. Luiz de Mascarenhas, mandou conceder-lhe uma arroba de ouro das 
rendas do Estado. em nome do Rei, a fim de que pudesse viver em condiçóes 
condignas. Mas esse ato veio a ser desautorizado, ordenando-se a restituição da 
impartância concedida, r*ib pena de sequestro de bens do beneficiado. Assim. 
segundo o historiador goiano, veia o segundo Anhanguera a morrer pobre, em 
Goiás, a 19 de setembro de 1740, ele que tanto fez em beneficio do seu pais, 
% custa dos maiores sacrificios, podendo ter legado aos filhas uma colassal for- 
tuna (iApontamentos» - Tomo I, páginas 114 e 115). 

Deixou O ilustre Anhanguera sete filhas de seu casamento com D 4  Joana 
de Gusmão, filha de Baltazar de Godói Moreira e I)" Vialante de Gusmão. 

O primeiro deles, que tomou o mesmo nome do pai, vindo a ser. portanto, o 
terceiro Bartolomeu Bueno da Silva, também é mencionado no «Dicionário de 
Bandeirantes e 'Sertanistas do Brasil», de Carvalho Franw, como acatado ser- 
tanista de Goiás. 

Inconformado com as injustiças cometidas contra os dembridores das minas 
de oum de Goiás e seus descendentes, esteve ele em Lisboa a fim de pleitear 
a devida reparaçào. Em conseqüência, veio a ser atendido pela Coroa, que res- 
tabeleceu as mercês a que faziam jus os herdeiros dos descobridores daquelas 
minas, por carta régia de 18 de maio de 1746, segundo os Anais atrás referidos, 
de Pereira de Alencastre (%Apontamentos, - Tomo I, página 115). 

Merece ser mencionada ainda, neste trabalho, a existência de um monumento 
singelo, mas bastante significativo. em homenagem ao segundo Anhanguera, con- 
forme registra o <Dicionário de Bandeirantes e Sertanistas do Brasil» (página 
370). construido na antiga capital de Goiás. perto da casa que ali possuiu o 
grande bandeirante. E a chamada CNZ do Anhanguera, disposta no alto de um 
pedestal formado por um grupo de colunas sobre uma base em escada, sendo a 
cmz protegida por um revestimento de vidro. 
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Conforme o registro em apre-, a referida cruz foi chantada pelo segundo 
Anhanguera, na estrada de Porto Velho. Fazenda dos Casados, constituindo o 
primeira marco da  civilização erguido em Goiás. 

* * *  

Afonsc de E. Taunay começa o primeiro tomo de sua <História Geral das 
Bandeiras Paulistasr> com a transcrição das palavras de Saint Hilaire. numa 
exaltacão à ciclópiea abra dos bandeirantes paulistas Quero encerrar este tra- 
balho mm a citação dessas palavras, em homengem aqueles admiráveis eonstm- 
teres da grandeza territorial do País: #Tempo houve em que no interior do Brasil 
não se avistava uma choupana, o menor vestígio de cultura, em que as  feras 
disputavam entre si a posse da terra. Foi então que os paulistas o percorreram 
em tados os sentidos. Várias vezes penetraram no Paraguai, descobriram o Piaui. 
as minas de Sabarã e Paracatli. internaram-se nas vastas solidões de Cuiabá e 
Goiás perwrreram o Rio Grande do Sul: no norte do Brasil, chegaram ao Na- 
ranhão e ao Amazonas, e tendo galgado a cordilheira peruana, atacaram os es- 
panhóis na amago dos seus domínios. Quando, por experiência própria, se sabe 
quanta fadiga e privações e perigos. ainda hoje, esperam o viajor que se aventura 
nessas regiões longínquas e depois se conhecem os pormenores da i  jornadas in- 
termináveis de antigos paulistas, fica-se como estupefato e levado a crer que 
esses homens pertenciam a uma raça de gigantes,. 



CAPITAES GENERAIS, DESDE ANTONIO 
ALBUQUERQUE COELHO DE CARVALHO 
(1709) ATÉ D. LUfS DE MASCARENHAS 

(1748) 

Brasil Bandecchi 

1 - O que se vai ler é um rápido esboço. Ou melhor, são a s  notas de 
que me servi para pronunciar a palestra sobre o tema, que pelo simples enun- 
ciado indica sua importância e extensão. De 1709 a 1748, ou seja dos go- 
vernos de Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho a Luis de Illaçcarenhas 
(Cande D'Alva), a administração da Capitania de São Paulo passou por di- 
versas e profundas modificações. As datas limites, entretanto, reclamam uma 
pequena dilatação, pois que s história não está sujeita a departamentos 
estanques. 

2 - Com divisões e subdivisões havidas na  Colónia, em 1709, São Paulo. 
Minas Gerais, Goiás, Mato Grossa e Santa Catarina pertenciam à Capitania 
do Rio de Janeiro. Porém, em 23 de novembro deste ano, por Carta Régia, 
essa região foi desmembrada, passando a constituir a Capitania de São Paulo. 

3 - São Paulo que é a mola propulsora das grandes descobertas não se 
benéfica do feito de seus filhos. Basta dizer que os governadores desta. 
enorme Capitania residiam em Ouro Preto, vila do princípio do século XVIII. 
destinada a se tornar um dos centros mais importantes não s6 da cultura 
brasileira, mas de todo o mundo português. 

4 - Governaram a Caqitania no periodo em tela: 

a) Antònio de Albuquerque Coelho de Carvaiho (1709-1713). 
b)  Brás Baltazar da Silveira (1713.1717). 
c )  Pedro de Almeida Portugal (Conde de Assumar) (1717.1721). 

5 - Em 1721, Minas Gerais foi desmembrada. de São Paulo formando 
uma capitania a parte. São Paulo continua com os territórios restantes e passa a 
ser sede da mesma, ou seja sua capital. 

São seus governadores: 

d)  Rodrigo Cesar de Meneses (1721.1727). 
e )  Antonio da Silva Caldeira Pimentel (1727.17321. 
f )  Luis Antònio de Tavara (Conde de Sarzedas) (1732.1737). 
g )  Gomes Freire de Andrade (Conde de Bobadela) (1737-1748). 

6 - Em 1748, Goiás e Mato Grosso foram desmembrados da Capitania 
de São Paulo, que foi extinta e só restabelecida em 6 de janeim de 1765. 

7 - Feita a relação dos governadores desse periodo, emerge a impor- 
t&ncia, extensão e propriedade do tema. Dai a impossibilidade de, numa 
palestra, revelar todos os aspectos que apresenta. Oada um dos nomes traz 
à memória um caudal de acontwimentos e cada acontecimento se reveste de 
alta significação. 
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8 - No limiar do tenia, encontram-se, em 1703, o Tratado de Methuen, 
e, logo depois, a Guerra dos Emboabas. E decorridos apenas dois anos do 
último governo que citamos, temos o Tratado de Madri, em 1750. 

9 - De inicio, temos a figura do Capitfio-General Antônio de Albuquer- 
que Coelho de Carvalho. Coube-lhe administrar a vasta Capitania quando 
ainda ferviam os m w r e s  entre paulistas e emboabas (1706-1709). Chegam 
a considerá-lo um dos maiores vultos do governo colonial na América. Foi 
quem submeteu o chefe emboaba Nunes Viana. Quando estava a caminho 
de São Paulo, encontrou-se com Amador 'Bueno da Veiga, em Guaratinguetá, 
não conseguindo seu intenio. Amador Bueno fracassou na empresa. Antonio 
de Albuquerque voltou para o Rio de onde começou a estabelecer negoctaçóes 
cam a Câmara de São Paulo, até seu feliz êxito. Em 1710 foi empossado no 
cargo na  própria Câmara de São Paulo. Com a presença do governador pas- 
s u a m  os paulistas a pleitear: a )  a elevação de São Paulo à categoria de 
cidade: b) trancamento do caminho novo para o Rio de Janeiro. A primeira 
reivindicação foi atendida, em 11 de julho de 1711. Em 1712. os paulistas 
querem saber do Rei qual a Capital da Capitania e tiveram a seguinte res- 
posta: %Pareceu-me dizer-vos que a assistência dos governadores há de ser 
nessa Vila de São Paulo, como cabeça principal desza Oapitania, porém isto 
não tira que ele (governaüor) possa ir  a tadas aquelas terras, e partes, que 
a necessidade o pedir e for mais do meu serviçoa. Com isto a posse das 
governadores passou a ser perante a Câmara de São Paulo, como aconteceu 
com B r h  Baltazar e com o Conde de A s s a a r .  O insucesso na combate a 
Dugi'ay Trouin, quando este invadiu o Rio de Janeiro, fez com que Albu- 
querque não fosse reconduzido ao governo da  Capitania. 

10 - Nesta época, a investida em busca do ouro e pedras preciosas 
toma-se febril, o que nos lembra o trágico episódio havido no governo de 
Assumar. onde aparece a figura patriótica de  Filipe dos Santos Freire. em 
1720, e que teve como causa principal a Carta. Régia de 19 de fevereiro de 
1719, que ordenou o estabelecimento e m  Minas de casas de fundição, nas 
quais o ouro seria reduzido em barras, «Não podendo mais circular antes 
disso, como moeda.> 

11 - Assumar aplicou hábil golpe estmtégico em Filipe dos Santos, que 
se encontrava à frente do povo amotinado. Fxometeu tudo que reivindicavam 
e com isso a rnultidáo se dispersou. Em seguida, mandou prender Felipe 
dos Santos e deu-lhe o fim trágico que teve .Condenado & morte pronunciou 
a célebre frxse diante do Conde de Assumar: <Morro sem me arrepender do que 
fiz e certo de que a canalha do rei há de ser esmagada pelo patriotismo dos 
brasi1eiros.i 

12 - Como ficou dito, em 1721, com o desmembramento da capitania de Mi- 
nas da de São Paulo, a sede do governo passou a ser na cidade deste último nome 
e o primeiro Capitão-General que aqui se assediou. foi Rodrigo César de 
Meneses, que administrou de 1721 a 1727. Nesta administração. é de se assi- 
nalar a corrida para as minas de Cuiabá e Goiás, em grande prejuizo 
para a aumer>to da população de Sáo Paulo. Dois episódios ms~maram sua 
administração de forma altamente expressiva. Um é a expedi~ão chefiada 
por Bartolomeu Bueno da Silva. o 2.0 Anhanguern, e o outro o dca,ma que 
envolveu os irmãos Leme (João e Lcurenço) vitimas de suas tropelias e ví- 
timas também da ambição desmedida de Sebastião Fernandes do Rego. 

13 - Em 1727 assume o governa Antõnio da  Silva Caldeira Pimentel. 
Neste governo aconteceu a famosa troca de ouro por chumbo, pelo desonesta 
Sebastião Fernandes do Rego, com a cumplicidade do governador Caldeira 
Pimentel, demitido em 1732. Este governador atinha reputação de desonesto 
e vivia infringindo humilhaçóess aos governados. Violava correspondência dos 
habitantes. Taunay julga-o severamente, chamando-o de amesquinho e pre- 
p t e n t e  sátrapan. 
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14 - António Luiz de Távora, Conde de Sarzedas (1732/1737), seguiu 
a mesma linha do seu antecessor. 

15 - Luiz de Xascarenhas, futuro conde D'Alva e Vice-Rei da índia, 
(1739/1748), fundou no mesmo ano da sma n o m q ã o ,  no dia 25 de julho. 
a Vila Nova de Goiás, no Arraial Sant'Ana. Homem correto, determinou que 
SE pagasse ao Anhanguera 4.000 oitavas de ouro, importáncia essa devida pelo 
governo em virtude de contrato. 

No seu governo, que durou 9 anos, foi criada, em 6 dezembro de 1743, 
a aiocese paulista. 

Foi um administrador digno. Apesar disso, Gomes h'reire de Andrade. 
que adquirira forte prestígio junto ao monarca devido ao apoio que deu a 
Antônio Pedro de Vasconcelos na luta contra os espanhóis na Colônia do 
Sacramento, em 1735/36, paswu a combatê-lo e a pleitear a anexação de 
Sáo Paulo, à Capitania do Rio de Janeiro, da qual era governador. Em 1748 
deu-se a pleiteada anexação, ficando São Paulo reduzido a simples comarca. 

S&o Paulo passa a viver na maior miséria, pois as rendas da cidade 
são eSCâSStLS. 

Este estado de dependência permaneceria até 1765. Em 1763, o Rio 
foi elevado a Capital da Colônia. 

Do estado de pobreza em que se encontrava São Paulo prova a represen- 
tafão que fez à coroa o vice-v3 Conde de Cunha, que se refere ao nmiserável 
estado a que se acha reduzida a Capitania de Sáo Paulox E Pombal - 
ministro de D. José I, pela Carta Régia de 6 de janeiro de 1765, devolveu a 
São Paulo sua autonomia. 

Referi-me B representag"~ do Conde de Cunha porque nela há referência 
ao estado miserável em que achava Sáo Paulo. E a razão desta pobreza 
deve ser encontrada no êxodo dos paulistas para a minas. Não só dos paulis- 
tas, mas desta migração, São Paulo era a maior vitima. 

«Cada ano vêm nas frotas quantidade de portugueses, e de estrangeiros. 
para passarem às minas. Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil 
vão brancos, pardos. pretos e m i t o s  indios de que os paulistas se servem. 
A mistura é de toda a condição de pessoas; homens e mulheres; seculares, clé- 
rigos, e religiosos de diverjoç institutos, muitos dos quais não têm no Brasil 
convento nem casa.» (Antonil). 

Mas o movimento para a s  minas tomou tal vulto, ao ponto de haver 
proibição para que novas gentes as demandauem. <Tanto s%o os que se trans- 
ferem, notadamente do Minho. que E1 Rei expede um ato proibitório drástico, 
datasdo de 20 de março de 1720, determinando várias medidas proibitivas 
dessas passagens desordenadas para o Brasil. Sabe-se, porém. que apesar 
das providências tomadas, de 1705 a 1750. aproximadamente 800.000 p e s o s  
passaram de Portugal para a Colónia, número esse que então representava 
metada da populaçáo do Reino.> (José Alípio Goulart, Tropas e tropeiros na 
forma& do Bmil). 

Isto chegou a preocupar um conselheiro ultramarino, Antônio RcdTigue.3 
da Costa, que. em 1723, temia que o grande povoamento do Brasil e despo- 
voamento de Portugal, levaria a Colónia a proclamar sua independência. 





VILAS MARÍTIMAS 

A. Romano Barreto 

O Brasil. ignorado do mundo civilizado que só do Oriente tinha conheci- 
mentos e por ele se interessava, permaneceu em abandono durante alguns anos, 
iogo apóç seu dembrimentn. No decorrer desse período de abandono, célere 
voa a noticia de que nele existem riquezas fabulosas em ouro, pedras preciosas, 
noticia que então se origina mais da fato de ser mundo deçconhecido, rodeado, 
por isso, de mistérios, do que de pessoas que tenham tido contacia mm habitan- 
tes das terras americanas e surpreendido nelas objetos que dessem testemunho 
dessa existência. 

E povoado o Brasil de seres humanos e, por toda a sua extensão, essa gente 
se divide em sociedades mais ou menos diferentes umas de outras, já pelas suas 
próprias linguas, usos e costumes, já pelas maneiras como se apresentam, pa- 
cificas ou ferozes, mais ou menos sedentárias ou nòmades. 

Os índios que povoavam o interior do Brasil, por ocasião de seu descobri- 
mento, classificam-se p3r uma acentuada variedade de tribos. Náo tanto assim 
os do litoral, em que predominam os tupis, os quais, embora se apresentassem 
em diferentes agnipamenias, de sul a norte. eram quase em tudo idênticos, fa- 
lando a mesma lingua, com pequenas diferenças, raso por que foi ela chamada 
mais tarde de «língua gerala (1). 

Logo após seu descobrimento, estrangeiros se puseram a visitar o Erasi1 
certamente na esperança de encontrarem tesouros ou outras formas de riqueza. 
Por essa razão à id8ia existente de conhecer a terra descoberta. alia-se a da - ~- ...~~ -, -~ -~~~ ~ ~ ~ - - ~  ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 

necessidade de defendê-la dessas incursões, que podiam trazer dificuldades para 
o Governo de Portugal. 

Frotas se preparavam e trabalhos se realizavam para pavoa1 o BraY1 de 
gente capaz de defendê-lo de qualquer pretensão de domínio estranho, ou de 
assaltos às suas riquezas. 

Naturalmente, um plano é estudado e se chega ao termo natural de que 
era precisa guardar as portas não poucas, de entrada nessa vastidão de terra 
que é o Brasil, e surgem as primeiras pvoações, que danam origem às vilas 
maritimas, sementes das grandes cidades do litoral. 

Eram os partas. as baías excelentes para o ancoradouro de navios de qual- 
quer calado, as  portas que se abriam a quantos demandassem esta terra. 

O litoral teria que ser habitado a principio. A beira mar estariam os po- 
voadore~ em sua faina natural, em contacia com os que nela aportassem ou por 
ela pasçasçem, como estariam preparados para penetrar o interior do Brasil e 
repelir qualquer atitude prejudicial à posse e domínio das novas terras, já %ara 
pertencentes à Coroa de Portugal. 

Além dessa necessidade de guardar as costas do Brasil ,havia a de penetrar, 
tâo logo, seu interior, que de começo oferecia perigos àqueles que quisessem 
excursionar por ele. 

(1) João Ribeira - História do Brasil, pag. 40 
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As povoações maritimas surgem naturalmente e, muitas, logo se elevam à 
categoria de vilas. Era mister preparassem as bases para os abastecimentc3 
que haviam de ser requeridos por aqueles que, posteriormente, procurassem o 
interior das terras, bem como se fizwem fonte5 das comunicações vindas de além 
mar e do que nas vilas surgisse de interêsçe geral. 

As vilas maritimas se elevam no sul, no centro e no norte, quase simultâ- 
neamente. sendo das primeiras as de São Vicente, Itanhaém, Santos, Cananéia, 
Iguape, Cabo Frio, Porto Seguro, Pernambuco. 

Começam modestas, simples pivoados e, logo, elevam-se ã categoria de vila. 
São Vicente foi assim. Povoado, conhecido por «Porto dos Escravos de São 
Vicenteu, nele Martim Afonso de Sousa funda a vila, a primeira do Brasil, fa- 
zendo aerguer um sobrado para a Câmara, uma igreja, estaleiro para navios, 
casa forte» (2 ) .  

Martim A f o m  de S o m ,  comandando armada de navios com muita gente, 
petrechos de guerra e nobres pivoadores, esteve em outras povoações do litoral. 
e tomando a altura de 24 graus em que está a ilha de S. Vicente, nela fundou 
a primeira vila que houve em todo o Brasil, com vocaçáo do mesmo Santo, pelos 
anos de 1531 e, dentro da mesma ilha, distância de duas léguas pur terra se 
fundou depois a vila do porto de Santos, da qual foi alcaide-mor Eraz Cubas 
e seu primeiro povodor ( 8 ) .  

Juridicamente, a povoação ou a aldeia se pnmove a categoria de vila quando 
nela se cria o distrito de paz e se levanta o pelourinho, - sinal de autoridade. 
A esse tempo, quando se cria a câmara e se eswlhem vereadores entre os homens 
bom. Decorre de um ato  do poder central, no caso do Brasil, de um decreto real 
ou de algum poder autorizado. 

As vezes acontece retardar o decreto governamental e a popula<;ão, que se 
julga prejudicada, antecipar o ato por deliberação própria, como alguns his- 
toriadores querem que tenha acontecido com S. Vicente. 

Não se reveste de tanta import8ncia o fato de náo ter Martim Afonso de 
Sousa poderes para criar vilas, ainda em 1932, se é que não o tinha, pois o que 
nele determinou o gesto, mlativamente a S. Vicente, foi a necesidade de dar 
àquela povoação, já crescida e em natural desenvolvimento, administração pró- 
pria, que paççasse a cuidar dos interesses imediatos da  população, tanto mais que 
em S. Vicente ele desembarca as quatrocentos homens que trazia em sua expe- 
dição. <Nem sempre as  antigas municipalidades tiveram origem em um ato d3 
noder central ou do wder leeislativon (4 ) .  ~~~ ~ 

~ 

Não ficou içolado o caso de São Vicente. Outros se repetiram no Brasil, 
wmo o de Pindamonhangaba que se fez vila para deixar a tutela de Taubaté, 
ato que teve bem depois a régia aprovação. 

Resumidamente, o fato assim se passou: em 1703, os fundadores da povoação 
empenhavam-se em ver Pindamonhangaba elevada a vila, quando por ela teria 
de passar, com destino ao Rio de Janeiro, o desembargador João Saraiva de 
Carvalho, segundo Ouvidor Geral e Corregedor da comarca de São Wulo. As 
principais pessoas da localidade reuniram-se e providenciaram a hospedagem do 
Desembargador e o acumularam de gentilems. Ao fim, solicitaram o que deçe- 
javam e conseguiram que o aDesembargador da noite para o dia criasse juizes 
e oficiais para a CámBsa, levantasse pelourinho no silêncio da noite e tudo dis- 
pusesse de modo que no dia seguinte estava a freguezia de São José elevada a 
vilaa ( 5 ) .  

A Carta régia que eleva Pindamonhangaba a vila, sob a invocação agora dz 
N. S. do Bom Sucesso, assinada pela Rainha d. Catharina, que substituis d. Pedro 
Ii, 6 datada de 10 de julho de 1705. 
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Na civilização brasileira as vilas maritimas desempenham papel dos mais 
importantes: 

1 0  - no conhecimento, povoamento e defesa do território do Brasil; 
2.' - na formação da soiiedade brasileira; 
30 - no desenvolvimento politio3 que Prepara o Estado Brasileiro, procla- 

mado solenemente a 7 de setembro de 1822, quando o grito do Ipi- 
ranga, singularmente vibrante. faz-se ouvir em São Paulo e, quase 
simultâneamente, por todo o Brasil. 

19 - Conhecimento, defesa e povoamento dm Brasil 

Logo após o descobrimento do Brasil, impunha-se trabalho que vis- ao 
conhecimento das terras que passavam a enriquecer os dominios de Portugal e 
também se impunha a defesa delas contra os ataques de estrangeiros que o n -  
trabandeavam o pau-brasil, com ajuda dos índios, de que se faziam amigos. 

As armadas portuguesas que para cá se dirigiam, percorridas grandes prções 
das costas, em reconhecimento e defesa. apartavam, aqui e ali, semeando povoa- 
cóes necessárias a seu ab8stecimento e tomando posse de tão grande e ainds 
pouco conhecido tesoum. 

As riquezas do Oriente são, entretanto, razóes de sobejo para preocupar a 
Corte Portuguesa. Os interesseç que de certo modo Portugal mostra peia terra 
descoberta são os que se prendem ao pau-brasil. E isso mesmo interesses que não 
ultrapassam os dos que tinham de comerciar com os produtos da fndia. De qual- 
quer maneira, a terra recém-descoberta recebe suas naus, cuja finalidade era 
defendê-la de  turbaçóes de posse e povoa-la segundo pudessem. 

Em certo momento, no reinado ainda de D. Manoel, não mais se falou ou 
rnuit3 pouco se disse do Brasil; e nesse tabandono perdeu-se o nome oficial da 
terra (Santa Cruz) e formou-se o único que aos estranhos a fazia lembrada: a 
região do pau-brasiln ( 6 ) .  

Portugal passava por acentuado desenvolvimento a época do descobrimento 
do Brasil, por efeito wbretudo do comércio estabelecido com a india. «Eram s 
fndia feiticeira e as Molucas dadivosas que lhe monopolizavam todas as aten- 
ções, que lhe ocupavam todas as atividades, que lhe absorviam a totalidade dos 
vultos aristocráticos. De fato, toda a aristocracia lusa bem como toda a Plub- 
cracia portuguesa estavam empregadas no lucrativo comércio do Oriente, esse que 
injetava ouro aos borbotões na economia portuguesa.» i:). 

A despeitn disso, algumas feitorias foram levantadas no litoral, pois. por 
mais que Portugal tivesse intereçse no intercgmbio com o Oriente, não poderia 
menosprezar a terra sem limites que acabava de incorporar-se aos seus domi- 
nias, elevando alto as façanhas de seus súditos na exploração dos mares. E tanto 
isso é fato que, logo nas anos que se seguiram ao descobrimento, em busca de 
pau-brasil e índios para escravos, passaram expedições portuguesas por S. Vi- 
cente, povoação que então se fixava e se tornava refúgio de nkufragos e possi- 
velmente de alguns degredados. 

Não só essas expedições nos visitavam e as que traziam intento povoador, 
mas outras, de outms paises também o faziam, buscando tudo o que pudesse ser 
objeto de comércio. 

Por essa razão, PortugaJ teve de aumentar as expediçóes guarda-costas, em 
cuja finalidade se incluía também a de povoar e estabelecer comunicaçóes com 
os que já aqui residiam. 

Compreende-se a dificuldade de Portugal em Povoar o Brasil, visto que 
sua própria pipulação é relativamente diminuta. «Pelo censo mandado organi- 

( 6 )  Alfredo Allis - História da Civilização Brasileira - Boletim da USP, n" 3. 
pág. 30. 

(7) Alfredo Ellis. ob. cit., 0%. 30. 
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zar por D. João 111 se sabe que a população portuguesa continental atingia a 
1.122.128 pessoas. a 17 de julho de 1526% ( r> .  

Se não poderia de pronto povoar as novas terras, aproveitando para isso at8 
mesmo os segregados do convivi0 social, ao menos elas fossem defendidas das 
incursões de estrangeiros que vinham para saqueá-las. 

Esse periodo passa, até que chega o momento de maior entusiasmo d a  Corte 
e da  gente partuguesa pelos acontecimentos relacionados com o Brasil e, poi 
isso, estudos são feitos e planos elaborados, cuja finalidade era a vigilância e 
a POvOaçãO. 

D. João I11 manda esquadrilha em 1526, chefiada por Cristóvão Jaques, o 
qual passa da  ilha de Itamaracá, onde encontra começo de povoação e faz cons- 
truir casa oficial de feitoria, - para Pernambuco. onde funda outra feitoria, 
para servir de assento à administracão do Brasil 1'Jl. 

Dando cumprimento à sua missão, Cristóvão Jaques percorre a costa e de 
volta ao Sor te  visita TWos os Santos, ocasiâo em que encontra navios franceses 
Combate-os e os mete a pique, aprisionando perto de 300 homens, que são por 
ele internados nas feitorias de Pernambuco. Tais feitmias se vêem espantosa- 
mente crescidas de repente de mais 300 habitantes, como Sáo Vicente se viria 
assoberbada com os 400 nela deixados por Martim Afonso de Sousa, cinco ou 
seis anos depois. 

A atenção real agora é para a nossa terra, a terra do Brasil. As primeiras 
armadas sairam-se bem da  finalidade para que se constituiram: guardaram as 
costas, exploraram seu litoral. fundaram feitorias e deram impulso à pavoação 
iniciada. 

D. Joáo I11 volve nsua atenção sobre o Brasil. Precisava instituir nele um 
centro de ação militar capaz de exercer inspeção permanente e eficae e de diri- 
gir serviço de exploração, conquista e aproveitamento econômico da  possessão. 
até agara abandonada> (i('>. 

Daí O ter o Rei de Portugal entregue a Martim Afonso de Sousa armada 
constituida de cinco velas, galeões e caravelas, e dado a ele poderes amplos. tais 
como os de  doarão em çesmarias. oreanizacào da iustica fiindacão de feitoria4. - ~~ ~~~ -~~ =~ ~ ~~~~ - - ~ -  ~ 

~, - u ~  ~~ - ~, ~~~~ "~~~ . ~ ~ - - ~  -. 
Trazia também mra um olmo eiabarado de Mivaamento instrumentos de tra- 
balho e mudas de plantas .e uma tripulação de  quatrocen&ç homens 

Martim Afanw de Sousa aporta em .mdos os Santos. depois de passar Por 
Pernambuco, ande apresa nau francesa carregada de pau-brasil. E m  Todos os 
Santos é recebido por Caramuru que ali vivia desde anos, instalado com grande 
família. Veleja depois para o Sul, chegando até ao Prata. De regresso Passa 
por Cananéia e São Vicente e eleva esta a vila e cria uma outra no limiar d i  
planalto que se chamou Santo André. 

São Vicente, - a primeira vila marítima, - era sociedade incipiente, cuja 
organização poiitica dependia de um ato que a promovesse a vila, a municipio, 
pois os poderes que a mantinham em ordem e regular funcionamenti, asegu- 
rando até mesmo certo desenvolvimento, ainda se achavam disseminados, sem 
órgáos estruturados que deles se incumbissem e os exercessem, em nome da cole- 
tividade. Martim Afonso de Sousa, com pderes  ou sem eles, eleva São Vicente 
a vila, povoando-a com mais 400 habitantes, os trazidos em sua armada. 

Sem poderes, afirma Washington Luís, pois adurante o tempo em que Mar- 
tim Afonso de Sousa permaneceu em São Vicente, isto é, de janeim de 1532 a 
meados de 1533, não era ele ainda donatária da  capitania, nem mesmo a costa 
do Brasil havia sido repartida em capitanias, não havia ele ainda recebido a 
doação que lhe deu poderes para criar vilas* ,111. Com poderes, - os decor- 
rentes dos que «tinha de governador das terras do Brasil» (12). 
- 

(8) Washington Luis - Na Capitania de  São Vieenti, 06s. 5. 
(9) Rocha Pomho - História do Brasil. DAE, 120.  
(10) Roera Pombo - oh. cit., ,oig-. 120.  
(11) Anud in Historia da Civilização Brasileira de Brasil Bnndccehl. 
( 1 2 )  Brmil Bandecchi - obt. cit., pag. 39. 
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D. João 111, resolvido a ter o Brasil conhecido e povoado, como extensão de 
seu reino, concebe plano de povoação mais rápido em sua execução e divide o 
Brasil em capitanias, em 1532, e as distribui entre pesscas capazes de sua Corte, 
p e w a s  que se dispusessem a residir no Brasil e ricas a ponto de poderem pro- 
mover e custear a povoação e exploração das terras. 

Logo o plano se mostra insuficiente ao fim a que se instituiu, por muitos 
donatários muco ou nada terem feito em prol de suas capitanias. E o mak  
grave ainda era o fato de os donatários, residindo ou não em suas terras, co- 
municarem-se, náo entre si, mas diretamente com a Corte Portuguesa. O ca- 
minho para a unidade cultural então já iniciado no Brasil, mesmo com o núme- 
t o  de vilas maritimas que tinha, prometia enfraquecer-se e quiçá desapare- 
cer por falta de intercomunicação entre os donatários. perecendo com isso a 
própria unidade administrativa, muito importante para a Corte Portuguesa e 
para o futuro do Brasil. 

A despeito de as capitanias não terem dado. de modo geral, os resultados 
esperados, &pode Portugal espalhar em toda a costa inúmeros povoados e vilas, 
erguer casas-fortes e torres, ter grupos aguerridos para iutar contra piratas e 
indios. Tudo a custa dos capitães que, embora fracassados na sua quase ta- 
talidade (exceção feita de S. Vicente e Pernambuco), foram pioneiros da  po- 
<oação regular do Brasil» i i s l .  

O território se assegurava com a fiscalizaçáo das castas brasileiras e com- 
bate aos piratas que sempre tentavam abastecer suas armadar de pau-brasil, 
cantando, para isso com a coiabora@o dos indios. e tentavam também assaltos 
à s  terras para expansão de seili paises ou estabelecimento de populações per- 
seguidas por causa de lutas religiosas. 

Assim ocorreu no Rio de Janeiro, quando Nicolau Durand Wiliegagnon nele 
apirta, em 1555, assenhorrando-se da ilha de Seregipe e nos molesta por alguns 
anos; e assim ocorreu também ao combatermos e expulsarmos ingleses e holan- 
deses quando tentavam pilhar povoações maritimas e quando estes últimas che- 
garam a tomar parte de nossas terras e nela se estabelecerem. 

Cma preocupação constante era a defesa do território tão vasto e natura!. 
mente tão rico que a Còrte Portuguesa incorpora a seu reino. 

O futuro estado brasileiro se assegurava pela pertinácia com que um de 
seus elementos era defendido, era protegido: o território. Na verdade, em qual- 
quer definicão de Estado se encontra sempre o território como alguma coisa im- 
preçcindivel a sua existência. De qualquer definição de estado três elementos 
nela não se dispensam: a sOcieda.de, o poder, o território. 

.Sobre o solo tèm sido publicados muitos estudos, entre os quaiç o de Fre- 
derieo Ratzel ( 1 4 ) .  Começa ele por afirmar não ser possivel conceber Estado 
sem território e sem fronteiras, razão por que se cria uma geografia p3litica. 
hloçtra a relacão da. sociedade com o sola, aib variaçõeç diversas, a qual fica 
sempre condcionada par uma dupla necessidade: habitaçào e alimentação. E 
encarece o valor do solo quando o mostra entre os eiementos condicionantes 
da  familia, aase do Estado e do nrogressa. 

H& inúmeros fenõmenos sociais que têm sua causa na necessidade da ali- 
mentação e da  habitacão. A alimentaçáo é a necessidade mais premente para 
as coletividades. Quando o homem pede seu alimento à caça. & pesca, aos frutos. 
E sempre da natureza da  alimentação que depende e do lugar da habitação e 
da extensão do terreno que prodUz os alimento3. E par isso que as famílias 
defendem a terra em que vivem e que Ihes fornece habitação e alimenta. E: 
por isso que o mistério de sua Iircdução empolga as familias de nossa terra, 
impregnando-as da  idéia de que o sola têm qualquer coisa de sagrado. E a 
ligação ao solo, que é comeqii~ncia, é tal que nenhum obstáculo e sacrificio se 
verão quando tenha ele de ser defendido de estranhos saqueadores. 

( I? )  Brasil Bhndecchi - História <Ia <: i i i i i z~~bo Brasileira. pá- 44 .  
(14) Fredrrieo Ratzel-L'Anrire Sociolugi<lue. rol. 3. 13. 1-14 de Sociologia" - r?- 

vista didática e ciintifici, ano 1, nu 1, ~ i g .  TU e sega. 
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Para defender nosso território surgiram as vilas maritimas, verdadeiro wrdão 
que se formou de Norte a Sul, isolando desde logo o interior da terra do es- 
trangeiro ávido de riquezas e a ele oferecendo defesa que, por forte, anula sua 
inten* aventureira; verüadeira barreira que se levantou em toda a extensão do 
litoral brasileiro em defesa da terra; muralha que se alteou, alicerçada de in- 
dâmita coraeem uara a defesa da oátria em seu embrião. defesa do Estado 
Brasieiiro, cüja semente se plantou por Pedro Aivares Cabral, em terra fertil, 
a 22 de abril de 1500 ~~ -- ~~. ~ - ~ ~~~ -... 

Na capitania de Sáo Vicente as povoações maritimas começam simples e 
uma e outra logo se alteiam e se elevam a vila, no que as outras vêem exempl3 
para conquistarem o mesmo titulo. 

Sáo Vicente é a primeira de São Paulo e de todo o Brasil: aesta vila é 
considerada o mais antigo estabelecimento colonial da costa do Atlãntico» ílj). 
Começa cedo sua vida cultural, pois o chefe dos jesuitas, que nela permanece 
algum tempo, «aos dois de fevereiro de 1553 inaugurou oficialmente o colégio 
dos meninos de Jesusu íl6). 

Tbma desenvolvimento pouco vulgar São Vicente, com a chegada de Martim 
A f o m  de Sousa, nomeado capitão-mor, com amplos poderes, inclusive os de 
prender, empresar fosse quem fosse . Assim diz a carta régia que o nomeia, 
chamada carta dos grandes poderes, cujas primeiras palavras são: aFasso saber 
que eu envio ora a Martim Afonso de Sousa do meu conselho por capitão-mor 
da armada que envio a terra do Brasil e assim de todas as terras que ele 
dito Marthn Afonso na dita terra achar e descobrira 137).  

A armada de Martim Afonso de Sousa trás para São Vicente, além de 400 
novos habitantes, mudas de cana de açúcar das que já havia deixado pelo litoral, 
principalmente na Bahia e Recife. 

Num instante os canaviais se espalham e a engenhos de açúcar dão inicio 
à sua prGüução. Do resultado dessa. atividade açucareira náo se @e dizer que 
foi tão vanhjoso em São Vicente como se podará dizer do das vilas do Norte 
do Brasil. 

A base econômica se tentava fazer, entretanto, como garantia de pmgres- 
so para todas as atividades sociais, entre as quais se incluem as guerreiras, 
pois cobiçadas como era as terras do Brasil, necessário era que seus habitantes 
se preparassem para as lutas de expuisão de estrangeiros. 

Nem foi por outra rarão que Tomé de Soma (1549-15531, primeiro gover- 
nador geral, «organizou a defesa das colônias, fortificando-as e tornando obri- 
gatório por toda a parte o serviço militar, mas sem excesso> (18). 

E naiJ tardou que São Vicente provasse, no temeno bélico, que estava pre- 
parada para a guerra e, no terreno politico, que já se afeiçoara à t e m  sáoui- 
centina e, por extensão, à terra brasileira, da qual queria ver expulsos hs invasores. 

Provou-o quando, em 1560, Mem de Sá inicia forte luta contra os france- 
ses, no Rio de Janeim, atendo para isso ido a São Vicente, onde conseguiu im- 
wrtante corpo militar* ( 1 s ) .  Ainda uma vez mais, em 1564, quando Estácio de 
Sã, que dá inicio à cidade do Rio de Janeiro, no lugar denominado praia Ver- 
melha, abuscou em São Vicente auxilio para o ataque que pretendia dar aos 
franceses no ano seguinte> (20). 

Cananéia também concorre wm sua parte de sangue e vida, quando esses 
estrangeiros nos molestam, 

Cananéia logo ao surgir apresenta caso singular. Segundo afirma Mei Vi- 
cente do Salvador, em sua História do Brasil, edição de 1918, página 91, das 
terras de São Vicente e Piratininga «se foi há poucos anos morador de nação 

(15)  Dicionário de Geograiia Universal - Soc. de Homens de Sciéneia - tisbma. 
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castelhana, por muito cioso da mulher, que era portuguesa, natural de S. Vi- 
cente e muito formosa. a morar em uma ilha chamada a Cananéia, que fica 
ao Sul e chegada ao rio da Prata; mas p3uco viveu sem seus receios, porque, 
conhecida a fertilidade da terra, se foram outros muitos a ela e se fez povoação 
tão grande como est'outras». 

Cananéia, que se elevou a vila em 1587, é terra conhecida e povoada desde 
os primeiros anos de vida do Brasil: na bahia que tem seu nome, numa de 
suas portas, um padrão de mármore foi encontrado mm as armas de Portu- 
gal. Alguns autores supõem que tal padrão tenha sido ali colocado por Chris-. 
tovam Jacques, em 1503 (211. 

Em 1531, Martim Afonso de Sousa aporta na ilha do Bom Abrigo, frontei- 
riça a barra de Cananéia e nela manda colocar padrões com a s  quinas por- 
tuguesas. 

Depois que o Brasii diminui suas atividades agriaoias na faixa litorânea e 
enverada por caminhos aventureiros em busca de outras riquezas, em Cananéia, 
pelo ano de 1569, descobrem-se algumas minas de ouro que se esgotam com 
o tempo e a extração. 

Quando Os franceses nos molestam, aCananéia fornece canoas e gentio para 
prover a armada que partiu para o Rio de Janeiro, em 15652 (rr). Da sua con- 
tribuição em defesa do território que não era o seu, mas o de todo o Brasii, 
terra por que já os filhos de Cananéia se interessam e se afeipam. 

Ubatuba não fez menos relativamente à expulsão dos franceses do Rio de 
Janeiro. As canoas pelas águas de suas abras, cheias de guerreiros índios e 
portugueses, movimentam-se febrilmente, nas fases diversas que se sucedem para 
a molestamente do inimigo e sua expulção. Os tamoios, antes inimigos, agora con- 
solidam com os da terra paz acertada com José de Anchieta e Manoel da Nó- 
brega, em Ipemig. aldeia índia que se transmudou em Ubatuba, elevada à ca- 
tegoria de cidade em 1637, por 'Salvador Correia de Sá. 

MAnoei da Nóbrega e José de Anchieta atravessaram os sertões em uma 
viagem de lutas, receios e transes angustiosos e apresentaram-se em Iperoig, 
aldeia indígena no local da atual cidade de Ubatuba, perante 0.5 Tamoyos atô- 
nitos de tanta audácia e confiança, maç subjugados pelo aspecto venerãvei e pala- 
vras de paz proferidaç em sua própria lingua pelo taumaturgo do Brasllw ( 2 3 1 .  

Na faina bélica a que todos de Ipemig se entregam e na espectativa de uma 
paz a confirmar-se, resultante de tratado verbal, cuja garantia de cumprimento 
faz de Anchieta refem dos Tamoyos, há  intervalos para o estm do Jesuita es- 
palhar-se nas areias brancas da praia, na composição, em latim, do poema de- 
dicado a Nossa Senhora, assim iniciado em tradução para o português: 

«Eis os versos que um dia, ó Mâe Santiíima, 
Hostilmente cercado, eu te votara, 
Quando as hostes tamoias mitigava 
E a obra de paz tratava, calmo e inerme. 
Tu me envolveste com materno amor, 
E meu corpo e minha alma tutelaste. 
Inspirado por Deus, eu preferira 
Sofrer os dums vinculos e a morte 
Mas, justa escusa os votos meus sofreram 
Pois compete aos Heróis tamanha glória (24). 

(2i) Dicionário de Geografia Universal, odiião de 1818. 
(22) m e i  Vicente do Sailvador - Histdrla do Brasii. 3% edição. p6g. 181. 
(23) JOHO Diogo Esteváo da Silva - Apontamentos do Municfpio de Ubatuba. Mg. 61. 
(24) Feliz Guisard Filha - "Ubhtuba", pá& 5.  
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As atividades se complicam, no onrrer dos anos e agora vemos os habitantes 
das vilas maritimas a avançarem em bandos organizados pelo interior das terras, 
em busca de ouro, como se fossem cidades ambulantes que se vão plantando aqui 
e ali, no solo extenso do Brajil. São as vilas maritimas crescidas que se v% 
transbordando da  faixa litorânea para um pouco mais além, buscando o centro 
da terra nova de Santa Cruz. Assim aconteceu com a primeira vila maritima, 
- São Vicente, - de cuja população elementos se desligam e serra acima fun- 
dam Santo André, algum tempo depois anexado a São Paulo de Piratininga. 

Das vilas maritimas que se transformam no transcorrer do tempo em ci- 
dades mais ricas do Brasil, partem aqueles que, bandeirantes, haviam de des- 
bravar OS sertws e plantar cidades. Então, das vilas marítimas, que se estendiam 
em linha pelo litoral brasileiro, quando já seu mister de povoar e guardar as 
terras e delas expulsar os estrangeiros está cumprido, começam a partir grupos 
aguerridos e aventureiros, que anseiam por dilatar os limites de sua patria nas- 
cente, ao mesmo tempo que sonham com a fortuna escondida sob a terra ubér- 
rima do Brasil. São bandeirantes os partidos de São Vicente, de Cananéia, de 
Santos, os partidos das vilas maritimas, para a exploração, posse e povoamento 
do território brasileiro. 

epernarnbucanos, baianos e portugues, de comparsaria com os paulistas, es- 
creve Oliveira Vianna, operam o povoamento do Norte e do extremo Norte. Do 
Brasil central e nieridional a obra gigantesca do povoamento vai ser, porém, rea- 
lizada integralmente pelos Pauiistas, sem auxilia outro senão o da sua energia, 
da sua ambição e da sua bravura» ir", dos paulistas. dizemos n6s, que têm suas 
Origens nas vilas maritimas, dos paulistas que têm seu berço embalado pelas 
ondas do mar. 

Os eiemenbs que determinam a formação de um povo e, depois, de uma nação 
vêem-se agora acrescidos de mais um: a cata do ouro por todo o Brasil, nas 
terras que são de todos; o sonho de fortunas a descobrir, sonho que a Mos se 
permite sonhar; riqueza que fascina igualmente a todos. O Brasil inteiro é pal- 
milhado, é pesquisado. Seus limites se fixam e sc firmam. A terra assim se 
Prepara para receber um dia o Prêmio de três çéeuios de trabalho, para iibertar- 
-se, para proclamar sua soberania. 

2- - Fornação da Bmciedaüe Brasileira 

Sociedadeé termo rico de acepçóes e entre todas está a de que ela 4 com- 
plexo de grupos sociais, distribuídos em camadas, mas ligados pela dominação. 
Nesse sentido vemos que o elemento constitutivo da sociedade é o grupo social. 

Em sociedades iniciantes não é grande a diversidade e complexidade dos 
grupos sociais, mas um deles não pode faltar, justamente por ser o primitivc. 
aquele de que tados os demais derivam: o familial. Na verdade este é o gmpo 
base e unidade social, aquele que fornece os integrantes de todos os outros grupos 
mciais. Dai a afirmação de que não pode haver sociedade sem família; nunca 
ela se formará de individuos apenas. 

Relativamente ao estudo de grupos sociais os sociólogos são sempre cuida- 
dosos na busca do critério para sua claçsificação. Feita a distinção entre as 
grupos sociais, propriamente ditos, e os aglomerados de indivíduos que ainda não 
têm consciência plena ou tem-na com pouca intensidade de sua existência em 
grupo, põem-se os eçtudiosos da matéria a tratar dos vários critérios adotados 
para a classificação dos grupos sociais. Parece-nos que, em nenhuma, a familia 
aparece como grupo social iinico, primitivo, existencial, - fonte dos indivíduos 
que vão integrar todos os demais grupos sociais; de cujo conjunto venha a re- 
sultar a sociedade. Não lhe dão o devido trato. A familia surge em meio de 
outros g rups  sociais. numa forma igualitária, como se tivesse as mesmas funçóes 
de quaisquer outms grupis. Basta lembrar que sua importância, além do mais, 
avulta pelo fato de ser ela a procriadora e conservadora da espécie, a institui- 
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ção sacia1 que conserva e transmite a cultura, e que forma a personalidade 
da prole. 

Há que pensar em grupos sociais, pois são eles os trasladadas de Portugal, 
embora poucos. e os constituidos em nossa terra que, multiplicando-se, vão for- 
mar, ainda que tènue a incipiente çnciedade brasileira, outro elemento indispen- 
sável ao futura surgimento da Estado Brasileiro. 

Em «Padre Manoel da Nóbrega~ - Eiindador de Sáo Paulo, Tita Livio Fer- 
reira mostra como o jesuita se preocupa com a formação da  familia em nossa 
lerra, tanto que escreve ao rei: aparece-me coisa mui conveniente mandar Sua 
Alteza algumas mulheres que lá  têm pouco remédio do casamento a estas partes. 
ainda que fossem erradas, porque casarão todas mui bem, contanto que não 
sejam tais que de todo tenham perdido a vergonha a Deus e ao mundo. (p8- 
gina 100). E não escreveu apenas uma vez. 

O trabalho d3ç jesuitas foi enorme e valoroso nesse periodo iniciai de nossa 
história, pois O combate à família irregular, quase sempre poligina, foi sem tréguas 
de sul a norte. E graças a ele a familia aos poucos se foi tornando de forma- 
ção monógama, segundo os preceitos criçtáos. 

O mmbate é geral, desenvolvido par Manael da  Nóbrega e seus compa- 
nheiros jesuítas. <Em Olinda havia amancebados com brasilindias», diz Tiia 
Livio Ferreira. E prossegue: <<desses casais havia muitos filhos e filhas. Nó-  
brega casa-os, regulariza-lhes a vida. Muitas maças filhas de cristãos. «dadas 
a soldadas a soiteiros, fi-las ajuntar em casa de casados virtuosos e agora se 
vão casando e amparando». *E com a família cristã ali instituída por Kóbrega 
a sociedade oiindense prestigia-se.: $ 2 2 ) .  

Assim foi também com a saciedade baiana. a sociedade paulista. Por tcda a 
parte. a presença de Nóbrega e demais jesuítas a darem à familia natural uma 
Constituição segundo os preceitos da religião católica e de acordo com as leis 
imperantes. 

Com isso, as  sociedades do sul, centro e norte do Brasil. por se basearem 
numa familia de formação idêntica, participantes da mesma cultura, unem-se no 
campo moral e da  religiáo, dando nascimento a uma sociedade mais ampla, que 
recobre quase todo o território brasileiro, o qual, habitado no século quinhen- 
tista por cerca de 57.000 habitantes, chega ao seiscentista, no seu primeiro ano 
w m  100.000, para algum tempo depois, 1660, atingir o total de 184.000 1 2 , ~ l .  

O tipo que se vai acentuando desde o inicio. na constituição da  familia. e 
o patriarcal, familia grande e, no campo da  economia, senhora de engenho e de 
terras e escravos, com altar em sua propriedade e, não raro, mm capelão próprio. 
NO sul, norte e centro, nas vilas maritimas, essa familia se constituiu no meio 
de outras mais modestas em número e haveres, mas fundadas sob o mesmo 
império da religião católica. 

A sociedade brasileira dilata-se. no comep à beira mar. ande nasceu, tendo 
por núcleos os grupos sociais familials. com pontos bem marcados, as  patriar- 
cais, mais complexas na  estrutura, em Recife e Olinda, como em Cananéia e São 
Vicente, na Bahia como em cabo Frio. 

Nas vilas marítimas estão os pontos de c3ncentração e irradiação dos traços 
e complexos culturais, com que a cultura geral transplantada vai-se enriquecen- 
do das contribuições, não pequenas, dos primitivo; senhores do Brasil, dos po- 
voadores advindos, que são alguns anos depois os arrancados da Africa, os es- 
cravos, e mais dos degredados, os espatriados e dos ansiosos de fortuna e dos 
patriotas que procuram prestar çervicaç a Portugal. 

Esses c e n t m  de grande influência na sociedade que se forma, as famílias 
patriarcais. sáo já uma resultante do domínio de grandes extensões de terra, da 
atividade ecanômica baseada no comércio do pau-hrasil e no do açúcar. No co- 
meco e pzr algum tempo os senhores de engenho, como os demais senhores que 

(25)  "Padre Xanoel da N6hregn'' - Tito Liuio Ferreira. p i e .  138. 
(2s) Luiz Amorai. ~ o h e r t o  sirnonsen e Coritrera Rodrigues. citados por Alfredo 

EIIls, in Histõris da Ciri l iza~ão Zrssiieira, Buletiiii XXXVII, da ÇSP, I>*&. 371. 
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venceram em outras atividades, bem demonstram a atrevida mobilidade respon- 
sável pela vitória portuguesa no Brasil, pois, quase sem gente, conseguiu «sal- 
picar virilmente do seu resto de sangue e de cultura populações tão diversas 
e a táo grandes distãnciasn em nossa tena» (271. Conseguiu salpicar de seu 
sangue audaz, viril, sociedades que então já começavam a espalhar-se por terras 
do interior que seriam das capitanias brasileiras . 

Nossa Senhora da  Conceição de Itanhaém, segunda vila fundada por Martim 
Afonso de Sousa, em 1532, por exemplo, dilata-se, chega a ter Juiz Pedaneo e. 
logo depois. sob a proteção de uma das herdeiras de Ivfartim Afonso de Sousa, 
passa a ser considerada Cabeça de Capitania, abrangendo longas terras, que se 
vão povoando naturalmente e, sem demora, predicamentadas por provisões de 
donat8rios e lugar-tenentes. E foi assim que surgiram, no litoral, as vilas de 
Cabo Frio, Parati, Carawatatuba e, no planalto, as vilas de Pindamonhangaba, 
Guaratinguetá, Taubaté, - das quais posteriormente sairiam quase todos os 
waldas de honra do Principe Regente, às vésperas de nossa independ*ncia, e 
mais outras vilas para a difusão populacional e contribuiçáa ao povo que se 
formava, o brasileiro. 

«A escassez de capital-homem supriram-na oç portugueses com extremos de 
mobilidade e miscibilidades (27-b1. Manoel da Nóbrega representa bem essa febril 
movimentação que, partindo de poucos, tão pronta está em toda parte do Brasil. 

Para a população relativamente insignificante do Brasil, diante da grandeza 
de seu território, necessário era algum trabalho que unisse todos os elementos, 
até mesmo os mais dispares, para. surgimento de uma sociedade robusta por sua 
harmonia em coisas que, principalmente, dissesem respeito ao espírito. Não im- 
portavam nos imigrados caracteristicas fisicas. O que valia para os povoadores 
era a fé. a religi& católica. Nesse terreno mais profundo do espírito, o da fé, 
todos se uniam e essa união existe ou resulta do trabalho, não sem cansaço, 
daqueles que fizeram desta terra sua empresa, como dizia Manoel da Nóbrega 
e repetiam seus companheiros. «Estavam os padres da  S. J. em toda parte; 
moviam-se de um extremo ao outm do vasto território colonial; estabeleciam 
permanente contacto entre os focos esporádicos de colonizaçáo e, atravéç da d in-  
gua geral*, entre os vários grupos aborígenes> (281 

A fé, a religião católica de um lado, traaida pelos povoadores e implantada 
entre os indios e os imigrantes africanos: a familia por outro lado, constituida 
segundo os preceitos da religião que vai dominando o território pornado, - são 
elementos imprescindíveis a que boa quantidade de grupos sociais se transforme 
num povo, como base para o nascimento de uma nação 

Aliás, a idéia de nação já existe no Brasil, na sua faixa litorânea, pelo 
menos onde se plantam as vilas marítimas, as terras dos tupis. Entre eles, que 
viviam para a guerra, o sentimento da força gera oç instintos da vida heróica. 
«Os mais cultos entre eles incontestavelmente já se elevavam, NO momento da 
invasão européia, a uma legitimo senso de pátria, ou pelo menos a um certo 
espírito de nacionalidade2 ii.s1. 

A l i m a  é outro elemento a considerar na formação do povo brasileiro. 
As culturas que se defrontam no Brasil, a dos aborígenes e as dos povoadores, 
livres e forçados, teriam encontrado dificuldades intranspniveiç em sua interco- 
municação, não fosse a existência de uma língua comum, a tupi-guarani. Graças 
aos imaturos indios puderam os jesuitas recolher material suficiente, para fa- 
zerem a língua que se falasse e entendesse pelos povos em confronto. 

, N h  foi apenas o veiculo da acultarão o tupi-guarani, propiciando influèn- 
Cias recíprocas nas culturas em presença, senão também elemento significativo 
na unidade do Brasil. 

. .  - 
(27) Gilberto Freyre - Casa Grande e Senzala. pág. 6. 
(S-b) Gilberto Freyre - ob. cit. p4p. 6. 
(28) Gilberto Freyre - obra citada. pag. 27. 
(29) Rocha Pombo - Hist6ria do Brasil. voi. 1. pág. 77. 
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Não é possível. a esta altura, deixar sem especial referência a atuação de 
iManoel da Nóbrega, o constmtor de nossa nacionalidade. Ele renuncia ao alto 
cargo de Comendador de Xmteiro para «substituir o padre Simão Rodrigues na 
missão de vir ao Brasil, com o fim de consagrar toda a existência à conversão 
do gentio» i3 ')) .  Chegado ao Brasil, não mais Parou um instante no trabalho a quo 
se Propusera. Começa em S. Salvador, nas margens da baía de Todos os Santos. 
cidade cujo.? fundamentos foram lançados em 1549, e dai parte para todas as 
povoações e vilas mantimas, projetando sua atividade: chega a Pernambuco, em 
agosto de 1551, e ai estabelece novo Colégio; no ano seguinte, a 18 de novem- 
bro, chega a Ilhéus; no mesmo mês chega em Porto Seguro e logo a Guanabara, 
passando por Espirito Santo. Não para ai seu trabalho, pois, em cada lugar que 
aporta, toma providências para a conversão do gentio, a regularização da familia, 
o estabelecimento de escolas. Em janeim de 1553, chega a Angra. dos Reis e, 
finalmente, a São Vicente. Era chegada a hora do interior de nossa terra. Por 
isso, de São Vicente avança para a fundação do colégio, em Piratininga. 

Vinte e três anos depois, segundo Serafim Leite ( 311 ,  O estado da instrução 
no Brasil era o seguinte: escola de instrução preliminar em Po& Seguro, Ilhéus, 
Espírito Santo, São Vicente, São Paulo de Piratininga; Rio de Janeiro com clasçe. 
de latim também e Pernambuco. Na Bahia - com classe de letras humanas, 
uma de Artes (Filosofia) ooutra de casos (Teologia Moral) para os de fora 
e ainda outra de teologia para os de casa.. 

Manoel da Nóbrwa chefiava os componentes da S. J., no Brasil, e ele e 
seus auxiliares ensinavam e educavam colocando em cena o teatro. a música 
e também seus atributos de fundadores. de criadores de povos e de nacionalida- 
des, caracteristicas primárias das realizações inacianas em todo o mundoa ia-1 .  

NO Brasil, tendo como ponto de partida as vilas maritiias, o trabalho de- 
senvolvido durante alguns anos, fosse com este ou aquele propósito, teve sempre, 
por finalidade, a formação de um povo que combinasse em si as etnias dife- 
rentes, para nascer o brasileiro; os diversos interesses pessoais e de grupos, para 
surgir os da terra; que aglutinasse as várias linguas para que uma só se fa- 
lasse; que fundisse aç diversas crenças, para que uma só existisse. 

«O Brasil7 dos paiçes americanos onde mais se tem salvo da cultura e do5 
valores nativos. O imperialismo partupuâs, - o religioso dos padres e a eco- 
nómim dos colonos, - se desde a primeiro contacto com a cultura indigena 
feriu-a de morte, não foi para abatê-la de repente. Deu-lhe tempo de perpe- 
tuar-se em várias sobrevivências» <:;ai. Justamente por isso é que no léxico de 
naçsa língua são inoontáveis os termos de origem indígena: em nosso lar não 
poucos traços da cultura afm-indígena se contam; a medicina caseira tão rica 
faz-se ã base do que nos veio dessa cultura. 

As tentativas da Côrte Portuguesa foram no sentido da formação de um 
povo e ela, nisso, foi coadjuvada pelos seus vasalos e pelos jesuítas que souberam 
dar de si tudo o que foi exigido, embora com çacrificioç, em prol da reconçtituição 
da familia, da unificação da língua, da formacio crista, da diççemina@o da 
cultura. 

Não importa que os portugueses, pelos seus representantes politicos, tenham 
tido este ou aquele pensamento, ao enviar para o Brasil o que lá não fazia 
falta, o que sobrava e de permeio pessoas gradas e até vultos de valor. O fato 
é que vieram de Portugal pessoas e instituições que, pela sua superioridade te- 
riam de facilmente dominar as nativos e os importados da ãfrica, muito embora 
deles recebessem influência, dando çurgimento, com o passar dos anos, ao povo 
brasiieiro, pela fusão das etniaç, diççeminação dos usos e costumes, unificação 
das línguas. 

(30) José de Melo Pimenta - 'Vida r Obra do Pe. Manoel de R6brega. pág. 11. 
(51) Pág-inas de Hist6ria do B n s i l .  pá,- 88. 
(32) "Padre Manoel da N6brega - Notas biogiáfieas, de S. P .  Leite Cordeiro, pá€. 
(33) Gilberto Freyre - Casa Grande e Senzala, p&€. 1Z1. 
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A porção iusiada que se traslada para o Brasil e vem de mmeço criar e 
pvoar  as vilas maritimas. náo continuou perfeitamente a mesma. Eia enwntra 
OS ameriudias e um ambiente fisico diverso e ,  mais logo, recebe porções de povos 
africanos. 

0s cantactos entre eles nào são esporádicos, mas constantes, na sua quase 
trtaiidade face a face, tornando menos protocolares mesmo os partidos da gente 
elevada na escala social iuitana. O Governador primeiro do Brasil, ao fundar-se 
a cidade do Salvador, construindo-se ranchos de pau-a-pique, serve de ajudante 
de pxireiro. Os jesuitas iam buscar madeira, água e barro. Trabalhavam nus 
na cintura para cima, quando o calor aperta>> iill. 

Em cada povoação criada, em cada vila, no litoral extensa do Brasil, os 
jesuitas não se circunscreviam as conquistas religiosas. <Aonde chegavam, eles 
mesmos. à força de miiiculos e sob o suor de estafante trabalho braçal, eleva- 
vam as suas residencias e os tempios divinos. Simão de Vasconcellos descreveu-os 
nesta azáfama: #Eles eram os mestrps das taipas, iam ao mato, cortavam as 
árvores, traziam as madeiras às costas.. . iam a fonte pela água e ao mato 
pela lenha> ( d i l .  

Na miscigenação a que se entregavam do modo mais excessivo e na acul- 
turâçáo resultante da natural e indispensável intercomunicação, através de oon- 
tnctos das mais variados tipos, - embora levassem vantagem os portugueses. 
foram eles aos poucos cedendo ao meio e aceitando, em seu universo cultural, 
muitos traçis e complexos das culturas dominadas, principalmente os influen- 
ciados pelas mulheres. 

cA mulher gentia temos de considerá-la não só a base física da familia 
brasileira, aquela em que se apoiou, robustecendo-se e muitiplicando-se, a energia 
dt- reduzido número de povoadores europeus, mas valioso elemento de cultura, 
pei3 menos material, na formação brasileira. Por seu intermédio enriqueceu-se 
a vida no Brasil de uma série de alimentos ainda hoje em uso, de drogas e 
remédios caseiros, de tradiç6eç ligadas ao desenvolvimento da criança. de uni 
conjunto de utensilios de cozinha, de processos de higiene tropical, - inclusive 
O banho frequente ou pelo menos diários (:I';' Do homem a contribuição «foi 
formidável: mas só na obra de devassamente e de conquista dos sertões, de que 
ele foi o guia, o tanoeiro, o guerreiro, o caçador e o pescador, i.;rl. 

O aglomerads resultante da f u ã o  dessas etnias, a lusa, a amerindia e a 
africana, que primeiro se operou nas viias maritimas, a partir de São Vicente, 
fai-se individualizando através do tempo, até surgir um povo que, de certo modo, 
diferia do colanizzdor ou pwoador, diferia de cada um de seus elementos com- 
ponentes; até surgir um povo que não era português nem índio nem africano, 
porque era o povo brasileiro. 

A família, lingua, a religião foram os fermentos da  homogeneizaçáo de nossa 
gente, nos primeiros séculos de nossa vida. A cimentar essa unificação neces- 
sária i marcha triunfante do Brasil para sua independência, vêm as invasões 
que unem brasileiros de todos os pontos, para expulsáo dos intrusos atrevidos 
que assaltam nossa terra. 

Em meados do século XVI, os franceses chegam à baía de Guanabara, lugar 
escolhido pelos invasores para nele instalar-se a capital da  França Antártica. 
Em princípios do século XVII. os holandeses tomam a Bahia, aportando a ferro 
e a fogo em S. Salvador. Os franceses, não contentes com a ocupaçáo da Gua- 
nabara, espalham-se por outros pontos da costa brasileira e sáa vistos no Ma- 
ranhão, na Paraiba. A eles se juntam corsários ingleses e todas assaltam aqu; 
e ali, como fizeram em Santas e depois em Recife. 

Contra todos esses invasores, de sul a norte, as populações, já conhecendo 
O valor de sua terra e sentindo p3r ela alguma afeição, unem-se numa aliança 

(34;  ~ i t o  Lirio Frr.rcira - Padre &Ianoel d a  Nóbregu, ~ i g .  94. 
: J. P. Leite Corrleiro - Padre Maiiael d~ X6br~gn. D ~ S .  3. 
(:i61 Gilberto Preyre - Casa Grande e Senzala, pie. 61. 
(37) Ob. citada, li&̂ . 6 2 .  
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tecida de força e de coragem, de revolta e de amor, e conseguem expulsá-los 
para sempre. 

A sociedade brasileira, que já se despontara num território vasto, exube- 
rante, formada de grupos sociais que tiveram a mesma organização familial por 
norma, assim como a mesma língua para a intercomunicação e a mesma religiáo 
para o recolhimento e oração, agora se consolidava no terçar das armas para 
sua defesa e no mesmo sentimento de amor à terra quando, a ferro e a fogo. 
dela exoulsa todo elemenio estranho aue Derturba sua vida. . . 

0 s  guerreiros para a expulsão do estrangeiro intruso são, principalmente, 
das vilas marítimas. São Vicente, Santos, Espírito Santo, Cabo Frio, Bahia 
foram das que muito valeram. <Em 1564 Estácio de Sá, chegando da Europa, 
buçmu em São Vicente auxilio para o ataque que pretendia dar aos franceses 
no ano seguinte>, [:$a). 

A Corte Portuguesa manda reforços para a expulsão dos franceses do Rio 
de Janeiro, forças que se juntam ãç que Mem de Sá arma na Bahia. 

O Governador do Brasil embarca na Bahia, sede do governo, e, de passagem 
pelo Espírito Santo, reune numerosos indios guerreiros, chefiados p3r Araribóia, 
aos quaiç se juntaram os guerreiros de Santos e os guerreiros de 'São Vicente 
e de Cananéia, além dos de São Paulo. Santos, povoação fundada por Braz 
Cubas em 1536, ao lado de S. Vicente, é das vilas marítimas que tanto se ele- 
varam na luta pela grandeza do Brasil, culminando par dar a Patriarca de nossa 
Independencia. 

Como se vê, o auxilio para a luta contra os eçtrangeims no Brasil, também 
procedia do interior, que já apresentava, por essa altura, meados do século XVI, 
algum povoamento. * * *  

TraQis culturais diferentes podem muitas vezes nos despertar interesse, pelo 
que assumiremos, então, atitudes tais que, no conjunto do status de cada indi- 
víduo, representam mudanças para aceitação, adpatação ou reação. Isso é fe- 
nômeno social comum quando povos se defnntam. 

No Brasil, tr& culturas se enfrentam logo no seu primeiro século de exis- 
téncia: a portuguesa, a iudia, a africana. De tal maneira se entrelaçam, que 
o resultado foi o que vimos plos  séculos avante, segundo nos mostra a História 
e estamos vendo ainda em nossos dias. Somos nós. E tudo isço que apreciam05 
hoje. a grandeza espetacular com que o Brasil se apresenta à civilização. 

Nas dificuldades para a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. a que mais 
se elevava era o fato de os inimigos estarem bem assentados e defendidos no 
farte levantado na ilha de Sergipe. O ataque teria de ser de surpresa e de 
todos OS lados, por unidades extremamente móveis e em quantidade suficiente, 
para atacar por ondas sucessivas. A surpresa exigia fosse a noite a aproxi- 
mação dos guerreiros e aproximação silenc!osa. 

Na arte lusa de operações militares, nada existia ainda que atendesse essa 
forma de ataque. Foram as indias que a fizeram, pois tudo a de que se utilizam, 
para surpreender e abater a inimigo, faz parte corriqueira de seus usos e costumes. 
na parte referente a lutas. 

Nas guerras navais sustentadas pelos defensores do Brasil introduzem-se 
modificaçóes por influência ind'igena. A mais curiosa delas é a organização 
de terríveis esquadrilhas de canoas. extremamente móveis, utilizadas com bam 
êxito. «Com tais esquadrilhas é que se dicidiu a tomada do forte de Willegagnon 
e da ilha da Paranapuã~. «Essas esquadrilhas operam à noite porque, quase 
sem vulto, só são percebidas pelo inimigo tardiamente; e, numerosas como Os 
manipulos das legiões antigas, é muito dificil infligir-lhes perda totaln (39 ) .  

m m  base num povo que já se organiza para ataque a intrusos estrangeiros 
e sua expulsão do território do Brasil, a na@ se edifica. Não podia ela en- 

(38) Alfredo Eliis - História de Civiiiuaião Brasileira, pág. 8.3. 
(39) Joáo Ribeiro - História do Brasil, ~ a g .  109. 
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contrar melhores alicerces senão os representados pelas vilas estendidas peld 
litoral de mil léguas, assentadas como pilastras concretadas num território de 
medidas continentais. Não podia encontrar mais sólidos alicerces fora das vilas 
marítimas que operam o milágre da fusão das línguas, dos usos e costumes, 
das crenças, da moral e do direito, esquecendo as suas para escreverem uma 
história de que todos participem e de que muitas páginas se douram de sacrifí- 
cios e se eternizam de sangue, criando o Brasil livre e independente, marcado 
dos mesmos sinais com que dá  seus primeiros passas, que são os passas de sete 
léguas, que são as de um povo nascido para crescer, agigantar-se. 

39 - Desenvolvimento Político 

A sociedade brasileira, iniciada à beira mar, faixa litorânea atrativa, com 
as vilas que fizeram a união de si mesmas com as do interior. por onde se es- 
palham, e com o mundo, através das armadas que Ihes buscavam os portos, desde 
os seus primeiros instantes já se mostrava altiva como conseqüência de seu es- 
pirito de independência. E se liberdade era já condicionamento da personalidade, 
um de seus elementos integrantes, mais ela se acentua na distância em que vive, 
longe da coação social que exerciam a Côrte e a nobreza de Portugal. 

Os moradores das vilas, a despeito de certas dificuldades nas comunica- 
ções, por força das distâncias que medeavam entre elas, atendiam a se unir 
compactamente em um blom que se solidificava bem cimentado por uma menta- 
lidade que cada dia se homogeneizava mais, moldada nos mesmos sentimentos 
que a todos agitavam». «De fato, eram as mesmas dores, as mesmas agonias, 
as mesmas esperanças, os mesmos momentos de alegria, as mesmas aperturas, as 
farsas moldadoras da  psicologia e da sentimentalidade dessa gente» ( r o i .  

E sociedade, formada de três etnias bem distintas das quais soube ela, com 
o poder da religiáo que os jesuítas infundiam, tanto quanto possivel despresar 
e condenar as más inclinapões e aproveitar as que fosem boas, formando um 
Brasil ascencional. 

Com tal formação, logo surgiriam como surgiram, aqui e ali, movimentos 
caracterizando o surgimento do que se aproxima de agrupamento politico, com 
elementos pertencentes a outros grupos sociais, principalmente econômicos e aos 
que formam a base social, as familias. 

No seu desenvolvimento, esse agrupamento já vai deixando ver as funções 
que plenamente exercerá, quando atingir sua definição: econservação da unida- 
de politica em conflito com outros grupos; desenvolvimento do civkmo, heroismo 
e patriotismo, virtudes do homem politico; conservação e cultivação dos valores 
especificas do grupo» (111. 

O germe do Estado Brasileiro é lançado na terra de Santa Cruz, terra tão 
vasta quanto exuberante, com a criação das vilas maritimas e o estabelecimento 
das Primeiras familias tão bem organizadas pelos jesuitas, tendo à frente a fi- 
gura impar do padre Manoel da Nóbrega. 

De fato, a familia. é o elemento primordial dessas vilas que, em nossa terra, 
representam a primeira comunidade, a imediata, a mais necesçária. São as 
famílias reunidas que formam o grupo politico menor, escala natural onde todos 
aprendem, como alunos e mestres, reciprocamente, as regras de seu próprio go- 
verno, pelas penas que o contmle social impõe e aplausos com que ele aprova 
e estimula os bons atos. pelo respeito à autoridade da lei. escrita ou não, lida 
na legislação ou transmitida por tradição oral. 

Os m P o S  Politicoa menores, nas vilas marítimas, quase que cam elas se 
identificando, com seu código falado ou escriti, e pelourinho, simbolo de autori- 
dade, num território rico, sem limites, ligados pela mesma língua e religião, 
vivendo uma cultura igual para todas em sua generalidade, unidos para as lutas 

(40) Alfredo Eliis Jr. - Histbria da Cirilizsçao Brariieira, Boletim nQ 3 da CSP, 
pág. 77. 

(41) "Sociologia" - Revista didática e cientifiea - r. 11, pág. 226. 
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contra invasares, combatendo os grupos sociais que tentam discrepar da escala 
de valores estabelecida com aprovação social; irmanados contra aqueles que, presos 
a Metrópole, tentam desprestigia-10s ou abatê-los, - dão-se as mãos e, numi 
fase que representa o ensaio da emancipação, passam a manifestar seu desa- 
grado e mesmo intolerância por tudo o que tenta manter a situação de depen- 
dência do Brasil. relativamente a Portugal. 

Estava formada a nação brasileira, i? que quer dizer, estava organizado um 
povo sem ponta, entretanto, de concentração de poder, sem chefe comum; surgia 
a nação a exercer influência formadora sobre todos os gmpos sociais que inte- 
gram sua totalidade; surgia a naçâo como agrupamento de populaçóes fixadas 
ao solo, nas quais um laço de parentesco espiritual desenvolve o pensamento da 
unidade do próprio agrupamento <4?>.  

* * "  
O momento chega da maioridade; a independencia se impõe como em Por- 

tugal se impôs e se pmciamou nos mmeças do século XII. 
A familia, qualquer seja seu tipo, tem o poder de transbordar-se do lar, 

instituindo outras familias. Ela tem a virtude de multiplicar-se sem perder sua 
unidade; opera o milágre de dividir-se sem fraccionar-se. A cissipandade na 
familia considerada um todo, - ela 6 unidade social, - responde pela multi- 
plicação de familias e se constitui fonte de elementos que dão origem a todos 
os grupos sociais integrantes da  sociedade. 

E mm a sociedade lusa deu-se o mesmo, como se ela fora uma grande família: 
dividiu-se em duas nações, em duas pátrias. em dois estados, sem perder em 
unidade e grandeza. 

Sodas as lutas que se processaram entre Brasil e Portugal ou, para dizer 
melhor, entre os grupos políticoç lusíadas e os brasileiros que se formavam sob 
a ardência. da liberdade, que se aicandorava por toda a Eumpa, não passavam 
de atos sucessivos no do processo de criação de um novo órgão, de uma nova 
nação e. conseqüentemente, de um now Estado. 

Os próprios portuguese responsáveis pela pátria sentiam a força determi- 
nante do processo de separação para nascimento de pátria irmã. São claras as 
palavras de D. João VI, dirigidas a seu filho, quando de sua partida. dirigidas 
ao príncipe que ficou com a regerência da Brasil, para logo efetivar o que elas 
exprimiam. 

A hora chegara de o Brasil comtituir-se em estado, ele que vinha de ser 
povo e há tempos de ser nação. E o 7 de setembro. assim, não passou daquele 
momento em que o faia de maior imprtância para o Brasil se consuma, para 
nascer entre OS países do Mundo, mais um. - resultante de determinação his- 
tórica, - para nascer o Brasil. 

(42) Dlaurice Hauriou - apud Élements dr Sociologie - C. Bougle e J. Raffault, 
D ~ S .  Z00. 





DO MORGADO DE MATEUS ATÉ A 
INDEPENDÊNCIA 

Tito Lívio Ferreira 

Há escritores da história «interpretativa», porque interpretam os fatos his- 
tóricos segundo os seus pontos de vista pessoal, politico e econ6mico. E há  his- 
toriadores, isto é, pesquisadores para quem a História é a ciência explicativa dos 
documentas. Aqueles, isto é, os escritores da história «interpretativa> são filo- 
sofos da  história, sociólogos da história, economistas da história engajados no 
«materialismo histórico>, isto é, na «teoria materialista da história,, ou uteoria 
econòmica da história,, três nomes impróprios para designar a filosofia emnò- 
mica d a  história, onde se assentam as  teorias comunistas inventadas há  mais 
de 120 anos, em 1848, pela dupla Kari h4arx e Frederim Engels e expoçtas no 
Manifesto do Partido Comunista escrito por ambos para o Congresso desse órgão 
politico reunido em Iandres, naquele ano já remoto. Os dois inventores d w a  
ideologia politica, aplicada há  cinqüenta e cinco anos, em 1917, por Lenine, na 
Rússia, ao implantar na U.R. S. 8. o marxismo-leninismo, nada entendiam de 
História. Engels conhecia a economia clássica inglesa. Marx era discipulo de 
Hegel, o criador do idealismo histórico. O aiuno toma a doutrina do mestre, 
vira-a pelo avesso e dá-lhe o nome de *materialismo histórico». Para isso, 
forjam hipáteses sem apoio algum em documentos Eles tinham muita imagi- 
nação e nenhum conhecimento histórico. Andavam pelo terreno dos pressupos- 
tos. Forgicaram a <luta de classeso, para dizerem que os homens desde Adão 
e Eva combatem pelo pão nOm de cada dia. Conhecessem, Marx e Enwl.5, 
alguma coisa da História do Bragil e não teriam romanceado o seu «materia- 
lismo históricou. Se eles viwem á nossa terra e f-m a uma tribo de bra- 
silíndios, veriam, com os próprios olhos, como o nossa índio é comunista, vive 
num regime comunista, sem jamais ter sido doutrinado ou oconscientizado>. 
Mas, segundo parece, Marx queria um operário desordeiro de Paris, com o co- 
nhecimento da filosofia alemã, para agitar, revolucionariamente, a economia in- 
glesa. Dai ter nivelado os homenp as mulheres do e s m a g o  para baixo. E par 
isso ainda hoje muito gente pergunta: Homens e mulheres vivem para comer 
OU comem para viver? 

Assim, não se deve confundir a história «interpretativa» com a história 
explicativa. 0 s  intérpretes dos fatos históricos são escritores da história. His- 
toriadores são pesquisadores da história, a ciência explicativa do documento. 
porque procuram wmpreender e explicar os documentos, na linguagem dos 
documentos, para escrever a História com a linguagem dos documentos. 

Assim como não há  nações Fem História, embora haja povos sem história, 
também não há  Ciencia sem história. Por isso mesmo, o historiador pode es- 
crever a História da  Filosofia, a História da  Bociologia, a História do Direito, 
a História da  Medicina, a História da  Psicologia, a História da Educação, emfim 
a História de toda e qualquer cihcia, sem ser especialista nela, mas com 
documentos e na linguagem dos documentos. f i r x  e Engek acharam mais fácil 
inventar, porque dá  menos trabalho. 0 s  comunistas repetem as invencionices já 
centenárias de Marx, em vez de irem aos nossos sertáes e estudarem como os 
índios vivem numa sociedade perfeitamente comunista. numa sociedade onda 
homens e mulheres vivem nus, náo conhecem o dinheiro, nem sabem porque e 
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para que o inventaram. E os marxistas sonham com os homens e as mulheres 
de tanga, Para chegarmos a viver numa sociedade nudista. 

Esta foi a sociedade encontrada pelos portugueses quando aportaram a Porto 
Segum, a 22 de abril de 1500. «Em -Casa Grande y Senzalas Gilberti Freyre 
diz: os portugueses tinham diante dos olhos «uma das populaçóes mais rasteiras 
do continente». Eles surpreenderam, nesta parte das Américas, «quase que 
bandos de crianças grandes; uma cultura verde e incipiente: ainda na primeira 
dentição, sem os ossos nem desenvolvimento nem a resistência das grandes semi- 
-civilizações americanas». (3" ed., págs. 58 e 59). O socióiogo escreve: «semi- 
-civilizações». Altas civiiizaçóes eram a Azteca, no México, e a Incáica no Peru, 
onde o processo comunista era aplicado socialmente. Gilberto Freyre dia a ver- 
dade. quando retrata o Brasil de Pedro Alvares Cabral, nestas palavras: «Terra 
e homem estavam em estado bruto. Apenas morubixabas. Bugres. Gente nua 
e à tóa, dormindo em rede ou no chão, alimentando-se de farinha de man- 
dioca, de fruta do mato. de caça ou peixe comido cru ou depois de assado em 
borralhou. (23, 24) .  Os portugueses procuraram compreender essa gente, como 
bons descendentes de soldados romanos e soldados árabes, que onde chegavam 
encontravam a mulher, sua companheira, a ela se uniam para constituirem fa- 
milia. Cinqüenta anos após a viagem de Cabral, D. J o b  111, o Humanibta. 
manda a Companhia de Jesus para o Estado do Brasil, patrimônio da Ordem 
de Cristo, com o objetivo de ensinar, catequizar e educar, ou seja disciplinar 
brasilindios, lusobrasilindios e pirtugueses, numa sociedade onde a liberdade não 
existia, porque a licença para se fazer tudo exercia o seu dominio. A liberdade 
coexiste com a responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade sem lei, sem 
autoridade é licença onde o direito não existe. Ainda em fins do sécul.3 XVI, 
o Padre José de Anchieta em carta a Diogo Laynes, escreve: «Las mujeres andan 
desnudas y no saben negar a ninguno mas aun ellas mismas acometem y im- 
portunan 10s hombres achando-se com elios en las redes: porque tienen por 
honra dormir con 10s cristianos». (Cartas -) 

Os portugueses, povoadores adaptaram-se ã terra, aos usos e aosturnes das 
brasilindios, embora se distanciassem deles no tempo e no espaço. Entre ambos 
havia a idade cultural, a diferenciá-los. Mas portugueses e tupis se asseme- 
lhavam. Aqueles os povoadores tinham algumas dezenas de milênios de civi- 
lização ocidental. Estes ainda viviam na idade da pedra polida. O tupi- guarani 
movimentava-se, no continente americano, em suas continuas correrias, em 
busca dum Paraíso terreal, ande se entregava, em plena licença, a vida dos 
instintos. Tinha a mobilidade e a técnica de percorrer, em tempo curto. flo- 
restas, rios, c h a m a s ,  vales e serras. ,Nesse ponto ele se encontra com o por- 
tuguês habituado a velejar pela imensidão dos três oceanos. o Atlântico. o in- 
dico e Pacifica, dominados pelos lusiadas. Aernando Pessoa, em versos imortais, 
em pleno século XX, integra os très oceanos neste poema intiulado 

«MAR PORTUGUES 

o mar salgado, quanto do teu sal 
Sáo lágrimas de Portugal! 
Por te cruearmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram por caçar 
Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 
Quem quer passar alem do Bajador 
Tem que passar além da dar. 
Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu. 

Assim o m3r-oceano dt!u no ort::giiCs pcrsonnlidnde. indcpcndl.nci3. intc- 
l:z6ncia univcrs3iLSta e humildade Ili>mildnde p l r+  de.;cir 3s camidas aciaii  
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co-militar dos portugueses de São Paulo, ao encarrega-los da  tarefa de defender 
&S nossas fronteiras, situadas nos Rios da Prata, do Paraguai. embora Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e a Provincia Cisplatina, hoje Uruguai, ficassem 
na dependeucia administrativa da Capitania do Rio de Janeiro. Primeiro minis- 
tro de D. José I ,  Sebastião José de Carvalho, então Conde Oeiras e futuro 
Marquês de Pombal, o politico mais em evidencia na politica europeia do século 
XVIII, resçalta a atividade bandeirante dos lusopaulistas na diiatação do conti- 
nente, surpreendida pelo seu antecessor, o lusosantista Alexandre de Gusmãa, 
e sancionada pelo 'Tratado de n'iadrid de 1750. 

Em 1731, o Comnel de Ordenança Cristovão Pereira de Abreu, morador em 
Soroc&ba, natural da freguesia de B-ontáo, na comarca Viana do Castelo, Provin- 
cia do Minho, em Portugal, abrira uma estrada para ligar a Capitania de São 
Paulo aos pampas gauchos. Em «Populações firerdiionaiç do Brasil», o sociologo 
fluminense Oliveira Vianna escreve: «Dois problemas se defrontam nessas cam- 
panhas langiquas, ambos extremamente arduos: o da preia ao gado (selvagem) 
e o do seu transporte para os centros consumidores. Um e outro esses extraor- 
dinários sertanistas (bandeirantes) os resolvem com a sua tradicional intrepidez, 
o seu admiravel senso pratico, a sua incomparavel faculdade de adaptação», que 
Julio de Mesquita Filho chama de «instinto político>. Para isso, continua Olivei- 
ra Vianna, «deixam o mosquete de pederneira, com que assaltam a maloca do 
bugre ou a mansa aldeia jesuitica --  e tomam da lan<'a e do laço. Libertam-se 
das botas grossas e ferradas, com que calcam a dureza dos garimpos - e 
calçam as esporas do campeador. E já agora a cavalo que eles vão estradar a 
latitude das savanas». 

Nem sempre era «mansa a aldeia jesuitica,>, onde os indios Tapes, inimigos 
dos indios Minuanos eram adestrados pelos jesuitas espanhois no manejo das 
armas de guerra. Os bandeirantes lusopaulistas jamais puzeram armas de fogo 
nas mãos dos tupis e lustupis. Estes combatiam com as armas: o arco e a 
flexa. O mosquetão era arma dos oficiais da Bandeira. Já em começos do 
século XVII, por volta de 1610. os jesuitas espanhois recebem cios portugueses 
de San Pablos a bala nas reduções de Guaira, aa norte do Paraná. E depois 
escrevem ao Rei de Espanha, Felipe 111: nPa no ay mas portuguesesn. NO 
território das Misçóes gauchas, os jesuitas espanhois contavam com as  tropas 
do Tapes e os bandeirantes luçapauliçtas desde fins do século XVU, contavam 
wm OS indios Minuanos. E dai a guerra travar-se entre as duas tribos: Tapes 
ao lado dos jesuitas espanhois, e Minuanos ao lado dos Portugueses. 

Divulgado pelo historiador Capistrano de Abreu, um documento do fim do 
séculii XVII, escrito ao Rei de Portugal. D. Pedro 11, o Rei Bandeirante, diz: 
apode Sua Majestade valer-se dos homem de Sào Paulo, fazendo-lhes honras e 
mercês - que as honras e os interesses facilitam os homens a todo o perigo - 
porque são homens capazes para penetrar todos os sertãos, por onde andam 
continuadamente sem mais sustento que caças do mato, bichos. cobras, lagartos, 
frutas bravas e raizes de varios paus e não lhes é molesto (dificil) andarem 
pelos sertãos anos e anos, pelo hábito que tem feito daquela vida. E, suposto3 
que estes Paulistas por alguns casos sucedidos de uns para com outros, sejam 
tidos por insolentes. ninguem Ihes pode negar que o Sertão todo que temos 
povoado neste Brasil, eles o conquistaram do gentio bravo. 

Também se lhes não pode negar que foram os conquistadores dos Palma- 
res de Pernambuco. e também náo se pode negar que sem os Paulistas, com 
o seu gentio, nunca se há  de conquistar o gentio que se tem levantado no 
Ceará, no Ria Grande (do Norte), e no sertáo da  Paraiba e de Pernambuco, 
porque o gentio bravo (tapuaias) por serras, por penhas, por matas, por caatin- 
gas, 56 com o gentio manso se há de conquistar, e não oom algum outro poder, 
e dos Paulistas se deve valer Sua Majestade para a conquista de suas terras.> 

No aparecer» do Procurador da Fazenda Real, dado a pedido do Rei Ban- 
deirante, D. Pedro 11, «sobre as  queixas e requerimento dos Pauliçtas», publi- 
cado por Ernesto Ennes, em sua obra BA Guerra dos Palmares», diz o referido 
funcionário da Coroa: <Por várias vezes tenho dito que os Paulistas sáo a me- 
lhor, OU a única defesa que tem os povos do Brasil contra 0 s  inimigos do Sertáo, 
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pois só eles sáo acostumados a penetrá-los, passando fome, sede e muitos outros 
wntrastes (contratempos), a todas as outras pessoas totalmente inuportáveis. 
Assim, o acaba de mostrar a experiência, não bastando por tão largo tempo as 
incriveis despesas que pela Fazenda Real (hoje Fazenda Namional) e dos mora- 
dores se tem feito e as multiplicadas expediçòcs empreendidas wntra os negros 
rebeldesz. E assim, os quilombs=s dos Palmares, enião no território de Pernam- 
buco e hoje de Alagoas, foram vencidos com as indios Cariris do Ceará coman- 
dados por Domingos Jorge Velho. 

Nesse mesmo ano de 1692, dizia um Governador: «Os Paulistas embrenhados 
(a  percorrer brenhas, os matos) são mais dextros do que bichos.. .n Por isso 
mesmo, Antonio Paes de Sande, Governador do Rio de Janeiro, escreve em fins 
do século XVII: «Os Paulistas são briosos, valentes, impacientes da menor injú- 
ria, ambiciosos de honra, amantissimos da sua pátria (lugar do nascimento). 
benéficos aos foraiteiros e adverssissimoç a todo o ato servil, pois até aqueles 
que cuja pobreza Iheç não permite ter quem o sirva, se sujeita antes a andar 
muitos anos polo sertão em busca de quem o sirva, do que a servir a outrem um 
só dia.. .n Meio século mais tarde, em 1754, o General Gomes meire de An- 
drade, em relatório sobre o encontro das tropas luuipaulistas e os jesuitas espa- 
nhóis comandantes dos indioç Tapes, diz: <Dos portugueses morreu apenas um 
paulista.> 

Assim, eram e foram portugueses até 25 de março de 1824, quando D. Pe- 
dro I pela Constituição Pnlitica do Império, outorga a paulistas, mineiros, flumi- 
nenses, baianos, pernambucanos, cearenses, maranhenses, paraenses, gauchos, 
goianos, matogrossenses, enfim a tados os portugueses naturais do Brasil e naç- 
cidos em Portugal, mas aqui moradores, a nacionalidade brasileira, não existente 
até 25 de março de 1824. E D. Pedro I torna-se, constitucionalmente. o brasileiro 
número um, sem perder a nacionalidade portuguesa. Assim os lusitanos foram 
romanos até a queda do Império Romano. Depois foram lioneses quando a Lu- 
sitania foi anexada ao Reino do Leão, na Ibéria. E de 1140 ate hoje portugue- 
ses, quando D. Afonso Henriques funda a Monarquia Portuguesa e cria o Reino 
de Portugal, w m  a Lusitania, antiga provincia de Roma, depois condado de 
Portucale. 

Em 1766, o Morgado de Mateus informa o Rei de Portugal: «São os pauiis- 
tas, segundo minha própria experiència, grandes servidores de Vossa Majestade. 
No seu real nome fazem tudo quanto se Iheç ordena, exmem aos perigos a pró- 
pria vida, gastam sem dificuldade tudo quanto tèm e vão até o fim do mundo 
sendo necessário. O seu coração é alto, grande e animoso, o seu juizo gmsseirn 
e mal limado, mas de um metal fino; são robustos, fortes e sadios e capazes de 
sofrer OS mais intoleráveis trabalhs. 

Tomam com gosto o estado militar, oferecem-se para acometer os perigos. 
e facilmente se armam e fardam 2 sua própria custa*. 

Assim os Lusopaulistas povoam o Norte e o Nordeste, o Oeste e os coxilhas 
gaúchas, ocupam os pontos avançados nas fronteiras com a América Espanhois, 
nas Colônias Militares do Sacramento, scbre o rio da Prata, e do Iguatemi, na 
margem direita desse rio para defender o sul de Mato Grosjo. Defendem, com 
a vida, com seus bens, com sua wragem, o território do Vice-Reino do Estado 
do Brasil, patrimônio da  Ordem de Cristo. O lusoituano Joáo Martins Barros, 
nomeado Capitão-regente da  Calõnia Militar de Iguatemi, morre no seu pmto 
de honra. O Sargento-mor Teotõnio José Juzarte, no seu <Diário de Navega- 
ção* Tietê e Paraná abaixo para subir o ria Iguatemi, escreve: «Nem os vas- 
salos da  conquista do Oriente terão tanto quc contar como tem os que esca- 
param da Povoação de Iguatemiu. Eram as meçmos vassalos do Oriente a 
combater no Brasil até a morte por Sua Majestade. E nesse ano de 1777. quando 
as treze colõnias da Xova Inglaterra se declaram independentes e surge os Es- 
tadas Unidas da América; nesse ano de 1777. Cláudio Manoel da  Costa, o poeta 
inconfidente, escreve em Ouro Preto: «Os naturais de São Paulo &o os que nesta 
América tem dada ao mundo as maiores provas de obediencia. fidelidade e zel3 
pelo seu Rei e pela sua pátrias. Rei de Portugal de quem os inconfidentes eram 
também vassalos, porque eram protugueses; pátria era a cidade de .São Paulo. 
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E se 1645 se organiza em Pernambuco o Exército lusoafmbrasilíndio para ex- 
pulsar os piratas holandeses do Nordeste organizado em colônia da Companhiz 
de Comércio das fndias Ocidentais estabelecida em Amsterdam, em 1765, o Mor- 
gado de Mateus cria o Exército Luunafrobrasileiro com os portugueses paulistas, 
com os lusoafricanos. E o Vice-Rei do Estado do Brasil, 29marqrqueç do Lavra- 
dio, em 1775, em carta ao Morgado de mateus póe em alto relevo os paulistas 
que «fizeram as ações mais distintas e valorosas que se viram na América». Os 
paulistas pertencem à estirpe dos Lusiadas, à raça daqueles que deixaram pelo 
mundo a alma em pedaços repartida. E por isso, também deixam por toda a 
superfície do continente, em baixo e em cima da terra brasileira, a alma em 
pedaços repartida. 

A 25 de agosto de 1770, Dom Luiz Ontonio Botelho de Souza Mourão, Mor- 
gado de Mateus, instala na Igreja do Páteo do Real Colégio de São Paulo, a 
primeira Academia de Letras Paulista, no mesmo local onde a 29 de agosto 
de 1553, duzentos e de%?sete anos antes, Padre Manoel da Nóbrega instalara 
a primeira escola no planalto piratininguara. A sessão começa às 19 horas e 
termina às  duas horas da madrugada. As festas eram em louvor de Santa Ana. 
Preside a sessão o juiz de fora de Santos, Dr. José Gomes Pinto de 1,Ioraes. se- 
cretariado por um heneditino e assessorado por um franciscano e um carme- 
lita. A Academia Paulista tem vinte acadêmicos. Em sete horas foram reci- 
tadas sessenta e oito peças em português, 59 em latim, 6 em espanhol, uma em 
francês, uma em I í n a a  de caboclo, isto é, tupi, e uma em italiano. Ao todo 136. 
As peças em português eram longas; as latinas eram epigramas curtos. Houve 
51 sonetos, 51 epigramas, 5 decimas, 3 oitavas, 3 odeç, duas eglogas, duas can- 
ções além de dois discursos. Aberta a sessão mm o discurso do presidente, Juiz 
de  Fora de Santos, o Governador Morgado de Nateus recita o soneto de sus 
autoria: 

«EM LOWOR DA GLORIOSA SANTA ANA 

Gloriosa Matrona, cujo emprego 
h r  dom de Deus, Eterno Onipotente, 
E socorrer o mísero inocente, 
Que deste mundo busca o largo pego, 

Neste mar pmceloso em que navego, 
Conduzindo o destino a tanta gente. 
OS v ~ t O ç  VOS consagro humildemente, 
Quando a Vos o governo todo entrego 

Vós sois do ,Mar da Gra~a ,  Norte e Guia, 
Que ao humano baixe1 desamparado, 
O socorra prestais de mais valia. 

Fazei que desses céus nos seja dado 
O ouro, que enche os Povos de Alegria, 
A Graça, que nos livre do pecado». 

Cerca de dez anos, o Morgado de Mateus governa Sào Paulo. Deixara a 
esposa em Portugal. Ela escreve ao Rei, com insistência, a pedir o regresso do 
esposo. D. José I consulta o Morgado de Xateus: se ele quer continuar como 
Governador de Sáo Paulo ou se quer ser Vice-Rei do Eetado da India, na Asia. 
A resposta foi: Não sei se vá ou se fique; sei apenas que devo obedecer a Vossa 
Majestade. Assim é o espírito do vassalo: obediente mas altivo. Soldado do 
Rei e da  Xonarquia, defende-se aquele e esta sem servilismo. O cidadáo é o 
soldado da  Pátria e da  Repiiblica. Curva-se às injunções políticas. Nem sempre 
o cidadão mantém a sua independência. E o vassalo submete-se apenas à po- 
lítica do monarca. 
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Há cerca de quinze anos, em Portugal visitei o solar do Morgado de Mateus, 
em Vila Real, onde se produz o delicioso vinho &Iateus msé. Demorei-me no 
arquivo do antiio Governador da Capitan'a de SZo Paulo, a ler a correspondên- 
cia trocada entre ele e a esposa. Ela censura-lhe a ausência. a falta de noticias, 
o pouco interesse em voltar para casa. -4 certa altura, eia escreve: Parece-me 
que já me trocaste por uma brasiieira. Mas quando vieres eu te darei um par 
de bofetadas. Vingança feminina de criatura amarosa. E no par de bofetadss 
estava tado o castigo. 

A segunda Academia Literária Paulistana realiza sessão magna em home- 
nagem ao G0vernad.x da Capitania, Dr. Bernardo José de Urena,  formado em 
Direito e Ellosofia pela Cniversidade de Coimbra. em 17 de dezembro de 1791, 
no salão nobre d a  Câmara de Vereadores de São Paulo. Lorena calcara de 
pedra o caminho do Mar, nas ladeiras mak perigosas. E o povo o batizara a 
trecho com o nome de «calçada do Lorena». E todos as vereadores fizeram e 
leram versos com elogios 2.3 Governador Lorena. 

AO chegar ao fim do século XVIII, a Capitania de São Paulo não era mais 
a «formosa sem doteu. Seu desenvolvimento econòmico e financeiro está na 
na informação do Governador Lorena ao Secretário de Estado D. Radrigo de 
S o u a  Coutinho, em Lisboa, onde se lê: <Nas transações diárias e regulares desta 
Capitania circulam pela maior parte as barras de ouro; a moeda provincial de 
ouro sã0 pecas de quatm mil, de dois e mil: a de prata são peças de seiscentos 
e quarenta réiç, de trezentas e vinte (réis), de seiscentos, de trezentns, de 
cento e cinqüenta e de setenta e cinco; a de cobre, peças de quarenta réis, 
de vinte, de dez e de cinco. E impossir~el conhecer-se a quantidade ou o valor 
total que circuia de moeda provincial, por não haver aqui Casa d a  lToeda». 
(Docs. Intç. para a História de São Paulo, vo.1 45-203). 

Em 11 de maio de 1804, o Governador de São Paulo, Antbnio Jasé de Franca 
e Horta comunica ao Miiiçtro das Negócios Ultramarinos, terem sido feitos Os 
primeiros exames da Escola de Cirurgia de São Paulo. Foram aprovados seis 
estudantes. Assim, a primeira Escola hCédico-Cirúrgica do Brasil funcionou em 
São Paulo, em comecos do século XIX. O Princípe-regente D. João, futuro 
D. Joáo VI, O Rei Luusobrasileiro, vai fundar a Escola de .Medicina em Saivador. 
na Bahia, oito anos mais tarde em 1812. 

Em 16  de dezembro de 1815, D. João \'I eleva o Vice-P.ein.3 do &bdo do 
Brasil a Reino e cria o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Quarenta 
anos mak tarde, em 1862, a Parlamento inglés cria o Reino Unido da Grã- 
B ~ e t a n h a  com .a Inglaterra o Canadá e a Austrália. E para isso usa o modelo 
do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. 

Em junho de 1821 o Governo da Pravincia de São Paulo é exercido por 
uma Junta sob a presidência de João Carlos Augusto D'Oeinhausen, natural do 
Lisboa, filho de pai alemão e mãe portuguesa. Faz parte dessa Junta Gover- 
nativa o Professor Dr. José Bonifácio de Andrade e Silva, natural de Santos. 
Formado em Direito e Filosofia pela Universidade de Coimbra, cerca de dez anos 
estuda nas principais Universidades européias à custa de Portugal. Catedrático 
da Universidade de C o i b r a  onde se aposenta em 1919. Vice-presidente da 
Junta Gavernativa redige as instrucõeç aas deputados paulistas eleitos às Cortes 
de Lisboit, ande recomenda a <integridade e a indivisibilidade do Reino Gnido 
de Portugal, Brasil e Aigarves~. Come~a então a sua notabilissima carreira 
politica. Em fevereiro de 1822 a Príncipe D. Pedr3 nomeia-o primeiro Xinistro 
da Reino do Brasil. A Revolu~ão liberal que vai fazer a independência do Reino 
do Brasil, começa na cidade do Porto, em Portugal, a 24 de agosto de 1820. 

José Bonifácio revela-se o genio político. a maior politico do século XIX. 
D. Pedro compreende o momento. Ambos çe mmpreendem. O Reino do Brasil 
estava na imenência de esfacelar-se, em repúblicas instaladas em cada Provin- 
cia. Figura ímpar de sábio e estadista, S3sé Eonifácio depáe naç máos de D. 
Pedro a unidade lusobrasileira, a unidade territoriai brasileira a unidade Po- 
litica nacional. D. Pedro I cria a nacionalidade brasileira. Ele é o brasileiro 
número um, canititucionalmente. José Bonifácio é Patriarca da Pátria Brasi- 
leira nascente. 





PAULISTAS NAS GUERRAS DO SUL 

Hernâni Donato 

A participaçãa paulista nas guerras do sul brasileiro até 1822 foi um dos 
temas que compuseram o curso de História CQlonial Paulista prom,wido pelo Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, no ano do Sesquicentenário da Inde- 
pendência. Os organizadores dessa maratona evocativa impuseram-me a defesa 
dessa área tão agitadamente ampla. Ela é muito mais do que um episódio na  cró- 
nica larga e movimentada da  presença lusitana e do afastamento das fronteiras 
rumo ao Prata e ao Guaira. Apresenta-se em contexto amplo, enraizado nas 
origens e nas provid8ncias da formação brasileira. 

No principio 

Pois ocorreu que desde o dwobrimento os colonos se viram obrigados a ser 
também soldados enfrentando invasores, piratas, indios. 

Ainda antes das Ordenanças - tentativa inaugural de organkqão mi l i t a  
no Brasil - os paulistas provaram o amargo da guerra e o sabor da vitória diante 
de força estrangeira mais experiente, superiormente dirigida e operando em dire- 
ção a objetivo definido. Dessa atuação demrreu a instrução guerreira e organim- 
tiva prefacial, embora de cunho local. Foi isto a 9 de setembro de 1542. 

E ela um Termo baixado pela Camara de ,São Vicente face as alternativas 
vividas durante a campanha movida pelos vicentinos contra o espanhol Ruy 
Garcia de Moschera. no c u w  da chamada <Guerra de ImiaDes. à volta de 
1534. 

Sendo indispensável falar dos paulistas lutando em sua casa antes de acom- 
panhá-los nas guerreanças meridionais, debulhemos um pouw este capitulo vicen- 
tino. Para mim, ele tem cores de certidão de nascimento. Terá sido o pri- 
meiro movimenta de repulsa ao invasor, de amor à terra e de valor guerreiro. 

Sucedeu que vindo do Prata, o Moschera assenhoreara-se da região de Iguape. 
Os vicentinos, poucos, sem organização. mal armados, somente decidiram-se en- 
frentá-los depois de Ihes permitirem dois anos aproveitadas em fortificarem-se, 
conseguir aliança com indios e recusar protestos e ultimatos. O choque inicial ter- 
minou em desastre. Os aventureiros, fazendo galas de veteranice, armaram tran- 
quila emboscada aos vicentinos desembarcados no iguape e dispersaram-nos. to- 
mando-lhes as  embarcações. Enquanto os recrutas vicentinos coçavam feridas 
pelo mato e abrindo picadas buscavam o caminho de casa, os espanhóis subiram 
para os barcos apresados e fomm sossegadamente saquear São Vicente. Depois 
de tais sucessos, bem poderiam fixar-se na extensa faixa praieira, ligar-se aos 
conaeionais do Prata e abastecer-se das frotas em passagens regulares. Seria o 
afastamento de Tordesilhas, gs avessas. 

Mas surgiram os líderes que o momento exigia: Pedro Góis e Rui Plnt3. 
Reunindo os dispersos de Iguape aos poucos homens disponíveis no lagamar e 
recrutando arqueiros de Caiubi desabaram da serra ao litoral atirando os intrusos 
para a n h a  de Santa Catarina de onde, logo mais, estes voltaram a Buenos 
Aires. 

Primeira vitória alcançada em terra brasileira contra invasores vindos com 
o propósito de permanecer. Juntos, a conquistá-la, brancos e índios, erguendo-se 



de uma derrota diante do melhor preparado e alcançando sucesso definitivo. Na- 
queles dias começou a nascer o iutaaor que haveria de fazer tremer a América 
sui;na: O mestiço paulista. Desse mameluco terrivel: c . .  . raça nova, criada na 
asperesa de um clima duro, no Limiar de uma terra desconhecida. No desenvai- 
vlmznto fatal dos elementos étnlms num meio propicio, mais do que em outras 
regioes do pa.s, em São Paulo medrou forte, ruae e irondosa a planta hamemu. 

O Iêrmo da Cámara, de setembro de 1042, mantinha o ombro-a-ombro da 
brano3 e do inalo. Kecenseava e aererminava quando e como os colonos seriam 
rnoalllzados, tianqueaaos por dois mil aicos tupiniqulns. Germinava o exército. 
AnGe5 dese  Têrmo conhecia-se apenas, a modo de pensamento e providência de 
defesa, a instruçao aos senhores de engenho para que mantivessem em casa certo 
numero de arcaauzes, bestas, lanças, espadas e alguma põitrora. O Termo vicen- 
tina é uma preliminar de estrutura. 

Bem a tempo. Nos anos seguintes, provada pelo pés0 dos ataques tamoios, 
daria boa prova de si. 1554 foi vivido entre ferozes embates. Em novembro, se- 
tenta canoas despejaram em terra centenas de guerreiros que puderam incenaiar 
a a ide~a de Bertioga mas não sobrepujar a resistência de São Vicente. A der- 
radeira agressáo é de maio de 1553 e terminou peia afirmação vlcentina e o des- 
barato final dos tamoios. 

Quatro anos depois, batem-se contra outros estrangeiros - franceses. no Rio 
de Janeiro. kortugues, mameluoo, indio adestrado no co~po-a-corpo e nos movi- 
mentos de conjunto, consumindo viLualhas descidas de Piratininga, vá0 fustigar 
O gauiès. Para a vitória definitiva, foram pedidos reforços. Janeiro, 1565, lá se 
vad  mais paulistas lotanda 6: navios, 10 emDarcaçóes ligeiras, Y canoões. a t i v e -  
ram na Guanabara até a expulsáo dos franceses. Exatamente dois anos. 

De volta, trazem o esboço de uma tropa especial: as Companhias .e indios, 
que o taiento de Anchieta estrutura e o oportunismo de NIem de Sá çemi-oficia- 
Ilza. Bem armadas, bem conduzidas são mandadas enfrentar a horda revoltosa 
que do oeste ensaia rolar sobre a nascente Sáo Paiuo. Junto ao Tietê e até além 
raraiba, as Companhias batem e recaicam os seus irmãos levantados. 

O século guerreiro termina com o rijo confronto da gente praieira com os 
ingleses Piratas de Zdward Fenton (fins de 1583) e os de Thomas Cavendisn 
(laY2). Este, faz lembrado o episódio Moschera: uma derrota, reorganização, 
uniáo de esforços, vitóna. Sera um procesço comum à vivência paulista. As 
cabeças de fiibusteiros que em pontas ae chuços passearam pelas ruas de Santos, 
revelaram aos europeus uma dureza bélica sem precedentes nas terras meridionais. 
Bandeiras 

N,x  decênios seguintes, mamelums e indios formam as bandeiras cujo zênite 
militar é vivido por Antônio Raposo com sua expedi~áo de 1628 ao Guairá. E o 
Uuairá, para quem olha o mapa desde São Paulo, é o sudoeste, o que, dentro dos 
limites desta palestra, nos autoriza a aoimpanhar a expedição. Pe fato, é movi- 
mento militar mais do que bandeira de exploração. Mobiliza dois mil índias capi- 
taneados por algumas dezenas de brancos e enquadradas por novecentos mame- 
lucos. Para a época e a finalidade, um primor de organização. Trezentas causas 
largam do Araritaguaba (hoje Porto Feliz), algumas à frente, em reconheci- 
mento, seguidas por grupo vanguardeiro, alerb,  fortemente armado. Só depois, 
o grosso. Pelas margens. batedores, limpando-as de selvagens porventura 
inamistosos. 

Em 1631, exterminada a última redução guairenha, os bandeirantes passam 
aos choques diretos contra os espanhóis senhores do Paraguai. Investem, então, 
uma estrutura politica mcial e mihtar enraizada em território que reputa sua 
propriedade e pátria. Para mais, os que se defrontam sáo herdeiros de antiia 
rivalidade vigente na Ibéria. Fazem-nos, aqui, com dobrada convicção. 

Como resultado geográfica e politico das incursões ao Guairá, ao Chaco, s. 
Itatineç, fixou-se a fronteira. Esse trecho da América portuguesa, distante do 
Meridiano politico, não voltou a ser contestado pelas armas. O Brasil chegou ali 
e permaneceu, levado entre 1628 e 1650 pela hota dos bandeirantes. E a ban- 
deira. nas palavras de Paulo Prado, era «de cunho francamente guerreiro, sob a 
férrea disciplina dos capitães* que comandavam <os filhos de catorze anos arribaw. 
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Paulistas - suiços do Brasil 

Até o final dos anos setecentos, em termos de organização militar, só existem, 
no Brasil, os pauiitas. Salvador Correa, Governador Geral, foi explícito: c . .  . são 
homens formidáveis, tanto pelo exercicio que têín de pelejarem, criando-se quase 
todos na guerra contra os bárbaros, como pela circunstância de Ihes ser muito 
fácil pôr em campo os seus indios e um exército numeroso de soldados veteranos, 
além de serem de absoluta lealdade e guerreiros por prazer e por indolea. 

Foram chamados a lutar onde houve lutas. Em 1641, socorrem o Rio de Ja- 
neiro e seu ameaçado governador; Joàa Amaro foi convocado para limpar de 
indios bravios o interior baiano ao tempo em que Estêvão Baião Parente fazia o 
mesmo no Recòncavo e Brás Rodrigues de Arzão, junta de Salvador. De 1689 
até cinco anos mais, João Amaro e iilatias Cardoso cruzam quinhentas léguas 
para aquietar a Paraiba, o Piaui, o Ceará e o Rio Grande do ,Norte. Em 1691 
paulistas &o locaiizadm aos pés de Santa Cruz de La Sierra, fustigando os espa- 
nhóis. De 1674 é esta deliciosa prova de sua atuacão e mobilidade: C a b o  da 
tropa da gente de 'São Paulo que vos achais nas cabeceiras do ria dos Tocantins 
e Grão-Pará: eu, o Príncipe.. .». 

.i.. . a fama espalhada por toda a Colónia - diz Paulo Prado, e por toda a 
América castelhma, até a Europa ( . . . ) era um mista de terror e admiração, 
criando, para assim dizer, um tipo lendário ( .  . .! a que se atribuíam todos os 
vicios e todos os desvarios que a época cultivava». Já em 1632, o vice-rei peruan.9, 
Conde de Chinehon, sugerindo medidas que oferecessem tranquilidade aos seus 
territórios, propunha que «S.M., compiando a povoação de São Paub, ou sem 
comprá-la, a mande destruir, pelos muitos crimes que têm cometida». 

Manoel Barreto Sãopayo, admirador dos paulistas, acrescentou de sua inicia- 
tiva, a seguinte informação ao Parecer que Saa y Benevides enviou (22-5-1674) 
ao Comelho Ultramarino: «em vários tempos todas as vezes que foram chamados 
para o serviço de S .A .  o fizerão com muita prontidão, assim com as pessoas, 
como wm o socorro de mantimentos, o que se experimentou no sitio da Bahia e 
guerras de Pemambuco, em que tiveram diferentes encontros com o inimigo. cor- 
tando aqueles sertóes, e fazendo-lhe grande danoa. 

Paes de Sande, governador, dirigindo suas prmcupa@es maiores para a des- 
coberta de minas de bons metais, manifesta ao Rei a sua crença em que o única 
modo para se chegar aos veios é «servir-se V.M. de encarregar aos moradores de 
São Paulo este negócion. Maiç longe foi o padre Vieira. Politico e diplomata 
arguto, advogando a incorporação do Prata ao Brasil, escrevia ao rei para dizer 
que Portugal tinha à mão a çó gente capaz de tal cometimento: os paulistas. 

O Sul entra em ebulição 

Chegados à América, espanhóis e portugueses deram-se conta da importância 
do Prata. E disputaram-no. Hurtado de Irendoza, que de Lisboa informava o 
rei madrilenho, denuncia a Carlos V que Martim Afonso de Sonsa conduzia para 
O Brasil, entre outras recomendaçòes, a de reconhecer a wçta de São Viceute ao 
Prata. E Madri também soube que Tomé de Souza, na sua viagem ao sul, arran- 
cara e deitara ao mar quantos padròes castelhanos topara, substituindo-os 
pelas quinas lusitanas. 

Mas na cartografia, as  terras gaúchas debutaram com o mapa de Frei Santa 
Tereza, desenhado entre 1680 e 1698 e figurante na «Histeria delle Guerre de1 
Regno de1 Brasil>. A terra tem um nome: «Provincia de1 Ré do Riol, por estar 
incorporada à Capitania do Rio de Janeiro. 

A primeira penetração oficial é de 1715, obra dos laguniçtaç. ,Seguindo ins- 
trugões do governador de São Paulo, o capitáa-mor da Laguna, Francisco de Brito 
Peixoto, foi espiar o que haveria pe la  lanjuras de Xaldonado, Montevidéu e Colò- 
aia do Sacramento, esta abandonada então. Regressou tangendo muitos bois e 
cavalos. A viagem atrevida é documentada pela petição que Francisw dirigiu ao 
rei (20-8-17321. 
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Antes, ocorreram incursDes clandestinas mas nem por isso menos faladas. 
Especialmente a do sargento-mor santista, Manuel Gonçalves, em 1711. Três anos 
depois, com a desculpa de caçar desertoreç, para lá se foi de novo. Ao regressar, 
recebeu do wvernador do Rio de Janeiro uma série de «Perguntas». Respon- 
dendo, Manuel desenvolven o que é o primeiro tratado sobre a terra riograndense: 
litoral campos, rios e até o aporto~ do Rio Grande. Foi além das respostas, 
sugeriu a fundação naquele ap r tos  de uma povoação curraleira para o gadu 
levantado no Uruguai e para servir de apoio na  ligação São Paulo-Colânia do 
Sacramento. 

Lisboa não se comoveu com a sugestão. Porém Rodrigo César de Menezes, 
governando São Paulo, decidiu-se à ação. Despachou para lá o capitáo-mor da  
Laguna e começou - pode-se pensá-lo - a escrever a História do Rio Grande 
do Sul. Como refòrço, enviou homem muito capaz para missões de espionagem 
e guerrilha: Davi Marques Pereira. Jovem, robusto, inescrupuloso, arruaceiro, 
capaz de tudo. Levou de Sáo Paulo gente de sua igualha e à testa do bando arre- 
banhou gado e reconheceu o chão espanhol desde o porto do Rio Grande até 
~Montevidéu. O arquivo da  Laguna guarda vários documentos falando das fazenças 
boas e más do Davi - um pioneiro. Na «Obrigaçãon, lavrada a 18-2-1727, com- 
promete-se com certos financiadores a trazer-lhes gado que iria buscar nos aPam- 
pas da Vacaria», vale d i~er ,  proximidades da  atuaJ Montevidéu. 

Teria ele encontrado pegadas de outro aventureiro paulista, Manuel Dias da 
Silva que depois de percorrer Goiás e a região de Cuiabá, cruzou pela vasto e 
deserto interior, desceu <à Colünia do Sacramento, (que) invade em nome do rei 
os camoos da  Vacaria. retirando os marcos espanhóis aí plantados>, conforme 
noticia que dele nos d& Gentil de Moura. 

A presença e a atividade paulistas no Rio Grande eram tão constantes que 
segundo as «Noticias utiiissimas à coroa de Portugal e suas conquistasD (doe. 
1.981 dos «Anais da Bib. Nac.~) ,  .%todo o território compreendido entre o Ri3 
Grande e o Paraguai chamava-se, nas últimas décadas do século XVII - «país 
dos paulistasn. 

Bem a propósito pois o Prata incendiava-se. A causa imediata foi O: 

Avanço para o Sul . ~ . 
A fundação desta Colônia, - pavoação e base, face a Buenoç Aires, não era 

apenas gesto inteligente e atrevido do rei portu,qêç mas também e conçequente- 
mente desafio que Madri não poderia ignorar. Como não ignorava que os lusos 
desciam firmemente pela costa atikntica, no posseamento em direitura ao Prata. 
A mlbnia nascera em janeiro de 1680. Para apoiá-la e reforçá-la, em 1684, 
fundou-se a Laguna da  qual disse Henrique Oscar Wiedersphan: <Deste núcleo 
irradiaram os verdadeiros pioneiros da penetração lusa ( .  . . )  naquelas regiões 
praticamente abandonadas*. Logo mais surgiram outros elos da corrente conquis- 
tadora: Desterro e São Francisco do Sul. 

Da Laguna, a paulistada comepu a pesquisar o pampa. Canhecen-se Viamão, 
junto da Porto Alegre atual e, pela praia. até o Chui. Logo mais, a própria Colo- 
nia. O DOrtUEUêS Dominmç Filmeiras deixou curioso relato dessa travessia, feita 
em 1703. - 

. 

Até 1715, a Colônia trocara quatro vezes de soberania. Indiferente ao jogo 
poiitiw-guerreiro, os lagunistas avançavam. De cada viagem forneciam aa governo 
informes que possibilitavam a feitura de mapas, memórias descritivas, roteiros 
batidos. Por fim, 1715, hlanoel Gonçalves de Aguiar, capitão-mor da Laguna, deu 
par completado o plano para o transito regular e a ocupação da área que hoje 
significa Uruguai e Rio Grande do Sul. 

A tal ponto julgaram-se donos do chão pampeiro, que em 1722 consideram 
intrusos e ladróeç de gado a alguns castelhanos de Santa Fé que procuravam 
negociar bois e cavalos na barra do Rio Grande. Foi o primeiro incidente e 
serviu para alertar e excitar as cortes de Lisboa e Madri e as capitais coloniais. 
Passava-se a termos mais fortes na discussão relativa à soberania no Prata. 

Os portugueses decidiram fiar-se sâbre o estuário. Em 1724 fundam o que 
seria Montevidéu. Apoiaria a Colônia, olhando o oceano e vigiando a outra handa 
do estuário. Mas Buenos Aires tem um solerte governador: Bruno Mauricio de 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGPUIFICO DE S. PAULO 157 

Zavala. Compreendeu os significados daquela povoação. Atacou-a. Arrazou-a. E 
não ficou nisso. hovidenciou moradores espanhóis e, dois anos mais tarde, Mon- 
tevidéu ganhava existência sob bandeira e leis castelhanas. 

O lance seguinte, na longa luta pelo Prata, foi jogado com a marcha dos lagu- 
nistas. O entào capitão-mor Francisoi de Brito, filho do fundador da  Laguna. 
foi instalar um posto de vigilãncia na margem sul da barra do Rio Grande, vizi- 
nhando o sitio da presente cidade de São José do xo;arte. Garantia a posse lusi- 
tana da barra e impedia subida de castelhanos. Wiedersphan assinalou assim a 
importância desse posto: ao primeiro instalado no Rio Grande serviu de apoio 
a uma série de pousoç e currais que aceleraram o povoamento daquelas terras 
entre Manbituba e a barra em causa, efetivando a sua posse e promovendo a 
construção da estrada que ligaria esta região aos campos gerais de Curitibau. 

Lentamente, a gente de Lagaguna posseava as terras de Viamão e Furto Alegre 
atual. Uma paulista, Lucrécia Leme Barbosa, casa-se com o português lagunista 
Jerônimo de Ornelas Meneses e cria seus filhos e netos precisamente onde está a 
capital gaúcha. Wiedersphan assinala, atribuindo a Jerônimo o titulo de nPa- 
triarca do Rio Granden, que «o tronco formador da primeira população do Rio 
Grande pré-açoriana. (é) de filiação nitidamente paulista de quatrocentas anos» 

Jogo forte no Prata 

A Col:nia do Sacramento encontrlvn-se sitiada p>r bucnusdlrenies %ib Xli&~iel 
de Salcedo: ocorreram d~sbar3ws de  excursiwi 1u.o-hra.;il?ir:xs na ;iren Jriieuaiii 
como o drstroco do deçrac3rnento de IMmingos dr' Oliveira. L:ibo3 drcidi2-si.: 
tudo ou nada. 

Ordenou ao mestre-de-campo Gomes Freire de Andrade - futuro conde de 
Bobadela preparasse expedição apta a expulsar os espanhóis de Montevidéu. 
libertar a Colônia e, se estes objetivos não fossem alcançados, ocupar e fortificar 
as terras posseadas pelos lagunistas na barra d i  Rio Grande. 

Enquanto no Rio de Janeiro a expedição era preparada, São Paulo tomava 
a vanguarda. Cristóvão Pereira de Abreu, com patente de coronel. recrutou mes- 
nada aventureira e pela estrada de Soracaba desceu à Laguna. Recebeu ali 
160 homens e ordens do Brigadeiro José da Silva Paes. comandante d a  forças 
endereçadas a Montevidéu. Deveria transpor o canal do Rio Grande e avancar 
pelo campo aberto, protegendo o grosso da coluna Silva Paes contra eventuais 
ataques de espanhois e indios missioneiros. 

Cristóvão era vaqueano da região. Acumulara experiência de quinze anos 
na condução de gado dos pampas para. Laguna e São Paulo. Dividiu a sua 
tropa em companhias mandadas pelos capitães Francisco Pinto Bandeira, vice- 
-comandante, e João de Mendonça. José de Me10 e Nuna hlvareç Pereira. Deu- 
Ihes por tenentes, FTancisoJ Manoel de Souza, Valério de Mendonça, Manoel 
Tavares, Francisco Tavares. Por alferes: Anselmo Gonçalves, Manoel Pinto, 
Antônio Gonçalves e Pinto Bandeira. Como sargento-mar, Francisco de Soum 
Fernando: u'i'odoç ou quase todos lagunistas e pauliçtas, habituados traves- 
Si= pelas campanhas e lutas indiáticas~, no dizer de Rego Monteiro. 

Estes nomes e a acão em que se ilustraram requerem menção e detalhes 
constituem valioso contributo ao processo de incorpiração da terra gaúcha ao 
Rrnsil norti imif i  lki5ti>viio atraverwii o canal. olantau-se na margem sul do -. .. . . . r.. .--- ~. .- 
Rio Grande vizinhando o r ~ ~~~~~~- . r~~~ ~~. - ~ u ~ ~  ~~ ~ ~ ~ 

~~ 

estratégica ergueu fortim montando 4 peqas de pequeno calibre. situ& uma 
marda. duas léeuas 3. frente e um destacamento de 60 homens e seu cailitão - ~ 

foram bem mais ao sul. junto ao arroio São Miguel. 
A história da  expedição contra Montevidéu foi escrita de modo diverso daquele 

projetado em Lisboa e preparado no Rio de Janeiro. Silva Paes não alcançou 
expugnar a praça nem aliviar a pressão sobre a Colônia. Cumpriu o último item 
das instruções: subiu para junto das paulistas de Cristóvão e dos lagunistas e 
fundou (19-2-1737) o forte-presidio Jesus-Maria-J&, baseamento da cidade do 
Rio Grande, peão de muitos movimentos no desenvolver-se das lutas seguintes. 
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Aprontando a .&rena 

Viveu-se paz oficial e relativa durante quase trinta anos. Animou-se o 
comércio de gado dos campos orientais para São Paulo: a vila de São Pedro 
do Rio Grande progrediu e em 1747 recebeu um contingente de povoadores 
açorianos. 

Até mesmo, portugueses e espanhóis sairam juntos pela campanha a espoi- 
tejar os indios cristianizados que se negavam a entender porque deveriam dividir 
Suas terras entre dois reis distantes. A 10-2-1756, em Caiboaté, os entáo aliadas 
trucidaram, sem grande trabalho, 1.500 missioneiros e seu último herói, Languiru. 

Mas Buenos Aires é que não sossegara. Recusava-se a aceitar a vizinhança 
luia. Em 1760, o governador Pedro Cevailos intensifica reclamações escritas. 
Quer a retirada dos que chama intrusos. Porém, enquanto houve paz na  Europa 
ibdrica, as  preocupações não foram muitas, no Brasil. 

Até quando, agosto, 1761, a Ibéria incendeia-se na guerra resultante do 
«Pacto de Famiiiaa. Certamente, o fogo chegaria à América. Cebalios m e -  
gimenta-se no Pra ta  e Gomes Freire apresta-se no Rio de Janeiro. Prepa- 
ravam a arena para o conflito. 

A bem dizer, o sul português estava indefeso. Ao todo. menos de mil sol- 
dados. Dragões dispersas pela frontaria do Rio Pardo e do Rio Grande, duas 
cor.panhias de milicianas-aventureiros e alguns artilheiros nos fortins. A pn -  
meira providência de Gomes Freire: recrutar entre Laguna e Viamão uma 
centena de homens e m  condições de lutar. Cifra altíssima para a excessa po- 
pulação da zona. E pediu a São Paulo. esforço igual. 

Ele tinha os pauiistas em alta conta. Nas eInformaqóes», de 11-12-1766, 
dirá: <São OS pau11StaS, segundo a minha própria experiência, grandes servidores 
de Sua A'iajestade. No seu real nome fazem tudo quanto se ihes ordena, expõem 
aos perigos a própria vida e gastam sem dificuldades tudo quanto têm e vão até 
ao fitn do mundo, sendo necessario. O seu coração é alto, grande e animoso; o 
seu juím, grosseiro, mal limada mas de um metal muito fino; são robustos, k t e s  
e sadios, e capaEes de sofrer os mais intoleráveis trabalhos ( .  . .) Tomam com 
gosto o estado militar, oferecendo-se para acometer os perigos, e facilmente se 
armam e fardzm B sua custa». 

São Paulo ofereceu mais do que lhe foi pedido. E m  vez de uma companhia, 
formou e armou quatro delas. Em outubro de 62, quando Cevallos abre fog3 
contra a Colônia do Sacramento, duzentos pauiistas estavam a caminho do sul, 
mandados pelos capitães Simão de Toledo e Almeida, X,Iiguel Pedroço leite, J o ã j  
de Siqueira Barbosa, Cipriano Cardoso de Barros Leme. Na oficialidade, Fran- 
cisco Xavier Matheus Rendon, Antônio Castanho de Ivroraes Antas. Foram p3r 
mar até Santa Catarina. Dali, a pé. 

Eram vivamente esperados. O coronel lbmas  Luiz Osório, que com apenas 
quatrocentos homens vigiava do frágil baluarte de Santa Tereza toda a frontaria 
do Chui, reclamava continuamente o reforço paulista. Não sabia que este já se 
encontrava em ação, longe, nas paragens do Jacui, ameaçadas pela wiuna espa- 
nhola de dom Antònio Catani, enviado por Cevailoç para ocupar o Rio Pardo 
com seus brancos correntinos e dois mil índias arqueiros. A Colônia do Sacra- 
mento caíra. Não havia defesas à frente do Rio Pardo. 

Feroz ameaw! Por causa dela os paulistas foram desviados do Chui. Chega- 
dos ao Jacuí, correu a juntar-se-lhes outro paulista d e  passagem por aquelas 
bandas, Bento da Gama de Alvarenga massim. Andava a negócios mas, havendo 
guerra. quis fazê-la entre seus conterrâneas. <:...o brio e o espírito combativo 
dos velhos bandeirantes não lhe permitiu ser mero espectador de tal correria>, 
ponderou o historiador rio-gradense Rego Monteiw. 

O enfrentar grande perigo requer decisão maior. Ataque aos atacantes. Fran- 
cisco Pinto Bandeira, encarregado da ação, tomou os homens que pode reunir, 
chamou os pauiistas e pediu-lhes sugestões. Deu-lha Miguel Pedroso, capitão 
veterano da luta contra os índios de Goiás. Aconselhou surpreender o casteihano, 
avançando pelo meio do maio em cuja instrançponibilidade fiava-se o inimigo. 
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O dono da idéia que a executasse. Os pauiiitas abriram a picada. Dias e 
dias, alimentando-se de mel, palmito e raizes. O Pedroso à frente. Para distrair 
os espanhóis, Pinto Bandeira escaramuceava-os pela frente. Nos minutos inau- 
gurais de 1763, enquanto Bandeira fingia armar ataque frontal de envergadura, 
os paulistas de Pedrouo romperam pela picada sobre o campo e chacinaram os 
surpreendidos. Catani saltou do leito para escapar. Em trajes menores - dizem 
os cronistas. Ficaram no campo 6 canhóes, 9 barris de polvora, 9 mil bois, 5 mii 
cavalos. Prisioneiros: tenentes, sargentcs, a chefe artilheiro, espanhóis, índios. 
Vitória total, completa! 

Tão numerosos prisioneiros exigiram que a companhia de Simão Toledo 
Aimeida, com os seus sessenta homens, os escoltasse até a vila da Rio Pardo. 
As demais companhias permaneceram cobrindo a fronteira. Em março, Simão 
Toledo estava guarnecendo o forte de Santa Tereza. 

Prestígio bem alto 

Mas Santa Tereza não pode ser defendida. O coronel Tomas Osório deci- 
diu-se pela rendiçáo diante do exército espanhol mandado pelo próprio Cevallos. 

A guarniçáo viveu dias de incertezas, amarguras. cóleras, revolta declarada. 
Afinal, na madrugada da  rendição, os oficiais e soldados que teimavam em resis- 
tir, procuraram os vinte e cinco paullstas remanescentes da companhia de Simão 
Toledo e intimaram-nos a assumir o controle da praça. Lutassem, chefiando 05 
que recusavam capitular, contra os 1.580 excelentes soldados regulares de Cevallos. 
E o que consta. claramente, do Ato da Devassa, relativo as3 epiçódio. 

Mas awntecen a entrega e a fuga, página das mais lamentadas nas lutas 
sulinas. Entre os heróis do dia destacou-se o paulista Domingos de Morais Na- 
varro, condutor de cavalhada Em viagem épica, muito festejada. entre 18 e 22 
de abril, salvou 3 mil cavalos que conduziu de Santa Tereza à vila do Rio Grande. 
Aqui, já sob a mira do inimiga, auxilia na ordenação da retirada dos civis para 
a outra margem do canal e, operando braçalmente, salva cem pessoas do barco 
que em manobra desesperada, emborcara nas corredeiras. Ganha a margem 
contrária apenas quando patrulha castelhana pisava as  praias do rio. 

Este insucesso, conhecido como «Corrida do Rio Grande*, poderia ter resul- 
tado na ocupaçáo castelhana do chão continental do hoje Estado de Santa Cata- 
rina, pois chegou a ocorrer a tomada da Ilha. 

Mais uma vez a sorte politica acorreu em favor dos luso-brasileiros. A 
10-2-1763, fez-se a paz na Europa e Cevallos não avançou para o norte. Mas 
não se retirou do Rio Grande e da Ilha de Santa Catarina, embora devolvesse 
a ColBnia. Conservou-se em Santa Tereza e em São José do Norte, posição esta 
que somente voltaria s ser portuguesa a 28-5-1767, no primeiro ato da compa- 
nhia de reconquista. 

Iniciando a recanquista 

DO lado português, preparava-se a reconquista, mesmo sem o apoio da metró- 
pole. O quadro era comum: muitos e bem armados castelhanos; poucos, mal 
pagos e mal nutridos brasileiros. Rego Monteira resumiu o espaço e o tom que 
neççe quadra cabia aos paulistas: «Poucas eram as forças de que podia dispor 
José Custódio em caso de reaçáo e grande foi seu alivio sabend.3 da  próxima 
chegada das companhias de aventureiros paulistas, que tanto renome tinham no 
Continente, pelos seus feitos de 1762 no Rio Pardo e que por determinação do 
conde vice-rei deviam vir por Viamão>. 

Tratava-se de 201 aventureiros que a 11-9-1765 saíram de São Paulo Pelo 
caminho da. serra, procurando navios em Sanbs. S e u  capitães: Francisco Corres 
Sarafana, Manael Iapes Siqueira, Antonio Rodrigues Fortes, Bento Barbosa d? 
Siqueim. NO litoral mofaram até os primeiros dias da ano seguinte, quando 
apareceu um barco que os dep8s em Laguna. Dali, sob o comando geral do 
sargento-mor José da  Silva Santas, enviado do Rio de Janeiro, caminharam 
até Viamáo. 
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Tomaram parte, a 29-5-1767, no falhado ataque à vila do Rio Grande, em 
máos casteihanas. Neblina no canal e guias inexperientes frustraram a surpresa 
e a vitória. Compensaram-se com a tomada de São José do Norte, na margem 
esquerda do canal, a 10 de junho. 

Ao findar esse ano, depois de vinte meses de serviço e havendo Lisboa orde- 
nado o término das provocações, m pauiistas retomaram a Santos, merecendo a 
saudade que deixaram no sul. «. . .grande foi o denodo desses 200 aventureiros 
que não desmereceram dos de 1762s - registou Rego Monteiro. 

A primeira tropa regular 

Ibéria tranquila, América em paz oficial. Mas não descuidada. São Paul0 
governava-se por homem ativo, obcecado pelo receio de ver os espanhóis mmpen- 
do sobre o Atlântico, vindos do oeste e do sul. Era  ele Luis Antônio Botelho de 
Souza Mourão, Morgado de Mateus. 

Até então prevalecia, sem aprimoramento de monta. o procew mobiliiador 
das Ordenanças. Caracterizada a necessidade, chamavam-se &s armas os homens 
necessários e que eram dispensados ião logo o alarma fosse levantado. O Ator- 
gado entendeu que sendo a ameaça permanente, permanente deveria ser a defesa. 
Queria tmpa estável, treinada, pronta para marchar. 

Apoiado em instruçes lisboetas, procedeu a rigoroso recrutamento e enquadra- 
mento de homens válidos. E o fez de forma tal que ao deixar o governo, São 
Paulo mntava cento e trinta mil habitantes e sete mil mobilizados. Diz Antonio 
Pisa que sob o Morgado, cem todas as vilas e freguezias havia corpos organizados 
de soldados de ordenança e de miiicia, a pé e a cavalo: Auxiliares, Voluntários 
Reais, írteis, Aventureiros, Hussardos, Sertanejos, Dragões, Fuzileiros, Caçadoresa. 
Em julho, 1767, São Paulo contava seis corpos treinados, hierarquizados. 

Cinco mil famílias - na estatistica de Paulo Prado - assombradas com o 
recrutamento feroz, deixaram São Paulo, indo começar o povoamento do norte 
paranaense. 

Devassamente e conquista do sudoeste 

Naquela direção ia também o interesse do Morgado de Mateus. Desejando 
obstar possíveis avanços castelhanos por ali, envia, na plena paz de 1769, os 
sertanistas André Dias de Aimeida e Bento Cardoso de Siqueira, chefiando 650 
aventureiros bem armados ao devassamente do sertão do Tibagi. Vinte canoas e 
seis batelões levaram a expedição desde Araritaguaba ao Rio Paraná. 

Apenas haviam partido e o Morgado preparava uma força de apoio. Duas 
Companhias de Aventureiros chefiadas por Joào Mateus de Barros. foram jun- 
tar-se à primeira, na barra do Ivai. Atravesaram o rio, atingindo o Iguatemi, 
onde ergueram o forte de vigiiância Nossa Senhora dos Prazeres, ponta main 
avançado da  oeupação lusitana no sudoeste. A colônia do Iguatemi, pela inçis- 
tência do Morgado, escreveu em nossa História página singularmente dolorosa e 
dramática, deixando ecos de teimosia, abnegação e sofrimento. Um relatório 
oficial afirmou ter sido o Iguatemi aum horroroso cemiiério de paulistas*. 

Ainda em 1770, o Morgado confiou 34 homens ao tenente Cândido Xavier 
de Aimeida e Souza para que fossem explorar e possear os campos de Guara- 
puava, onde ergueram o fortim de Nossa Senhora do Carmo, primeira presença 

(Não eram de todo vãos os muitas quefazeres do Morgado. Legou ao suces- 
sor, Martim Lopes, uma tropa regular. primorosamente armada e treinada. 

E houve o que fazer com ela. Da lado espanhol, a disposigão também era 
de briga. Em novembro, 1773, Juan Jose de Vertiz, o Salcedo, invadia o Rio 
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Grande, conduzindo 1.400 homens rumo de Rio Pardo e de Porto Alegre. Mal 
chegou a noticia a São Paulo e o «socorro paulista, fez-se ao mar. O grosso 
postou-se na Ilha de Santa Catarina, aguardando ordens. 'Somavam quatro Com- 
panhias de Dragões: duas de Artilharia dos Veteranos de S a n k .  A cavalaria foi 
para o campo de luta. 

A invaçáo do Salcedo esfumou-se em clamorosos insucesm. Seu destaca- 
mento de oeste, que mb Antonio Gomes apontava 600 slldadoç contra o Rio 
Pardo, foi aplastado (3-1-1774) na coxilha de Sáo Rafael pelos 120 cavaleiros de 
Rafael Pinto Bandeira. O próprio Salcedo é batido em Piqueri (depois chamad'~ 
Guarda Velha) e em Tahatinga (10 e 14-1-1774). Neste encontro decislvo toma- 
ram parte, segundo Pedro Dias de Campos, duas companhias da cavalaria paulista 

O Rio Grande viveu bem o seu triunfo. O governador encontrou até como 
mostrar-se gentil para com o seu colega de Sáo Paulo. Noticiando os eventos 
dizia haverem os gaiichas feito muitos prisioneiros e sugeria entendimentos para 
trocá-los, por exemplo, pelos trinta infelizes paulistas e seu capitão .4ntõnio 
da Siiveira Peixoto, presos no já recuado 1767, quando por comissão do governo 
pauiista, exploravam a região do Iguaçu. Não há noticias de que a permuta haja 
sido sequer tentada. Lá ficaram eles a curtir as  prisões platinas. 

Terminara venturosamente a resisténcia de 712 lutadores contra oç 2.000 de 
Salcedo, nas frentes sul e oeste. Bravura excepcional? Boa liderança? Sorte? 
Incompetência do invasor? Fosse o que fosse, o governo lisboeta não quis, desta 
vez, demorar-se em considerações. Interessava-se vivamente pelo Rio Grande. 
Expediu para o BrQsil o experimentado general alemão João Henrique B6hm. 

Vinha organizar e situar em linha de batalha um completo exército colonial. 
Para isso, recebeu o que considerou necessário. Em fins de 1774, já comandava 
6.717 soldados. Havia 3 regimentos tradicionais portugueses (lloura, Bragança e 
Entremoz), 791 homens do 1. Regimento do Rio de Janeiro, 554 aventureiros de 
Laguna e do Rio Grande, 615 artilheiros e cavalarianos guanabarinos, 380 dragóes 
585 legionários gaúchas, 813 aventureiros e 1.012 artilhelras, infanbes e cavalaria- 
nos da Ugião de Sã0 Paulo. Do total, 1.825 eram paulistas, pouco menos do que 
as lusos que somavam 1.965. 

Bem-vindos, paulistas! 

Indicativo do prestígio militar dos paulistas foi o constar das instruçóes de 
1773, ao capitão-general Martim Upes  Lobo de Saldanha, para a constituicáo 
de forças regularrs, o item relativo ã nomeação de capitães-tenentes e alferes. 
Dever-se-ia escolher «sujeitos que lhe pareçam mais idoneos e capazes, preferindo 
sempre em iguais circunstâncias os paulistas aos que não o forem>. 

Esse bom conceito foi mantido. A Legião de Voluntários Reais (sempre 
chamada Legião de São Paulo) criada em julho daquele ano, dava de si ótima 
imagem. Pedm Dias de Campos no-la descreve: «Corp3s magnificamente apare- 
lhados e instruidos, organizados e fardados com capricho, tendo em suas fileiras 
O:  melhores elementos de Sáo Paulo, causava o seu belo aspecto e garbo as mais 
lisongeiras impressõess. 

Náo ficava atrás o Secretário de Estado, Martinho de Mello, no relatório 
enviado ainda em 1775 ao vice-rei: «E um regimento de oitocentos mops  que 
não excedem a trinta anos. valorosos, hábeis, instruidos nos passos diferentes 
das montes e dos rios, tão capazes de se defenderem, como na terra firme se 
tem visto que sã0 paulistasu. 

Era o início da g16ria colhida pela iegião nos campos do sul e nas praça5 
que guarneceu na  Cisplatina. 

Roteiro conhecido - m o  ao sul 

Em 76 novamente a guerra comparece sôbre as coxilhas. Se é assim, a . 
Legião põe-se a caminho. 

Foi uma jornada triste. Aquela tropa descrita com tamanha eleggncia apre- 
sentou-se a «B6hm esfaimada. maltrapilha, pessimamente armada e municiada. 
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O alemão chegou a protwtar (carta de 18 de junho) junto ao governo de São 
Paulo: paulistas eram bem-vindos mas em boas condições. Como chegaram aque- 
les de 1776, melhor ficassem em casa. Usou outras palavras, mas o sentido delas 
foi acrimoniow. Ignorava o sofrimento dessa gente em marcha. Acostumado aos 
exércitos europeus, dificil lhe fora imaginar que tais homens, em campanha, 
«comiam cangica, pinháo e içá torrado>. O duro Morgado de Mateus arrepiara- 
se com a dieta alimentar dos paulistas que despachava para o pampa: «bichos 
imundos e musas ascarosasn. Em boas hipóteses, fase favorável do ano e da  
estrada, comiam apinhão assado ou cozido, o paimitn, e o mel, além da caqa 
incerta, sem o condimento da sal». 

Os legionárias puseram-se em brios. Mandados guarnecer a área chave de 
Tabatinga, arrumaram-se o melh3r que puderam. E logo em janeiro seguinte, 
dia 17, quando o famoso governador riograndense José hlarcelino foi inspecionar 
a fronteira e assistiu as manobras paulistas chefiadas pelo çargento-mór José 
Pedra, relatou a seus sup2riores que certamente por ali os espanhóis não pas- 
sariam. 

Avante Mim s reconquista 

O primeiro golpe foi desfechado pelo arrojado e afortunado Rafael Pinto 
Bandeira. Levando s e u  legendarios cavaleiros - entre eles dois esquadróes 
paulistas moveu-se para ocupar a posicão estratégica de Santa Tecla. Pediu 
reforgos. De Santa Catarina mandaram-lhe o sargento-mor Mexia, com 568 
homens, dos quais 130 legionários de São Paulo. Em fevereiro, Rafael sitiava 
Santa Tecla, que se rendeu em fins de marco. 

E a ação desencadeou-se. A 31. Bahm tomava a vila do Rio Grande com 
seu canal, baterias e fortes. Em outubro caiu a terceira w i ç ã o  chave: São 
Martinho. O final da integração do território pampeano ao Brasil portugues 
ficou para as campanhas de 1801 quando amnteceu a invasão e a posse dos 
Povos das Missões 

O final da campanha de 1777 encontrou a cavalaria paulista - a famosa 
«Companhia Garciau - integrada nas gestas lendárias da gente de Rafael Pinto 
Bandeira. A infantaria legionária, três companhias. mantiveram a custódia dos 
passos de Guaiba, Plquiri.. Iruy e Tabatinga ao sul do Rio Jacui e os passos de 
Butucarai, Viúva, Fandango, Romáo e Pederneiras. 

Conhecidos ali os termos do Tratado de Santo Ildefonso, celebrado na Eu-  
ropa, as tropas foram licenciadas. A 16-2-1778, o Regimento de Volunt&rios 
Reais de ,São Paulo - a Legião - partiu da Barranca do Norte para a ilha 
de Santa Catarina. A 28 de março, o austero Bohm. que em tempos reclamara 
do feio aspecto dos paulistas. escrevia ao governador destes elogiando o Regi- 
mento e especialmente as companhias de cavalaria dos capitáes José Joaquim 
de Macedo e Garcia Rodrigues Paes Leme, que regressavam via Laguna. T'am- 
bém o Regimento de Santos colheu louros e elogios. 

Guerra na matriz - guerra na fllial 

A paz decorrente de Santo ildefonx não chegou a entediar os veteranos. A 
20 de fevereiro de 1501  a Espanha investe sobre Portugal e instrui seus depen- 
dentes americanos para que hoçtilizem o Brasil. 

Pois em julho, ao tempo em que o @vernador gaúcho esfalfava-se na mobi- 
Lização de recursos humanos locais, já o barca <cMedusaw desembarcava em Santa 
Catarina o sempre pronto e eficiente Regimento de Infantaria de Santos. E pelas 
veredas interioranas, em marcha batida, desciam vários corp3s da Legião. 

Na Ilha de Santa Catarina, uma constante nos planos expansionistas dos 
mndantes de Buenos Ai% um rico paulista dava razão àquela frase do Morgado 
de Mateus acerca d a  munificencia bandeirante em favor da pátria. De seu bolso. 
o sargento-mor Ricardo Carneiro dos Santos aprestou a velha fortaleza então 
desmantelada sobre a barra do canal de Paranaguá. Recrutou e pagou artilheiros 
e instaiou as respectivas peças. 
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A campanha de 1801 foi um somar-se de sucessos. Jaguarão e Serro Largo 
(17 e 30 de outubro) marcaram vitórias e a conquista de Santa Tecla, Batovi r 
Taquarembó. O castelhano José Inácio Quintana, que em novembro invadira s 
eona de Santa Mana, recuou diante do coronel Patricio da Câmara. E nos cam- 
pos gauchos, a disputa resumiu-se nisso. 

A wnquista das Missões 

Mas a vigência do estado de guerra contra a Espanha induziu um grupo de 
aventureiros à conquista do amplo território das Missões Orientais. O mesmo 
coronel Correia da Câmara, comandando a chamada Fronteira do Rio Pardo, 
acoroçoou os que se aprestavam para a tarefa. 

A expulsão dos jesuitas, em 1767, marcara o inicio do decllnio da região. O 
descontentamento indígena favoreceria a empreitada de Manoel dos Santos Pe- 
droso, cabo miliciano, estancieiro de espirito aventuroso, que iniciou a. conquista 
ocupando São hrartinho. 

José Borges do Canto, aventureiro bem ao feitio das páginas de legendas 
gaúchas, tornou-se a figura maior da conquista. PMcurado como desertor dos 
Dragões. decidiu realizar uma grande obra: anexar as Missões. Reuniu 13 vizi- 
nhos, dos quais 12 paulistas seguidores do veterano tenente Ant6nio de Almeida 
Lara. Outro paulista, o furriel Gabriel Ribeiro de Almeida, juntou-se como sol- 
dado à expediçáo que somava 42 homens no ato do primeiro ataque. 

O dia era invernal, 4 de agosto, 1801. Tomaram o apueblo~ de São Pedro, 
recebendo a adesâo de 40 indios. No dia 6, assaltaram o posto de Santo Inácio, 
recolhendo qulnhentos cavalos e novos auxiliares índios. No mesmo dia, em outro 
local e sob violenta tempestade, Ribeiro de Almeida, vivado pelos indigenas, apo- 
dera-se do posto São João Mirim. 

A 8, investida sobre o campo de dom José hfanuel de Las Canas, que teve 
catorze soldados mortos contra um ferido dos atacantes. Trezentos guaranis saem 
dos matos para juntar-se aos conquistadores. Sáo agora 480 homens, dos quais 
42 brancos. 

No dia 10, com implacável mobilidade e agressindade, golpes contra São Mi- 
guel, capital das Missões Orientais. O ataque fracassa devido ao elevado con- 
tingente defensor e o respeito que seus  dez canhões impuseram aos auxiliares 
missioneims. A praça foi sitiada e quando o chefe espanhol, coronel Francisco 
Rodrigues, verificou que mais de mil guaranis em festa reforçaram os sitiantes, 
rendeu-se. Partiu, levando seus canhões e duzentos infantes brancos. 

Estava o território conquistado até o Ibicui. Em outubro e novembro os espa- 
nhóis passaram à cantra-ofensiva. Mas Ribeiro de Almeida e Borges do Canto 
ganham a 23 de m e m b r o  o importante combate da  Barra do Camaquan, no cursa 
de brilhante manobra envolvente. 

Chega um governador oficialmente nomeado. 0 s  conquistadores são dhni- 
nuidos, caluniados, esquecidos. O lider, Borges, só obtém recompensa de meio 
soldo vitalício depois de.. . morto. 

Mas as Missões eram e permaneceram terras portuguesas, vale dizer, bra- 
sileiras. 

1811: de novo em marcha 

A vinda da família real fez do Brasil o centro do mundo lusitano e voz ame- 
ricana anti-papoleônica. E sendo que nesta parte do mundo a Espanha era a 
imagem de Napoleáo, o regente volta-se com sagaz interesse para o sul. 

O general Diom de Souza, justificado pelo texto do Tratado de 1778, entra 
militarmente Uruguai a dentro, a fim de levar socorro ao vice-rei Xavier de Elio. 
De novo, pelo pampa, marchavam os paulistas, embora com nova deuominaçáo: 
Tropas Ligeiras de São Paulo. Fosse qual fosse o nome era a sempre temida e 
lembrada Legião de São Paulo. 
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Incorporada ao exército do general Xavier Curado, a Legião foi mandada 
estacionar junto à fronteira uruguaia, defrontando território argentino. com a 
missão de fraccionar possível e perigosa conjunção de forças adversas. Dali, foi 
deslocada para a s  alturas das lindes paraguaias. donde, no mais forte do rigo- 
roso inverno de 1811, voltou para aquelas vizinhas de Montevidéu. Estacionou 
ali por um tempo longo e briguento, integrando o <Exército Pacificador». 

Mal tomara a sua base gaúcha para repouso mas sem tempo para recuperar- 
Se, foi expedida no inverno seguinte para interceptar na região de Salto, um 
avanço inimigo sobre o Rio Uruguai. Pouco depois de concluida esta missão, a 
campanha chegava ao fim. Entre os nomes mais em evidencia, o do sorocabano 
Bento Manuel Ribeiro, furriel no primeiro e importante feito da guerra - a toma 
de Paiçandu. 

Com a vitária, o abandono da tropa. Era essa uma constante. Já em 1762-3, 
0s  paulistas - como as demais tropas -- haviam resistido 22 meses sem receber 
não apenas o soldo devido mas todo e qualquer auxilio. Enquanto os fautores do 
sucesso alimentavam-se de raízes e mel silvestre, o f i s c ~  real mandava recolher 
a fortuna da região libertada: 9.887 e meio pesos duros. Em raivoso protesto, 21 
dos homens, abandonaram as fileiras Neste outro fim de guerra, embora o século 
fosse outro, o tratamento dispensado aos soldados foi o mesmo. Sem o soldo, sem 
alimentos, até em falta de roupas, esperaram dois anos, esquecidos na campanha. 
Arrastando-se em precário estado, alcançaram Porto Alegre: ali permanecendo 
até 1815 à espera de transporte que os conduzisse à casa. 

Parecer-lhes-ia ouvir, em tais necessidades, a palavra de Monte Alverne 
(1811), na catedral de São Paulo ao entregar a bandeira aos úteis Reais em ato 
de partida: «Que importa que sejam esquecidos os vossos serviços? Que importa 
que a inveja obscureça os vossos talentos? A posteridade subtrairá vossa memória 
às  injúrias do tempo e do predominio das paixões ( .  . . )  terá em conta as vossas 
virtudes e apreciará o vosso mérito». 

Os que esperavam em Porto Alegre transporte para São Paulo viram, ao 
contrário, chegar outms 600 paulistsç destinados a preencher claros e aumentar 
os quadros, pois o andamento da  política platense preparava nova intervenção 
lusitana. O que não demorou. 

O ano 1816 encontra a Legião batendo-se em vários pontos da fronteira do 
Rio Pardo e gloriando-se especialmente na decisiva batalha de Carumbé (17.10). 
Foi o únim embate dirigido pessoalmente por Artigas em 4 anos de lutas. Atacou 
com 1.600 homens para ser vencido pelos 760 do brigadeiro Joaquim de Oliveira 
Alvares. Dentre os vitoriosos, 311 eram infantes da Legiãc de São Paulo sob o 
tenente-coninel Joaquim Mariano Galvão de Moura Lacerda e 40 praças da arti- 
lharia legionária a cavalo, sob o tenente Bento José de hforais. 

Janeiro de 1817 assiste nos dias 3 e 4 as vitórias de Arapeí e Catalão. Nesta, 
a batalha mais sangrenta e importante da  campanha, no dizer de Souza Docca, 
1 .200 paulistas ombrearam-se com 1.300 gauchos para bater de forma cimpleta 
os 3.400 orientais do coronel Andres Latarre 

Mas o conflito anuncia-se longa e cruento. Os uruguaios batem-se vigoro- 
samente. E preciso mais homens para defrontá-los. E São Paulo vai fornece-10s. 
Forma 2 corpos de cavalaria, cada corpo com 4 esquadrões, somando 800 sol- 
dados. santos, já sangrada em sua população masculina, mobiliza mais 2 bata- 
lhões de infantaria que em agosto veleja para Santa Catarina, de ande, por terra, 
vão por-se às ordens do general Marques de Sousa. 

AO lado das tmpas regulares, São Paulo criou um corpo inédito naquelas 
lutas: grupos guerrilheiros. O capitão Relisberto Cesar, com instrutores e material 
adequado, alinhou 1.200 jovens em um cent~o de instrucão especial em Curitiba 
e quando os teve prontos, dist.ribuídos em 3 batalhões. levou-os a integrarem-se 
na Legião, atuando por aquelas alturas nas vizinhanias de Montevidéu. Os guer- 
rilhas legionários foram de larga utilidade no escaramucear, vigiar e perseguir as 
tropilhas do chefe oriental Fmtuaso Riirera. 

A esse tempo subia a estrela guerreira de Bento Manuel Ribeiro vencedor 
em Lmguas (14.9) e Eelém (15.9) já em território uruguaio. Terminou o ano 
1817 com a patente de capitão. 
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Todo o ano 1818 é vivido em combates. São 4 choques em abril, 5 em maio, 
3 em junho, 4 em julho. A 4 de julho Bento Manuel vitoria-se no famoso episódi3 
do Queguay-Chico, onde surpreende o3m 550 cavalarianos o acampamento do pró- 
prio Artigas, forte de 1.500 homens. Obriga o chefe oriental à retirada e aprisiona 
seu secretário e mentor, José Barrero. 

1819 não foi diferente. A 9 de maio, diante de Sáo Nicolau, num ataque 
infeliz, morre o paulista tenente-coronel Diogo Arouche de Moraes Lara, autor 
da %Memória da Campanha de 1816~ .  Em outubro, Bento Manoel vitoria-se no 
confronto que foi quase um duelo pessoal entre 600 brasileiros e outros tantos 
uruguaios de Frutuzso Rivera que abandona o campo deixando sobre ele elevado 
número de mortos. 

Por fim. em janeiro de 1820, no Taquarembó, dentro do Uruguai, Artigas 
perde sua derradeira batalha. A paz, amargada pela muita luta, baixa sobre os 
pampas e as tropas de Lecór ocupam a ~isplatina.  A Legião ficou por 18, longos 
anos. Muitas famílias surgiram desses aquartelamentos, muito paulista radi- 
cou-se. A maioria voltou com tempo de tomar parte nos sucessos da Indepen- 
dencia. 

O período colonial aproximava-se do fim. Ei'a da  sabedoria geral que de um 
modo ou outro haveria nação nova nu mapa americano. Pedro Dias de Campos 
observa: «os corpos organizados em S. Paulo, por serem compostos de elementos 
indigenas, causavam aos colonizadoreç acentuado desassissego ( .  . . ) .  Foi por isso 
enorme alivio para todos, a partida dos batalhões de caçadores e outros, para as 
campanhas do sul, tanto quanto foi o seu regresso um pesadelo geralu. 

De tal sorte o espírito militar paulista ligava-se à idéia da emancipação que 
foi chamado a lutar por ela. antes ainda que ela se efetivasse. Foi isso logo depois 
do FICO, face ã resistência da divisão portuguesa de Avilez. Pedro pediu a ajuda 
dos paulistas para o conflito iminente. A revolta foi a 11 de janeiro. Logo a 17 
São Paulo tinha pronta uma brigada de infantaria e de cavalaria. integrada por 
veteranos das lutas no sul e pelos corpos milicianos da praça. Sob a divisa <Leais 
Paulistanos» e o mando do coronel Uzaro José Gonçalves - o mesmo que wn-  
duzira a Legião nos dias gloriosos dos pampas - 1.100 homens acudiram ao 
nrínrim =..~.-. =-. 

A disciplina; o garbo e o tirocinio daquela gente infundiram confiança em 
Pedro e entusiasmo entre os patriotas aS.A.R. principiava a divisar já naquela 
briosa tropa, as recomendáveis qualidades que tornam digna da reputação e cré- 
dito que sempre gomuu - mandou dizer ao governo de S. Paulo, o minktro 
Oliveira Alvares. 

Lá estiveram, aquartelados na residencia do Wncipe, por seis meses. A São 
Paulo voltaram apenas depois de idos os portugueses resistentes. Voltavam ãs  
véspe~as do Grito do Ipiranga que haviam ajudado a tornar audível. Contudo, é 
de suspeitar-se - com Pedro Dias de Campos - que o modo e a muito que fize- 
ram, desde os dias de Amador Bueno, dos ernboabas, da Bernarda de Francisco 
Inácio. do republicanismo latente hajam perturbado dom Pedro e levado seus con- 
selheiros a murmurar que toda lealdade pode ser quebrada quando lastreada em 
espírito de experiência, altivez e independência. Lagisticamente, São Paulo tinha 
sob armas contingentes somente igualados pelos do Rio Grande. E São 
Paulo estava perto, bem mais perto do Rio de Janeiro. Talvez fosse prudente 
desarmar São Paulo, arrefecer-lhe o espírita bélico. 

Com notável rapidez foram dissolvidos os corpos de tropa dignificados por 
tantos serviços. Acabaram-se os caçadores a pé e a cavalo, os dragóes. os úteis, 
OS voluntários reais, os aventureiros, os hussardos. A maior parte rumou para o 
Sul engrossando as milícias que se aprontavam para a nova guerra: a de 1825. 

Veio a independeneia, as guerras libertárias da Bahia e dos extremos nortr 
e sul. Estruturava-se a Império. Em São Paulo, os derradeiros veteranos das 
lutas colmiais contra espanhõis, argentinos e uruguaios tiveram seu corpo dis- 
solvido em 1831. Tratava-se da cmilícia civicao. Ela é que havia acorrido ao Rio 
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para socorrer o híncipe. Quem sabe, por isso, resistiu mais. Como seus irmão;, 
enrolou bandeiras e mergulhou no desvão da História deixando como ecos para 
a memõria nacional o volumoso e bem ilustrado livro da  presença paulista nas 
guerras sulinas do periodr, colonial. Deus os tenha na sua paz e na sua glória - 
como predissera Monte Alverne. 
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PAULISTAS E EMBOABAS 

Aureliano Leite 

Muito pouco se tem escrito snbre esse acontecimento setecentista sucedido 
no âmago das montanhas virentes de Minas Gerais. 

Tudo quanto se ensinava nas escolas era repetido de dois autores clássicos. 
o pomposo baiano Coronel Sebastião da Rocha Pitta, autor da História da Amé- 
Rc& Portuguesa, impressa em Lisboa, com aprovaqão do Desembargo do Paço, 
datado de 1. de agosto de 1727; e o Padre jesuíta Manuel da Fonseca, autor da 
Vida Venedvel do Padre Belchior de Pontes, impresso em Lisboa, aos 1752. 

Ambos não simpatizavm com os sertanistas. considerados simples preadores 
de índios. Não descreveram os fatos com isenção de ânimo. Ambos. baseados 
em diz-que-diz-ques de origem luófiia e baianófiia, pendendo para os Emboabas. 
adotaram versão inteiramente desfavorável aos Paulistas, lastimavelmente perfi- 
Ihada, em parte, pelo próprio historiógrafo mineiro. o judicioso Diogo de Vas- 
concelos, autor de História Antiga de Minas Gerais. 

Contemporâneamente, porém. o assunto de importãncia magna para São 
Paulo, vai tomando rumo mais de acordo com a verdade histórica. 

Todavia, antes de entrar mais na matéria, convém esclarecer quem eram os 
Emboabas e por que eram assim chamados. Considerados Emboabas pelos Pau- 
listas e. inicialmente. pelos silvicolas, não eram apenas os reinóis, mas os próprios 
baian.3~. espiritasantenses e até os fluminenses e pernambucanos, enfim, todos 
quantos penetraram o sertão das Minas, pela Norte e Oriente; sertáo descoberto, 
explorado e povoado por homens do planalto piratiningano. 

Por quê esses forasteiras eram chamados Emboabas? Que significava esse 
apelido, em linguagem tupi? 

Xinguém melhor e mais minuciosamente estudou a expressão do que o nos0 
querido e saudos  confrade José Soares de Meio, em catorze Páginas de sua 
obra Emboabas, lançada a publicidade, aos 1929. 

Inicia Soares o seu estudo, dizendo: «A etimoiogia da  palavra é um mag- 
nifico assunta de controvérsias. Enorme a diversidade de opiniões. Variam de 
escritor a escritor, posta que muitos estejam pelas mesmas conclusões». 

Citando Anchieta, hl.intoya, Durão, Casal, Southey e Pizarro, examina demo- 
radamente as várias opinióes de contemporâneos doutoç na linguagem tupi, como 
Varnhagen, Candido Mendes, Maoedo Soares (o  velho), Batista Caitano, Teodoro 
.Sampaio, Couto de Mapalhães, Basilio de Magalhães, acaba afirmando que Em- 
boabas significava estranhos, intrusos, inimigos. Por sinal que se pode acrescen- 
t a r  à enumeração daqueles estudiosos contemporâneos - Bernadino de Souza. 
Plinio Airosa e Nelson de Sena. 

O que náa se admite é a opiniáo de Ayres do Casal que, ignorando Santa Rita 
de Durão, que dá Embaabas como os estrangeiros entre os indígenas e supin- 
do-se o primeiro escritor que pretendeu explicar a significação do termo, escreve 
que os silvicolas denominavam com esse nome os europeus, por trazerem as pernas 
cobertas, à semelhança de certas aves que têm penas até os dedos e que assim 
são conhecidas. 

Mas. assunto mais dos etnólogos e fiióiogos do que dos historiadores, wnten- 
temo-nos com a ligeira explanaqão que acabo de fazer e passemos aos anteceden- 
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tes da luta armada, desencadeada dos fins do século XVII a começos do século 
XVIII, acolá da formidável Serra d a  Mantiqueira, nas terras longinquas de Minas 
Gerais, povoadas e exploradas inicialmente pelos Paulistas. 

A Bandeira de Fernão Dias Pais, do qual Olavo Eilac, errando no sobre- 
nome, crismou. em belos versos o seu condutor de O Caçador de Esmeraldas, 
partindo d a  Vila de São Paulo, aos 21 de janeiro de 1674, foi quem primeiro 
desvendou para os homens dlo Planalto de Piratininga o promissor território 
de Minas Gerais, ai penetrando ou por Embaú, em frente de Guaratinguetá, ou 
P3r Atibaia. 

Antes de Fernão, na verdade, quatro outros homens, pelo menos, penetraram 
a fundo Esse território: F. Bruno de Spinosa, em 1559, Vasco Femandes Touri- 
nho, em 1572, Antonio Dias Adorno, em 1576 e Lourenço Castanho Taques, 
o velho, em 1669.  mas náo deixaram maiores vestígios de suas corajosas cami- 
nhadas. Fala-se noutros sertanistas. 

O interessante é que Femão, o septuagenázio paulista, absorto no descobri- 
r ~ e n t o  das esmeraldas, pisou certamente veios aunferos, sem por eles dar. 

A seguir-se, apás a fatalidade da morte daquele magnífico velharão, é que 
foram achadas as primeiras fontes do tão cobiçado metal por Garcia Pais, seu 
filho. OU w r  Bras Rodrigues de Arzào. Ekpalhada a noticia do precioso achado, 
rumaram para acolá, gs centenas. os Yertanistas, em especial. das vilas de Sáo 
Paulo, Taubaté e Parnaiba. 

O historiador Pedro Taques, citado por Afonso Taunay, enumera cerca de 
cinquenta nomes de paulistas de prol, que, atraídos pelo ouro que se oferecia as 
arnbas, passaram-se para as montanhas, levando consigo, além das famílias, 
índios e escravos (História das Bandeiras, tomo I, Ed. Melhoramentos). 

Essa numemsa gente supunha ser, com toda a razão, na  qualidade de seus 
primeiros povoadores e posseiros, privilegiada na  exploração dos terrenos auri- 
feios. Por sinal que, seus direitos eram estribados em Carta-Régia de 1694, na 
qual, Dom Pedro 11, de Portugal, para estimular os Paulistas a novas empresas, 
prometera remunerá-los com o faro de fidalgo e o hábito de qualquer de suas 
ordens honorificas, além d a  propriedade das Mina ,  a todo aquele que descobrisse 
veios de ouro ou de prata, no Brasil. 

Aos 16 de abril de 1700, o povo da Viia de São Paulo, muniu-se, como 
de costume, em h rno  d a  Casa do Conselho, para determinar aos seus oficiais que 
reclamassem do Capitão-General Artur de Sá e hlenezeç fizesse lembrar a Sua 
Majestade os termos de sua Carta-Régia referida, pela qual, como se viu, o Rei 
havia concedido aos Paulistas a propridedade das minas que descobrissem. 

A esse tempo, já se esboçava o grave dissidio com os atrevidos invasores, 
desrespeitando os sagradas direitos alheios. 

E que a noticia dos achados das minas de ouro, naturalmente aumentada de 
pIOpOrçàO, chegara a despovoar as aldeias do próprio Portugal, assim como a 
Bahia e demais regióes do Centro do Brasil. Verdadeiro msh, demandando os 
sertões das Minas. 

«A sua fama atraia homens de toda a costa e de txiaç as partes gente de 
cabedais e aventureiros sem vintem, em niimero enorme, indescritívels. 

<Os primeiros, arrogantes e prepotentes. acompanhados por espingardeiros, 
violentos, vingativos, jogadores, devassos: os demais, vadias e ladrões inveterados 
e açsasinosn. 

A justica humana não instituíra ainda tribunais nas hlinas. Desenfreiamento 
total. Não se obedecia nem à lei, nem a Deus. 

OS Paulistas. senhores, par droit et eonquête, daquelas distantes terras. pre- 
tenderam pôr um wuco de ordem naquele tumultuosi existir. Daí, os atritos 
repetidos com os armgantes e temerosos invasores. 

O historiador mineiro Diogo de Vasconcelos d á  como primeir,> fato mais 
grave do choque, da luta armada, às vésperas de explodir, o caso com um homem 
recém-chegado do Reino. Foi no arraial que se tornaria célebre pelo papel na 
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Guerra - aponta do Aforrou, que alguns confundem com o chamado <Rio das 
&fortes», hoje A á o  João de1 Rey». 

«Ponta do Morroa é, hoje, ~Tiradenteso, antes, «São José de1 Reya. 
hlas, viajando para São Paulo, um grupo de carijós, sempre ao lado dos 

Paulistas, que eles consideravam justamente os povoadores legítimos de suas 
terras, brigaram com um vendeiro luso e o mataram. Seus patricios armaram-se 
e, em bando, tentaram atacar ffi carijós, em fuga, não o conseguindo. Essa região 
está menos longe do nosso vale do Paraiba e, por isso, era a maiç populosa. O 
governador geral Dom Fernando de Lancastre, amigo dos Paulistas, designou, dai 
em diante, para regente do turbulento distrito ao capitão-mór Pedro de Morais 
Raposo, sertanista de grande merecimento. que conseguiu acalmar os ânimos. 

Antes. a região do Ria das Velhas estava entregue a dois paulistas de renome 
- Domingos da  Silva Bueno, o nascente, e Manuel Barba Gato. o poente. 

Mas, noutros pontos maiç internos de Minas, as  coisas pioraram, e na monta- 
nhosa Caeté, onde predominavam os Emboadas baianoç, poderosos, ricos. ocorreu 
outro episódio, também de suma gravidade. Ai morava o bravo piratiningano 
Jeronimo Pedrffio de Barros, que. indo à missa dominical, bpou, a porta da 
igreja, com um forasteira arrogante, portando um arcabuz. Ferveu-lhe o sangue 
nas veias e, enfurrcido, Pedroso tentou, com outms, arrancar a arma das máos 
do forasteiro. 

O forasteiro bradou por socorro. 
Aqui. aparece a figura de Manuel Nunes Viana, o maior vulto dos Emboabas. 
Era  um plebeu, natural de Viana do Minho. Viera, em menino, para a Bahia. 

onde foi caixeiro de venda. Passando-se para Minas, negociou com gêneros 
diversos, acabando, em pouco tempo, riquissimo e desfrutando de enorme pres- 
tígio entre os forasteims. Sua casa, em Caeté, por último, equivalia a um ver- 
dadeiro castelo de armas. 

Maç o forasteiro do arcabuz ná3 bradou em vão. Socorreram-na seus patri- 
cios, à frente Viana. Conseguiram, pelo número, fazer Pedroso retirar-se, vexado, 
envergonhado, para a sua morada. 

Compareceram à casa de Pedroso, que se julga desacatado, espezinhado, os 
seus amigos e parentes, que pensam numa desforra contra Viana, o intruso que, 
nas t e r r a  do Brasil que nada lhe devem, vem perturbar o seu sossego e aviltar 
os seus filhos. Viana teve conhecimento de que se tramava contra ele e prepa- 
rou-se, formidavelmente, para defender-se. A gente de Pedroso achou melhor 
desistir, por ora, do perigoso intento. 

Entretanto. os atritos, dai a pouco, se renovaram com o assassínio de um 
luso, de um lado, e de um estimado paulista, de outro lado. A seguir, espalha-se 
o boato, em fins de novembro de 1707, de que as paulistas estavam dispostos a 
eliminar, matando, todos os forasteiros do território mineiro. 

Alarmados, ajuntam-se contra os nossos conterrâneos os inimigos de Caeté, 
comandadas pelo baiano Luiz do Couto: os de Sabará. comandados pelo luso 
Silva Rios; e os do Rio das Velhas, comandados pelo pernambucano hlonteiro 
de Azevedo. O primeiro ato desse poderoso exército foi proclamar Manuel Nunes 
Viana governador das Minas. Diogo de Vasconcelos quer que haja sido ele o 
primeiro ditador da  América. o que é negado, recentemente, par S. Suanes, em 
volume há  ~ 3 ~ 0 0  publicado sobre os Emboabas. Tal <glória>> cabe, diz o falecido 
historiógrafo, a Domingos Martinez de Irala, que. em 26 de abril de 1544, subs- 
tituiu, no governo do Paraguai, a Alvaro Nuiiez Cabeza de Vaca, deposto e preso, 
na noite anterior. 

Sem dúvida que a alma danada dos sucessos que ensanguentaram as hrinas 
foi Frei Francisco Menezes, religioso da Santiçsima Trindade. o maior dos após- 
tatas ali residentes, o qual tinha ódio aos gaulistas e não sabia perdoar. A razáo 
disto foi ter perdido, por influência dos homens de  São Paulo, o rendosiçsimQ 
contrato dos a ç o w e s ,  priviiégio da matanca das rezes. 



Nunes Vaina, o maior dos Emhoabas. seja dito, é elogiado pelo depois incon- 
fidente Cláudia Manuel da  Casta, que reconheceu nele qualidades de administra- 
dor, o que é confirmado por Diogo de Vasconcelos. 

Afirma o contrario uma alta autoridade do tempo, o Conde de Assumar, em 
mkiva  ao Marquês de Angeja, muito d e m s  dos sucessos, informando tratar-se 
de <<facinoroso caudilho, autor de levantamentos e desordens>. 

As opinióes continuam se repartindo. Capistrano de Abreu não lhe poupa 
elogios em ca.pitu1as da História Colonial. No entanto, o que ninguém lhe nega 
é a vida dissoluta em concubinagem escandalosa com mulheres da mais baixa 
classe tendo com elas, inclusive duas negras, filhos ilegitimos, o que não impe- 
diria que, quando reiornasse à Bahia, onde começara a vida, fosse nomeado 
alcaide-mor da Vila de Maragogipe. 

Mas os Paulistas, diante do insucesço de Caeté, temendo que Viana Ihes 
fosse combater em Sabará, fortificaram-se ai, auxiliados pelos circundantej 
arraiás de Raposos, Rio das Velhas, etc. 

Não foi sem razão o temor de nossa gente. O recém-ditador, deixando 
Cseté entregue a dois cabecilhas baianos: Sebastião Aguilar e Luiz do Couto, 
avan-u contra Sabará. à frente de poderoso troco de reinóis experimentados 
nas guerras da Europa, enquadrando índios e mamelucos nativos. 

Viana, usando de uma tática de Ntina, tomou as alturas da montanha e 
caiu sobre a localidade, incendiando-a. Destroçados pelo fogo, abandonaram os 
Pauiistas Sabará, ficando em poder dos Emboabas todo o extenso Vale do Rio 
das Velhas. 

OS Paulistas, mal armados. sertanistas apenas que eram, não guerreiros. 
reuniram-se na Serra, em Cachoeira do Campo e Ribeirão do Carmo. Os Em- 
boabas intentaram exterminá-los de uma vez. 

Foi ema a maior batalha então travada, sendo que os Paulistas, em penosa 
minoria. ocupavam posição de um para dez atacantes. Desferida a luta, fere-se, 
embora levemente. Yiana, que comanda a retirada. 

Vitoriosos os nossos, quando festejavam a sucesso, eis que voltam socorridos 
pelos de Ouro Preto, num tremendo assédio, os Embaabas. Lu&-se, corpo a corpo. 
Assim a descreve Diogi de Vasconcelos: «Pelejou-se, peito a peito. Menos hábeis 
os Paulistas, em tiros de fogo, excediam muito aos europeus, se brandiam as armas 
brancas, os machados e as foices. As armas de tiro, espingardas e flechas, pouco 
espaço achavam na luta, na qual os Paulistas. com os seus músculoç rijos, nada 
cediam ao inimigo. Ebrios de sangue, cegos de raiva. despertava-se neles, de mo- 
mento, a. natureza dos tigres. A ação tornou-se bárbara, medieval, sangrenta; e 
os dois exércitos ter-se-iam exterminado, se uma outra bala não ferisse, já muito 
tarde, o ditador. homem afoito e valorosa, mas, no todo ,incapaz de reger com 
calma e boa direçáo os movimentosde uma grande batalha. 

Obrigado pela dor e pelo sangue, que derramava, Manuel Nuneç saiu do 
Campo e passou o mmando a frei Francisco de MenezeçA. 

A batalha tornou-se indeciso com probabilidades da vitória dos Paulistas. A 
fome; a sêde, a dor, o cansaço, impuseram uma trégua. 

E quando surge o diabólico E'rei Francisco Meneaes, com um ardil satânico: 
ouçamos de novo Diogo de Vasconcelos: «Frei Francisco, antes que os Paulistas, 
entregues ao descanso, reparassem de tado as forças para novos combates e car- 
nificinas, à meia-noite precisa, invadiu o arraial, à frente de portugueses valentes, 
desfigurados muitos em negros. Ao tropel dos cavalos, e soltrtndo gritos temíveis, 
invocando os duendes maléficos, as Paulistas foram desafiados à luta. Despertados 
do sono, fatigados, e transidis de espanto, não acudiram à voz dos chefes. A 
canfusáo foi incrível. Sem tempo de se reunirem, uns ficaram imóveis nas casas, 
o maior número se dispersou em confusão pelos camposu. 

E os Paulissts acabaram tristemente derrotados. 
Ormilhosi da nefanda vitória. o ditador Nunes Viana. concebe a suprema 

~~~ 

audácia, e a realiza: ser sagrado, Amo um Napoleáo caricata, na I c e j a  de Ca- 
choeira do Campo. 
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Em missa solene, cantada e pomposa, ungido e sagrado, recebe a espada e as 
MLnias simbólicas do governo. 

Após essa encenação pompsa, Viana mandou propor aos Paulistas, que resi- 
diam na região do Carmo, o respeito a seu governo, o que lhe foi negado com 
àquele bravo gesto wstumeiro de nossa gente. 

Viana, diante da recusa altiva, tentou depor as suas autoridades, aprestando 
duas wmpanhias de guerra para o feito. 

Acontece que os nossos as derrotaram por completo. Internaram-se os quz 
dos Emboabas não perderam s vida numa floresta. até hoje conhecida por Flo- 
resta. dos Emboabar. perdurando a crença de que de lá nunca mais acharam 
a saida. 

Certos de que os Emboabas se vingariam ntto aguardaram a investida furiosa 
do inimigo contra o Rio das hfortes, cujo território, ao tempo, se limitava com 
o de nossa Guaratinguetá, aquém da Mantiqneira. 

Nessa altura, os papéis se inverteram. Foram os Paulistas que, sob o comando 
dos intrépidos e ferozes Valentim Pedroso e Pedro Pais de Barros, os atacaram 
em Ponta do Morro, depois São José de1 Rei, hoje Tiradentes, vizinha muito pró- 
xima de São João de1 Rei. Vitoriosos, de começo e já prontos os Emboabas a pedi- 
rem a paz, são estes socorridos por verdadeiro exército de mil homens de tropa 
escolhida, comandados por um sanguinário fluminense chamado Bento do Amaral 
Coutinho, tigre com feitio humano. Diante disso. após a tremenda licá0 com quz 
castigaram o inimigo, resolveram os Paulistas levantar o cerco e rumar, numa 
retirada normal, para São Pauio. 

Protegendo essa retirada. os Paulistas, que puseram pela frente as suas famí- 
lias, deixaram, a quatm l é g w  de Ponta do Morro, um pequeno grupo de com- 
batentes, onde predominavam índios carijós. 

Fsça fracçáo de homens tiroteou com os Emboabas, que a perseguiam. Estea 
recuaram para Ponta do Morro. Não concordando com esse recuo, Amaral Cou- 
tinho, em pessoa, imediatamente, à frente da gente escolhida e numerosa, corre 
em nova perseguição daquele pequeno grupo, que seria composto. segundo Taunay. 
de cerca de cinquenta homens. Acasteiam-se os nossos, diante de número muito 
maior e melhor armado, em um capão de mato, uma floresta, numa larga cam- 
pina. Defendem-se. Mas, esgotadas as muni~ões, a água e a comida, pedem a 
paz. Coutinho, alegando concordância, manda que abandonem a floresta e entre- 
guem as armas. Isto conseguido, 0.5 trucida, um a um. EIte bárbaro episódio, 
que figura em todos quantos têm escrito sobre esses sucessos, passou a História 
com o nome de Capão da Trai*. 

O ilustre escritar mineiro &ias Galgher, de simpatia ostensiva pelos Emboa- 
bas, nega o nefando episódio, calcado. principalmente, em carta de Amaral Cou- 
tinho, de 16 de janeim de 1709, ao governador Dom Fernando de Lancastre. 

Não me parece wzn a razão. Não havia Amaral de confessar o seu horroroso 
urime. Tlnha que negá-lo. Entretanto, em um e outro trechos de sua longa carta. 
percebe-se o fato monstmso. Veja-se este, por exemplo: 
. ... a porém, a outros que se mostraram rebeldes e contrários lhe f m o 3  
render as armas por força fazendo-os ceder da  má intenção com que se estavam 
prevenindo contra os no-. . . h 

S.. . Porbm, a outros que se mostraram rebeldes e contrPLRos lhe fizemos 
render as armas por força fazendo-os oeder da má inten$ía oom que se estavam 
preveninào contra os nossos. . . » 

Que significa render, termo usado pelo criminoso missivista, senão obrigar por 
lneio da força, wagir, constranger. Recorra-se, caso preciso, ao Dicionario dn 
velho EYei Domingos Vieira. 

Noutro trecho da histórica missiva, que Soares de Me10 estampou em sua 
notável obra, antes do referido escritor &ias Golgher, lê-se isto: 

<não bastam os exemplos e castigos para moderar os excessos nos homens. 
principalmente de Serra acima (os Paulistasi, cuja natureza é tão fera como 
b&fbara: se têm acumulados muitos em vários capones de mato, principalmente 
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no Rio das Mortes, sendo cabeças destes perturbadores Valentim Pedroso e outro 
paulista chamado Femando Pais de Barros.» 

Ora, estão ai, com todas as letras, o Capão da Traição e o que de brutal 
ocorreu, sob a chefia do truculento e boçal Bento do Amara1 Cuutinho. para 
quem estava reservado morrer gloriosamente dai a pouco, no Rio de Janeiro, 
batendo-se bravamente contra o marinheiro francês Duguay Trouin. 

Pois bem, chegadas ao Governador Dom Fernando Lancastre as noticias de 
tudo o que estava sucedendo nas Minas, ele partiu para acolá, à frente de quatra 
companhias de Dragões, a fim de submeter os facinorosos insurretos. O chefe 
dos Emboabas. Nunes Viana, avisado com bastante antecedência, preveniu-se, 
reunindo para receber o Governador quatro mil Emboabas ameasadores. osten- 
tando armas de fogo fortemente municiadas. Esse aparato mavórcio amedrontou 
de tal forma a autoridade lusa, que, sem nada fazer, se retirou para o Rio de 
Janeiro. 

Nunes Viana, temeroso das consequ@ncias, inteligente, ardiloso, resolveu man- 
dar ai rei português, D. João V, o satânico Frei Francisco Menezes, com pro- 
testos de fidelidade, acompanhados dos quintos de ouro atrasados, o produto de 
copiosa finta feita entre os reinóis, além de ricos presentes. 

Com tal suborno, pretendeu o astuto Viana fugir à responsabilidade dos 
nefandos crimes cometidos contra os legítimos proprietários de terrenos auriferos 
situados nas montanhas. 

A tática coroou-se de pleno êxito. Aos 7 de novembro de 1709, foram todos 
os Emboabas indultados por Alvará-Regia. 

Aliás. antes disso, o novo Governador Antonio de Albuquerque de Carvalho, 
com rara habilidade, conseguira, indo às Minas, à frente apenas de sua guarda 
p e d ,  depor o rico ditador, que se retirou para o sertão da Bahia, onde possuia 
abastadas propriedades rurais. 

Manuel Nuneç Viana, após a retirada para a Bahia, chegou a merecer das 
autoridades lusas importantes incumbências. Preso e remetido para Lisboa, certa 
vez, de lá  regressou, decepcionantemente, agraciado, absolvido, e com o hábito 
de Cristo. 

O EPIS6DIO FINAL DA GUERRA 

As mulheres de São Paulo não puderam conformar-se com a retirada dos 
Paulistas, o abandono de suas propriedades tão trabalhosamente conquistadas; 
e o massacre de seus conterrãneos, apesar de humildes, no Capão da  Traiçáo. 

Quem prirnein, a relata, aliás, ironicamente, é o velho e pomposo escritor 
Coronel da Rocha Pitta, em História da América Portuguesa 

Lembre-se que esse autor não morria de amores pelos pauiistas e era um 
exagerado adulador dos monarcas e autoridades lusas. 

Foi o c a o  que as mulheres paulistas, máes, esposas, filhas, irmás e noivas. 
desprezando pais. maridos, filhos, irmáos e noivos, que regressavam maltratados 
das distantes montanhas das lilinas, exigiram destes o compromisso de 16 torna- 
rem para vingar m prejuízos morais e materiais sofridos pela gente de Pira- 
tininga. Os Paulistas, diz Rocha Pitta, foram recebidas <com desprezo até das 
próprias mulheres, que blasonando de Pantasiléias, Semiramis e Zenóbias, os 
injuriavam por haverem abandonado as Minas. 

Todavia, a maioria de nossa gente não queria propriamente vingar-se; o 
que desejava era fazer voltar às suas propriedades, acolá, além d a  formidável 
Mantiqueira, aqueles muitos que de lá haviam sido desalojados pelos atrevidos 
intrusos. Do governa da  Metrópole não vinham as pravid&ncias suplicadas. Os 
ânimos cada vez mais se exacerbavam. A carência de sal, o seu preço desmedido, 
aumentava a aflição, o sofrimento do infeliz povo. 

Afinal, explodem os planaltinos. Não acreditavam em que as socorresse o 
governo, estavam abandonados a si mesmos. Ajuntam-se em torno da  Pequenina 
casa da Cãmara, em exclamaçóes que bradam pela punição por suas próprias 
mãos. A justiça estava longe de Ihes fazer devolver o que lhes fora extorquido 
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nas minas. Tinham sido miseravelmente esbulhados. Exigiam a pena de Taliáo. 
Violência Dara vinear a vial8ncia. 

~ ~~-~ ~ ~ 

Acabaiam esc3ihendo a Amador Bueno da Veiga,, bisneto de Amador Bueno, 
O Aclamado, para arganizar e chefiar uma expedição armada contra os Emhoabas. 

Os vereadores, cientes e obedientes à resolução do povo, abrem-lhe as portas 
da Câmara e lavram um teimo (10 abril de 17091, assinado pelos mais exal- 
tados. 117 Paulistas de prol (Atas Ca.Al., pg. 1901, entre eles o próprio Amador, 
aliás, constrangido, o3mo o declara. 

Cerca de cinco meses após. tempo tido como suficiente para o aprestamento 
da expedição, Amador comparece à Câmara, duas vezes, a 22 e 24 de agasto. 
para declarar que aceitara o c3mando para coagir pacificamente os forasteims. 
a devolverem aos Paulistas as suas fazendas, créditos, escravos etc. 

Atendendo à interpelação do vereador procurador, aprovada pelos demaia, 
declarou manter o que havia dita antes, acrescentando que, só lutaria pelas annas 
se os levantados quisessem roubá-los, desilrmá-Ias ou matá-los (como tinham 
feito). Dentro do final da declaração de Amador, vê-se de corpo inteiro o epi- 
sódio do Capão da Traiçáo - desarmá-los e mas-10s. como tinham feito. 

Na bela manhã de agosto. marcada. partiu a expedicão, reunida, ruidosa- 
mente, no Pátio do Colégio e arredores. Os chefes, a cavalo, os subalternos e 
demais combatentes, a pé. 

Aos expedicionários da Vila de São Paulo reuniram-se grupos aguerridos 
de Itu, Parnaiba, Sorocaba, Jundiai, etc. Pelo penoso e extenso trajeto, ao longo 
do Paraiba, incorporaram-se pelotões de Ilogi das Cruzes, Jacarei, Pindamo- 
nhangaba, Taubaté e Guamtinguetá. Somaram cerca de mil e trezentas homens. 
Serviu talvez de capelão o santo Padre Belchior de Pontes, amigo inseparável 
da casa de Amador. 

Depois de quase dois meses de caniinhada pelo Vale do Paraiba, surge-lhes, 
em Guaratinguetá, o novo governador. já referdio. Coelho de Carvalho, de volta 
das montanhas, que e15 supunha inteiramente pacificadas. 

Determina a Amador que náo prossiga e faça voltar a sua expedição para 
São Paulo. A m e a p  e promete. sem conseguir o intento. Desrespeitado, ofendido, 
ruma para o Rio de Janeiro, atravessando rápido a Serra do Mar e tomando em 
Pa,rati, no mar, uma falua para a Guanabara. Mandou; sem dúvida, prevenir 
pelo novo caminho, mais ao Norte. e mais curto para a3 Minas, os Emboabas. 
E socorreu-os com os seus famosos e bem fardados Dragóes. Isso significa que 
O governador ficou com oç Emtoabas. contra os Paulistas.. . 

Enquanto isso, a expedição dos Pauliçtas, impávida, galgou a formidável 
Serra da Nantiqueira, pela garganta da Embaú, e surgiu nas Minas, atingindo 
a hoje cidade de P o u o  Aito, a cento e cinquenta quilômetros do Rio das Mortes 
(Ponta do hlorra). Acolá cs esperavam as Emboabas, comandados pelo arrogante 
Ambrósio Caldeira Brant. 

Em marcha heróica, já a experli~ão de mais de 1.300 homens, havia ven- 
cido, de S. Paulo até ai, cerca de 300 Kms. Tinha que caminhar ainda mais de 
I50 Kmç. para topar com os Emboabas. Quer dizer que a expedição pemrreria 
um total de 450 Kms. Brutalidade para o tempo! 

Esse Ambrósio descendia de D. João 111. Duque de Brabant e era casado 
com mulher de São Paulo, sendo pai de Felkberto Caldeira Brant, o célebre 
contratador de Diamantes, ù3 Tejuca, e avb do Alarquês de Barbacena. 

Em Pouso Alto, Amador recebeu atrevida e ameaçador bilhete de Ambrósio: 
- «Sáo tarde a vir as Dfinas com sua gente, para ser devidamente castigado.» 

Eçse bilhete foi sea ido  de outro para São Paulo, a Domingos Cândido, 
mais ameaçador que o primeiro. 

Após a parada da tropa, em Pouso Alto, iá marchou ela, confiante, em 
busca do inimigo. Luis Pedross, que comandava uma das alas, premedita e ante- 
goza o encontro. para ele, vingativo. 

Com mais quatro ou cinco semanas, avistou-se, do alto da serra, Ponta do 
>Iorro, o casario alvacento em torno da humilde capela. Chegada a expediçáo 
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ao sitio escolhido, envolve o arraial. E quando ia desfechar-lhe tremenda 
arremetida, com êxito indiscutivel, abandonou o recinto o arrogante Ambrósio e, 
no seu cavalo, a frente de pequeno esquadrão, propóe-lhes a paz e, consequen- 
temente, a permiççáo para que os paulistas fossem reintegradas em suas pro- 
priedades. 

Talvez estivesse assim resolvida e satisfeita a magna misáo de Amador 
Rueno da Veiga, conforme sua declaração na vereança de agosto de 1909: no 
seu ânimo era introduzir ans seus naturais naquela sua antiga posse, o que havia 
de fazer por meios Lieitos, e em tom pacifica, mas que havendo alguma oposi* 
alterada e quisessem os levantados com aquela costumada ousadia roubá-los, de- 
sarmá-los ou math-los, como tinham feito (o episódio do Capão da Traição), 
que em tal caso era natural a defesa, etc. etc.», ou seja, a luta, a guerra. 

Diante disso, Amador não lutou, fez a sua gente baixar as armas. Todavia, 
wm essa ordem não concordou o vingativo e intrépido Luls Pedroso, que coman- 
dava uma ala da expedição e desfechou contra Ambrósio e seus comandados 
tremendo ataque, conquistando, sem demora, o arraial de Ponta do Morro, redu- 
zido o inimigo a um fortim, bem colocado em ponto soberano. 

Durante quatro ou cinco dias, sofreram os Emboabas, cada vez mais min- 
guados, o ataque femz daquela ala dos Paulistas, mmandados por Pedroso, senho- 
res absalutos dos inimigas, sucumbido3 pela fome, pela podridão dos cadáveres 
amontoados e desvairamento de desgraçadas mulheres e crianças, mal abrigadas. 
Anunciava-se a vitória total dos Paulistas, os sitiados rendiam-se. 

M a v i a ,  ouçamos Machado de Oliveira, em seu Quadro Histórim da  Pro- 
víncia de São Paulo: 

*Houve suspensão d'armas para tratar-se dos termos de uma capitulação, 
que teria por base a entrega do fortim, armamenti e de quantos nele se achas- 
sem, exigindo unicamente os sitiados a segurança de suas vidas. A negativa dos 
paulistas a esta última candiçáo foi unânime e peremptória (o autor refere-se 
evidentemente aos chefiados por Luís Pedmso), dominando neles as dolorosas 
recordações do Capão da Traição.. . Os emboabas, como era de esperar, náo 
se sujeitaram a tão atrós condição, desistiram da proposta conclusão da luta, 
e as coisas tomaram o mesmo vé aue antes.> . . 

Continua o mesmo insuspeito autor, confirmado por Júlio Ribeiro, o autor 
da bandeira de S. Paulo: 

«Por missivas que aos sitiados arremessavam em frechas alguns da povoação, 
dissidentes das decisões de Pedroso, sabiam eles da sorte que Ihes esperava em 
caso de rendição a discrição dos sitiantes: e conquanto isso, insistiam aqueles 
na proposta de suspensão d'armas. ao que os mais obstinados da parte wn- 
triria respondiam com fuziladas e impropérios. negando-se cruelmente ao último 
pedido que fizeram Aqueles, de, ao menos, deixarem o passo livre a suas mulheres 
e crianças que se retirariam do fortimu. 

<Levados OS sitiadas ao último desespero, determinaram morrer antes pele- 
jando em campo como valentes, do que perder a vida como cobardes, no recinto 
do forte% 

Teimando nessa deliberação, os sitiados, lançando a r d i  e riscos tremendos, 
tentaram nova surtida, em que vieram a perder mais oitenta homens contra 
apenas oito dos sitiantes. 

Decorrera em tudo uma semana. Amador Bueno da Veiga, discordando de 
Pedroso e consultando naturalmente os que lhe confiaram o comando supremo, 
deliberou tornar para São Paulo. N h  se lhe facilitava cumprir os propósitos de 
sua mis-. a não ser que terçasse armas com os seus próprios conterrâneos, acres- 
cidos. naturalmente, dos dissidentes das vilas de Taubaté e Guaratinguetã, que 
voltavam à. sua velha e irrefreável emulação.. . Adotar essa hipótese, seria 
guerrear irmãos. Repeliu-a com repugnáncia. O mais razoável parecera-lhe 
retroceder imediatamente para o Planalto. 

Assim fez o grande chefe, seguido dos seus mais fiéis comandados, que 
representavam o grosso da expedição. 
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Quando desceram do céu os véus da noite, os que ficaram a pelejar cairam 
em si. Convictos de já haverem castigado duramente os Emboabas e vendo a 
parte maior da expedição obedecer às  ordens de Amador e retirar-se para São 
Paulo; sabendo mais de que iam chegar a favor dos adversários, para poupá-los 
de pior chacina, forças militares mandadas do Rio de Janeiro, através do novo 
caminho, pelo governador Antônio de Albuquerque, e ajuntarem-se a formidável 
exército reunido noutros sítios das Xinas; acrescido tudo do tormenm das pri- 
meiras chuvas tempestuosas e do mau prenúncio das enchentes apovorantes dos 
rios, Luis Pedroso e os seus pelotões seguiram as pegadas de amador Bueno da 
Veiga, pondo-se em marcha, de madrugada, para Sáo Paulo, sem que os próprios 
adversários, em número minguadíssimo, já virtualmente esmagados. o pres- 
sentissem 

Rocha Pitta, sempre de mau humor para com os Paulistas, sem embargo, 
assim resume, num parágrafo, quanto se pasou: 

<Mais de oito dias estiveram os Paulistas constantes em bater os forasteiros, 
e cansados ou satisfeitis de haverem constrangido aquele povo a não sair dos 
limites da  sua pequena circunvalaçáo, e dos golpes que lhe imprimiram nas 
vidas, posto que muito ã custa das suas, correu entre eles uma voz de que todos 
OS povos das Minas os buscavam com tão numeroso exército, que lhes não po- 
deriam resistir, e determinaram retirar-se para São Paulo; conselho que em 
uma indistinta e confusa madrugada executaram com tanto silêncio que não 
foram sentidosn . 

Mas já nos parágrafos 47 e 48 do livro nono, o luxuriante historiador baiano. 
que neste ponto oferece mais um depoimento do que propriamente a história, 
descarnba para a zombaria, no que, lastimosamente, o adotou o sereno mineiro 
Di ogo de Vasconcelos. quando, narrando a perseguição levada a efeito pelo novo 
e tremendo exército dos Emboabas n n t r a  os Pauliitas, em retirada, explica 
não haverem estes sido alcançados, porque «tinham atada asas aos pés». 

Seria o caso de acrescentar-se. se propenso ao debique da  natural desforra: 
ou porque os Emboabas viessem em passos de tartaruga.. . 

Por estas e outras é que perfilhamos a reprimenda de Pedro Taques, aga- 
salhada p r  Afonso Taunay, quando reprova no Coronel Sebastião da Rocha 
Pitta, a prodósito de outros pontos hlstóricos, escrever sem a liação dos documen- 
tos, escrever mais por vaidade do que pelo zelo, fazendo-o em muitas matérias 
por informação de apaimnadas. O próprio Pereira da Silva, seu biógrafo, qu- 
não regateia elo& para com o escritor lusa-baiana, afirma que anão está isenta 
a sua obra do grave defeito de dar como verdadeiras alguns fatos, que exame 
rápido ou ligeiro raciocinio teria declarado faisoç e até inverossimeis». 

Já não queremos trazer ã balha contra o autor, «na berIinda», os periodos 
csndentes de L Soares de Melo, estribado em Santos Vilhena. 

A verdade real com relação ao retrocesso dos paulistas parece outra muit3 
diferente. Ainda está por se fazer o estudo definitivo do drama confuso da 
guerra contra os Emboabas, sobretudo na segunda parte, disse com razão Paulo 
Prado, em aPaulistica». - Neste lance, como em todos os demais, não se rende 
justiça aos filhos de São Paulo. 

Bipartidos em colunas, os exmdicionárioç paulistas a despeito de castiga- 
dos pelos temporais diluvianos de Fevereiro, e quiçá Março, as quais tornam 
montanhas ainda hoje intransitáveis, executaram a retirada, essa dificil Dpe- 
ração de guerra, com admirável perícia. 

Da vez passada, quando comandados por Vaientim Pedmso de Barros e Pedro 
Pais de Barros, a sua cauda pagara o tributo terrifico da dantesca cena do 
acapão da Traiçáo». Mas, agora, não. Esça marcha à ré emociona tanto 
quanto as  mais belas páginas históricas da assunto. pela ausência do sacrifício, 
que se saiba, de um s6 combatente de qualquer das duas colunas em que os 
bandeirantes se fracionaram. 

Todos chegaram com os seus pendóes e insígnias desfraldados, guardando 
ordem e disciplina. ao campo de Piratininga. Po contrário não os acolheriam 
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com boa sombra as suas mães e esposas, as suas noivas e irmãs. Os próprios 
historiadores contririos aos Paulistas, quando noticiam o que ele chamam fuga 
e covardia, narram que aqueles expedicionários arribaram a São Paulo, a ã o s  e 
salvos>. Ora, o supremo objetivo a que obedece qualquer tropa em retirada é 
chegar, «sã e salvan, ao ponto desejado. Foi o que os guerreiros do século XVIII 
lograram praticar com pericia e fortuna, sem embargo da  tensa perseguição do 
formidável exército dos Emboabas. Só a critica despropositada. discordará deste 
conceito. Ou. então, os Paulistas voltaram quando quiseram, livres e desemba- 
raçados de movimentos. totalmente incólumes, e oileticamente integras, depois 
de pregarem nos adversários uma lição tremenda, o que também não deixa de 
ser uma retirada. 

De qualquer modo, Luis Pedroso, o vingativo, e sua grei. vieram contentes, 
recolhendo-se exultantes aos seus pagos, visto como cumpriram aquilo porque 
ansiavam, na desforra horrenda que tiraram dos Emboabas. O seu espírito exa- 
geradamente nativista, despertara-se e expandira-se, dando-lhes oportunidade 
para o desabafo de sangue que premeditaram. 

Por sua vez, Amador Bueno da Veiga, amigo de Portugal. respeitador do 
seu Rei. mesmo errado, fiel ã dinastia de Braganea, sob que nascera e por quem 
o seu blsavô, em momento periclitante, dera o seu apoio; demais, cultivando os 
principias de humanidaâe e de f B  cristã e desejando cumprir os cmopnimisso; 
em nome das quais chefiara a expedição, não voltou exultante de alegria aomo 
o seu destemido companheiro e wnterraneo, mas trouxe a conformação das 
criaturas que sabem colocar-se acima da cólera animal, dos impulsos da paixão 
desvairada e inconçtmtiva 

Por fim, como já acontecera com os EmMabas, a impossibilidade de punir 
os Paulistas por parte da  Metrópole, envolvida em guerras externas e amea- 
cada de perder parte do litoral brasileiro, visado pela cobiça dos corsários fran- 
ceses, essa impossibilidade, disfarçada em munificencia real, não tardaria a 
baixar çobre os expedicionários. 

E isto, apesar de que o Capitão-General Antonio de Albuquerque Coelho, 
em carta de 10 de abril de 1710, respondendo ã ordem do monarca de procurar 
congraçar e compor todos os revoltados, se entremostrasse infenso aos bandei- 
rantes pelo ressaibo do agravo deles sofrido. em Guaratinguetá e nos sucessas 
da região do Rio das Mortes. 

Mas Antônio de Albuquerque, maneiros0 politico, não iria por esse ressen- 
timento pessial sacrificar os intentos do trono. E colocou de novo toda a sua 
inkligência e diligencia ao serviço do seu amado soberano, que, embora no fundo 
do coração devesse detestar os Paulista, não queria por inimigo um povo deste- 
mero93 e aguerrido com que a coroa contara e ainda havia de contar para todos 
os momentos dificeis da Colônia. 

Esse interesse levou D. João V, tido pelo História como um dos piores ma. 
narcas e o seu ninado como dos mais bngoç de Portugal, a oferecer ao nosso 
Senado da Câmara o seu mais pomposo retrato. 

Falemos, agora, um pouco de Amador Bueno da  Veiga, o vulto principal do 
lado de São Paulo na Guerra com os Emboabas, que se distinguiu em a nossa 
Hist6ria Colonial, como o único vulto que chegou a merecer de seus conterrâneos 
e a exercer esse titulo: «Cabo-Maior e Defensar da Pátria». 

Tal distin~ão basta para atestar-se a sua importsncia, o seu prestígio entre 
os já chamados Paulistas, antes inclutdoç no adjetivo gentilicio vioentinos. 

O próprio adversárh das Paulistas Sebastião da Rocha Pitta, quando se 
refere &quele lider, declara-o apessoa entre os Paulistas de maior reputaçS.0 no 
valor e na prática das armas». 
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Bisneto de Amador Bueno, o <Aclamado>, herdou de seus gloriosos ascen- 
dentes as qualidades de bom-senso, lealdade e clarividência, que marcavam 
aquela imlvidável figura seiscentista. Mas, Bueno da Veiga, aliava a esse 
feixe de predicados o de not&vei sertanista. 

Perlustrou todo o território das Minas. sendo um dos homens que abriram 
o movo caminho> para elas, que se chamou do Garda. 

Conseguiu, no final de sua utilíísima vida, tornar-se, pelo seu trabalho, e 
atividades no sertão. o homem mais rico da Capitania, ou tão opulento quanto 
o chamado Creso Paulista, ou seja, o Padre Guilherme Pompeu de Almeida. 

Mas, sobre este, que não pamu de um sibarita, um gozador de riquezas, 
um onzenário, vivendo no luxo e na grandeza, em sua vasta propriedade de 
Araçariguama, Bueno da Veiga nunca ostentou opulência, levou existência simples 
e acolhedora, quer na sua fazenda de Guarulhos (Baquiruvu), quer na sua casa 
da Vila, que se situava no canto esquerdo da Praça Clóvis, com a Avenida Rengal 
Pestana. Piedoso, um dos assíduos frequentadores de seu lar, era o santo Padre 
Belchior de Pontes. 

Amigo da instrução, que aliás ele possuia em grau elevado para o tempo, 
dotou o Colégio dos Jesuítas, quando ameaçado de fechar as suas portas, com 
20.000 cruzados (oum), pedindo a troco, apenas, o direito de ser enterrado na 
histórica igreja, - barbaramente demolida em 1896 e que agora se pretende 
reerguer. 

Falecido em trabalhos no sertáo do Rio Mogi Guaçu, em novembro de 1719, 
O seu corpo, trazido em rede costumeira, carregada por escravos. fiéis e amigos. 
foi inumado em São Paulo, na Igreja do Colégio, conforme determinou em 
seu testamento, lavrado em 18 de junho de 1718, dezesseis meses antes de sua 
morte. 

Publicou-se esse documento inédito, até então, na 2* edição de CABO- 
-iviAiOR DOS PAUIJSTAS, e o seu inventário. também Inédito, na última 
Revista do instituto Hislórieo. 

Tem-se a impressão que Bueno da Veiga, segundo se depreende daqueles 
documentos em confronto mm outros, foi dos homens mais ricos do Brasil, até 
o final do setecentismo. 

A história da Guerra dos Emboabas aí ficou, num breve resumo, o maia 
verdadeiro possível, até o presente. 

Nutro a conviciáo de que os Paulistas psdem e t6m o direito de se orgulhar 
de seus antepassados que, nas distantes montanhas das Minas Gerais, lutaram 
com heroismo pelo seu direito e pela Pátria. ameaçada de se fragmentar. 





O PLANALTO PAULISTA NO PERIODO 
COLONIAL 

Fausta Ribeiro de Barros 

CAPlTGLO I 

A S P E , m S  BTSICOS 

a) O relévm 

O Estado de S. Paulo apresenta quatro áreas fisiográficas bem caracteri- 
zadas: uma faixa costeira, uma faixa acidentada que é parte do maciço atlântico. 
o vale do rio Paraiba e o planalto. Quanto ao vale do Ribeira é ele, indiscuti- 
velmente, individualidade hidropáfica, mas, como expressão de relêvo, parede-nos 
ser apenas um acidente do maciço atlãntico no sudeste paulista. 

Afaixa costeira é formada: a) pela plataforma continental coberta de águas 
maritimas; b) pelo litoral, estreito ao norte e mais largo ao s ul. contendo Praias, 
picos de emersão, ilhas de sedimentação, manguesais; c) por fim, as escarpas 
da Serra do Mar. 

A faixa acidentada do maciço atlântico é constituida pela presença das 
serras do Mar, de Paranapiacaba e da Mantiqueira. Ali o relévo é montanhoso 
ainda que modesta em suas altitudes as quais tem uma cota mMia de 800 metms. 
mrn exceçãa das grandes e poucas proeminências. 

O vale do rio Paraíba, ladeado pelas elevações abruptas da Serra da Man- 
tiqueira, na face norte, e pelas colinas em meia laranja da Serra do Mar, na 
face austral. Na centro estendem-se as estreitas planicies por onde corre o rio 
Paraiba na alongada brecha aberta pela dinâmica telúrica na crostra terrestre. 

O planalto paulista ocupa 70% do Estado bandeirante. Costuma-se dizer 
que o dono da Serra do mr constitue o rebordo oriental do planalto Paulista 
à vista do oceano, o que é apenas força de expressão. Na realidade, o planalto 
inicia-se na face interna do maciço atlântico, onde é tipicamente movimentado, 
isto é, cheio de morras, colinas, vales pequenos. Depois o planalto se inclina 
suavemente para a grande oeste, num amplo relevo horiwntal, ora em chapadóes 
levemente ondulados, ora em e s p i g k  diviuires discretamente assinalados na 
topografia regional. Uma depressáo par erosão corta o centro do planalto, na 
direção nordeste-sudoeste, balisada por morros testemunhas como os de Itirapina 
e de Torre de Pedra, e limitada pelas encosta de Carumbatai e de Botucatu. 

Cada uma destas áreas fisiográficas orientou e condicionou, geograficamente, 
a marcha dos nos e dos homens em suas f u n w s  e em seus destinos. 

b) Keeursos minerais do plsnalto 

Já se pode prever que, num futuro não mui longe, toda e qualquer forma- 
ç&o geológica será uma riqueza potencial a ser transformada em energia e em 
mat6ria prima industrial. Todavia, no periodo colonial, o planalto psulista não 
ofereceu perspectivas favoráveis & pesquisa mlneral de pronto interesse econb 



180 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRiFICO DE S .  PAULO 

& 
mim. As jazidas de ferro de S. João do Ipanema começaram a ser exploradas 
no advento do Primeiro Império. enquanto o ouro só foi prmurado e extraido na 
faixa acidentada do maciço atlántico. especialmente no Morro do JaraguB e no 
vale do Ribeira. 

O oeste do planalto é recoberto por arenitos de origem sedimentar. A leste 
ocorrem formações em folhelhos, cuja prospecção revelou f r m  cabedal oleifero. 
NO centro, ora em profundidade recoberta, ora aflorando, os gigantescos derrames 
de diabase, contendo como riquezas minerais o õxido de ferro da terra roxa, e 
traços de cobre. 

O geólogo brasileiro Djalma Guimarães ensina que, no decorrer do gmnde 
drama plutõnica do surgimento das serras e corüiiheiras. criam-se condições es- 
peciais para qões  e reações geoquimicas e geofisicas, não apenas de metamor- 
fismos, mas. também, de mineralização. Isto quer dizer que quanto mais aciden- 
tado for um pais maiores serão os seus recursos minerais, e que a cada nova 
formação orográfica deve corresponder uma renovação mineral. De fato, os 
grandes enrugamentos da litosfera abrem fendas que dão pasiagem a massas 
mag maticas e a vapores de alto poder mineralizante. Assim. o novo contingente 
de matéria vária. provinda do interior do planeta. sofre alterações físicas e quí- 
micas capazes de provocar a formação de valiosas riquezas minerais. 

Aplicados esses conhecimentos ao planalto paulista, f e i l  é raciocinar e con- 
cluir pela sua pobreza mineral. E poniso mesmo a província bandeirante foi 
muito pobre no período colonial. 

c )  Características do clima 

O clima do planalto é tropical. E mais dmido no rebordo oriental, onde as 
precipitaçaes pluviom6tricas chegam a 1.500 milímetros, além de contar com as 
massas de vapor dágua da infra atmosfera, vindas do maciço atlãntico. O oeste 
é mais sem não ultrapassando os 1.200 milímetros anuais. 

Os verões marcam o período de chuvas regulares e abundantes; seus dias e 
noites são sempre quentes, com temperaturas de 20 a 36 graus. 

O outuno e a primavera apresentam tardes e manhãs frescas com tempera- 
turas de 15 graus: noites agrad8veis pelos 18 graus; o sol muito quente, entre 
25 e 30 graus; as frentes polares chegam de 8 em 8 dias, aproximadamente. 
mas nem sempre descem à superfície da terra; chove pouco. 

O inverno é, normalmente, sèco; suas manhãs e tardes sáo mais frias, 
entre 9 e 12 graus; as noites são bem frescas, entre 12 e 15 graus; o sol 
é quente, pelos 24 graus. As frentes polares são diversificadas em suas direções e 
mais frequentes; quando elas se superpõem, baixam até rentear o chão e pro- 
vocam o fenômeno da geada. 

Convém lembrar que o Tr6pico de Caprlcórnio atravessa o planalto paulista. 
passando pelas proximidades norte da Capital, precisamente no quilômetro 23 e 
meio da via Anhanguera, e que a topografia aplanada do seu relêvo, com altitudes 
de 350 a 650 metros, não ameniza a temperatura. 

Em eras geológicas bem remotas a faixa central do planalto sofreu o clima 
glacial, enquanto que em épocas da aparecimento das atuais forma* botânicas 
naturais deve ter ocorrido um clima semidesértico. Ainda hoje percebe-se na 
depressão de Corumbatái a Torre de Pedra e pela via Castelo Branco, naquelas 
alturas, a presença de micro-centros de baixa pressão atmosférica cuja fortissima 
tiragem de ar  muba grandes massas iimidas, impedindo, destarte, maiores preci- 
pitaçóes aquosas. 

d )  Paisagens bot&nicas 

As floresta s indicam boas terras agrícolas, valioso cabedal de água de imbi- 
bição, além de constituirem riqueza vegetal. As paisagens campestres eram uma 
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atração permanente dos povos pastores e foram sempre clareiras abertas ao livre 
trânsito dos homens primitivos ou civilizados. 

Em Sáo Paulo todo o maciço atlântico se recobria de mata luxuriante, ainda 
que suas madeiras de lei fossem de modesto porte. No planalto as  matas para- 
náicas em terra roxa ostentavam gigantes vegetais, wm um a dois metros de 
diâmetro, ao passo que as florestas em arenitos poçsuiam menos árvores de grande 
porte mas ocupavam áreas muito mais estensas. 

Durante o período colonial âs paisagens botãnicas foram pouco alteradas 
pelo civilizado, pois a lavoura do café se encontrava em fase embrionária. O 
grande inimigo das associações vegetais e do seu meio ambiente era o fogo. 

Podemos mapear algumas áreas campestres de maior importância tanto no 
povoamento do planalto por criadores de gado em campos nativos, como na aber- 
tura de trilhos e caminhos ant iss ,  indígenas ou sertanejos, a saber: 

a)  De São Paulo a Botucatu, Avaré, Campos Novos do Paranapanema, rumo 
ao norte do Paraná e ao centro-sul de Mato Grosso: 

b) De São Pado a Mrocaba, Itapetininga, Faxina rumo às provincias meri- 
dionais e ao Paraguai; 

c) De Sáo Paulo, atravessando matas das serranias do Jaraguã e do Japi, 
a Jundiai, Campinas, Itirapina. São Carlos, Araraquara, rumo ao planalto central. 
partieuiamente a Mato Grosso, pelo triângulo mineiro: 

d )  De Campinas a Mogi Mirim, Casa Branca, F'ranca, rumo ao centro e 
norte de Minas, ao vale do rio São Francisco e a Goiaz. 

Resumindo: uma área de campos rumo a oeste, uma rumo ao sul, duas 
rumo ao norte. 

GEOGRAFIA DA OCUPACAO 

A topografia do planalto não ofereceu fatores disjuntivos quer às excursles 
arrojadas dos bandeirantes, quer à marcha do povoamento realizada pelos criado- 
res de gado em campis nativos ou, ainda, pelos agricultores em terras sertanejas. 

A leste do Estado a geografia da ocupação foi condicionada ao determinismo 
geográfico do relevo, pois a Serra. do Mar e a da  Mantiqueira eram fatores dis- 
juntivos que impediam a ocupação panorãmica. Daí terem os primeiros povoado- 
res limitado a agricultura e o pasbreio às estreitas planicies encaixadas ao longo 
do rio Paraiba, ou nas encostas e vaies ingremes mais próximos. Pelas gargantas 
da Mantiqueira o pioneiro subiu a serra e alcançou o planalto acidentado de 
Minas Gerais. Para o mar tornaram praticáveis dois ou três caminhos bem 
difíceis 

Já o relêvo movimentado do rebordo oriental do planalto, recostado sobre a 
face interior do maciço atlântico, especialmente na ilharga da Serra de Para- 
napiacaba, fez imperar um bem pronunciado isolacionismo topografieo que seria, 
em todos tempos, refletido na geografia da ocupação humana. 

b) O indio como obstáculo: 

A geografia histórica da ocupaçáo ensina que o invasor de terras habitadas 
domina o habitante natural pelo emprego intensivo e persistente da  força ou da 
cultura. 

O emprego da força é próprio da  politica de ocupação ou mlonizaçáo Por 
substituição, uma vez que essa Mcnica provoca o extermínio dos habitantes m i -  
dentes. Póde Omrrer a permanência de pequena população remanescente, resi- 
dual, em três casos: a) pela tolerância; b) pelo desconhecimenio de sua pre- 
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sença: c) pela proteçáo deliberada como relíquia biológica ou como reserva de 
contingente necessário ou seja util. No caso dos índios americanos seria pmteçso 
de uma relíquia antropológica. 

O emprego da  cultura dominante traz um contigente de fatores e condições 
extremamente complexo. O equipamento cultural do invasor vence sempre que a 
populaçãn residente é, nesse aspecto, inferiorizada por não ter ou haver perdido o 
seu equipamento técnico prbprio para a competição. Entra também em grande 
conta a alteraçáo d.J habi ta  natural produzida pelo invasor, seja &te guerreiro ou 
imigrante pacífico, porém atuante. No campo da geografia econômica local a alte- 
raçáo do habitat elimina as eondiç&s para sobrevivência da populaGão residente 
uma vez que ela não se adapte 2s novas conjunturas fisicas e sociais. 

O dominio cultural, na geografia da ocupação, não pressupõe a política de 
substituição como necessária. Ao contrário, ela permite a convivência, a misce- 
genação, a reciprocidade, a oolaboraçáo, deixando por conta da  sorte, para um ou 
para outro, a primazia do mando, da  diretriz, do governo. Daí póde advir uma 
nova variedade étnica, um povo, uma sociedade, uma nação. 

Quando o europeu chegou ao continente american.3 o mundo ali já estava 
feito. Cabia-lhe destruir a harmonia da Natureza para humanizá-la a seu bel 
talante. E êle começou a sua grande tarefa pela dizimaçáo do homem nativo 
que era pouco mais que uma espécie zoológica sem grande cabedal técnico de 
agreçsão ao meio fisico e biológico em que vivia. 

A população indigena do território paulista, na época da descoberta. do 
Brasil, encontrava-se em estágio cultural rudimentar, sem nenhuma possibilidade 
de instalar e organizar aglomerados urbanos. As suas maiores e melhores con- 
c e n t r a ~ & ~  comunitárias não passavam de simples aldeias sem os requisitos de 
perpetuidade, defêsa, higiene, recreatividade, ensino, comércio. Da coleta, sem O 

que colhêr. Da pesca, sem apetrechos eficientse. Da caça, sem grandes reba- 
nhos de  animais de médio ou ed grande parte. Do pastoreio, nada criavam. Da 
apncuitura, sem maquinaria, sem animais de tração e de carga, sem recursos 
para armazena,mento e conservação. Na verdade só existiam uma lavoura pre- 
cária e uma indústria caseira de interesse tribal. 

Entre 2.s PopulaÇõeS indigenas da grande nação guarani continental devia 
imperar não a migração constante, mas a transumância estaciona] para coleta, 
caça e Pesca. Um movimento periódico de ir e vir. Testemunhas evidentes 
dessas transumâncias são os câsqueiros e sambaquis do litoral, bem como os 
restos de cazinha e construções funerárias do pantanal de Mato Grosso e dos 
alagados platinas. 

Tomando-se a população indigena como obst&cuio, póde-se me lu i r  ela atormen- 
tou a paz dos primeiros povoadores, mas não ofereceu resistência capaz de, por 
si só, retardar o Wvoamento do planalto. W convívio wm os paulistas e dos 
cruzamentos com êles havidos, legaram pequena bagagem cultural e discretos 
fatores étnicos. E forçoso registrar que os kaingangues do nxte do Paraná, por 
volta do ano de 1750 invadiram o oeste paulista. do Paranapanema ao rio Tietê, 
e ali ficaram bravios até o ano de 1912. 

C )  O povoamento 

Qual teria sido a marcha do prvoamento em territóri3 paulista no período 
colonial ? 

Tem-se a impressáo que as homens mais esclareoidas, como João Ramalho 
e os jesuitaç, teriam recebido informa~ões sobre onde, apn3ximadamente. passaria 
a linha astronômica demarcatória dos limites de Portugal e Espanha. 

Quando a 29 de junho de 1552 o padre Leonardo Nunes escreveu, de São 
Vicente. ao provincial padre Manoel da Nóbrega, dizendo da chegada ali de 
espanhóis vindos por terra do Paraguai e à3 Perú. ,Nóbrega decidiu deslocar-se 
definitivamente para a Capitania de S. Vicente. O governador Gera1 do Brasil 
autorizou a fundação de S. Paulo nos campos de Piratininga, mas impediu que 
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Nóbrega fosse estabelecer casa, como tentou repetidas vezes, a cem léguas pars 
dentro do continente, rumo ao Paraguai. 

A partir da descoberta de Colombo várias foram as expedições niuticas de 
reconhecimento das costas do novo mundo, realizadas tanto por portuguêses como 
por espanhóis. Por certo os cosmógrafos dessas expedições calcularam, wm r m 8 -  
vel aproximação. a passagem, pela América do Sul, do meridiano referido no 
Tratado de Toràesilhas. 

Como argumentos em favor desta suposiçáo podemos citar: 

1" Quando Martin Afonso de Souza passou por Cananéia havia ali espa- 
nhóis e portuguêUes. 

2" O espanhol Cabeça de Vaca apeou na üha de ,Santa Caiarina e cor 
ali atravessou o planalto indo a Assunção, por considerar terras de Espanha. 

3 0  - A Espanha tomou posse das terras sulamericanas, na face atlântica, a 
partir das Guianas, ao norte, e do Uruguai, ao sul. 

40 - O mapa-mundi elaborado pelo cartógrafo Maggiolo e publicado entre 
os anos de 1519 e 1522, traça com evidência geométrica o merldiano de Torde- 
silhas, de poio a palo, passando nas alturas de Cauanéia. 

E possível que porisso o sul da Brasil tenha sido relegado a um segundo 
plano pelo governo de Portugal. Só depois que os bandeirantes atacaram de rijo 
as reduçóes jesuiticas espanholas é que se abriu caminho para a dilataçáo das 
fronteiras e para a marcha do povoamento. 

Inicialmente foram os campos nativos e o rio Tietè que orientaram o povoa- 
mento, táo inexpresçivo no primeiro século. Seriam quatro direções seguidas: 

a )  pelas virzeas do rio Tietè rumo ao vale do Paraiba; 
b) ainda pelas várzeas do Tietè, rio abaixo, em direção a Santana de 

Parnaiba até Itú: 

c) pelo vale do Tietè à vista dos campos de Sorocaba e Itapetininga futuras, 
na rota para o sul; 

d) pelo relêvo movimentado da Serra da Cantareira e de Atibáia em dire- 
ção ao norte. 

Coube ao padre José de Anchieta idealizar e localizar aldeiamentos indige- 
nas não só como postos avançados de alertamento contra ataques do selvagem, 
mas como estabelecimentos de referência no inicio das rotas de penetração. Pode- 
mcs lembrar, Guaruhos, Atibála, Santo Amaro. 

Cumpre esclarecer que até a épaca da independência do Brasil a geografia 
de ocupação da solo náo havia produzido O povoamento continuo, com ocupaçSa 
total das áreas florestais, o que só viria a acontecer. na éculo XIX, com a impias- 
tação da  cultura cafeeira. Muito ao cotrário, a geografia da exploração agrária 
colonial caracterizou-se pelo povoamento rarefeito, pela ocupação esparsa das 
glebas de posses e sesmarias. quer com o fito de criar gado em campos nativos, 
quer para feitura de pequenas lavouras de cana e cereais, ou ainda para simples 
homizio de homens de prol que haviam caldo em desgraca com os representantes 
do governo imperante. 

A geografia urbana colonial viu nascerem as cidades por sugestões as mais 
diversas, por exemplo: 

a)  pela presença concentrada de população indígena, numerasa e forte, sob 
a direção do civilizado, f a s e  pionelro ou degredado, como João Ramalho e sua 
vila de Santo André da m r d a  do Camw: 

b) pela intenção deliberada, fruto de estudo do sitio defensável e da situação 
geográfica privilegiada como centro de expansão e de dominio territariais, como 
entroncamento de vias de coniunicacào e de transporte. com,3 núcleo de polari- 
zação econõmica, social e cultural; 6-0 no caso São Paulo; 
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c) ao redor da capela erigida pelo povoador mais importante, como a Fre- 
guezia de Nossa Senhora da Espectação do ó , como Itú, Somcaba: 

d) pela determinação governamental para assegurar éxito nas rotas de domi- 
nio ou de povoamento, como seriam Itapetininga, Faxina, Piracicaba, São Luie do 
Paraitinga; 

e )  nos pousos de tmpa de cargueiros, como São Bernardo: 
f)  nos portas de monçóes como A-itaguaba hoje Porto Feliz. 
Vejamos a marcha do povoamento no território bandeirante, por século, e 

assinalada pelo aparecimento de vilas. 
No século XVI: Santo André da Borda do Campo, elevado à categoria de 

vila em 9 de abril de 1532. São Paulo com festa de funda@ solene a 25 de 
janeiro de 1554. Santana de Parnaiba e alguns aldeiamentos indígenas como os 
de Guarulhos, Mogi das Cruzes, Santo Amam, Bameri, Atibáia, e, provavelmente, 
S. José dos C a m w .  Segundo Teodoro SampBio, já no fim do primeiro século 
S. Paulo possuia 190 fógos permanentes com uma populaçáo de 1.500 habitantes 
e área de povoamento cujo raio não ultrapassava de cinco léguas. Mas podemos 
estar seguros de que havia pioneiros mais avançados. 

No século XVII os povoadores internaram-se mais para o interior. Os bandei- 
rantesrantes, seguindo velhas trilhas indigenas ou abrindo novas picadas, deliea- 
ram longínquas fronteiras e descobriram riquezas que seriam, respectivamente, 
segurança e atrativo para a expansão continentd do B r d  colônia. Surgiram as 
vilas de ItG, Jundiai, Taubaté, Guaratinguetá, Jacaréi, Escada, S .  Roque, Nazaré, 
Somcaba, Pindamonhangaba, SBo João de Atibáia. 

No século XVIII pelos caminhos rústicos das últimas bandeiras de minera- 
çáo, e de pousada em pousada, eram plantadas mças de mandioca, milho, cana. 
Numa ou noutra alguem ficava estabelecido. Cessada a corrida do ouro por volta 
rio ano de 1750, o povoamento do território paulista revignrou-se. O advento da 
Cultura do Caf6 criaria uma f u t u m  vida economica do vale do Paraiba. Nasce- 
ram as cidades de Areias. Bananal, Cunha, Larena, Campinas, Bragança, Mogi 
Gauçu e Mirim, Araritaguaba, Itapetininga, Faxina, São Luiz do Paraitinga, 
Firacicaba, São Pedro do Turvo, Botucatu, S. Bernardo, Apiai, Casa Branca, 
Franca, bem como alguns degredos e postas fluviais como Potunduva, Avanhan- 
dava, Itapura. 

Segundo Daniel Pedm Muller, no ano de 1798 S. Paulo exportou mercadorlaí 
no valor de 1:840$Oüü, e importou do Rio de Janeiro mercadorias no valor de 
144:000$OW, de Santos 4:844$600, de Itú 2:452$800 e do Rio Grande do Sul 
1:84O$WO. 

Somcaba destaca-se como o grande centro de comércio de muares e equinos 
vindas do sul, uma vez que os cargueiros eram o único meio de transporte efi- 

ciente em caminhos tão rústicos da época. Os carros de boi exiglam melhores 
estradas. 

No século XM, apenas em seu primeiro quartel marcado pela independencia 
do Brasil, o café iniciava a sua marcha pelo planalto e ia criando na Provincfa 
as alicerces de uma sociedade de dois extremos: um o da opulência dos fazen- 
deiros de café, e outm o da m s r i a  dos escravas e sitiantes e das populações 
urbanas marginalizadas. 

Como em geografia humana um evento histórico marcado por uma data 
não traduz em si uma expressão sacia1 e econômica. preferimos deixar o ano da 
independencia como ponto de partida de uma nova era e escolhermos o ano 
de 1836 para configurar a pmperidade da província de S. Paulo já sob o regi- 
men monárquico. Para tanto vamos reproduzir um quadro estatístico organt- 
zado por Daniel Psdro Muller, fazendo-se, desde de j&, uma samatória que acusa 
uma exportação no valor de 2.401:976$140 0i5, uma importação de animais no 
d o r  de 1.098.398$000 réis: 588.018 arrobas de caf6 no vaior de 3.674:518$521 
habitantes, só os centros produtores de caf6 somavam uma população de 
273.290 habitantes. 
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O referido quadro estatistiw é o seguinte: 

1\ó vaie do Wraiba Habitantes Arrobas de café 
Locais: 

Bannal 6.708 64.822 
.4r&as 9.469 102.797 
Lorena 9.384 33.649 
Cunha 3.403 50 
Guaratinguea 7.658 22.442 
Taubate 11.833 23.607 
Pindamonhangaba 7.915 62.628 
São Luiz do Paraitinga 6.296 16.200 
S. Jose dos Campos 3.909 9.015 
Jacareí 8.245 54.004 
Paraibuna 3.169 23.322 

No centro: 

Mugi das Cruzes 
Santa Izabel 
Capital 
Santo Amam 
Pnrnaiba 

Interior: 

Bragança 
Atibáia 
Jundiai 
Campinas 
Mogi Morim 
Franca 
Itú 
Capivari 
porto E'eliz 
Piracicaba 
Araraquara 

Zona Sul: 

São Roque 
Soroeaba 
Itapetininga 
Ilapew 
Apiai 

Litoral: 

Itanhaem 
S. Vicente 
Santos 
S. iSebaçtião 
Vila Bela 
Ubatuba 

Valor daRiqueza 
Geral 
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Santas .......... Açucar 
Café 
Fumo 
Toucinho 

Iguape . . . . . . . . .  Arroz 
UbatuÈa ......... Café 

Fumo 
S. 'Sebastião ..... Café 

Fumo 

996.730 ar. 
76.336 " 
20.975$ " 
24.685 '' 
58.835 alq. 
229.373 ar. 
8.082 ar. 
80.121 ar. 
3.832 ar. 

valendo I .  180:115$514 ,, 266:588$169 
101:458$597 
66:897$960 
93:976$000 
512:245$500 
19:396$900 
168:398$600 
12:898$900 

Importaçáo de animais do sul: 

Pelo registro do Rio Negro: 

Muares 20.115 804:600$000 
Cavalos 14.468 W1:488$000 
m a s  6.131 61:310$000 
Bois 200 1:000$M)O 

1.098 :398$000 



CONSOLIDAÇÁO DA OBRA BANDEIRANTE 
- ALEXANDRE DE GUSMÁO 

Álvaro do Amaral 

Após a descoberta das terras da América efetuada por Christavam Colomba, 
a 12 de outubro de 1492, surgiram sérias divergèncias entre os Reis de Portugal 
e da Espanha. decorrentes das diversas .Bulas de alguns Papas, que assim haviam 
procurado evitar que viessem a surgir tais lutas, o que já se esperava, devido às 
exploracões maritimas que Portugal e Espanha vinham desenvolvendo. 

Realmente, a última das Bulas, a denominada «Inter Coeter*», de 4 de maio 
de 1493, do Papa Alexandre VI. vinha impossibilitar praticamente a Portugal des- 
cobrir e se apossar de quaisquer mvas terras. 

Para evitar a deflagração de uma guerra que se apresentava como iminente, 
os Reis de a p a n h a  resolveram nomear seus Embaixadores para, na cidade de 
Tordesilhas, celebrarem um Tratado relativo ao domínio das terras que já tives- 
sem sido descobertas, ou que viessem a ser, o qual foi assinad83 a 7 de junho de 
1494, e ratificado em Setubal, a 5 de setembro. 

Por esse Tratado, o mundo foi divididi em dois hemisférios, por um meridiano 
distante 370 léguas das Ilhas do Cabo Verde, ficando para a Espanha M a s  as 
terras Situadas no Ocidente; e, a Portugal, todas as que se encontrassem no 
Oriente. 

E3se Tratado foi ratificado pelo Papa Júlio 11, pela Bula «Ea Quoe», a 24 de 
janeiro de 1506. 

Caplstrano de Abreu, em «Capítulos de História Coloniain, eForrnaçào dos 
Limites*, escreveu: 

«O arreglo foi meramente formal e teórico: ninguém sabia o que dava ou 
recebia, e si ganhava ou perderia com ele no ajuste das contasn.. . «Surgiram 
e arrastaram-se os debates a propósito da expedição de Martim Afonsi de Souza 
(1530-15331, sempre sob a dupla face de prioridade proclamada por Portugal e 
legitimidade de daminio, alegada por parte de Castela. Em setembro de 32, expri- 
mia D. João 111 a idéia de distribuir em Capitanias hereditárias. o território 
situado entre Pemambuco e Rim3 da Prata;  nas doações feitas mais tarde, aranpou 
apenas at6 38.9 1, à. vista das reclamaçúes espanholas, ou. segundo parece, de 
observações astronómieas de iifartim Afonso de Sausa, assim reconhecendo que 
seus dominios não iam mais longe. 0 s  espanhóis porém estendiam suas pretensões 
mais para o norte. Em 1534, Ruy Mosquera estabeleceu-se no Iguape, repeliu com 
vantagem um ataque de Pero de C+es e saqueou São Vieente; diversos documentos 
oficiais contemporâneos t rawm a linha divisória desde Cananes. e até Sáo Vicente 
para o sul! 

E diz ainda: a x o  sul, a movimento de ocupação se operou com muita lentidã3 
por parte de Portugal, acompanhando o litoral do Paran& e de 'Santa Catarin-i, 
e continuou do mesmo modo, ainda depois de 1640. Por sua parte os espanhóis 
nái3 curaram de ocupar a margem esquerda do Prata, descuido verdadeiramente 
inexplicável, se náo duvidavam dos seus direitos, a menos que se não explique 
pela. certeza da sGd intangibilidadea. 
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Vamhagen, Visconde de Porto Seguro, na sua «História Geral do Brasila, 
afirmou: 6Nesta conformidade a linha imaginária deveria passar 370 léguas para 
o poente da ponta mais ocidental da Ilha de Santo Antão, que é tambem a mais 
ocidental do Arquipélam, vindo assim o meridiano da demarcação a cair um 
pouco a Oeste do Pará e de Laguna, na hipótese pouco provável para o Brasil, 
de serem essas léguas das dezesseis e dois terços ao grau.> 

E, o Embaixador José Carlos de Macedo Soares em seu livro nfmnteiras do 
Brasil no Regime Coloniala, Parte I, «O Recuo do Meridiano da Demarcaçãos, 
assim conclue: 

*Por atuação da própria nova Metrópole, foi estendida para o Norte a Colo- 
ninaçãa. e criadas mais três Capitanias: Ceará, Maranhão e Pará, que constitui- 
ram, a partir de 1621, o novo Estado do Maranháo. Mais tarde, em 1637, o rei de 
Espanha e de Portugal criou a Capitania do «Cabo do A-orte», com o intuito de 
defender o território brasileiro contra a invasão dos franceses. Foi nessa época 
que Pedro Teixeira fez a sua conhecida entrada pelo Amazonas, tomando posse, 
em 1639, para a Oxoa de Portugal, do vasto território ammnense. 

<Em fins do século XVI, começau a epopéia desbravadora do oeste e do su1 
do Brasil, sublimemente realizada. pelo BANDEIRISnlO. . .» 

E, assim, verificamos qual a origem da Limha imposta pelo Tratado de Tor- 
desilhas, que declarava pertencerem ao Brasil somente as temas situadas à direita 
de uma linha que. partindo do Põrto de Cananéia, neste Estado de São Paulo, 
ou quando muito, de Laguna, no Paraná, seguia até o Estado do Pará. 

Foram os Paulistas, habitantes do Planalto de Piratininga que, com suas 
~ENTRADASB, <BANDEIRAS» e ~MONÇOESB, atingiram os mais distantes 
pontos do atual território nacional, do qual tomaram posse, o que mais tarde foi 
sendo reconhecido sucessivamente por Portugal, por força de diversos Tratados, 
que acabaram por firmar o BRASIL, com seus limites atuais. Esses Tratados 
foram, o de «Madri», de 1750, que tendo sido anulado pelo Ratada de «E1 Pardo*, 
de 1761, foi entretanto restabelecido em grande parte pelo Tratado de «Santo lide- 
fonsox. de 1777. que náo mais foi alterado. 

Capistrano de Abreu traça. um magistral ESQUEMA da PENETRAÇAO DOS 
BANDEIRANTBS, como segue: 

I )  deixando o Tietê, alcançaram o Wraiba do Sul, F l a  garganta de São 
Miguel, desceram-no até Guaypacare, atual Iarena, e dali passaram 9. Manti- 
queira, aproximadamente, por onde a transpõe a E. F. Minas e Rio; 

11) viajando em rumo de Jundiaí e Mogi, deixaram à esquerda o salto de 
Urubupungá, e chegaram pelo Parnaíba a Goiás; 

iIi) de Somcaba partia a linha de penetração que levava ao trecho superior 
dos a.fluentes Orientais do Para& e do Umgusi; 

IV) pelos nos que desembocam entre os saltos de Umbupunpá e Guairá, 
transferiram-se da bacia do Pa-, para a do Paraguai, chegaram a CniabB e a 
Mato Gmsso; 

V) Com o tempo, a linha do Paraíba ligou o planalto do PARANA ao 
do sáo FRANCISCO, 

e o do PAFCNAHIBA ao de GOIAS e MATO GROSSO, 
e ligaram o PLANALTO AMAZON100 ao AMAZONAS (rumo mais 
pelo TAPAJOS e pelo TOCANTINS.)» 

E podemos descrever was penetrações, como segue: 

Assim escreve BASILIO DE MAGALHAES: <Outro grande CAMLNHO DA 
CMLIZAÇAO BRASILEIRA foi o RIO TIJCi'l3: das suas marzens e das oroxi- 
midades do seu blveo partiu o movimento conquistador de todoó SUL (PARA- 
NA, SANTA CATARiNA E RIO GRANDE), do centro (MINAS GERAIS) e 
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do Oeste (GOIáS E MATO GROSSO), ondulando-se e propagando-se os seus 
efeitos por todo o serião do Norte e do extremo Norte, em ajuda propicia e indis- 
pensável irradiação dos criadores de gado. Aquela vasta formação. sobretudo 
a que ocupa a zona temperada, é que se poderia chamar BRASIL EXJROPEI- 
ZADO, onde ao sangue másculo dos descendentes dos mamelucos se juntou a 
energia de latinos e saxóes, cujos mestiços serão os novos e vitomisos Bandei- 
rantes do futuro! 

I1 - PiLIh-AS GERAiü 

A História do Estado de Minas Gerais está repleta da tradição de centenas 
de Bandeiras Paulistas, que lhe transpuseram as montanhas e vadearam os nos, 
nos sertões, desconhecidos e bravios. das bacias do Paraiba. do Rio Grande, do 
Paraopeba. dos dois rios das Velhas. do Parauaiba, do Jequitinhonha, do Alto 
São Francisco. 

Em Minas Gerais, somente a Bandeira de Femão Dias fundou tr&. Arraiais, 
a saber: São Pedro do Paraopeba, Sumidouro e Ibitumna. Por isso mesmo, FernSo 
Dias Paes simboliza a série de pioneiros inigualáveis, que farejavam os sitios mais 
pr6prios à fixação de futuras cidades. E, essa contribuição de%% grande bandei- 
rante para o aumento do ceutro-oeste do Brasil foi porclamado pelo nosso grande 
poeta Olavo Bilac, no seu célebre poema a 0  CAÇAWR DE ESWERALDASa. 
onde proclama: 

VIOLADOR DE SERTÕES. PLANTADOR DE CIDADES. 
DENTRO DO CORAÇAO DA P.\TRIA VIVEFLiS!! > 

III - PARAVA, PAE4GUAI E URUGUAI 

Basílio de Magalhses assim escreveu: 
«Os mamelucas marcharam no grande ciclo do ouro, enchendo de NUCLEOS 

HUMANOS A ViA ENORME PELA QUAL PENETRARAM O HINTERLAND 
E A ENCHER DE BURGOS MINEIROS O CORAÇAO DO BRASiL.. . 

aforam os paulistas que fundaram LAGES e VIAMAO. e em seguida con- 
quistaram e povoaram o interior do Parana, fundando GUARAPUAVA em 1771, 
e Castro em 1788. 

Campo das Palmas, no Parans, foi povoado já em 1841, por duas expedições 
a mando do Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. 

E também fora de dúvida que foi a expansão expontânea dos Bandeirantes 
para o Sul, que levou Portugal, no reinado de Pedro 11, à politica imperialista de 
tentar estabelecer no Rio da Prata, os limites do Brasil, pela Col8nia do Sacra- 
mento, em 1680. 

IV - CENTRO E NORTE DO BRASIL 

Como escreveu Cincinato Braga: 
«A História do ESPtRiTO SANTO narra a afoiteza dos Bandeirantes Paulis- 

tas nos vales dos Rios Itapemirim e Poce. 
«A da BAHIA registra as dificeis vitórias sertanejas dos paulistas: Pedro 

Vaz de Barros e Estevam Bayáo Parente. batendo com suas Bandeiras, por soli- 
citação do governador Alexandre de Souza meire em 1663, as hordas selvagens 
dos exterminadores dos indios do Recõncavo; as bandeiras paulistas de Sebastião 
Pinheiro e de Antonio de Aimeida Lara embrenharam-se pelos sertões do rio de 
Contas e do baixo São Francisco. 

<Por este Rio desceu uma das duas Bandeiras Paulistas (1646). de sucom 
a PERNAMBECO, contra a invasão Holandesa. Depois disso, a Bandeira do 
paulista Domingos Jorge (1691) foi organizada, a pedido do Governador de PER- 
NAMBUDO, para rolatorar como o fez, na ação de tomada do reduto de PALMA- 
RES, que durante dezenas de anos agitou a vida de PERNAMBUCO. 



aos  sert0es da PARAHIBA, do RIO GRAUDE DO 'IORTE, do CEARA e 
do PIAUHI foram devassados pelas Bandeiras dos Paulistas Matias Cardoso, An- 
tonio Gonçalves F i e i r a ,  Joào Amaro Maciel Pequeno, e Manuel Aives de Moraes. 

&Antes da tomada de Palmares, já o p a u l i a  Domingos Jorge havia devassado 
o interior do PIAHUY, onde estabelecera cerca de 50 fazendas, penetrando pelos 
sertões até os confins do MARANHÃO. 

d u n t o  mesmo do MARANHÃO, no vale do Tocantins, demoraram-se em 
meados do Século XVII as Bandeiras Paulistas de João Teixeira Dormundo e 
Sebastião Paes de Barros, que haviam saído de 'São Paulo pelos sertões de GOIhS. 

%Foi a esse tempo, que um dos nossos Bandeirantes, o Alferes José Peixoto 
da Silva Braga, pelo Rio 'mcantins atingiu Belém do PARÃ. 

V - REBLZO DA EXPANSAO DE APOSSAMENTO DOS 
B.4NDEIRANTES PAULISTAS 

Como diz CINCINATO BRAGA 
<Pela linha do MERIDIANO DE MRDESILHAS, ficavam pertencendo 

Espanha, quase todo o Estado do PARA, toda a BACIA DO AMAZONAS, a 
maior PARTE DE GOIAZ, todo o MATO GROSSO, um trecho de MINAS GE- 
RAIS, cerca da metade do Estado de SAO PAULO, e integralmente, os Estados 
d e  PARANA, SANTA CATA-A e RIO GRANDE DO SUL. 

O historiador, Professor SERGIO BUARQUE D E  HOI,ANDA compara o 
BkWEIRISDlO PAULiSTA às COXQUISTAS AX4RíTi3íAS DE PORTUGAL, 
escrevendo: 

<Em verdade. a migrasão para Cuiabá, durante a Era  das Monções, foi, em 
Quase todos os seus aspectos, e muito especialmente nas seus efeitos imediatos, 
uma forma de migração ultramarina. 

<OS Agentes e protagonistas de% movimento partiam de um porto habitado. 
- ARARITAGUABA - para atingirem, cincu meses depois, outro porto - 
CUIABÁ. Tendo atravessado uma área vasta e erma, como o Oceano. A Fazenda 
do Camapoã, situada aa meio do Caminho, é uma Ilha onde o Navegante vai 
buscar refresco e repouso. E,  se sucede serem a s  canoas s a i t a d a s  por índios bra- 
vios, o mais provável que esses asal tos partam do feroz Paiaguá, os  Piratas do 
Taquari e do Paraguai. 

«A COLQNIZAÇAO PAULISTA DO CUIABA E DO MATO GROSSO E 
COMO UMA REPLICA, EM DSCALA REDUZIDA DO QUE FOI A COLONI- 
ZAÇAO PORTUGUESA DO BRASIL. SAO PAULO DEU O QUE PODIA DAR. 
E CERTAMENTE ,NA0 ERA MUITO, UMA VEZ QUE LHE FALTAVA EM 
BRAÇOS E EM RECVR.SOS MATERIAIS O QUE LHE SOBRAVA EM ENER- 
GIAS. A s  terras centrais que por obra de seus filhos, se agregaram finalmente 
à América Portuguesa, tiveram de contentar-se com uma espécie de existência 
reflexa., fundada por sua vez, em uma economia puramente extrovertida, se assim 
se pode dizer*. . . 

Para concluir este estudo sobre os BANDEIRANTES PAULISTAS, podemos 
lançar mão do magistral trecho de Basílio de Magalhães, in «Expansão Geográ- 
fica do Brasil Colonial», pg. 258: 

<Em resumo: A TRIPLiCA-O DA ÃREA DO CONCERTO DE TORDE- 
SiLHAS, O POVOAMENTO, A SUBMISSA0 EQS INDIOS, A REVELAÇAO 
DAS RIQUEZAS W SUBSOLO a criação de gado, o assentamento das pedras 
angulares da nmsa grandeza econòmica, e até a PRÕPRIA UNIDADE POLiTICA 
Dü BRASIL, - tudo isso em sua máxima parte E FRUTO DO AUDACIOSO E 
FECUNDO BANDEIRISMO WS S E C W S  XVi, XVII e XVI1I.y 
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Outro aspecto interessante do Bandeirismo Paulista foi o de haver sido ele 
o iniciador do movimento não somente de eonsoliditçáo nacionalista, como o de 
luta contra todos que tentaram se opor 9, forma* da PBtria Brasileira, e por- 
tanto do BRASIL. Escreve Cassiano Ricardo: «Realmente, 
- auxiliando a metrápoie na expulsão dos franceses, levando a sua contri- 

buição A formidável arrancada contra os Tamoios, 
- soco~~endo a Bahia na luta contra os flamenms. ~ ~~ -~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ 

- dcsbarsrando os castelhano~ do Cuaira e do Tape, 
- indo em morro do Sordeste contra o 1ioiandi.s intruso: opindo-se à aud5- 

cia dos i;ibu.$Ieirus que desembarcavam em santos pari a M)nqlllStii do Brasil 
meridional, 
- correndo a auxiliar Pemambuco wntra os invasores que se haviam apos- 

sado do nosso território até o S. Francisco, 
- desbaratando o reduto negro dos Palmares, 
- socorrendo OS baianos no Recôncavo contra as tribos aguemdas e revol- 

tadas, (que ficou chamada «Guerra dos bárbaros»), 
- «avançando pelos confins de Goihs. 
- penetrando o Paraguai vinte e quatro vezes, atingindo as paragens de 

Santa Fé, 
- lutando contra os Emboabas, já s3b a auréola de martirio que Ihes advém 

do capão da Traição, 
- aclamando Amador Bueno da Veiga para <cabo maior defensor da Pátriaa 
- em todos esses aias a bandeira põe em prova a função que São Paulo 

herdou de Tibiriçá.: vigia da t e m  
- depois VIGIA DA PATRIAo. 
De outra foma,  simplifica a ação dos Bandeirantes Pauiistas contra tudo 

quanto pretendeu destruir a INTEGRAÇAO NACIONAL, do BRASIL que ainda 
estava nascendo, sem poder contar w m  maior proteção do Reino lusitano táo 
distante, e tão pouw preparado para defender a sua Colônia, que ainda nada lhe 
havia proporcionado de muito valioso e que por isso mesmo, vaiesse a pena um 
sacrifício que poderia exaurir a prõpria metr6pole, que naqueles tempos viveu 
tempos tão agitados, e que punham em risco a sua própria independência. E, 
nessa sua nova interpretação do papel dos Bandeirantes, diz que eles mais se 
distinguiram: 

aa) contra os quistos étniws, 
~ b )  contra o invasor, 
<C) contra o espanhol, na conquista, 
ad) contra o império jesuítico - guarani, 
ae) contra o comunismo vermelho e negro, 
«f) contra a aristocracia e o feudalismo resultantes da monucultura latifun- 

diária e escravocrata do litoral». 
A Bandeira era formada por elementos de todas as raças então existentes no 

Brasil, pois que os BRtLNCOS eram representados alem dos portugueses, por 
alguns espanhóis e pelos mameluwx, como tipos mestiça; os ZNDIOS apareciam 
com grande contingente dos siivicoias que desempenhavam o papel de cpombei- 
m o ,  e também com os mestiços - mameluws e outros que simplesmente faziam 
seu papel de auxiliares leais e valorosa - aiém dos NEGROS que passaram a 
integrá-la a partir da ocasião em que foi necessário o trabalho rude nas minas. 
- e todos viviam confraternizados. 

Assim, todas as vezes que surgiam grupos Btnicos recalcitrantes a uma vida 
em comum com os demais elementos povoadom do país, era sempre a Bandeira 
ohamada para nentraiizar essa a@a anilateral: 

<Tais foram as bandeiras acontra os bárbaros do recôncavo baiano (Mathias 
Cardoso), e a bandeira contra o Estado negro (Domingos Jorge Velho). Aqui é 
que se percebe bem a aç8o do grupo bandeirante na formaçáa bio-democrhtica 
do pais.» 
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Mas OS Bandeirantes Muberam lutar contra os inimigos invasores do nosso 
pais. E conhecido o papel de Antonio Raposo Tavares e outros bandeirantes que. 
a pedido do governo espanhol foram lutar wm o Conde da Torre. Incorporados 
ao exército de Luiz Barbalho lutaram bravamente. O mesmo fizeram outros ban- 
deirantes, como João Pais Elorião, Luiz Pedmm de Barros, Manuel Fernandes de 
Abreu e outros. 

Aliás, neste ponto, podemos esclarecer que, em duas épocas os holandeses 
tentaram penetrar no Porta de Santos, a fim de se abastecer de água que Ihes 
era necessária, e também saqueá-la, o mesmo tendo feito com relação ao Porto 
de S. Sebastião. 

Em 16üü. ali estiveram tr8s navios holandeses que foram impedidos de desem- 
barcar pelo Capitão Diago Lopes de Castro com seus soldados e pelo povo em geral. 

Em 1601, veio o navio chamado u 0  Mundo Wuradou, comandado pelo Capi- 
tão Imrenço Bear, o qual tendo desembaroado, foi aprisionado pelo Capitão mor 
da Capitania, Gaspar Barreto, que com mais de mil soldados, colonos e indios, 
conseguiu aprisionar os holandeses e se apoderar do navio, wm tado seu ar- 
mamento. 

Nessa ocasião, vieram outros navios holandeses tentar assaltar as vilas de 
Santos, S. Vicente e Itanhaem, obrigando o povo a se preparar para atac6-los, 
tendo vindo ao litoral o pande sertanista Femão Dias Paes, para defender 
aquelas vilas. 

O maior ataque, porém, owrreu em- 1614, quando viennn.6 navios hoinixteses, 
comandados pelo Almirante Joris Van Spelbergen, que mandou um dos navios 
desembarcar tripulantes em Santos e propor a compra de mantimentos em geral, 
como carne, frutas, e tudo o mais que pudessem fornecer. Essas transações foram 
recusadas, tanto pelo comaiidante das Fortalezas de Santos como as de S. Vi- 
cente, e pelos seus habitantes. Depois de muitas conversaçk, um dos navios 
holandeses desembarcou sem homens e iniciou o saque, mas foram atacados vio- 
lentamente e tiveram muitas baixas entre mortas e aprisionados. Enfim, pouco 
ou quase nada conseguiram os holandeses nos dois porta vicentinos, graças aos 
socorros que haviam recebido de muita gente que tinha vindo de São Paulo. E 
E assim terminou mais essa luta sustentada pelos Bandeirantes paulistas wntra 
os invasores estrangeiros. 

Relativamente As lutas no Sul, contra Q espanhóis, diz Cassiano Ricardo: 
«De duas, uma: ou a marcha para leste, dos espanhóis, ou a marcha para oeste, 
da bandeira. Desse encontro dependeria o no= futuro como pátria.2 Mas, Anto- 
nio Raposa Tavares e Manoel Preto organizam em 1628, a formidável bandeira de 
ataque ao Guaira. São destmçadas, então, as reduçóes de S. Miguel, Sto. Antonio. 
Jesus Maria, Encarnacion, San Xavier. San José, Santo Inácio, Lareto, Ivaí, Pi- 
quiri, Real, Itati (1632) e m redutos espanhóis de Vila Rica, e Ciudad Real, ter- 
minandi nas províncias sulinas do Uruguai e Tape, onde estavam situados: S. 
José de Itacoati, San Thomé, San Cosme y San Damian, San Cnstobal e muitas 
outras reduções.> 

O Rei de Espanha chegou a enviar e150 a 200s «bocas de fogo» à província 
do Paraguai, spara Ia defensa de aquelles indioç que tan afligidos se hallan de 
los PORTUGUESES DE SAN PABLO QUE LLAMAN MAMELUCOSn, - e12 
canhões. 1.200 mosquetes, mil escopetas. e carabinas, 500 pares de pistolas.. . %  

E assim, a abandeira realizou 3 coisas ei mesmo tempo: abateu o império 
jesuitico-guarani: ampliou o Brasil, ao sul; deslocou o elemento indi ina  trazido 
para o povoamento do planalto ou levado para os Canaviais do Nordeste.> 

Assim, a verdade é que: «A esperança de uma Capitania de S. Vicente ao 
Paraguai. foi sempre acalentada, como se sabe, pelas espanhóis». . . abandeirante 
já nasceu brigando com os espanhóis e não parou mais até levá-lo de vencida até 
o extremo sul oeste, atrav6s de lutas aspérimas.> 

<Até que a incorporaçáo dos «Sete Povosu das Missões do Umguai e de 
toda a parte ocidental do Rio Grande do Sul, a norte do Quarai levada a efeito 
wm incrível bravura, por descendentes dos bandeirantes é, por assim dizer. a 
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ultima demão na  screatura gwgráfica da bandeira», tal como hoje a vemos no 
m a ~ a  . B 

Afonso Taunay diz que se nãa fosse Antonio Raposo Tavares e a fronteira 
do Brasil seria hoje o Paranapanema.. . 

E, finalmente, em relação aos outros serviços prestados pelas Bandeiras, escre- 
veu Cassiano Ricardo: 

n . .  . esse grupo humano não traçou a silhueta geográfica do Brasil: não 
assentou apenas a base fisica do nosso destino; assentou também a base da nossa 
formaiao social e demwrAtioa» Contra a propriedade imobiliária que gera a 
aristocracia, o seu objetivo era a sociedade mobiliária, que democratiza a riqueza 
individual.» . . . «Contra as quistos étnicos que impossibilitariam a nossa demo- 
cracia biológica, oomo o da república negra, ela foi a força descrntrica e nive- 
ladora. E enquanto se acentuava o regime feudal dos grupos fixos, nas casas 
grandes, a bandeira ndemocratizava8 a sociedade colonial, misturando-lhe os ele- 
mentos e mobilizando-os para a corrida daç minas» . . . «Numa palavra: contra 
O feudalism.3 do litoral, resultante da monocultura, escravocrata e latifundiária, 
e contra o comunismo tribal do «hinterland» a democratização do bandeirismon. 

Outro aspecto do Bandeirismo é haver sido ele um dos pontos básicos do nosso 
processo de evolu$Xa social e portanto d a  mossa estmtura@o política. 

A origem desse elemento constitutivo da Bandeira é o fato de Piratininga ter 
estado em seus primeiros tempos quase que totalmente isolada das autoridades 
portuguesas, sendo governada pelo prestígio próprio de um Chefe reconhecido 
por todos, e, apesar disso, sempre ter havido ordem e respeito. 

Baseado nesse sistema de autoridade, de hierarquia, aliás certamente aumen- 
tado pelo fato de ser a mesmo adotado pelas Jesuitas, com sua rígida disciplina, 
- não foi difícil que nas Bandeiras prevalecesse o mesmo sistema e com os 
mesmos bons resultados; - o que, na verdade, constitui um fato surpreendente, 
dadas as disparidades dos grupos de homens de que era ela wnstituída. 

A verdade é que os principais bandeirantes eram certamente personagens 
dotados de uma extraordinária força de comand.3, verdadeiros líderes incontes- 
táveis, como Antonio Raposo Tavares. Fernãa Dias Paes, os Anhangueras, Borba. 
Gato, Garcia Rodrigues Pais, e tantos outras. Todos estes constituiram homens 
excepcionais que impuseram uma autoridade férrea até mesmo contra gaver- 
nantes desonestos e uçurpadores. 

Note-se ainda que as Chefes das Bandeiras exerciam uma autoridade que 
aliás era absolutamente necwkria «. . . para que a bandeira vença todos os 
obstáculos, e se mantenha unida, através das tremendas vicissitudes que vai 
enfrentando pelo caminho; para que a ordem social do grupo não Pereça; Pars 
que não lhe faltem meios de subsistência; para que, nas m r a s  de Pânico e de 
fome, não se abata o ânimo dos seus componentes e não se rompa a blindagem 
moral de sua disciplina.> «O conceito concreto e tangivel de Estado nasce da 
necessidade de defesa wntra os perigos que assaltam a bandeira.» 

NcXe-se que cada bandeira levava u m  aRegimento» que wmo diz Gentil de 
Assis Moura, em «As bandeiras paulistas»: 

a 0  cabo de tropa levava um Regimento para a expedição e tinha, além da 
administração d a  bandeira, atribuições judiciais, distribuia datas de mineraçáo. 
decidia sobre partilha dos índios e mais descobertas e apreensões que fizessem. 
Procedia à arrecadação e inventário dos bens deixados pelos bandeirantes mortos 
no sertãí> e julgava os casos crimes, podendo cominar pena de morte. Para o 
desempenho dos trabalhas forenses, levava o escrivão, e demais oficiais de Jus- 
t i ç a . ~  . . . 

«O bandeirante, exercendo um poder público, que lhe é fatalmente outor- 
gado pela Coroa, ou que ele próprio se atribue, cria uma restrição violentissima 
à mncepção de Estado de origem peninsular para fazer nascer a idéia de um 
poverno próprio, já com raizes que buscam seiva e alimento numa nova realidade 
humana e social.» 

Dessa forma, sobrepondo-se ao tradicionaliimo da governo português, e 
estabelecendo a s  bases de um Estado de firmaçãa e expressão brasileiras. - 
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estavam os bandeirantes preparando o espírito do povo brasiieim para a sua 
independência 

As duas causas mais importantes do Eandeirismo em relação à INTE- 
GRAÇAO NACIONAL foram, seni dúvida: a FUXDAÇAO DE CIDADES EM 
QUASE TODO O TERRITÕRIO SACIONAL E APOSSAnlExTO DAS TBR- 
RAS PERCORHDrUS E EXPLORADAS em que se baseou o «UTI POSSI- 
DETIS» pelo qual o Brasil pòde conseguir a posse de mais duas terças partes 
do seu primitivo território, estrangulado pelo Meriàiauo de Tordesilhas. 

Cassiano Ricardo traça esta interessante teoria: 
«São Paulo é o núcleo urbano que dá origem à bandeira. Cada bandeira, 

por sua vez, é uma cidade errante que lá  se vai. 
«Outras cidades vão brotando Pelo caminho. Destas outras cidades surgem 

novas bandeiras.» 
Assim, a s  primeiras vilas a serem fundadas pelos bandeirantes. e mais perta 

de S. Paulo, foram as de Parnaiba, Itu e Sorocaba; aliás fundadas respectiva- 
mente pelos três irmãos: André, Domingos e Baltazar Fernandes. 

Depois vieram: Atibaia (Jerõuimo de Camargo), Taubaté, Guaratinguetá 
(Jaques Felix), Pindamonhangaba (Padre João de Faria Fialho), Facão (hoje 
Cunha), Porto Feliz, Jundiai, Dlogi-Mirim, Guaipacaré (atual Larena), Laguna, 
Paranaguá, Bom Jesus dos Pinhais, S. José dos Pinhais, Santa Crus do Sutil - 
todas no Paraná. 

Cada uma dessas povoações torna-se por sua vez, um foco de irradiaç-, 
a saber: 
- ITU e PORTO FELIZ - são postos avançados para Mato Grosso, 
- TAUBATE - é o centro de povoação para as  Geraes, onde a primeira 

urbe foi o Ribeirão do Carmo, fundada por Salvador Fernandes Furtado. 
- GUAIPACAM - (atual LORENA) é a entrada pela SIantiqueira 

para a zona de mineraeão, 
- ATIBAIA - é a porta para Goiás. 
- SOROCABA - de onde irradiam as bandeiras mato-grossenses, 
- LAGES - vai afazer testa às missões casteihanas*, na luta contra o 

espanhol. 
Para se erigir uma aldeia em Vila, conforme determinavam as Instruçóes 

de 1765, levantava-se o pelourinho, destinava-se o local para Casa de C&mara 
e Cadeia, em seguida, na presença de todos os colonos e indios e d a  Chefes, 
celebrava-se Missa, com ladainha à Nossa Senhora, com canto dos índios, e 
proclamando-se os limites: estava finda a cerimõnia. 

Os bandeirantes fundavam um arraial com a construçáo de uma Capela e 
de um curral. 

Assim, a origem de uma cidade era: uma capela, um aldeiamento de índios. 
um pouso de bandeiranteç, uma plantaçáo agricola, uma colõnia militar, uma 
feira, uma freguesia, um centro de mineração, ou a mandado do governo. 

Nasceram diretamente da  irradiação dos bandeirantes. em pontos mais dis- 
tantes, as seguintes: 
- em MINAS GE-: Mariana, Ouro Preto, Januária, Diamantina, Aras- 

suaí. Grão Mo~ol, Minas Novas. Serro Frio. Caetê. Pitanrui. Ugoa Santa. - .  - 
POLI& Alta, - 
- Rumo ao sul - Itapetininga, Curitiba, DestBrro. Cachoeira, Rio Pardo, 
- RUMO AO OESTE - Pilar, Curralinho, Goiás, Cniab&, 
- REGIA0 SERRANA DO RIO GRANDE - desde Vacaria até as 

Missões, 
- REGiÃO DO NORDESTE - atual cidade de Paulista, 
- na BAHIA - arraial de Matias Cardoso, hoje Marrinhos, 
- em GOXS - Ferreiros, Barra, Sant'Ana, Antas, Santa Cruz, CrixB, 

Trahiras, S. José dos Tocantins, Cachoeira Santa Rita, e Agua Quente, 
- em MATO GROSSO - Santa Isabel, Nossa Senhora do Parto, (hoje 

Diamantino) e Santo Antonio de Amarante, 
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E par i s o  que se diz que cmais da  metade das cidades e vilas do interior 
brasileiro tem sua origem na minerayá3:>> 

E assim conclue: -Sendo a deidade em marcila:, a bandeira promove a 
grande, a formidável marcha das cidades à conquista dos trópicos. 

<Plantador de cidadesu - ai está 3 melhor titula que o paulista herdou 
dos seus ancestrais.>> 

Outra consequència de imenso valor para a f.3rmação do Brasil e a sua Inte- 
gração. foi o Tratado de Madri, de 1750, e também náo se pode esquecer que os 
bandeirantes continuaram com sua atuacão patriótica, no século XIX, agindo 
em operações militares nas lutas do Sul. 

Cassiano Ricardo escreveu: iF3i esse Tratado que deu conformação juridica 
à obra. dos conquistadores. Nem será fora de propjsito dizer que o golpa de genio 
desferido por Alexandre de Gusmáo ainda é um ato de bandeirismo par ser o 
complement? d a  expansão geográfica que derrubou o Tratado de Tordesilhaç:> 

E Rocha Pombo diz: <Ao cabo de dois séculos de colisões entre colona das 
duas nacionalidades, foi necessária aceitar os fatos consumados e admitir como 
regra de  autenticidade a obra dos canquistadoreça. 

E acrescenta o autor de cXarcha para Oeste,: e,Náo escrevese entretanto, 
O bandeirismo histórico mais um capitulo e bastaria esse - o do Tratado de  
li30 - que enche todo um século. Esse diploma representa hoje, a razão de 
nossa existência no mundo juridicamente organizado. Com duas consequências 
admiráveis: a origem do panamericanismo, que se deve a Alexandre de Gusmão, 
Precursor de Monroe; e o no= exPansioniçmo dos dias atuais, concretizado na 
fórmula <marcha para Oeste». 

E aqui se insurge contra mais uma das costumadas aleivcsias assacadas pelos 
contumases inimigos dos Bandeirantes; ou melhor, falando com franqueza: contra 
OS PAULISTAS, que dizem ter se extinguido o bandeirismo após as  conquktas 
efetuadas na5 regiões das minas de ouro. Isso não exprime a realidade dos fatos. 

A verdade é que os PAULISTAS continuaram aconguistando o que é nosso». 
Lembra ainda que: e.dep3is de 17S9 estão as bandeiranzes a serviw de Amaro 

Leite Xoreira - que Basílio de Magalhães classifica como um dos grandes 
devassadores do sertáo goiano - em plena atividade desbravadira. Também no 
século XVIII e depois que se realiza a conquista. de Goiás efetuaram-se duas tre- 
pidantes bandeiras - -  uma, em procura dos Araes (1759-1ií0). outra, contra 
os Caiapós. E m  1i70-1772, Francisco Soares Bulhões, guiado par Urbano do 
Couto, chega à s  vertentes do Rio Claro. Por sua vez, e para <continuar a con- 
quiçta e estabelecimento dos sertóes do Tibagi, Campos de Guarapuava e desco- 
brimento da  serra ApucaranaB, procura a morgado de Mateus organizar nume- 
rosas bandeiras apelando para o «valor antigo com que se distin,miram sempre 
OS naturais da  Capitania. nos séculos passados,. O rio Iguassu C explorado p3r 
Domingos Laprç da  Silva. Cândido Xaller de Almeida descobre os  Campcs de 
Guarapuava. André Dias de Almeida ruma, com a sua bandeira de dez canoas e 
quatro bateiões, com 654 pessoas de povaa@o, para o sertáo de Iuai. Luiz de 
Araujo Coura vai <intentar, pelas cabeceiras dos rias que saem da  Vacaria, algu- 
ma passagem mais breve para Mato Grosso.>> <João Martins Barros inicia a 
f u n d a m  da colõnia de Iguatemi, onde a bandeira de Antonio de França e 
Silva aprisiona grande número de espanhóis. FTaucisco Cubas Ferreira, natural 
de Sáo Paulo, com sua mulher e 48 pessoas de siia família, ent-e escravos e livres, 
e que se dizia foragido da  justi-, estabelecido em Curuquati, penetra para o 
Paramai, à semelhança de outras bandeiras, que tratavam de contrabandear 
<ouro lavrado e pedras preciosas». Antonio da Silveira Peixoto parte do rio do 
Registro e sabre caminho franco por espaço de 100 Iéguasa até a sua barra, 
para depois cair prisioneira na barra do Iguassui. 
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Neste passo, desejamos mencionar o trabalho de HELIO VIANNA: «São 
Paulo no arquivo de Mateuçn, publicação da  Biblioteca Nacionaln, de 1969. 
referindo documentos enwntrados no «Arquivo de Mateusu, existente na Biblio- 
teca Nacional, dos quais refere uma «=mória» de autoria do próprio Morgado 
de Mateus, sobre aA Capitania de S. Paulou, na quaJ existe o seguinte trecho 
que ora nos interessa sobremodo: 

<<Neste tempo» (a chegada do Morgado de Mateus, a 7 de abril de 1766, 
após O p e s o  em que ficou sob a administração da Capitania do Rio de Ja- 
neiro, - «chegou a capitania de São Paulo ao seu maior auge, porque as Reaej 
Rendas tiveram considerável aumenh, supriram aos excessivos gastos, que se 
ficaram, e desempenhou-se a Real Fazenda de avultadas quantias que estava 
devendo, formou-se o Exército em Regimentos de Cavalaria e Infantaria, que se 
criaram de novo, ordenou-se o Trem de Artilharia, e a Armada Miúda para 
navegar no5 Rios, tudo com gente hábil e determinada para quaisquer empresas 
dificulinsas que se ofereceram. Farm.9~-se o Regimento de Tropas Pagas, ven- 
cendo as dificuldades do gênio dos Paulistas que tinham em menos sujeitar-se 
ao obedecer, ser mandados por outros, em tropa regular. Fortificou-se a Mari- 
nha, reformou-se a Artilharia que já havia, abasteceram-se de muniióes os Ar- 
mazens. POs-se em respeib a boa administração da Justiça, fazendo-se cessar 
as wntínuas mortes vioientas e horrorosos crimes, tranquilizou-se o Povo. Favo- 
receram-se as Artes. o Comércio e a Lavoura, reedificaram-se as terras e os 
Conventos arruinados wm o tempo, fundou-se o novo Hospital, em São Paulo. 
Congregaram-se as índios, reformando-se-lhes as Aldeias. Fizeram-se numero- 
sas Expedições ao Sertão, navegaram-se Rios incógnitos, e um nunca conhecido 
a que pôs o nome de D. Luis. Conquistou-se a Província de Gathemin, fundan- 
do-se nela a Praça de Prazeres na Fronteira do Paraguai. Penetrou-se o Sertão 
do Tibagi, mandando o Coronel Afonso Botelho com Bandeiras e descobriu o 
célebre Campo de Guarapuava e a Berra de Apucarana. Fundaram-se vinte e 
tantas Povoacõeç novas, em diversas partes. pondo-se Parocas nm Sertões adonde 
acharam rapazes de 15 e 20 anos por batizar e liomens de 40 anos por confeç- 
çar. Sacorreu-se poderosamente Santa Catarina e Rio Grande, tomando-se quatm 
Fortalezas que os casteihanos tinham em Viamào. Fez-se aquela Oapitania civi- 
lizada, útil e rendosa e se abriram portas à demarcação dos Domínios Portugueses 
pelo Rio da Prata, escrevendo o dito Governador o grande projeto que já tinha 
principiado e estabelecido, e moitrando os meios como se podia conservar e 
subsistir.> 

Hélio Vianna, %História do Eras i l~ ,  vol. I, pg. 338, escreveu: aA tomada 
da Forte de Santa Tecla, pelo Sargento-Mór Rafael Pinta Bandeira, antecedeu 

recuperacão do Rio Grande, conseguida em abril de 1776. .  .» 
E, é p31 todas essas razões, que Caççiano Ricardo comenta: 
«. . . O que parece certo é que os PAULISTAS conservaram a mais bela 

das virtudes bandeirantes, que é a v i tude  militar.» 
«Que era isso, afinal, senão o bandeirismo, em seu sentido militar.» 

i i * *  

2" PARTE - ALEXASDRD DE GClSnlAO 

O Precursor do Panamericanismo e da Emancipação das Nações Americanas 

Alexandre de Gusmão nasceu na Vila de Santos. Capitania de São Vicente, 
em 1695, sendo filho de Francisco Lourenço e de sua mulher, Dona Maria 
Alvares. 

Eram doze irmãos, das quais SE DESTACARAM BARTOLOMEU LOU- 
RENÇO DE GUS-O, O CELEBRE <PADRE VOADOR», a quem cabe a 
primazia da  invenção dos aerostatos, e Alexandre de Gusmão, que recebeu tal 
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sobrenome. apesar de que seu patronimiw era o de Lourenço, porque o pai lhe 
deu o do seu padrinho, o grande jesuita Alexandre de Gusmão. 

As ancestrais de Gusmão eram todas paulistas, desde sua mãe, até sua tri- 
sav6. Eram aparentados com José Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca 
da Independência do Brasil. 

O fato de haver Alexandre de Gusmão adotado o nome de seu padrinho, 
possivelmente o ajudou como o primeiro passo para a ascenção que logrou ter na  
Corte de D. João V, pois que este rei pertencia a essa prestigiosa familia Gus- 
mão, por sua ascendência materna. 

Os primeiros estudos de Alexandre de Gusmão foram realizados no Colégio 
eSão Mlguel», da  Companhia de Jesus, na cidade de Santos; e os estudos secun- 
dários foram feitos no Seminário de Belém, na Bahia, onde residia o seu men- 
cionado padrinho. Alexandre de Gusmão ali aprendeu humanidades, gramática 
e latim. E interessante verificar-se que, no Registro do Colégio, foi ele clasçifi- 
cado como: «Puer studimsus, ingeniosus, sed valde no bulo.^, que equivale a :  *Me- 
nino estudioso, engenho=, ma5 bastante finório.» Portanto, desde cedo mani- 
festava suas qualidades de inteligência, aliada à vivacidade, sagacidade, e reação 
contra a opressão disciplinar, própria de um Seminário da Companhia de Jesus. 

Alexandre de Gusmáo se encontrava no Brasil, na cidade de Salvador, na 
Bahia, que era a sua Capital, quando ali se refletiram as  sérias consequências 
do descobrimento das minas de ouro em Minas Gerais, onde passou a reinar a 
maior anarquia, sem que houvesse qualquer autoridade legalmente organizada. 

Verdadeira guerra estalou entre os paulistas. descobridores das minas e fun- 
dadores dos arraiais, e as temboabasu, nome dado aos portugueses e demais 
adventícios. AS primeiras autoridades que ali chegaram, não só procuraram 
arrancar os «Quintos» legais, como adquirir por baixo preço o ouro que restava 
para os mineradores. 

Ora, no espírito extraordinariamente lúcido e algo rebelde do jovem Ale- 
xandre de Gusmão, certamente causaram forte impressão os movimentos nati- 
vistas que então se alastravam pelas cidades de São Paulo, Recife, Olinda, Rio 
de Janeiro, e nas Minas Gerais, indo todos eles se refletir na Eahia, como ver- 
dadeiro centro politico do Brasil. 

E, foi com essas idéias, das lutas entre a Metrópole e os brasileiros. que 
Alexandre de G m ã o  chegou à Lisboa., para pmsseguir em seus estudos. 

A FORMAÇÁO LIBERAL DD AiX?LANDRE DE GUSDíÃO 

Alexandre de Gusmão chegou a Lisboa em 1710, em companhia de seu 
irmão, o Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, verdadeim genio, que gozava 
da maior cansideração na Córte de D. João V, mesmo porque já reaiizara a 
construção do seu aerostato, e a sua ascenção aos ares em agosto de 1709, e 
com ele ficou residindo. 

Assim, o Padre Voador pode propiciar estudos particulares ao seu irmão, 
ministrados por ilustres mestres, seus amigos, que se entusiasmaram com a inte- 
iigencia do jovem brasileiro. 

A seguir, frequentou a Universidade de Coimbra, nos anos de 1712 a 1714, 
cursando: Direito Romano. Cânones e outras matérias. 

Por influ6ncia do Marquês de Fontes, em cujo Palácio hospedou-se logo que 
chegou ao Brasil, juntamente com seu irmão o Pe. Bartolomeu Lourenço de Gus- 
mão, e também na residência do Duque de Cadaval, (que eram membros do Con- 
selho do Estado e que gozavam de grande prestígio perante o jovem rei D. João 
V) ,  conseguiu Alexandre de Gusmão travar relações com o Conde da  Ribeira 
Grande, Embaixadw Extraordinário de Portugal, em Paris, do qual foi nomeado 
Secretário. 

Alexandre de Gusmão em Paris, teve a oportunidade de, enquanto estudava 
na Universidade, acompanhar a elaboração do Tratado de Utrecht, w m  a Espa- 
nba, assinado a 6 de fevereiro de 1715. 

Por esse Tratada, que foi a origem do de 1750, de Madnd. a Espanha resti- 
tuiu a Colônia do Sacramento a Portugal. Ficou, porém, constando a possibili- 
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obediência do seu Legitimo Soberano, o qual morando tão distante do território 
deste acontecimento, chegaria muito tarde a noticia e ganharia tais forças o levan- 
tamento que seriam inúteis todos os dirigentes para impedir os seus terríveis 
efeitosw. 

A esse tempo, o Presidente dta Conselho Ultramarino. Antonio Rodrigues da 
Costa. amesentou ao rei um Relatório no oual claramente disse a semiinte a 

~ ~ ~~~~~ ~ 
~~~~ ~. 

respeito das <Relações entre a riqueza do ~ r a i i l  e i desejo de independência poli- 
tica do Brasil,: 

e . .  . riquezas tão extraordinárias e excessivas fazem muito duvidosa e arris- 
cada a conservação daquele Estado. («op. cit. pág. 344). Os povos do Brasil estão 
tão gravemente tributados que «certamente aqueles vassalos estão sumamente des- 
contentes do governo de Portugal, que aborrecem com grande excesso.* (Pag. 345).  

Em 1733 recomeçaram a surgir divergências entre as autoridades de Buenos 
Aires e a s  da Colónia do Sacramento, tendo em vista a delimitação do «territórios 
a que se referiu o Tratado de Utrecht, e que era zelosa e acintosamente vigiado 
pelo Governador de Buenos Aires, D. Bruno Mauricio de Zavala, que exigiu fosse 
ele limitado pelo alcance de um tiro de canhão. 

;Nessas o3ndiçõeç. estava iminente o estalar da luta nas terras fatídicas da 
Colônia do Sacramento, como consequência mesmo do estado de beligerância em 
que se encontravam as Metrópoles. 

Realmente, nessa ocasião ocorreram desagradáveis incidentes nas Embaixadas 
de Portugal e da Espanha; respectivamente em bfadrid, e em Lisboa, os quais 
ocasionaram o rompimento das relacões diplomáticas entre as duas Nacões. Mas, 
a elas não convinha o restabelecimento das iutas nas suas Coiónias da América, 
cujas consequências certamente iriam se refletir na Europa. Ambas se socorreram 
de suas aliadas respectivas. ou seja: a França e a Inglaterra, as quais procuraram 
evitar o rompimento das hostilidades na  Europa. E ,  assim, foi assinado um Arms- 
ticio entre a Espanha e Portugal, em 16 de mar- daquele ano. Ficou estabele- 
cido respeitar-se provisoriamente a situação reinante naquela data. com o que 
os portugueses perderam imensos trabalhos do labor de seus colonos, naquela 
malfadada Colónia, até concluir-se o Tratado de Utrecht. 

Alexandre de Gusmão mnstatou então, que o conflito do Prata tinha. servido 
para consolidar a formação de uma consciência política do Estado brasileiro, - 
tendo entáo se manifestado magnifica espírito de solidariedade nacional, que 
reuniu os brasileiros de: Pernambuw, Bahia, Minas Gerais, Sán Paulo, Santa 
Catarina, Laguna, e de outros lugares, todos prontos a defender um pedaço do 
solo da sua Pátria. 

A APLICAÇAO DO PRINCfPIO DO cCTI POSSiDETlSn NA DEMARCAÇ-%O 
DAS FRONTEIRAS DO BRASIIi 

E m  Alexandre de Gusmão, o homem de alia descortino, de grande cultura, de 
idéias liberais, desprovido de preconceitos próprios das europeus, principalmente 
dm p r e t e m  «puritanosn, uma vez que ele próprio era brasileiro, sem qualquer 
pretensãn de ter sangue azul, apesar de ter sido elevado à nobreza por forca de 
Carta Régia de D. João V, as ressonâncias nas Colõnias americanas das lutas 
travadas nas MetrDpoles, certamente mostravam o anacronismo de certos princi- 
pios, baseados em doutrinas como a do <Direito Divino>. e outras do mesmo jaez 

Além àisso, paulista que era. conhecia a tremenda luta travada pelos 
heróicos bandeirantes, que haviam desbravado as imensas terras situadas a Oeste 
do meridiano das Tordesilhas, que nunca fbra sequer demarcado, mas que criars 
embaraços desde as primeiros anos após o desmbrimento do Brasil. 

Sabia que os gigantes pauiistas. verdadeiros homeriadas, desbravadores dos 
seri&s, superhomens, jamais igualados em qualquer parte do mundo, que em suas 
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andanças de anos e anos inintemptos, haviam aumentado a s  t e r r a  do Brasil, 
de 2.850.000 Kmz para os imensos 8.500.000 Kmz do novo Pais-Continente, 
haviam plantado cidades por onde passavam, consolidando dessa forma a 
posse de Portugal. 

Sabia também, que a recupração do Brasil Holandês, fora obra dos brasilei- 
ros, enfurecidos mntra a prudência ou proténiia de D. João iV: 

Foram ffi brasileiros André Vida1 de Negreim, Matias de Albuquerque, An- 
tonio Felipe Camarão, Henrique Dlas, e o povo em geral, que lutaram contra o 
invasor poderoso. 

Por todas essas razões, resolveu Alexandre de Guçmáo preparar o Governo 
de Portugal para que, oportunamente, pudesse exigir a demarcação dos limites 
definitivos do Brasil, com as ColdniaI da  Espanha, baseando-se em irrefutáveis 
argumentos geográficos e científicos. 

For i sço  mesmo, em 6 de junho de 1743, determinava a um funcbnkrio 
enviado para as Minas Gerais que: 

«Remmendo, pois, a V. Mercê que nas suas viagens por terra, e por água. 
pelas nos% povoaçóes e pelas dos indios, não somente domesticados, mas ainda 
incultos e. finalmente por qualquer parte que Vossa Mercê transitar, queira ter o 
trabalho de riscar e escrever tudo quanto vir,». . . Porque eu prefiro sempre os 
conhecimentos geográficas e históricas ao gosto e valor de todas aquelas naturais 
preciosidades, por serem os ditos conhecimentos muito precisos para o estudo palí- 
tico que é a todas as luzes o mais interessante para a instrução dffi homens.» 

Em 1745, conseguiu Alexandre de Gusmãa a criação de duas novas dioceses, 
desmembradaç daquela do Rio de Janeiro, a saber: São Paulo e M i n a  Gerais, 
além das Prelazias de Goiás e Cuiabá, o que foi concedido pelo Papa Benedito 
XIV, em 8 de dezembro daquele ano. E, assim, a Santa Sé reconhecia o direito 
de Portugal sobre terras muito além do meridiano de Tordesilhas, por ela própria 
determinado. 

Verifica-se partanto que, a partir da  Convencáo do Armisticio de 1737, Ale- 
xandre de Gusmãa náo descansou, preparando-se para, em 1748, apresentar um 
plano de Tratado de Limites definitivos entre as Colônias da  América. 

Essas negociaçóes, aliás, foram intensificadas em 1746, ainda aa tempo do 
Cardeal Mota. 

O Embaixador espanhol, D. José de Carvajal. em julho de 1747, apresentou a 
sua <<Primeira Memória*, baseada em 3 pontos: I - declarar os termos a quo da 
linha divisória; I1 - compensar os prejuiws possíveis a cada uma das partes com 
a t m a  de equivalentes, no futuro: e 111 - reservar-se para mais tarde a solu- 
çáo definitiva. 

Alexandre de Gusmão apresentau em dezembro, uma Contra-Proposta, oim 
oito itens, dentre ffi quais constavam os seguintes: 

«I - Celebrar um ajuste definitivo. e não transitória, assinalando balizas tão 
claras. que excluam toda contenda no futuros 

«I11 - c.. . será vantajoso para ambas as Nações e principalmente para a 
Espanha, «QUE CADA UMA DAS PARTES FIQUE POSSUíNDO O QUE TEM 
mrP4n0». 

~ 

<VI11 - c . .  . se  estabeleçam limites mui distintos e livres de ContestaçSo. 
tomando por baliza as divisões naturais2 

D. José de Carvajal, em abril de 1748, entregou uma mplica, na qual j& pre- 
tendia estabelecer discussão entre o «uti possidetis . . .Juris» e o «de fato». 

E Alexandre de Guçmão. em setembro seguinte, (DE. XLVI, fls. 173) fir- 
mava a exigência da  aplicação do «CTI POSSIIEETIS, ITA PUSSIDETIS» DE 
FATO» . 

Finaimente, foi assinado o Tratado, com data de 13 de janeiro de 1750, pág. 
460 op. cit.. onde, no f h a l  do preâmbulo se lê: 

~Yiçtas e examinadas estas razões pelos dois Sereniçsimos Monarcas.. . 
sendo seu ânimo, que nele se atenda com cuidado a dois fins: o primeiro, o mais 
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paises sul americanos procuravam dar. no entanto ao «Cti posridetis interpreta- 
ções variadas. diferenciações casuisticas, em contradição oom o seu sentido jurí- 
dico e até liberal.  sustentavam então, em oposição ao nosso uti possidetis de 
fato, o possidetis juris, que seria a definição dos limites. segundo as  divisões admi- 
nistrativas da Espanha ou por ela fixadas em seus tratados de limites, indewn- 
dente da posse e da ocupação efetivas. 

O Rafio do Kio Branco parém com o seu alto valor de estadista e do maior 
diplomata que já tivemos, é que consagrou definitivamente o mérito do seu an- 
tecessor na demarcação das fronteiras do Brasil. Assim, na .Exposição:> <Que 
os Estados Unidos do Brasil apresentam ao Presidente dos Estados Unidas da 
América - Coma Arbitro - Segundo as estipulações do Tratado de 7 de se- 
tembro de 1889, concluido entre o Bras:l e a República Argentina», escreveu: 

a 0  estudo do Tratado de 1750 deixa a mais viva e grata impressão da boa 
fé, lealdade e grandeza de vistaç que inspiraram esse ajuste amigável de antigas 
e mesquinhas querelas, consultando-se unicamente os principios superiores da 
razão e da  justiia e as conveniências da paz e da  civilizacão da  América. Na- 
quele momento, como disse o historiador inglês ROBERT SOUTHEY, os sobe- 
ranas contratantes D. João V de Portugal e Fernando VI da Espanha, souberam 
mostrar-se muito adiante do seu século». 

Jaime Corteçáa, op. cit., também comenta a avitória substancial «obtida por 
Alexandre de Guçmáo na aplicação do uti possidetis: 

Pag. 177: «Completava-se. desta sorte, a criação das dioceses e prelazias. 
reforçando o uti possidetis da  fé, com outro da  pré-história. Respeitavam-se os 
primitivas alicerces humanos. E Alexandre de Gusmão reconhecia quanto, por 
este motivo, podia ser útil associar mn bandeirismo o aldeamento, desde que se 
realizasse sob a direção do Estado em seu beneficio». 

Verifica-se assim que a regra do «Uti possidetis, de fatos, ficou consagrada 
definitivamente, como afirmam os nossos maiores diplomatas e historiadores, com 
base no trabaih,> precursor, pioneiro, de Alexandre de Gusmão. 

João Pandiá Calógeraç na  npoiitica Exterior do Império», Vol. IQ, ed. 1927, 
pg. 203, proclama: 

CE a ocupação efetiva do território, a posse, o elemento étnico-politico, ca- 
racterizavam o justo dominio rnais do que os pergaminhos quinhentistas. Cam- 
preendeu o grande estadista achar-se ali a solução de todas as dificuldades e 
agarrou-a no  instante fugidio para esclarecer por menor a nova rota que se 
abria à pacifica divisão da  América, no admirável preâmbulo ao Tratado de 
Ivradri. de 13 de janeiro de 1750, documento a rarissimos comparável na  história 
diplomática das duas coroas, e que todo brasileiro deveria conhecer, Para re- 
verenciar a memória do santista eminente, que o concebeu e redigiu*. 

Radrigo Otávio, na  sua célebre Conferencia no Instituto Histórico e Ge3- 
gráfico Brasileiro, <Revista», Vol. 175, pág. 27, afirma: 

«Estava assim, proclamada, m m  notável desprendimento reciproco, a Ins- 
tituição do Ct i  possidetis que, no Direito Romano, no dominio do direito Privado, 
correspondia a uma s i t u w  de fato, cuja defesa justificava a concesção de um 
interdito possessória. Essa notável inovação do Direito Público, depois da  rew- 
gação desse Tratado, em 1761, veio a ser reproduzida no de Santo Iidefonso. 
de 17773. «.4çsim agindo Alexandre de Gusmão lembrando-se de  que era de 
Sáo Paulo, quis participar dm esforço dos seus patricios em beneficio da  Pátria 
comum, e, conhecendo as heróicas façanhas dos bandeirantes quis, mesmo de longe 
e num diverso campo de acão, fazer-se de bandeirante também». 

B i w  mesm'3 o que dizem: 
Gustavo Barroso, nas sem asegredas e Revelações da  História do Brasil»; 

em A Palitica Atlântica de D. João V>,. 
Na monumental obra denominada: a.4lexandi-e de  Gusmão e o Tratado de 

Madri», edição do «Instituto Rio Branw». do Ministério das Relações Exteriores, 
organizada por Jaime Corteçáo, edição de 1950 a 1965, com 9 Tomos, estudando 
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<Obras Várias*, «Antecedentes», (<Xegociaçõesu e «Execução do Tratado d? 
Xadri', quais aparecem transcritos milhares de documentos que lançam 
completa luz sobre esse magno acontecimento, fundamental para a História do 
ãrasii e para a de toda América do Sul, com perto de 4.500 páginas, formato 
1 9 x  27 cm. e com a reprodução de inúmeros fac-simi:es de documentos e mapas, 
Jaime Cortesão comenta: 

Pág. 177: acompletava-se, desta sorte, a criação das dioceses e prelazias, 
reforçando o uti possidetis da  fé, com outra da  pré-história. Respeitavam-se 
os primitivos alicerces humanos. E Alexandre de Gusmão reconhecia quanto, 
por este motivo, podia ser útil associar ao bandeirismo o aldeamenia, desde que 
se realizasse sob a direçáo do Estado e em seu benefício. 

<Na aglicacão destes dois principios. pela primeira vez tão engenhosamente 
combinados e expressos no célebre <Mapa das Cortes», de 1749, diz: e é o que 
iremos ver», o segredo do êxito e o quid G E - L 1 L  DO P m V O  DE ALEXXY- 
DRE DE CUSDiAO». 

A vista da  explanacão que acabamos de fazer, reforçada pelos argumentos 
históricos e juridicoç das ilustres personalidades cujo ensinamento magistrais Te- 
produzimos, - evidentemente nada mais há a dizer para demonstrar que foi o 
paulista Aiexíin&e de Gusmão que. consolidando a imensa obra dos setis an-  
tepassados, - os Bandeirantes, com a aplicac%o do Uti passeditis, garantiu 2 
sua Pátria, o Brasil, as suas atuais fronteiras que o tornaram um verdadeiro 
«PAIS COKTIXBUTED. 





LITERATURA COLONIAL PAULISTA 

Oliveira Ribeiro Neto 

,Não é posçivel estudar-se a Literatura Colonial Paulista sem se lançar os 
olhos ao nascimento do Brasil, aos várias fatores que o influenciaram, pois a 
fundação do núcleo pauiista vem dos primórdi3ç da nossa nacionalidade. Lan- 
cemos pois a vista aos fins do século XV e principias do XVI, quando a desco- 
berta da imprensa, o advento da Renascença, a decoberta da  América e do ca- 
minho das indias, a revolta religiosa, mmeçam a modificar a fisiouomia do 
mundo. Enquanto as guerras da religião, com Lutero à frente. iam dividir a 
Europa, Portugal e a Espanha dividiam o mundo entre si. nota Afrânio Peixoto. 
Fernão Magalhães com a primeira volta ao mundo completa a conquista da Ci- 
vilização. %Foi em meio a tão grandes prodigios que nasceu o Brasiiu. (Afrânio 
Peixoto) . 

Naturalmente não foi fácil a adaptação dos recenvindos à terra nova e imensa, 
de clima ameno tão elogiado por Pero Vaz Caminha, sem as neves da  Europa 
ou os causticantes verões africanos, e as detratores do Brasil, deigostosos com o 
novo lar, caluniam o seu clima que afirmam ser horrivei e mortal. Mas s? 
alguns cronistas da  primeira época quizeram menosprezar a terra nova, outros. 
a exemplo do sábio Pero Vaz, e entre eles o suave José de Anchieta, exalta- 
ram-lhe a riqueza, a doçura e as possibilidades. 

É compreensivei que a principio os novos colonos extranhassem a terra e 
o meio, saudosos das suas eiras e da civilização em que nasceram, transplan- 
tados para um pais de limites desconhecidos. esmagados pela exuberância da 
natureza e de tudo quanto viam. 

As paisagens do que desfrutavam estendiam-se a perder de vista. em con- 
traste com o amblente limitado das aldeias de onde vinham. A mata virgem 
cerrada e húmida, cheia de animais desconhecidos e de ruidos que não atinavam 
onde nasciam, enchia-os de pavor e de miséria. As cachoeiras que se despeja- 
vam das serras, pareciam-lhe das águas do fim do mundo, de altura desmedida. 
Os largos rios, cujaç margens às vezes não se avistavam, as pedras encastoadas 
nos montes de formas estranhas, os valores tão fundos que não se sabia se não 
iriam até o inferno, punham no portugues recém-chegado obcessões de açsombm. 

O fndio, que ao primeiro contato, temeroso, não queria perder a posse dn 
terra e, conscio do destino que a civilização branca lhe queria dar, investia 
sempre que podia arrazando em sua furia, num tropel de espavento?., as povoa- 
~ õ e s  que se tentavam. As feras farejavam em torno dos aldeiamentos e .  nas suas 
explorações pelas matas, muitos brancos se perdiam ou morriam picados pelas 
03bras, varados de flechas, ou afogados nos pantanais e rios caudalosos. 

As noites se arrastavam cheias de medo e apreensão, de cada sombra pa- 
recia ao colono desacostumado que ia surgir um monçtr,3 ou que uma seta par- 
tiria zunindo. O encontro duma cobra, mesmo inofensiva, era m'3tivo para noites 
seguidas de insonia e de suitos, de arrepios sem conta. O uivo de um animal 
no mato crescia sempre na imaginação do branco como se fosse o de um jaguar 
esfaimada monto a saltar sobre o seu leito. . . 

Unidos pelo medo os reinóis se desvelavam. Vários indios já deles se apro- 
ximavam e os serviam pacificamente, sem compreender o valor da liberdade que 
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imolavam. Alguns brancos mais cultos e curiosos já procuravam entendê-los, 
aprender a sua língua contar-lhes das terras de onde vinham, dos costumes que 
tinham. A música e o canto aproximavam mais as  duas raças . 

AOS poucos os próprios brancos se interessavam pelas lendas d3s indios. pelos 
seus mitos e deuses, e guiavam-se pelas suas práticas. pelo seu conhecimento 
das coisas da natureza, dos animais que os cercavam, das águas que se nfw 
bebiam. dos frutos que eram mortais. 

Uns e outros misturavam as suas tristezas. A meiancalia do indio ençimes- 
mado, que percebia a escravidão a que se entregara ingenuamente, casava-se a 
saudade lusitana, criando uma nova alma para a nova raça que ia  formando. 

Foi então que nos bojos dos veleiros que vieram da Africa, chegaram os 
primeiras negros. E com eles nova tristeza, essa mais funda. mais desolada. A 
escravidão do indio era ai, menos na sua própria terra, de ande não tinham 
rugido os seus deuses. onde Tupã ainda lhes podia valer. A escravidão do negro 
somava-se a ausência do seu meio, a tortura de não saber nem ao menos onde 
estava. E aos pouox como se misturam os líquidos, foram se misturando as tres 
raças que se procuravam como um apoio e uma defesa contra as  suas próprias 
dores e desencantos. Debalde outras raças européias por aqui passaram. Fran- 
ceses e holandeses, foram apenas elementos esporádicos que não se fixaram no 
nosso grupo étnico. Além do indio. só o portugurs e o negro formaram a n o s 3  
raça. Parissa muito bem diz Joáo Ribeira.. . n a s  suas feições e fisianamia 
próprias, o Brasil e o que ele é, deriva do colono, do jesuita e do mameluco, da 
ação dos indios e dos escravos negros;. 

Assim foi com efeito. Não encontraremoz o primeiro rumo literário do 
Brasil se não seguirmos as pegadas dos primeiros jesuitas, simkolizados em Na- 
varro, em Nóbrega, em Anchieta, os primeiros poetas chegados ao Brasil, ilumi- 
nados pela cruz de Cristo. Ademais é preciso seguir a evolução dos aconteci- 
mentos do inicio da  colonização brasileira e da formação da  sua inteligência, 
tendo sempre em vista que o prcduto do cruzamenia das três racaç tristes teria 
de ser. como é. um imaginativo, um nostálgico. 

Para essa imaginaçáo e essa melancolia concorriam a saudade do português, 
a lembrança da  sua Idade Média, os cantos bárbaros do negro africano em 
torno do fogo, as puracés selvagens do índio branco invocando as seus deuses. 

A preocupaiào de se implantar, de desvendar o terreno, de penetrar no 
continente bravio, a coragem de organizar e dirigir as  primeiras entradas, a força 
de se fixar nas campos e de construir as paliçadas contra as feras e os selvagens. 
a desconfiança de tudo e de todos, cada vez tornava mais taciturna a raca que 
se f3rmau.a. 

A descoberta das minas, atraindo aventureiros de toda parte, tornou ainda 
mais desconfiado o bandeirante. Não foi atoa que Deus lhe deu como escudo 
natural a Serra do Mar. O Governo d a  Metrópole, tememso da  força que se 
formava em São Paulo, com a riqueza que se anunciava e a coragem que se 
desenvolvia, contribuia bastante para essa desconfiança. 

Enquanto issa, com o cresciniento do meio e da pnpulação, a educação se 
ia fazendo. Os mais abastados, quando podiam dispensar a auxilio dos filhos 
varões que iam crescendo em idade, mandavam-nos para estudar no Reina. Os 
mais pobres ficavam por aqui mesmo, aprendendo nas escolas, com os padres ou 
com alguma mulher letrada, enquanto as pais trabalhavam nas minas ou nas 
roças. Só no século XVIII, no  governo d.3 Conde de Bobadela. foi instalada a 
primeira tipografia no Brasil, que assim mesmo ioga foi fechada par ordem do 
Governo. 

Neçsa educação do brasileiro a mãe preta tinha papel primordial. Desde 
1550 os meninos brancos mamavam o seu leite e com a negra aprendiam a s  
primeiras palavras adulteradas e hcultas, as primeiras histórias fantãsticaç que 
vieram da  Ãfrica cu  as velhas lencias medievais europeias com novo sabor negro. 

Essa a explicação melhor do caráter brasileiro, da  sua imaginação exaltada, 
da  impmvisão e da  aventura que 630 o seu apaháglo. 
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O elemento branco que aqui chegava, mandado expressamente para o Brasil, 
não primava pela cultura, com raras e honrosas excepçóes. como informa o in- 

suspeito Padre Vieira. 
A lingua portuguesa, como toda lingua viva, sofreria na terra nova as maio- 

res transformações, o enxerto constante de extranhaç denominações para os 
objetos de uso vulgar, para os nomes das coisas da natureza. Se a língua por- 
tuguesa se mantinha mais ou menos conforme o original para os mais velhos, 
o negro ia contribuindo para ela o m  o seu vocabulário na designação dos uten- 
silios caseiros, principalmente da cozinha e das iguarias que preparava. e o índio 
entrava com sua parcela de modificasão, ensinando os nomes das acidentes na- 
turais, dos frutos e dos animais da terra. 

Com os oihas voltados para o império deslumbrante das fndias, com as mi- 
Iênios da sua civilização e as lendárias riquezas dos marajás, Portugal de Dom 
Manuel via todos as maravilhas na Asia e todas as dificuldades na América. 
Via e fazia. Somente em 1525. depois que D. João 111 subiu ao trono de Por- 
tugal, mudara a direção das manobras da política prtuguesa de ultramar. Só 
depois da expedição de Cristovão Jacques e da primeira vinda de Martim Afonso 
ao Brasil, começaram a afluir com re-daridade a: r correntes migratórias que iriam 
constituir a primitiva sociedade brasileira. Para aqui vleiram homens de todas 
as castas e condiçóes, fidalgos e artezãoç, padres e operários, mecânicos, milita- 
res de terra e mar, aventureiros de toda espécie para construir a nova pátria. 
Foi então que se fundou Sáo Vicente, a Célula Mater do Brasil, o marco inicia! 
da  nossa grandeza. 

N a  segunda metade do século XVI, com a abundancia das suas riquezas 
naturais e a exuberância da sua terra, começa a prosperidade do norte do 
Brasil, principalmente de Pernambuco, que nessa época dirige econòmica e inte- 
lectualmente os destinos da  América Latina. Jorge de Albuquerque Coelho, Bento 
Teixeira Pinto são nomes que surgem entre os primeiras, cronologicamente, em 
Pernambuco, na literatura brasileira, vozes criadas na riqueza e na abastança 
que faziam um dos cronistas da época afirmar que Olinda tinha mais luxo que 
Lisboa. 

Outras vozes, entretanto, se fizeram ouvir no século XIV, aqui mesmo na 
terra paulista, vozes que nasciam da terra nascente que porisso mesmo têm 
muito mais importância que os bajulatórios poemas pernambucanos. São as 
vozes desinteressadas dos primeiros jesuitas aportados ao Brasil, principalmente 
em São Vicente, as abnegados educadores que prepararam o coiono e educaram 
O genti-3 para enfrentar os piratas de toda procedência, holandeses de Nassau, 
ingleses de Lancaster ou franceses de Villegaignon; os doces irmãos de Santo 
Inácio de ioiola, que traziam na alma para depositar no coraçSo do gentio a 
imagem de Jesus. Entre os jesuitas, avulta a figura evangélica de José de An- 
chieta, o patriarca de São Paulo, o santo do Eraçil, o primeiro poeta e drama- 
turgo da Capitania de .São Vicente. 

Nascido em 1334, na ilha de Tenerife. de pais nobres e rims, segundo querem 
aiguns biógrafos, dai partiu em 1546 para Coimbra. onde se instruiu. Devido ã 
delicadeza do seu estado de saúde,voltou Anchieta para Lisboa, depois de mm- 
pletar os preparatórios, vindo a seguir para a Eahia. em 1533, com o governador 
geral Duarte da Costa. 

Tanto que aqui chegou, na verdura dos anos, logo se afez às gentes e ao 
lugar, começando os trabalhos do seu longo apaçtolado, só interrompidos pelas 
moléstias e ultimados pela morte. Assim nem o naufragio de Abrolhos, nem as 
lutas que travou com as revoltados de Piratininga, nem as provações que sofreu 
durante o curso de suas viagens, mais perigosas que divertidas, puderam refrear- 
lhe o gosto pela cate~ueçe dos çelvícolas bravios>. Mas o seu esforço era com- 
pensado. Atraídos pela bondade de Anchieta as índios se chegavam ao Colé- 
gio, aceitavam a sua religião e dela se tornava apaixonados adeptos. 

Humanista como as que mais o eram na sua época, diz Ronald de Carvalho, 
(sabia José de Anchieta compor em prosa e verso, tanto em tupi como em 
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latim, quanto em português e espanhol, autos e canções, di8logns e orqões, onde 
se a s  belems de um grande artista raream, reponta, não obstante. a frescura 
de uma alma feita para comungar com os humildes e pequeninos Fiiólogo no- 
távelrm pouco tempo entrou Anchieta nos segredos do idioma brasílico, servin- 
do-lhe de muito esses conhecimentos para o trato e a domesticaçãa dos selvagens. 
Historiador conceituari, posto que deseiegante, escreveu as biografias de alguns 
missionários do seu colégio, e comentou agradavelmente, nas suas «cartas*, as 
maravilhas da terra. Temperamento combativo, Anchieta procurava as dificul- 
dades e sabia resolvê-las, como, por exemplo, quando se entregou aos indígenas, 
na Confederação dos Tamoios. Dos cinco longos meses que passou entre os ro- 
chedos de Iperoig, entre a sanha e a periídia dos inimigos de São Paulo, como 
refem, o santo varão Anchieta, o apóstolo da paz, surgiria como o grande cantor 
da Virgem Máe que foi bendita entre as mulheres. Perseguia-o a tentação das 
índias. Anchieta fechava os alhos fazendi o sinal da cruz e elevava a alma 
a Deus num canto de fé: Senhor, Senhor! Ficai-vos comigo que se faz tarde 
e a noite da tentação vem sobre mim! Ajoelhado na  sua choça,. enfraquecido 
pelo jejum, cingido em áspsro cilicio, em pleno vigor da mocidade, o padre ras- 
gava as espáduas com o azorrague, para fugir às tentaçóes. E então que ele 
promete à Virgem Santa cantar-lhe as glórias e a bemaventurança. E traca na 
areia, com o seu bordão, o v m a  sublime, em mais de seis mil versis latinos. 
exaltando a Virgem Santa, Arvore da  Vida, Luz Clarisima, Rosa nascida entre 
espinhos. Não tivesse tido a gleria de salvar São Paulo, esta seria a gloria 
maior do santo que nasceu poeta. 

Da produçãa literária de José de Anchieta em São Paulo, sabe-se com se- 
gurança pelo menos de três trabalhos fundamentais: a Arte da Gramática da 
Língua mais usada na costa do Brasil, editada em Coimbra em 1595 mas já 
adotada em exemplares maiiuscritos em Piratininga e em outros colégios jesui- 
ticos pelo menos desde 15553 o Pwma à lrirg'em, escrito na areia em 1563, e o 
Auto da P r e g a m  lTniversal, primeira peca teatral escrita no Brasil, represen- 
t,ada em Sáo Vicente. no adro da Igreja. em 1565, e possivelmente também em 
São Paulo. Esse auto era uma peça bilingue, em portugu8s e tupi, feita a pedido 
de Manael da  Nóbrega para «impedir as indecências em atos representados na 
Igreja». 

A crônica literária paulista do século XVII anota alguns nomes de escri- 
tores e indica algumas obras que escreveram, abras essas em geral perdidas. 
Cnnologicamente o primeiro nome que aparece é o do jesuíta apóstata Padre 
Mansel de Morais, nascido em São Paulo em 1586, descendente de fidalgos por- 
tugueses. Entrando para a ordem jesuítica em 1618, em 1630 ers. superior de 
uma aldeia em Pernambuco, onde ao lado de Matias de Albuquerque combate 
heroicamente contra os holandeses. Pressentindo a perda da luta, rende-se ao 
inimigo e adere ao calvinismo. Depois vai para a Holanda, onde se casa, en- 
viuva e torna a casar-se. Volta ao Brasil. coma comerciante financiado pela 
Holanda, é perseguido e julgado pela Santa Inquisição da  qual consegue livrar-se 
sem grandes penas. 0 s  poucos trabalhos que dele se conhecem, escritos em 
várias partes do mundo. não têm qualquer vinculo com São Paulo nem mesmo 
com o Brasil. O Padre Morais é mais uma figura de novela d3 que propria- 
mente de literato. 

AO Padre Manoel de Morais segue-se seu primo Fero de Morais hladureira, 
nascido em São P a u 0  presumivelmente em 1610. Foi nomem letrado, ao que 
Parece figura secundária na nossa cultura, pois dele não se conhece qualquer 
obra e o estudo que a ele se atribuia, referente à expulsão dos jesuítas, de São 
Paulo, no século XVII, provadamente não saiu da  sua pena. pois é posterior à 
sua morte. Entretanto, é conhecido um caderninho de apontrtmenb, com sua 
letra. sobre a expulsão dos jesuítas em 13 de julho de 1640, e dessas notas se 
valeu Pedro Saques para mmpor sua memória sobre o mesmo assunto. 

Ainda do século XVII é esçe discutido e incerto Diogo Grasson Tinoco, que 
não se sabe se era português ou brasileiro de São Paulo, mas aqui vivia entre os 
bandeirantes, e escreveu em 1689 um poema aixscobrimenta das Esmeraldasr, 
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que tem como herói Fernão Dias Pais. A fonte primária da informação sobre Diogo 
Grasson n n o m  é fomecida por Claudio Manoel da  Cosia no Fundamento His- 
tórico do seu poema Vila Rica Cláudio Manoel da Costa teve em mãos o original 
do poema, que lhe foi enviado por Pedro Taques. Afranio Peixoto chama Grasmn 
Tinoco de primeiro épico nacional. Do seu poema restaram apenas quatm estân- 
cias em que se verifica o seu conhecimento das bandeiras, particularmente mbre 
a organização da Bandeira de Fernão Dias, mas o que dele se conhece demons- 
tra a força do seu estro, o seu estilo narrativo, enfronhado na técnica do vem,  
que ele usou decassilab e em oitava rima. 

O advento do século XVIii não traz grande melhoria ao cenário da litera- 
tura em São Paulo. A época era de luta, de expansão territorial e o paulista se 
preocupava mais em escrever com a espada o poema heróico das Bandeiras. Ape- 
nas um ou outro padre sobressai, no terreno da inteligência e da cultura, em 
geral como orador sacro, como por exemplo os dois irmàos santistas Inácio Ra- 
drigues (1700) e Frei João Alvares de Santa Maria (1703). que se passaram 
para Portugal e lá fizeram brilhante carreira de orador. Entretanto, seus ser- 
móes e obras publicados nada t&m de brasileiros. 

Grande nome liter&rio paulista no século XVIII é Matias Aires, que se em- 
parelha com os maiores humanistas do século. Nascido em São Paulo em 27 de 
março de 1705, segue aos 11 anos para Portugal, em companhia dos pais e lá 
estuda, sendo aprovado em grau de bacharel e de licenciado em ar te  em 1723. 
Em 1727, aos vinte e dois anos, recebe as insígnias magistrais. Percorre depois 
vários paises da Europa, cursa universidades na Espanha e na França, aprende 
vinte idiomas diferentes, do Oriente, e toma-se explicador, na  Sorbone, de textm 
g rem,  hebraiws e sinaccs. Em suas obras revela Matias Aires grande conhe- 
cimento da psicologia experimental e demonstra-se escritor ágil, sutil, arguto, 
manejando perfeitamente a lingua. Infelizmente, pela vida que levou, quase iada 
longe do ~ k i l ,  a sua literatura é completamente dissociada da  nossa, sendo 
mais chegada à dos humanistas franceses do século XVIII no meio dos quais 
Matias Aires viveu e brilhou. 

Da mesma forma sua irmã Teresa Margarida da  Silva e Horta. nascida em 
São Paulo em 1711 ou princípios de 1712, não se pode considerar uma escritora 
pauliita. Mudou-se para Portugal aos cinco anos de idade e lá se casou aos 
dezessete anos, contra a vontade paterna. sendo por isso deserdada. De vida 
desregrada, é entretanto talentosa, e publica, com o pseudkimo de Dona Dom- 
tea hlnernria Tavareda nplmira. um livro de Máximaç de Virtude e Formosura. . -~.  ~ ~~-~ ~~~~ 

~ . ~ .~. ~ ~ ~~ ~ ~ 

apesar de Artur Mota atribuir a Alexandre de Gusmão a paternidade desta obra 
de Tem%% Marcarida. Tais os exoedientes oue usou em sua vida atribulada e ~~. - ~ ~.~~ 
aventumsa, que acabou sendo Presa por ordem do Marquis de Pombal, no con- 
vento de Ferreira das Aves, onde escreveu um poema de lamentação e uma No- 
vena do Patriarca São Bento, dedicada à abadessa do Mosteiro. 

Grande orador sacro é Angelo de Siqueira Ribeiro do Prado, nascido em 
Parnaiba, em principios do século XVIII. ordenado jesuita, formado em direito 
em Coimbra. E em Portugal que faz a sua carreira de escritor, publicando em 
1754 o livro Botica da Lapa, parte escrito em ,São Paulo, como ele mesmo conta. 
Nesse livro há  uma mistura, em mais de Seiscentas páginas de texto, de milagres 
e prodígios, de doutrina crktã, de superstições, de rezas para morrer bem, mr- 
tilégios contra o demônio e as fúrias da  natureza .Seu estilo é monótono, sem 
beleza, mas a obra de Angelo de Siqueira tem de muito interessante as coisas 
que conta sobre São Paulo e sua gente, <@m trabalhosas fadigas prolongadas por 
tantos anos,. Mais concentrado e ordenado que Botica da Lapa é o segundo 
livro de Annelo de Sisueira, Vinde e Vede, de gregwãa religiosa. - . - -  

Batizado na Igreja do Carmo de São Paulo em 1 de julho de 1714 é Pedro 
Taques de Almeida Pais Leme, o primeiro linhagiçta de São Paulo, sem nenhum 
favor um dos mais altos nomes das l e t r a  coloniais brasileiras, aparecendo como 
o primeiro escritor a ter noção da irnp3rtancia da vida literária no processamento 
da cultura dum povo. Descendente da gente melhor da capitania, vivendo em 
ambiente de luxo e de nobreza, Pedm Taques adquire para sempre o orgulho que 
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o caracteriza e lhe norteia os passos durante toda a vida. Com acentuada ten- 
déncia literária, Pedro Taques passa a vida a pesquisar as coisas da histária 
de São Paulo, investigando os documentos, colhendo informações dos mais velhos, 
tomando-se enfim o linhagista a quem São Paulo tanto deve. Alem de nume- 
rosas Memórias, escreve Pedro Taques ainda a História da Capitania de São 
Vicente, a I n f o m w  sobre as Minas de Sãa Paulo, a Notícia Histórica sobre 
EspulsBo d,os Jesuitas de SHo Paulo em 1640. A importância de Pedro Taques 
na nossa literatura, mais que a de um estilista é a do documentarista, de que 
foi um dos maiores expoentes brasileiros de todos os tempos. 

De alta linhagem era também Frei Gaspar da  Madre de Deus, nascido em 
1715 no sitio de Sant'Ana, de propriedade de seus pais, em São Vicente. Primo 
de Pedro Taques leva vida mais calma e entra para a ordem beneditina. Estuda 
de preferência a história pátria e a das coisas vicentinas. Na Bahia toma-se 
íntimo de Rocha Pita. A partir de 1731 estuda e investiga. mas nada publica a 
náo ser depais que voltou para Santos, em 1769, influenciado por Pedro Taques, 
que lhe conhece o valor de historiador e de pesquisador. A maior parte da obra 
de Frei Gaspar da Madre de Deus foi escrita em Santos, se bem que seus estudos 
datem de toda parte por onde andou. Ele é autor da primeira alusão ao testa- 
mento de João Ramalho, referindo-se a uma cópia que possuia desse documento 
aescrito nas notas da vila de São Paulo pelo tabelião Lourenço Vaz aos 3 de 
maio de IjSOn, sendo certo que Washington Luiz descobriu depois uma cópia ma- 
nuscrita do mesmo testamento, feita entre 1797 e 1803. e encontrada entre os 
papéis de José Bonifácio, o Patriarca. 

Provavelmente de 1740 é Manuel Cardoso de Abreu. naturd de Ararita- 
guaba, freguezia de Itu, que se revela escritor fluente e pessoal nas narrativas 
do  divertimento Admirávein, mas que deve ser considerado o primeiro plagiário 
na história da literatura paulista ao copiar desavergonhadamente as Memórias 
da Capitania de São Vicente, de Frei Gaspar, como afirma Péricles da  Silva 
Pinheiro no seu livro sobre as manifestaçóes literárias de São Paulo na época 
colonial. 

De Teotônio José Juzarte, português vindo em 1765 para o Brasil e fixado 
em São Paulo, é o Diário de NavegaÇsa, escrito entre 1769 e 1771, com dados 
muito interessantes sobre as Monções paulistas, o Rio Tietê, o Rio Grande e o 
Iguatemi. Do mesmo gênero sãn as memórias e monografias de EYancisco José 
de Lacerda e Almeida, natural de São Paulo, onde nasceu depois de 1750. Mar- 
celino Pereira Cleto é outro nome de historiador paulista do século XVIII. 

Diogo Lara de mledo Ordenhes, nascido em Sáo Paulo em 16 de dezembro 
de 1752, é autor de grandes conhecimentos naturalistas, principalmente da orni- 
tologia e da navegabllidade dos rios de São Paulo e Cuiabá. De família abas- 
tada a importante, realiza viagens a Portugal, tornando-se sócio da Academia 
de Ciênciai de Lisboa desde 1795. Seu irmão é José Anuche de Toledo Rondon. 
de grande relevo nas letras e na sociedade de Sáo Paulo, nascido em 1756, e 
que foi o primeiro Diretor da nossa Faculdade de Direito. 

Do fim do século XVIII são as  duas iinicas Academias Literárias Paulistas, 
a primeira sob o gi>verno de D. Luiz Antonio de 'Souza, em 1770, a segunda sob 
o governo do Conde de Sarzedas D. Bernardo José de iarena, em 1791. 

A de 1770 foi constituída nesse ano, no dia 25 de agosto, por ocasião de 
se trasiadar a imagem da Senhora Sant'Ana para o novo altar da Igreja do 
Colégio. Era então governador, corno acima dissemos. o Capitão General Dom 
Luiz Antonio Botelho de Souza .Mourão, Morgado de Mateus, e sobre o aconte- 
cimento existe, na preciosa biblioteca de Joáo Femando de Almeida Prado um 
extraordinário manuscrito, nin folium,, todo escrito em caligrafia do século 
XVIII, talvez de algum diicipulo do artista pernambucano Manoel de Andrade 
de Figueiredo, que escreveu a «Nova Eemla para Aprender a Ler, Escrever e 
Cantar», como ensina o mestre Artur Mota na sua História da Literatura Bra- 
sileira, vol. 11. 

Esse manuscrito tem por titulo: RelaÇsa das Festas Públicas que na  cidade 
de São Paulo fez o Umo. Exmo. Senhor Governadmr, o Capitão General D. Luiz 
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Antonio de Souza, em louvor da Senhora Sant'Ana, com a ocasián de colocar a 
sua imagem em o altar novo da Igreja do Colégio» - ano de 1770, e vale a pena 
conhecer o programa das festividades, reproduzido p>r Artur Mota; iniciado em 
16 de agosto, à noite, com o desfile dum arauto, conduzido num carro iluminado, 
precedido de outros carros igualmente iluminados «wm muitos máscaras, bailes 
e instrumentos músicos de toda qualidadew. O arauto fantasiado de Tirézias 
recitava um preámbuio e convidava o povo a comparecer àç festividades. reali- 
zadas dai em diante todas as noites, compreendendo folias de Pretos pelas ruas, 
(representadas pelos estudantes dos Cursos de Filosofia e Teologia), iluminação 
pública e fogos de artifício, festa na Igreja do Colégio, com música da Sé e da 
ópera, n m  sermões de Frei Salvador Machado à tarde e de Frei José Manoel 
de Sam Payo à noite, salva de morteiros dos regimentos de dragões e de infan- 
taria ligeira, Procissáo menos escandalosa que as anteriores e mais em ~0nf0r-  
midade com as dos nossos diasw, Cavalhadas, Corridas, *Bailes Sérios e Burles- 
coiu, Máscaras, dois espetáculos teatrais, banquete e sessão da Academia, estes 
dois no dia 25 de agosto. O banquete foi à tarde, aem grandiosa mesa com outra 
variedade de adorno, e coberta de toda sorte de doçarias, frutas, bebidas e muita3 
flores, em que se recreavam os sentidos, porque a vista, e gosto e o olfato encon- 
traráo juntamente a mayor delicia e a mesma graçau. A noite foram todos ouvir 
a Academia na igreja do Colégio, upara o que se deixou a mesa armada, acres- 
centando-se-lhe hum grande tablado em que se fez lugar para o Presidente e 
academiois, com espaldar, bofete e cadeiras, tudo adornado de damascos, e com 
a mayor decenciaa. Concorreu muita gente «por ser este ato até então nunca 
visto nesta cidade». 

Era Presidente da Academia o Juiz de Fora de Santos - José Gomes Pinto 
de Morais - secretário um religioso de São Bento, problemáticos um religioso 
de São Francisco e outro do Canno, e acadêmicos muitos religiosos e apwoas 
de mayor literatura>. Depois da oração do Presidente explicando a devoção do 
Governador a Sant'Ana, foi lido o manuscrito da coleção Ian de Almeida Prado, 
reproduzindo em verso o pregão de Tireaias, os sermóes dos dois frades, a ùoa 
que se representou na Casa da õpera, tendo como interlocutores Venm, Orfeu, 
Marte e Palas. 

Seguem-se a Oração do Presidente da Academia e as colaborações dos «aca- 
d&nicoç», iniciados com os problemáticos que disputaram <de onde resultava 
maior giória a S. Exa., se ser Morgado de Matem, se de ser General desta Capi- 
tania de Sam Paulo», opinando Frei Joaquim de Sant'Ana Siha, franciscano 
que considerou maior glória ser o General de São Paulo, e frei Reginaldo Otávio 
da Encarnaçáa Ribeiro, carmelita, optando pela glória de ser Morgado de Ma- 
teus. Vêm depois os %netos, epigramas e demais composições poéticas por Frei 
Felisberto Antonio da Conceição. Frei Joaquim de São JosB da Silva, Frei Ber- 
nardino de 'Sena, Pe. Fratre Emanuele a Santa Gertrudes Fogaça, Frei Antonio 
de Santa Ursula Rodovalho, Frei Joaquim Antonio Raques, João Tiburcio Domin- 
gues, Dr. Antonio Fortes de Buçtamante e Sá Leme: e ainda trabalhos do Dr. 
Luiz de Campos, Francisco Xavier de Panos (mestre régio de gramática), Lou- 
renço José Botelho de Mesquita, Luiz Antinio, Padre Manoel Antonio Alvares 
da Siha (Vigário de Santos), Sargento Francisco Pereira Cardoso, Manoel Pe- 
reira Crispim, Gaspare de Soledade Alatos e poesias em htim do nosso grande 
frei Antonio de Sant'Ana Galvão em honra de Sant'Ana. 

Por certo a grande maioria dessas produções não tem maior valor literário. 
todas feitas de circunstância, no tom bajulatório táo em voga na época. Mas 
não podemos deixar de evocar aqui emocionados os nomes de todos estes pauiis- 
tas de há duzentos anos, que há dois séculos nos precederam neste mesmo torrá3, 
demonstrando o seu amor às letras e dando amostra de quanto já se presava em 
época tão remota e ainda obscura, o espirito. a cultura e o amor da pátria e 
de São Paulo. 

Qual a razáo por que se comemorou com tanta pompa e trasladação da ima- 
gem de Sant'Ana para o seu novo altar na Igreja do Wlégio? Até hoje o assunto 
tem sido quase calado e merece maior divulgação a hipótese de justificativa 
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evidentemente histórica e inteiramente cabível. E sabido, pelo menos dos que 
conhecem a história da arte sacra em São Paulo, que o Morgado de Mateus, 
quando Governador da Capitania, teve um sonho premonitório que lhe revelava 
que em determinado canto escusa do Palácio do Governo havia uma caixa con- 
tendo imagem de Sant'Ana, que ali fbra abandonada e esquecida. Ao despertar 
do seu sono correra o próprio Governador à procura da imagem, encontrando-a 
no lugar que o sonho lhe revelara. Esse encontm da imagem coincidiu com a 
descoberta de ouro do rio Tibagi, e essa coincidência é decantada por Frei Galvão, 
em seus versos latinos lidos na Academia de 25 de agosto de 1770, e que &te- 
munham: <Assim encontrada Sant'Ana, como um tesouro, o sonho se realiza e 
todas as aureas riquezas foram descobertas, oh Governador  nosso!^ Parece-nos 
pois conclusivo que a. imagem com tanta pompa levada ao altar, é a mesma que 
o Morgado de Mateus encontrou nos porões do Palácio. 

A segunda Academia de São Paulo, foi a do Senado da Câmara, organizads 
ao tempo do Governador I3ernardo José de LQrena, uma das mais Importantes 
figuras da história colonial paulista e que realizou uma iinica sessão pública no 
dia 17 de dezembro de 1791, data de aniversário da rainha D. Maria I, na sala 
maior do Senado da Câmara, aproveitando a inauguração dessa obra que se 
considerava portentisa e a construção da nova cadeia paulistana. a m o  a Aca- 
demia a que nos referimos anteriormente, esta se filia ao movímento sssociativo 
dominante no século XVIII, tão disseminado no Brasil, onde abundaram os <par- 
nazoçp. nouteiros apolíneosn, apoteoses poéticas e oratórias etc. Na ordem dos 
objetivos dessas academias, a do Senado da Cámara de São Paulo pertence h 
categoria das comemorativas e encomiásticas. O temário dos <Pregões da Fama%, 
como eram bombasticamente chamados os assuntos que deveriam ser tratados 
nessas reuniões, foi, no casa dessa Academia, o seguinte: 

1" «Sua posiçáo (de Bemardo José de iarena) peUo bem publico, demons- 
trada em tantas obras uteis, magnificas, em hum Governo suaveo: 

2' «Seus cuidados militares pella publica segurança, provados na destreza 
das nossas Armas, excitada pelo exemplo do seu Comando: 

3" <Sua fidalguia pessoal bereditaria, origem de toda a presente felicidade: 
49 «Ao Ilmo e Exmo Snr GeneraJ, de onde resulta mais gloria? ,Se como 

aluno de Marte ou se como de Minerva, constituida Heroi pelas Armas ou Gra- 
duado nas Letras*. 

AS manifestações literárias dessa Academia, apresentadas de acordo com o 
suntuoso temária acima referido, foram reunidas em manuscrito que, conservado 
entre os papéis administrativas do homenageado, Conde de Samedas, foram afi- 
nal remetidos para Portugal, onde figuram na Biblioteca Nacional de Lisboa, 
em amarrado da. Coleção Pombalina. Ali foi esse manuserito visto e fotografado 
pelo ilustre Professor Antonio Soares Amora, que prefaciou a sua publicação, 
em 1956, com notas de Domingos Carvalho da Silva. Por essa. publicação se 
veriiica que nessa sessão, que durou perto de oito horaç, foram lidos e declamados 
nada menos que quarenta e sete trabalhos, em português e em l a t i ,  em prosa 
e verso, todos mais ou menos no mesmo estilo, usando até as mesmas expressões 
encomiásticaç para o homenageado, os mesmos adjetivos derramados e conven- 
cionais: excelso, nobre, bem da nação, ilustre sangue, flor de tronco antigo, zelo 
de Deus e do Rei, Amor das Gentes, Aluno de Marte e de Minem etc. E o 
menor qualificativa que se dava m Conde era o de Herói, expressando como nota 
soares Amora, no conjunto harmanico das suas qualidades politicas, nobiliár- 
quicas, intelectuais e morais». 

Para finalizar o século XVIII e o periodo colonial da literatura em São 
Paulo, nasce em Santos. em 1763, José Bonifácio de Andrada e Silva, o Pa- 
triarca. Sem dúvida alguma, no crepúsculo do colonialismo brasileiro e no advento 
da aurora da Independência, de fins d,3 século XVIII ao início do XM José 
Bonifácio de Andrada e Silva é, na intelig6ncia do país, o espírito mais 
completo. 

Cientista, moralista, orador, político e poeta, sua sensibilidade e sua inteli- 
gência se alargaram por vários campos, travando relações com miiltiplos assun- 
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tas, desde a mineralogia ao direito. da  sociologia à retórica. Viajado. culto e 
possuidor de enérgico temperamento, José Bonifácio estava talhado a cumprir 
a luminosa trajetória que o destino lhe reservou. Como cientista, desde cedo 
se fez apreciar e aplaudir em todos os meios da Europa estudiosa, na  Alemanha, 
na mania ,  na  Inglaterra, na Dinamarca, na  Itália, na  Noruega. Sua poesia é 
vigorosa, enérgica e violenta, mas à s  vezes José Bonifáeio deixava-se arrastar 
pela sereia clássica voltando às banalidades do arcadismo, com mais graça porém 
que todos os seus contemporâneos brasileiros. Exilado em Bordeus, por motivos 
politicos. José Bonifáclo, com o nome de Américo Eliseo, publicou o seu livro 
de versos, livro maduro, de homem feito, batido e endeusado pela vida, forte e 
atuante em todos os setores. Por toda essa vivência, José Bonifácio de Andrada 
e Silva, como poeta n&o foi um arcade de salão. <:Foi um homem que, seguindo 
o conselho de Gorthe, fez de sua dor um poema». 

Certo esse livro, publicado em 1825, já ultrapassa a fase colonial da nossa 
literatura. mas o seu autor é fiiiado pela idade e pela pnjeçào, ao final do século 
XViiI e ao primeiro quartel do século XM. Além das poesias reunidas em 1825 
José Eonifácio produziu vários diicursos históricos, publicados pela Academia 
Real das CiBncias de Lisboa, e cartas e apontamentos sobre vários assuntos, que 
pelo estilo podem e devem ser considerados obras literárias, e deixou uma pre. 
ciosa coleçáo de autógrafos sobre as mais variadas questões, que se encontram 
na Biblioteca Nacional. 

Com José Eonifácio termina a época colonial paulista. E o último nome 
também da literatura colonial brasileira, pois a partir dele já existe no Brasil 
a liberdade política coincidindo com os alvores do romantismo no mundo. 





A ARTE COLONIAL PAULISTA 
Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro Neto 

Para os estudiosos das coisas brasileiras, é fato incontestável que desde a 
chegada dos jesuitss ao Brasil, em princípios do século 16, para aqui vieram artis- 
tas e artesãos de vários talentos e especialidades, que desde logo se puseram a 
braços com o tudo a fazer. Como é natural, seguiram e m s  artistas, a princípio, 
conscientemente ou inconscientemente, na confecção desses trabalhos, os moda 
e modelos das terras de origem, - de Portugal, da Espanha, da  Itália, da  França, 
conforme o pais originário da sua formação artistica. Mas com o correr do 
tempo, porque se fosse esmaecendo a lembrança dos modelos europeus, ou porque 
a força da  terra modificasse a concepção das coisas, ou porque se renovasse o 
quadro de artistas, o certo é que pouco a pouco foram aparecendo os objetos de 
arte tipicamente brasileira. 

A essa modificação natural e espontânea do gosto, determinando a nova 
forma e os novos detalhes das peças feitas nos primórdios do Brasil Colônia, 
devem-se juntar como elemento de grande realce a falta de certos instrumentas 
de trabalho, ocasüonando a simplificação da  forma, e a diferença de qualidade 
do material trabalhado, - a pedra, a madeira, o barro, obrigando o artista a 
seguir outros métodos de entalhe, de escultura ou de cozimento. O exame das 
nossas pedras, das nosas  madeiras e do nosso barro mostra a diierenca. que 
fazem os materiais brasileiros dos seus congêneres europeus, diferença táo mais 
compreensível se verificarmos a mudança que existe até entre os materiais colhi- 
d3s OU trabalhados no Norte ou no Sul do Brasil. 

A arte colonial de São Paulo só muito recentemente comepu a ser conhecida 
e estudada.Mesmo aqui muito raros foram os que se aventuraram nesses caminhas, 
investigando ffi inúmeros monumentos que nos restaram. Na Exp3sição de ima- 
gens religiosas orgauiaads pelo Iristituto Histórico e Geográfico de São Paulo, por 
ocasião do 4~ centenário da nossa cidade, é que se fez pela primeira vez um esforço 
para juntar alguma prova do que se fez em arte. em São Pau!o. no pZriod3 
colanial. Um ano depois. na exposi~ão do Congresso Eucarístim de 1955 no Rio 
de Janeiro já São Paulo compareceu com luzida coleqão, que ressaltava aos olhos 
e aos sentidos de quanto.? visitaram os va-tos pavilhões. causando isso surpresa a 
maior parte das peszaas, mesmo estudiosas e de boa fé, que sempre tiveram a São 
Paulo colonial como um ambiente de franciscana pabreza, sem vislumbres de gosto 
ou de arte, sucedido por um Sáo Paulo ná,3 há dúvida progressista e audacioso, 
mas sem tradiçôes artísticas, sem cultura e sem espiritualidade. 

Não foram só as ricas coleções de prataria e de jóias pertencentes ao hluseu 
da Cúria Metropolitana de São Paulo, oriundas das igrejas mioniais do Estado, 
que hoje se encontram, muiti aumentada, no naçso Museu de Arte Sacra, que 
testemunharam o alto nível da  arte em Piratininga na era colonial. Sem nos 
referirmos ã prata das custódias, das píxides, dos relicários, das caldeirinhas, das 
naizetas, dos turibulo& das bandejas e das bacias, das banquetas de altar ou das 
inúmeras e enormes iampadas de óleo, ou às coroas e jóias de ouro, esculpidas em 
São Paulo desde o século 16, para as suas igrejas e capelas particulares. a arte 
paulista da escultura sobressaiu naquela imponente exposição, não apenas pela 
quantidade como principalmente pela qualidade e pela antiguidade da imaginária 
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exposta, provando que a São Paulo pertence a primazia, no Brasil, do sucesso nesse 
elevado ramo da  cultura humana. 

De fato, do litoral paulista, de Itanhaem e 5ã.3 Vicente, eram as duas mais 
antigas imagens dessa exp%i@,o, Nossa Senhora da Conceição e N w a  Senhora 
do Rosário, ambas de 1560, de barro cozido e policromado, feitas pelo escultor 
João Gonçalo Fernandes. (Fotos 1 e 2 do Departamento de Documentação da 
Universidade de São Paulo). Fato curioso é que os nomes dessas duas imagens 
de Nossa Senhora permanecem tmcados desde o século 16. quando, por engano, foi 
remetida a imagem da  Virgem do Rosário para Itanhaem e o da Virgem da Con- 
ceição para São Vicente, sendo certo que a padmeira de Itanhaem, decantada nos 
doces versos de Anchieta, é Nossa Senhora da Conceicão. Por dificuldade de 
transporte náo se desfez na época a atrapalhação, por questão de rivalidade entre 
as vilas não se acertaram os oraws depois. E até hoje, quatro séculos depois, as 
imagens, perfeitamente recanheciveis em seus atributos, têm a denominação errada. 
Artisticamente as duas imagens se equivalem, bem como pelo tamanho, pela força 
e pela tradição milagrosa. A que está em São Vieente tem 108 em. de altura, a 
de Itanhaem 110 cm. Ambas estavam muito rrepintadas quando estiveram expostas 
no Rio e firam fotografadas, mas hoje aparecem nas suas Igrejas com a sua bela 
poiicromia primitiva, livres das sucessivas e inhabeis camadas de tintas que as 
desfiguravam. 

De Joáo Gonçalo Fernandes, o primeiro nome conhecido de quem fez arte no 
Brasil, só se sabe que veio da Bahia para São Vicente em meados do século 16, 
constando que estava presa por motivos políticos, na Cadeia de Itanhaem, quando 
lhe foram enconiendadas as imagens. De sua autoria conhecida é a imagem de 
Santo Antonio, também de barro cozido, quase de tamanho natural, que está na 
Matriz de São Vicente, Estado de São Paulo, logo à entrada da porta direita. 
Apesar de nada constar a respeita, diz-nas o instinto que essa é a mais antiga 
das três imagens, pelo menos a mais primitiva e ingênua na forma, revelando 
certa inexperiência do imaginário no emprego da argila paulista. A cabeça do 
santo está muito bem modelada, assim como as mãos, mas o Menino Jesus que 
estas carregam é diminuta, e o hábiti esculpido na imagem, feito com simplici- 
dade, recobre um corpo de anatomia algo estranha. Supomos que na prisão, João 
Gonçalo Fernandes esculpiu o Santo Antonio e a vista dessa imagem é que Ihe 
foram encomendadas as  duas Virgens. Na sacristia da  mesma Matriz de São 
Vicente há  um São Braz de barro cozido e policromado, com cerca de 70 cm de 
altura, da primitiva igreja, contemporâneo das imagens acima descritas, de Nossa 
Senhora e Santo Antanio, que dá o que pensa.  De postura hierártica e gosto 
romãnico, com certo medievalismo, apesar de ser de autor desconhecido, ess? 
imagem tem as mãos e o rosto muito parecidos wm as que fazia Mestre Joáa 
Gonçalo Fernandes, podendo-se-lhe atribuir, ou a um seu discípulo, a autoria 
dessa peça. Nas mesmas condições está o Santo Antonio da Matriz de Cananéa, 
réplica fiel do de São Vicente. 

Cabe aqui uma anotação que talvez venha a esclarecer a origem desse mestre 
que deve ter aprendido em Portugal a força da sua arte. Pela forma das figura&. 
de pouca estatura, pela posição dos braços e das mãos pouco salientes, pelo trata- 
mento dos cabelos, da boca pequena e expressiva, dos olhos de pálpebras pesadas, 
Pelo movimento incerto das pregas dos mantos das imagens, poderia Joáo Gon- 
çalo Fernandes ser fiiiado ã Escola Galaico-Biscainha, do norte de Portugal, de 
influência gótica importada por biscainhos e galegos, que deixou a sua marca em 
princípios do século 16 em Caminha, Vila do Conde, Viana do Castelo, Braga. 
Teria sido aluno de João de Ruáo, de cujas Virgens e Santas tirou a expressáo 
das imagens que nos deixou de herança?. Tena visto, o mestre Gonçalo, o Santo 
Antonio de Covões, de JoBo de Ruão, de 1558, exatamente dois anos antes da 
imagem de Sáo Vicente, com a mesma posição e as mesmas desproporções do 
nosso ,Santo Antonio? Sendo certo que nessa região portuguesa, na época, não 
se esculpia em barro, mas sim em madeira e principaimente em pedra, teria JoBc 
Gonçalo Fernandes encontrado certa dificuldade no trato do barro para esculpir 
em São Vicente, conseguindo afinal dominar a matéria nas iiltimas imagens que 
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fez. São hipóteses plausíveis, que aqui consignamos como contribuição modesta em 
homenagem ao primelro mestre da cerãmica religiosa no Brasil, gloriosamente 
florescida na capitania de Martim Afonso. 

Da mesma época dessas imagens, contemporânea da fundação da  cidade de 
San ta .  é a escultura de Santa Catarina de Alexandria, que se encontra guardada 
na Catedral santista, e que foi identificada por Dom Paulo de Tarso. antigo bispo 
de Santos, como sendo a imagem principal da igreja jesuitica do Outeiro de Santa 
Catarina, imagem com cerca de 1 metro de altura, de barro paulista, muito seme- 
lhante, na escultura, às das Virgens de João Gonçalo Fernandes. 

Se as obras de arte do primeiro século da nossa coionizaçáo podem ser con- 
tadas a dedo, o mesmo não acontece em São Paulo, no século seguinte, quando Os 
mamelucos já tomavam conhecimento da  nacionalidade e começavam a fixar-se 
em fazendas, arraiais e vila?, pelo interior da capitania. 

Temos arroladas dezenas de imagens paulistas de 1600, e assim podemos con- 
firmar a riqueza d i  acervo de São Paulo, guardado com felizes colecionadores ou 
no Museu de Arte Sacra, além das que se encontram ainda nas respectivas igrejas 
objeto da devoção dos fiéis. No nosso Museu encontramos, em rápida relação, 
Nossa Senhora dos Prazeres, vinda de Sorocaba, Nossa Senhora das Dores, Santa 
Bárbara, Nossa Senhora do Rosário, Santo Antonio, de Itu; Nossa Senhora da 
Luz, de 1603, esplêndida de escultura e policromia, pertencente a CongregGãO 
das Concepcionistas, São Francisco recebendo os estigmas, de 1630, da velha igreja 
de São Francisco, Santa Luzia que pertenceu a Igreja do Carmo de São Paulo, 
Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora com Menino, São José no Presépio, 
Nossa Benhora da  Conceição, Santo Antonio, Santa Amaro, São Bento, - todas 
imagens de barro, do 1600, de artistas anònimos. 

mgo  da  primeira década do século 17 ou talvez mesmo de fins do século ante- 
rior é a notável imagem de Nossa Senhora do Desterro, de barro cozido e policro- 
mado. de 125 cnls. òe altura, de uma das coleções paulistas. que figurou em inven- 
tário de 1608 e naquela época já era considerada objeto preciosi. O chapéu d5 
peregrina, de cerâmica, que essa imagem tem pendurado às  costas, por um cordão 
esculpido, é quinhentista e quinhentistas a forma e o pregueamento do vestido. O 
barro de que foi feita é claro e limpo, parecendo-nos dos arredores de São Paulo, 
mas a forma do cozimento da peça dividida em secções horiscntais que eram sol- 
dadas depois de cozida$ e a forma do trabalho escultárico, denotam artista pro- 
vavelmente português ou espanhol. Da mesma procedência e coleção, talvez do 
mesmo mestre, é o fragmento do Cristo da Cana Verde, de barro cozido, com 
38 c-. de altura 

Em Taubaté, logo depois da  fundação da Vila. floriu também a cerâmica 
religiosa. Entretanto os seus artistas em geral não mziam as peças, detalhe que 
at6 hoje é tradicional entre os ceramistas taubaieanos, e a fragilidade das peças, 
disso resultante, é a explicação de existirem atualmente poucas imagens seiscen- 
tistas conhecids, daquela regi*. Seiscentista é a bela e grande imagem, maior 
que o tamanho natural, de Nossa Senhora da Conceição, na capela do Morro do 
mesmo nome. Da mesma época conhecemos duas figuras de presépio, com o Menino 
Deus, um Cristo da Cana Verde e um Padre Eterno. todos com policromia origina. 
A imagem do Padre Eterno é rarissima, com seus longos cabelos brancos circun- 
dando a calva, o Espírito Santo de azas abertas sobre o peito, a mão direita em 
gesio de benção, vestido curiosamente de batina e sobrepeliz. como concepção popu- 
lar da indumentária de um padre, mesmo sendo o Eterno. 

Da mesma wna  chamada norte do Estado de São Paulo, de Mogi das Cruzes. 
Bom Sucesso e Jacarei, são pequenas imagens de Sant'Ana Mestra, Senhor dos 
P a s x ~  e ,Sáo Francisco, de barro cozido e policromado, da primeira metade do 
século 17. Duma capela de Santo André da  m r d a  do Campo, da mesma época. 
é uma Nossa Senhora da Piedade, de barro cozido e policromado. 

Belissima é a imagem seiscentista de barro, provinda de capela particular de 
Araçariguama, nos arredores de São Paulo, representando Sant'Ana. Mestra. Essa 
imagem com cerca de 45 cms. de altura, tem a cintura espartilhada e a saia de 
balão oval para os lados, bem como o penteado tipico das nobres espanholas da 
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&ma, representadas por Velasquez, notando-se a perfeição e o bom gosto da pin- 
tura de flores, sobre o fundo cinza que talvez tenha sido azul, das vestes. Da 
mesma wleção, vinda de Mogi das Cruzes, também de barro paulista e do 1600, 
uma Nossa Senhora do Leite, sentada, com a saia amplamente pregueada, dando 
de mamar ao Menino Jesus, no seio direito, enquanto com o braço esquerdo abraça 
o menino São João que os observa. 

O Muçeu Paulista possui uma imagem de Santa Madalena na Gruta, de barra 
cozido, do século 17, primitiva e forte, provavelmente base de um crucifixo, muito 
semelhante à imagem da  mesma santa e época, de certa wleçáo particular. 

Embora o fato seja desconhecido da maior parte das pessoas, mesmo das que 
se dedicam ao estudo das wisas de arte, existe em São Paulo, na seiscentista 
igreja das Chagas do Serafico Pai São Francisco, da Ordem Terceira da  Peni- 
tência, bem no centro da  cidade de cimento armado, um verdadeiro tesouro em 
obras de barro da primeira metade do século 17, milagrosamente conservado em 
toda a força da sua extrazdinária escultura, da sua policromia e da sua douraçáo 
riquissima, que lembram o que há de melhor na Renascença, na Europa. Refe- 
rimo-nos aos seis bustos relicários que se encontram guardados na clausura da 
benemérita Ordem. e que são os de São Gregório Magno, São Pio V. São Bene- 
venuba. São Luiz Bispo, Santa Apoldnia e Santa Inês, todos de barro claro como 
o paulista, com mais de meio metro de altura cada um. Notam-se nesses sólidos 
trabalhos detalhes de grande ceramista, conhecedor das modas da  Europa, que 
enfeitou os cabelos soltos das duas santas com magnificos diademas de flores e 
pedrarias sobre a testa, como as mulheres da Renascença Florentina. Na mesma 
igreja, o São Francisco das Chagas, com cerca de um metro, é da segunda me- 
tade do século 17, não importando, para o tornar mais novo, as volutas d a  base, 
muito diferentes das usadas no século seguinte. 

Contemporâneas dos bustos relicários acima referidos, são as obras do maior 
mestre ceramista do século 17, Frei Agostinho da Piedade, de origem portuguesa, 
que professou no Mosteiro de São Eento da cidade do Salvador em 1610. Sua 
grande atividade desenvolveu-se entre 1630 e 1642, como provam as inscrições 
em algumas das suas obras. Faleceu na Bahia em 1661. Desse mestre São Paulo 
possui duas obras preciosas. Uma a Santo Amam, wm cerca de 90 cms, feita 
em 1643 na Bahia e enviada para o Mosteiro beneditino de Parnaiba, outra a 
imagem de ,Nossa Senhora do Monte Serrat, também de barro cozido, com 81 
cms. aproximadamente. feita em 1635, que está no Mosteiro de São Bento. em 
São Paulo. Esua imagem. que está com pintura e douração da época, possui im- 
portante base. toda esculpida com cabeças de anjos. e a própria túnica da Virgem 
é semeada de pequenos querubins entremeiados de flores em relevo, muito ti- 
picos na obra desse grande escultor. 

Apesar de, ao que consta, mei Agostinho da Piedade nunca ter saido da 
Babia. depois que professou, parece-nos que há, no nosso Estado, outras obras 
que lhe podem ser atribuidas. Encontramos, por exemplo. numa capela particular 
em Bameri, um busto relicário de Santa Ursula, muito semelhante pela escultura 
e dimensões aos bustos relicários de vários santos, pertencentes ao Sfosteiro de 
São Bento da Bahia e agora expostos no ICuseu de Arte Sacra daquela cidade, 
e que sáo de autoria comprovada de mestre da Piedade. O busto de Bameri, é 
certo poderia ter vindo de Salvador, trazido pelas frades beneditinos ou por algum 
Particular. O que nos excita a curiosidade são várias outras imagens com as 
mesmas caracteristicas de escultura. de expressão. de tratamento das vestes e dos 
cabelos, usadcis por Frei Agostinho da Piedade, o que vem provar a existência 
de discípulos seus em São Paulo no século 17, ou pelo menos uma grande evo- 
lução artistica no campo da escultura na época wlonial da  nossa província. 
Sejam exemplos a imagem de Santa Bárbara. de 64 cms., da Matriz de Sani'Ana 
do Parnaiiba, em que a forma peculiar do rosto, da cabeca e das máos, os en- 
feites em relevo das vestes sugerem a autoria de Frei Agostinho da Piedade, e a 
Outra Santa Bárbara. provinda de Itu, que está no Museu de Arte Sacra de 
Sã0 Paulo. com as mesmas características de forma eçcultórica e o mesmo requinte 
de relevo das vestes, das jóias, dos cabelos. Assim também a muito dramáticn 
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Nossa Senhora da Piedade, da  Sacristia da Matriz de Pamaíba, a tão sugestiva 
e bela Nossa Senhora da  Assunção, dos arredores de Pamaíba, de uma capela 
particular de 1640, e a poderosa Nossa 'Senhora da Ajuda, da Matriz de Cotia. 

Ainda em São Paulo, de autores anonimos e sem fi i ia~ão de escola, são 
ainda conhecidas outras imagens seiscentiçtas locais, entre as quais destacamoi 
a importantíssima imagem de Nossa Senhora dos Remédios, maior que a esta- 
tura normal, da  irmandade dos Homens Pretos; a Nossa Senhora do Rosário, de 
barro mudo, da  Matriz do Embú, a Nossa Senhora do Rosário da  Matriz de 
Cananéia, as imagens de Santo Antonio e de São Francisoo. da  Matriz de 
Itanhaém e o Cristo da Pedra Fria, de uma Fazenda em Araçoiaba da Serra. 

Nesse ponto devemos notar o aparecimento em nossas coleçóes de três belas 
imagens de barro paulista, do 1600, representando Nossa Senhora do õ, com 3 
corp3 deformado pela gravidez, sob o hábito da  irmandade de Nossa Senhora 
do Carmo. Além de terem o mesmo hábito, as três santas têm o mesmo gesto 
gracioso e garrido de segurar o escapulárin, como que a sublinhar o precioso 
fardo. LTma das imagens foi encontrada na zona de Sabará, em Minas, onde 
está a linda igreja de Nossa Senhora do õ, mandada fazer pelo paulista Fhrba 
Gato. As outras duas são, uma da zona de Serra Negra e outra de Mogi, ambas 
encontrada em São Paulo. O fato dessas imagens estarem com o hábito car- 
melita. parece-nos que se explica pela grande amizade com os frades de Nossa 
Senhora do Carmo, dos bandeirantes José Preto e Manoel Preto, ambos irmãos 
terceiros do Carmo, e muito devotos de Nossa Senhora do õ, para a qual fizeram 
várias igrejas em São Paulo e Minas Gerais. 

Muito importante neesa fase seiscentista da arte de São Paulo é a obra 
escultórica de frei Agostinho de Jesus, discipulo de frei Agostinho da Piedadit 
com o qual trabalhou no Xosteiro de São Bento da Bahia. Carioca de nasci- 
mento, tendo estado em Portugal, em 1628 Para ordenar-se beneditino, ali se 
aperfeiçwu como ceramista e pintor, trazendo de volta ao Brasil os ensinamen- 
tos aprendidos na Europa, onde por toda parte se seguiam as escolas espa- 
nhola e flamenga, já barrocas, exuberantes e movimentadas. ,Nos Xlosteiros Be- 
neditinos da Bahia, do Rio e de Sào Paulo, trabaihou o grande escultor, mas 
em São Paulo é que se encontra a incimparavelmente maior e mais importante 
parte da sua obra, bastando notar que s6 para o Mosteiro de São Bento de 
Sant'Ana do Pamaiba Frei Agostinho de Jesus produziu nove imagens. Na cidade 
de Sã3 Paulo pOçs~ímOS várias imagens desse mestre santeiro, como a Nossa Se- 
nhora do Rosário, São Bento e Santa Escolástica, do Mosteiro de São Bento, Sáo 
Francisco de Paula, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora dos Prazeres, SantAna 
Mestra e Nossa Senhora Menina, do Museu de Arte Sacra, Norsa Senhora dos 
Prazeres e Nossa Senhora do Rosário de coleçáo particular. Em Santos estão 
a Nossa Senhora do Monte Serrat. da igrejinha desse morro, e uma helissima 
Santa Eçcolástica, de túnica plissada como os santos portugueses de Arouca, em 
São Sebastião e busto relicário de São Francisco. De sua autoria. ou de um dos 
seus seguidores, são provavelmente a Nossa Senhora dos Prazeres, de Itapece- 
rica d& Serra, com cerca de 104 cms, a Nossa Senhora da Ajuda, de Guara- 
rema, com cerca de um metro, a Nossa Senhora do Rosário, de Itapecerica, e 
isso afirmamos depois de confrontarmos essas imagens com aquelas reconhecida- 
mente do mestre, nelas encontrando não apenas os rostos e mãos típicos, mas 
as roupagens e mantos com a mesma queda, o mesmo ritmo, as mesmas wnas 
tiiangulare~, as mesmas pregas. Suas santas estão geralmente na mesma po- 
s i~ão ,  apesar do seu tamanho e detalhes variarem, e as volutas, anjos e azas das 
bases, com a forma do 31 de Maria são tão peculiares que saltam à vista de 
quem os examina. Com essas características, entretanto, encontramos numa co- 
leçáo uma Nossa Senhora do Rosário, de 40 cms de altura, com policromia da 
época, e, o mais importante, uma data e assinatura gravadas na parte de trás 
da  base e repetidas na face interna, bem fundas e visiveiç: - 1678-(A) (mi- 
núsculo) dentro dum arabesc'a Não fora a data, poçterior a da morte do Mestre, 
e poderiamos pensar que se tratasse de obra sua. Com as mesmas caracteristi- 
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cas da imagem de N m a  Senhora dos Prazeres de Parnaiba, outra coleção pau- 
lista possui uma imagem de 35 ems, de barro cozido e policromado, vinda de 
familia de Porto Feliz, que era uma das cidades bandeirantes. Tem a mesma 
invoca& e, na base, oito querubns. 

Da imponente coleção de imagens antigas da Irmandade de Nossa Senho- 
ra do Rosário, da cidade de Santas, destacamos quatro imagens de barro cozido, 
indubitavelmente seiscentiçtaç: a do orago da igreja, que se encontra no salão 
superior, a de Nossa Senhora da Piedade, com cerca de 80 cms. de base, e outros 
tantos de altura. a de Santa Catarina de Alexandria, com 80 cms. de rosto qua- 
drado e postura muito semelhante à das esculturas de Frei Agostinho da Fie- 
dade, e a de São Benedito, numa misula ao lado do altar mo?, a única com 
pintura da mesma época. 

'Seiçcentistas e paulistas S.% a imagem de Nossa Senhora do Roçária, com 
três grandes cabecas de anjos na base, e a Nossa Senhora do Rosário, de 64 
cms, com sete cabeças do anjos e um enorme dragão sob os pés, da  capela do 
creso paulista Guilherme Tompeu de Almeida, ambas atribuidas a Frei Fran- 
cisco dos Santos. que em 1630 esteve em São Paulo. para a construção do con- 
venta de São Francisco. e nesse época fez a Nossa Senhora do Prbrado Pre- 
mostatense de Pirapora. 

As seis imagens de barro cozido, resDectivamente Nossa Senhora do Rasá- 
rio, com cerca de um metro de altura. Nossa Senhora das Prazeres (40 cms), 
Nossa Senhora das Prazeres i30 cms.) Santa Luzia i60 cms.). Si,nto Ame.I-0 (50 
cms. e Santo Apóstolo (55 cms) da velha matriz de São Vicente. são todas 
paulistas e do 1600. 

Indubitavelmente do século 17 e paulista é a imagem de Nossa 'Senhora d3 
Luz, de c3leçào particular, em barro cozido. tendo gravado nas costas, bem vi- 
siveis as iniciais H. R. e a data 1662. (Capela da  Fazenda Gaicá, no litoral 
paulista norte, próximo a São Sebastião, outrora fazenda dos padres carmelitas). 

Na modesta capela da Barra do Una. também do litoral de Sáo Paulo, local 
onde no século 17 houve um mnvento de Carmelitas, estão as imagens da pri- 
mitiva igreja desses frades. entre os quais se vê uma Nossa Senhora da  Con- 
ceição, cDm cerca de 80 cms. que pela forma alongada. pela escultura do rosto, 
dos cabelos e do manto, parece feita pel.3 mesmo artista da Senhora da Luz 
do Gaicá. 

Muito semelhante à imagem de Noçsa Senhora dos Prazeres. de São Vicente 
6 a Nossa Senhora do Rosário da Capela do Sitio Santo Antonio, em São Roque. 
e tudo leva a crer ser o mesmo o autor das duas imagens. 

Ainda do século 17, feitas em São Paulo e continuandi a sua forma tra- 
dicicnal até o século 19, inúmeras pequenas imagens carinhosamente conhecidas 
pelos colecionadores como aas paulistinhas>. 

Assim, pelo que foi dito acima,, o 1600 foi o grande século artístico de São 
Paulo colonial. Já o 1700 e o século seguinte, com a preocupação tão paulistz 
das Bandeiras, as descobertas das minas de ouro a desenvolvimento de outms 
interesses inclusive politieos. na0 foram dos mais brilhantes para a nossa Civi- 
lização no setor cultural. Nessa époea pouco se fez em escultura, em barro ou 
em madeira. contando-se pelos dedos os exemplares conhecidos realmente artís- 
ticos, que aqui se fizeram. As imagens começaram a ser importadas para as 
igrejas, com as características barrocas da Europa ,muito mais ricas de wli- 
cromia e douração. Entretanto, na região de Itu e de Salto, aparecem alguns 
artistas cujos nomes não foram guardados, mas que deixaram varias imagens 
muito impartantes nas matrizes das suas cidades, talhadas em madeira e com 
rica decoracio de cor e ouro, como a Nossa Senhora, de Salto, e o São Migue! 
de I t u  a primeira mandada fazer por um maço da familia Leite de Bams ,  psra 
pagamento duma Dromesça de amor, a outra também de madeira macissa, im- 
pressionante em seu tamanho e em sua beleza barroca. Belissima é a. imagem 
de São Bento, de madeira, do século 18, procedente de Salto, hoje no Museu 
de Arte Sacra de São Paulo. lembrando as velhas imagens de Alcoba~a, com 
seu escapulário pllssado do feitio medieval. 
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Do século 18, de madeira e feitas em Sáo Paulo. são cinco imagens de Cristoto 
todas em grandes proporções. das quais apenas uma de autor conhecido - o 
crucificado da Igreja de 'São Eenia, encomendado em 1777 a José Pereira MuOas. 
Das outras quatro, uma está na Catedral de Sãn Paulo, e veio da igreja da 
Boa Morte, tres se encontram no Museu de Arte Sacra, sendo uma o grande 
crucifixo, de 4 m e t m  de altura, do antiio Recolhimento de Santa Tereza, outra 
o Senhor Morto, das freiras Concepcionistas e o terceiro o Cristo Agonizante, da 
região de Sorocaba, com perto de dois metm,  sem policromia, de fortissima es- 
cultura. 

Já do principio do século &o as imagens do Colégio Patmcinio de Itu, feitas 
todas por Elias do Monte Camelo, que também as pintava, muito ao gosto do 
século anterior. 

Evidentemente São Paulo possuiu mmpetentes entalhadores. marcineiros e 
mestres carpinteiros, no dculo 18, como atestam as talhas das suas igrejas desta 
época, muitas demolidas pelo progresso, outras ainda existentes com reformas 
acrescentadas. Sejam lembradas, por terem sido construidas ou reformadas no 
1700 e guardarem vivas lembranças da arte dessa epoca, a Velha Sé, a igreja 
de São Pedro dos Clérigos (no largo da Sé).  a igreja do Recolhimento de Santa 
Tereza, as  igrejas do Camo e da Ordem Terceira Carnelita de São Paulo, de 
Santos e de Itu, ss Igrejas de São Francisoi e da Ordem Terceira, a igreja de 
Noçça Senhora da Luz, a velha Misericórdia. a Matriz de 'Santo Amam, a Matriz 
de Guarulhos, que todas nos deixaram esplendido legado de arte barroca, con- 
sistente em pedaços e retábulos de altares e de peças variadas de mobiliario de 
jacarand8, principalmente mesas, cadeirais e cadeiras avulsas, estas com seus 
couros lavrados e tacharia rebrilhante. 

Se São Paulo sobressaiu, no periodo colonial, nas artes brasileiras, pela sua 
escultura sacra, o mesmo não se pode dizer no que tange à pintura, pois não 
se guardam nomes de pintores paulistas das primeiras eras da nossa coloniza- 
@o, faia que ocorre também nas outras regiões brasileiras, onde a pintura locai 
foi em geral escassa e inexpressiva até meiados do s6culo 18. 





PAULISTAS NA INCONFIDÊNCIA 

Luís Wanderley Torres 

1. Quando num sábado, 21 de julho de 1674. pela manhã, partia da Vila 
de Sãa Paulo o bandeirante Femão Dias Paes em busca dos campos dos Cata- 
guases, abria-se para o Brasil-Colônia um capitulo notável na sua formação his- 
tórica. Acompanhavam-no, além do seu filho legitimo Garcia Rodrigues Paes, 
40 branm, um seu bastardo José Dias Paes e inúmeros índios G u a y a n k ,  da 
sua redução já católicos. 

2. Até então eram só lendas, uma ou outra noticia vaga, o que ostentava 
a imensa área a ser percorrida pela bandeira que se destinava a revelar prata 
e esmeraldas. 

3. De auxilio oficial levava apenas 1.000 cruzados, sob condição de, se 
fracassas?, restitui-los ao Erário. No entanto. as inúmeras cartas que recebia 
de E1 Rei Affonso VI para que empreendes a conquista dos bravos índios do 
reino Mappaxô, com acenos a inúmeras honrarias, estimularam o bravo serta- 
nista a acometer os descampados quase infinitos. 

4. Aos 66 anos partiu da sua fazenda ~Capãow, em Pinheiros, onde vivia 
cercado de estima e de veneração, e nunou pela trilha que o levaria às monta- 
nhas de Sabarabuçu donde jamais voltaria a não ser morto e trazido o corpo 
por seu filho, para ser sepultado na Capela de São Bento, da sua devoção. Tudo 
perdera nessa imensa aventura de 7 anos, inclusive as jóias de suas filhas. que 
mandara vender para poder comprar mais pólvora e espingadas, quando tudo %e 
esgotara nas longínquas paragens sem nome onde se encontrava, só para leal- 
mente atender à mnvocação que lhe fizera um rei sedento de ouro e de g16na. 

5. Sopesando um saquinho contendo pedras verdes, que pensava serem er- 
meraidas, ardendo em febre e nos estertores da <carneirada> (febre palustre) 
que o assaltara e terminou por vence-lo, pensava Femão Dias ter triunfado. Na 
realidade, tudo se reduzira a nada, pois as supostas esmeraldas não passavam de 
banais turmalinas, sem valor comercial nenhum. Morria em Sumidouro. entre 
27 de março e 26 de junho de 1681. com a idade de 73 anos, apenas com um 
titulo que parecia um escárneo ao seu esforço: «Governador das Minas de IB- 
meraldas,. 

6. Que teria colhido, pessoalmente, Femão Dias, senão aquelas pedras sem 
valor e aquele titulo fingido! A sua tranquilidade, a sua fazenda, a sua família, 
que ficara para sempre privada do chefe, tudo se desfizera inclusive a vida, em 
holocausto a uma tragédia imensa, e a um sonho de grandeza. 

7. Na verdade, nem de longe podia imaginar que do seu tacão fecundis- 
simo, minas de outra natureza, vilas, povoados, templos. caminhos, aldeias plenas 
de vida, em fim grande parte da vida colonial brotaria em tomo do seu sonho 
aparentemente fracassado, inclusive o intenso clarão que iria iluminar as albores 
da liberdade do seu pais. 

São Paulo no tempo de F e d o  Dias 

8. Em 1674 não tinha a Vila de São Paulo mais do que 700 moradores 
e cerca de 5.000 em seus aldeiamentos nos arredores. De vez em quando grandes 
bandos eram organizados e investiam contra o desconhecido, levando a destruição 
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e a ruina por onde passavam. Os indios temiam a aproximação dos paulistas que 
com grande destemor foram até o Paraguai, semeando por onde passavam a 
desoluçáo. Diz Robert Southey que «se entre os paulistas tivesse havido 
homens que escrevessem as suas aventuras, c m o  sucedia entre os contem- 
pomEOS bucaneims, possuiriamos amplas noticias sobre extensas regias que 
ainda hoje nos são desconhecidas>. (Hist. do Bras. 4~ vol., pág. 291, Ed. 
Obelisoo). Esses rijos sertanejos chegaram a ir até os Andes. entraram em 
Quito, atravessaram regiões pertencentes a . 3~  espanhóis onde outrora existia o 
império dos Incas desceram pelo vale amazbnico em jangadas e chegaram de 
súbito a Curupá no baixo Amazonas, com grande pasmo para os seus moradores 
que não sabiam de onde vinham aqueles brancos estupendos. Era seu chefe An- 
tônio Raposo Tavares que acompanhado de sessenta homens brancos e um troça 
de indigenas empreendeu esse largo circuito dentro da selva do Brasil nascente. 
Nunca deixou de lutar, wntra espanhóis e contra índios, até que se recolheu à 
vila de Piratininga, depais de quase irreconhecido pelos seus familiares. 

Na Bahia, sendo afligida a população pelos contínuos assaltos da famigerada 
tribo dos Guerens, recorreram os moradores daquela Pmvincia aos Paulistas, como 
último recurso. Apareceu entáo um rude sertanista, Joáo Amaro, que atraves- 
sendo ermos, extensos descampados, palmilhando trilhas quase sem rumo e se 
alimentando de mel silvestre e caça, depois de dois anos de marcha, irrompeu 
no cenário acompanhado de inumerAvei tropa de mameiuws e índios crueis 
como seus senhores. A devastqãn foi terrivel e o número de ' ' i os fol 
tal que o preço para a venda se tornou vil: e em breve morriam de tristeza, 
desespêro e maus tratos. Isso ocorreu pelas alturas do ano de 1675. 

9 .  No ano de 1674 partia da  Vila de S. Paulo Domingos Jorge Velho para 
percorrer os infinitos sertóes em busca de indios. Chegou ao Piauhy, arrasou a 
República dos Palmares em Alagoas, e fundou fazendas em Piancó (Parahyba). 
Quando pensava estar separado do mundo, numa solidão sem termo, eis que ir- 
rompe uma multidáo de brancos em sua frente. Era Darningos Afonso, cogno- 
minado nSertão», pelo seu amor an deserto. Foi indisivel a alegria ao se abra- 
çarem. Passaram a conservar sobre as aventuras com a selva e com os indios. 
Domingos Afonso Sertão chegou a fundar no ,Nordeste cincoenta fazendas de 
gado, deixando trinta à Companhia de Jesus, para que os rendimentos fosem 
empregados em boas obras. Domingos Jorge Velho inda conseguiu regressar a 
S. Paulo, O que não morreu com Afonso Sertão. 

10. A Metrópole não podia compreender que naquele planalto existisse uma 
raça que se fazia indiferente àç detenninaçóes reais, como se se t ra tase  de 
um povo independente. 

Assim era a Vila de S. Paulo na época de E'ernáo Dias, sendo ele o mais 
valorosa, mais conceituado, conforme narram as Atas da Cámara de entáo. 

11. Foi no entanto o «Governador das Esmeraldaso vencido pela morte & 
margens da bela lagoa Vepabuçsu. 

LTm poeta contemporânea desses acontecimentos deixou gravado em versos 
alguns fatos. Cláudio Manuel da Costa, no prólogo do seu poema «Vila Rica» 
reproduz 4 est%ncias da autoria de um tal Diogo Grasson Tinoco que em 1689 
escrevera um poema descritivo dos sertões brasileiros intituiado: a 0  descobrimento 
das Esmeraldas». A Estância 35.r assim diz: 

«Parte enfim para os seiros pretendidos. 
Deixando a pátria transformada em fontes, 
Por termos nunca usados, nom sabidos. 
Cortando mattos, e arrasando montes. 
OS rios vadeando mais temidos, 
Em jangadas, canoas, balias, pontes, 
Sofrendo calmas, padecendo frios, 
Por montes, c a m p ,  serras, vales, rios». 
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A 4.a Estância fala do episódio da  venda das jóias: 

<Isto supwto ,  já para a jornada 
Manda à pátria buscar quanto a seu cargo 
Incumbe, pois que a fábrica guiada 
Destruída se vê do tempo largo, 
Determina a fiel consorte amada. 
Que à nada. do que pede, ponha embargo, 
Inda que sejão por tal fim vendidas 
Das filhinhas as ~ ó l a s  mais queridas>. 

12. Os restos da Bandeira ficaram espalhados na vasta área percorrida 
pelo «Governador das Esmeraldas». Lá ficou seu genro Manuel Borba Gato 
faiscar ouro 3s margens do Rio das Velhas. No entanto a primeira notícia que 
s? tem da  exploraçaa aurífera data de 1695 quando Antônio Fsodrigues Arzão. 
natural de Taubaté, levou ao capitão-mor do Espírito Santo trêç oitavas, que 
foram logo transformadas em duas medalhas comemorativas. 

Arzào pouco tempo depois falecia, deixando seus papéis e roteiros ao cunhado 
Bartolomeu Bueno de Siqueira que logo se atirava a aventura com as entranhas 
da terra. 

13. Não se passaram 20 anos da  morte de Fernão Dias e já se espaihava 
a notícia de abudante ouro dos Cataguases. 

Tendo Borba Gato abatido o administrador geral das minas, o orgulhoso re- 
presentante do rei, Dom Rodrigo Castelo Branco, a 28 de agosto de 1682, para 
os lados do Sumidoum, custou o perdão por esse crime revelar ele a Artur de 
S& e Menem, então Vice-Rei, as minas de Sabarábussu. Constou que só Artur 
Menezeç levou para si, 30 arrobas e se foi para a Côrte. 

Por esse tempo um negro de Taubaté, mçando a gamela nas barreiras do 
riacho Tripuí, achou alguns granulos de um metal pesado, de mr preta, que logo 
se verificou ser ouro. Teve assim origem Ouro Preto. 

14. Começou a era dos aventureiras e a corrida generalizada de gente vinda 
de todas as partes em busca de veieiros auríferoç. 

Taubaté e S. Paulo foram .os grandes fornecedores de pesquisadores pertina- 
zes que vasculharam tudo, invadiram Goi6.5 e Mato Grosso e terminaram por 
encontrar, ao lado do ouro, imensos tijucos diamantíferos. 

iago & boca das grupiaraç e das catas altas aparecia o fisco a cobrar sobre 
cada escravo em trabalho (capitação) ou a exigir percentagem sobre o ouro des- 
coberto (quinto). Cinco tipos de impostos logo se instaiaram nas futuras Minas 
Gerais: o quinto, as entradas. o dizimo, a terça parte nos inventários e as dcacões 
voluntárias. OS diamantes passaram a ser monopólio da Coroa. 

Uma casta da  pior espécie, vinda de iodos as lugares. inclusive da Cõrte, 
se arranchava em todo socavão de serra, em toda baixada por onde corresse um 
córrego, e disputava com religi3sos, ministros, autoridades, agricultores e fidalgos, 
uma data, um recanto na barranca dos ribeiros, onde pudesse arrancar pepitas. 

15. O ouro fascinava, e a visão da fortuna se eçtadeava real, alucinaudo 
a todm. Não havia punição para os crimes nem excomunhão para os cristãs 
relápços, pois que as autoridades civis e eclesiásticas se confundiam com os 
demais faiscadares. 

As levas se sucediam e as triihas trançbord%vam de intereçsados, de gente 
que levava seus escravos, seus filhos, a familia toda em busca da fortuna ainda 
não disciplinada pelos funcionárias da coroa. 

E 03 primeiros núcleos familiares ccmeçaram a brotar desses improvisaaos 
ajuntamentos. 
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16. Paulistas e emboabaç. 

O convi~io desordenado de aventureiros provindos de todas as  latitudes. 
ávidos da fortuna, famintos de riqueza, sem lei nem grei, produziu logo naquele 
ambiente dois campos rivais: os piiuliçtas e os emboabas. Os que andavam deç- 
calços, rotos, barbados, com o corpo lanhado da  luta nas selvas e que haviam 
descoberto aqueles tesouros; e os aue vinham de plainas,  calçadas, receosos das 
ferroadas dos répteis virulentos do Novo Xundo, a que os índios passaram a 
chamar de buabas, mboabas, que uns traduzem por Pintos oalçudos e outros por 
aves oam penas nas pernas e prs. 

A luta entre as  partes foi terrível, terminando por serem vencidos os pau!&- 
tas, isto é, os legitimos donos, depois de miseravelmente traidos por um falso aceno 
de paz. Suas esposas porém não se conformaram e exigiram vingança. Pouco 
tempo depois foi o ambiente pacificado enquanto se exasperavam os tributos reais. 

O levante de Pitanguay, o sacrificio de Filipe dos Santos, foram brados de 
revolta contra a voracidade da 3Ietrópole. 

17. Enquanto isso, sucediam-se os «descobertos> e Casas de Fundição do 
ouro foram criadas, onde os faiscadores eram obrigados a levar a produção para 
ser cquintadas, isto é, para pagar os 2051. 

Até que ficou acertado que todas as  Vilas, Aldeias e Povoados das Minas 
pagariam de  uma só vez 100 arrobas de  ouro anuais, para não serem mais en- 
comodados. 

18. A ç  minas, que p3r muitos anos produziam incalculável wantidade desse 
metal, aos poucos foram exgotando. 

A Coroa parrou a desconfiar. Tudo seria pretexto para não pagar o tributo. 
Teria que haver a execução violenta, onde os faiscadores pagariam o tributo anua: 
e mais os atrazadas. Chamava-se a isso a <<derramal. Por todos os caminhos 
foram instalados>> iregistros;> e prêmios foram instituidos para as delatr>res dos 
contrabandistas. O desassossego, a angústia, as  ameaças vinham de todo o 
canto e o clima de trabalho tornou-se irrespirkvel. 

19.  Enquanto isso, lá na  Côrte as nobres não sabiam o que fazer com 
a fortuna que procedia da fabulosa Colónia. No entanto, o tratado de bfethuen 
( l i03) ,  firmado entre Portugal e Inglaterra, fazia desencaminhar a riqueza das 
Minas, de Lisboa para Londres. Nem para o Brasil nem para o Portugal servia 
u extração daquela fortuna. E o ouro brasileiro ia construindo grande parte 
do Império Britânica, gratas à pouca visão dos estadistas portugueses da  época. 

2 0 .  Em 1788 os 400 mil habitantes das hlinas Gerais quase não respiravam, 
de angústia e sofrimento. Pesava sobre a Capitania o aspectro da  «Derrama» 
para a cobranca de 598 arrobas, de atrazados, somados às 100 daquele ano. 

Por ironia do destino, fiscalizava o caminho principal, chefiando uma tropa 
de 6 homens destimidos. um Alferes da  Cavalaria Paga das hlinas Gerais. Era 
ele quem patrulhava o Caminho Novo que ia de Vila Rica ao Rio de Janeiro. 
p r  onde passavam as  arcas abarrotadas de  auro para os cofres da  Metrópole. 
Nas arcas iam as lágrimas. os brados de  revolta, o suor dos escravos, todos os 
Sofrimentos dos seus contenâneoç que gemiam sob os tributos. E ele, leal, 
arrojado, pontual no seu compromisso de  soldado, era o principal responsável 
para que nada dos tributos faltasse. Era impossivel passar por ele o con- 
trabandista sem que logo foçse agarrado, desmascarado e obrigado a por nas 
arcas o produto da  sonegacáa. 

Maç, quem era esse Alferes «feio e espantadwa, que tinha o aferro de um 
Ranquer, que se espantava ao ruído de uma folha que caisse e o arrojo de  partir 
a espada o primeiro que o afrontasse? 

Era  um «mammbou, isto é, um filho de portuguêç e brasileira, nascido na 
terra, ali na Fazenda Pombal, nas vizinhan~as de  S. João De1 Rei, quase à boca 
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das minas de ouro da Ponta do llorro. Chamava-se Joaquim José da Silva 
Xavier, com ascendência paulista. Sua avó materna. Maria de Oliveira Sá, 
(ou Colaça) era natural da Vila de  São Paulo. 

21. Esse Alferes, nas horas de folga. fazia cura:ivos, dava remédios caseiros, 
procedia a levantamentos topográficos e inda era dentista. Andava com uns fer- 
rinhos de pOr e tirar dentes, e era pelos escravos e pelo povo em geral apelidado 
de snradentesa. 

Fazia ponto com sua tmpa em Paraibuna, m m  lugar chamado .:Porto do 
Illenezes». Dai saia para o patrulhamento. 

,Sua lealdade náo podia ir ao ponto de se tornar surdo aos lamentas dos 
se= conterr8enos. Aquele ouro imenzo a sair continuamente, aqueles tributa; 
peçadissimos, aquela pobreza dentro da  riqueza sem fim, terminou por conven- 
cê-la de que era apenas um instrumento dos algozes do seu povo. 

Pôs-se a meditar. Logo estava murmuranda. Em breve, pelas estalagens, 
passou a bradar contra a sanzria infinita. 

-Estamos piores que escravos, que quando são chicoteados, dizem: 
ai! ai! No entanto somos sopeadns, massacrados e nada dizemos! 

Suas idéias escandalizavam, e muitos fugiam para não ouvir tamanhas blas- 
fêmias contra o poder soberano da  Rainha D. Maria I. 

Quem murmurase sofreria a pena do enforcamento, esquartejamento e 
deronra. 

29 no entanto ouviram a pregacão do Alferes, além de um traidor que devia 
à Coroa, por atrazados no contrato dos dizimos, 220:000 contos. 

Poetas, padres. a comandante da tropa paga. fazendeiros, licenciados, em 
breve se encontravam alinhados na pregação do Tiradentes. 

iNáo é só libertar, mas restaurar a nossa terra!>> dizia ele. 
22. O episódio d a  Inconfidência Mineira é por demais conhecido. 
-43 lado de Joaquim José da Silva Xavier formaram os paulistas: Carlos 

Correia de Toledo e Me10 e seu irmão Luis Vaz de Toledo Piza, ambos filhos 
de Taubaté. 

A esposa do poeta José de Alvarenga Peixoto e sua inspiradora, a poetisa 
Bárbara Eliodara Guilhermina da  Silveira, tinha sua ascendência paulista. 

Quem escondeu o Alferes às 10 horas da noite do dia 6 de maio de 1í59. 
mmingos Fcrnandes da Cruz, era natural d a  entáo Vila de hloji das Cruzes, 
e até hoje, que tenha conhecimento, Mogy das Cruzes náo sabe disso. 

Tiradentes, quando de sua segunda viagem ao Rio, com os planos de levante, 
tinha idéia de vir par S. Paulo, para daqui se-uir para IvEinas. Trazia duas 
cartas, quando foi preso. 

Silvério dos Reis, o traidor vil, muito animou o Sargenta-&for Luia Vaz 
de Toledo Piza para vir a S. Paulo e levantar avelhos paulis tas~ para o levante 
em Minas. 

-4 traicão foi vitoriosa. A derrama não se fez, e era ela o pretexto para 
a Revolução. 

O sonho dos inconfidentes de maneira sútil germinou nas massas populares. 
notadamente no Rio. 

Tiradentes não se i n t i d o u  diante da morte. perdoando a todos, inclusive 
ao negro Capitania que o enforcou. Queria ardentemente a libertação do seu 
pais, e por isso, sofreu o enforcamento, o esquartejamento e a infâmia. Dis- 
perSOS seus restos mortais pela Pátria que lhe serviu de berco, embebido seu 
sangue nas estradas por onde pregou e no patibula, só o podemos venerar em 
espírito. 
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Nenhum povo exibe, nas bases da sua liberdade troféu mais trágico e mais 
digno que o Brasil: o corpo, a honra e o sangue de um filho que morreu para 
que sua Pbtria fosse livre. 

E preciso sempre termos na lembrança que certa vez, na manhá de 21 de 
abril de 1792, um homem tmpego, vestido com a alva dos condenados, cami- 
nhando h frente de uma ruidosa pmissáo, levava sozinho sobre os ombros a 
Terra da Vera cruz. 

Cabem aqui uns versos ao 21 de Abril: 

< m a  a imensa Pátria nesse momento assiste, 
- Com as  faces encobertas e o semblante triste - 
A comemoração de uma data Augusta! 
Faz tanto tempo já que a 21 de abril, 
Um filho desta terra, um filho do Brasil, 
mmbou m golpe insano de u'a sentença injusta! 
Queria Tiradentes dos seus, a liberdade, 
Sem terem outras armas que as armas da verdade 
Que ilumina as trevas e varre a tirania! 
Tombou! 1Mas esplenderam num céu anil de g16ria, 
Escritas com seu sangue as páginas da História 
Da Terra da Liberdade por quem ele morria!!!» 



EDUCAÇÃO E RELIGIÃO 

Alfredo Gomes 

A 8 de março de 1500, mais de mil navegantes, presente El-Rei D. Manuel 
e os de sua Côrte, imploravam, na ermida de Belém, em Lisboa, mercês divinas 
e a proteção da Virgem do Rastelo. 

No dia seguinte, Pedro Alvares Cabra], no comando de 13 naus e 1.500 
tripulantes, secundava Vasco da Gama em nova expedição as indias Orientais. 

A 22 do mês seguinte, divisava, pelo inteiro da tarde, a primeira terra, a 
elevaçao a aloestew que, em atenção à festa religiosa, momentos antes soleni- 
zada a bordo, recebeu o nome de Monte Pascoal. Ao por do sol, fundeou, à 
vista da w t a ,  e desta distante seis milhas, nas proximidades da foz do rio Caí, 
para, no dia imediato, acercar-se de meia légua da costa, despachar Nicolau 
Coelho aos primeiros agrados dos índios. 

A 24, abrigava-se a armada, mais ao sul, resguardada do lado do mar por 
algumas restingas, numa das quais, afeiçoada a outeiro, e sendo enseada 
tranquila - a da Coroa Vermelha, no chamado Porto Seguro -, dois dias Pas- 
sados, num domingo da Pascoela, celebrou-se a 1- Missa, oficiada por um fran- 
ciscano, antigo Desembargador da Casa da Supiicação, Frei Henrique de Coimbra 
(futum Bispo de Ceuta), em cuja companhia vinham mais oito religiosa, Me- 
nores Reformados, da Provincia Franciscana de S. Antônio de Portugal. 

Chamou-se à enseada Bala de Santa Cruz, à Terra, Uha de Vera Cruz, 
também Ilha da Cruz (regimento dado a João da Nova), depois (1501) Terra 
de .Santa Cruz e, já antes de 1503. Basil. 

Os oito primeiros religiosos que pisaram o chão recém descoberto, todos 
Frades da Ordem de São Francisco, dos quais era Guardião Frei Henrique cha- 
mavam-se: F E i  Gaspar, Frei Francisco da Cruz, Frei Simão de Guimaráes e 
Frei Luís do Salvador (pregadores), Frei Maffeu (organista), Frei Pedro Xeto 
(corista, com ordens sacras) e Frei João da Vitória (frade leigo). ( r )  

Com a Presença dos religiosos e a realização das duas missas batismais, 3. 
26 de abril e a 1 9  de maio, a segunda já à sombra de grande cruz de madeira 
chantada na restinga, perto da praia, o Brasil ingressou na catolicidade apoçt6- 
lica romana, confirmada e reafirmada nas primeiras denominações geográficas. 

Outros franciscanos tocaram as paragens brasilicas. ou, mesmo, nelas pro- 
curaram estabelecer-se. Em Porto Seguro, no ano de 1503, uma nau lusiada 
ai fundeou, deixando d3is missionários que iniciaram trabalhos de catequese, 
pregando por dois anos, chegando até a levantar modeçtissima igreja e erguer 
duas pequenas casas. Mas, índia antropófagos devoraram-nos. Daí a dez anos 
(1515), outras dois, de origem italiana, também. em Porto S e m ,  reedificaram 
a capela, sem maior êxito: um deles pereceu afogado e o outro regressou a 
Itália. Oito anos depois, em 1523, mais dois <cavaleiros de São Francisoon ele- 
giam a sitio que André Gonçalves e Américo Vespucci haviam descoberto e de- 

( )  "Histbria Ser i~hiea  Chronologiea de S. Franeiseo. Pmvíneia de Portuxal, 3. 
489-490, apud Historia Geral do Brasil, do Visconde de porto Seguro, 31 edição integral. 
Tomo Primeiro, 4r edicáo. Nota I11 da Seçáo V, pag. 86. 
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nominado, em 1502. porto do n o  de São Vicente, «pregando m m  muito fruto». 
Ainda em São Vicente. enl 1538, discipulos espanhóis do epobrezinho de Assis», 
chefiados pelo Padre Bernardo Armenta, pararam, por algum tempo, em con- 
sequéncia de naufrágio, diriginda-se, a seguir, para o Rio da  Prata, onde fun- 
daram missão. 

No ano de 1585, estabelecia-se a Custódia de S. António do Brasil. iniciativa 
franciscana da  Provincia de S. Antônio de Portugal, elevada ( a  Custódia) a 
Pmvincia em 1657, dela, desmembrando-se, em 1675, a Província da Imaculada 
ConceiçSo, nas Capitanias do Espirito Santo e do Rio de Janeiro, alcançando, 
ambas ia  de S. Antônio e a da  Imaculada Conceicão), acentuada prosperidade, 
tanta que se contavam. em 1733. 15 conventos, 1 hospicio (casa de comunidadz 
menor, governada por um prefeito ou superior, enquanto os convent3s. comuni- 
dade maiores são regidos por guardiães), e 13  missões, para a de S. Antônio: 
e 13 conventos, 1 hospicio e 3 missões, para a da Imaculada Conceirão, além 
de 1 convento em Belém da Par& e 7 missões, subordinadas diretamente á Pm- 
vincia de Santo Antônio, de Portugal: 1 convento em S. Luis da Maranhão, 1 
hospício no Grão Pará e 1 missão, dependentes da Provincia da Imaculada Con- 
ceiqão. de Portugal, e 2 hospícios: no P a r i  e 10 missões. sujeitas à Provincis 
de N. S. da Piedade, igualmente casa portuguesa. 

Atuaram os franciscanos, sobretudo do Ria de Ja:leir,a para o Norre, e, 
principalmente na área setentrional. Todavia, após a expulsão dos Jesuitas, do 
Brasil. pela decisão pombalina, em 1759 e 1760, couberam aos filhos de S. Fran- 
cisco, as misSUeS dos inacinos, que as  acumularam com os encargos eçpzcificoe 
de capelães das fortaiezas e navios. 

A par desta Ordem outras se fazem presentes, no Brasil, como a dos Car- 
melitaç. instalada na Bahia, desde 1581, a dos Carmelitas Descaiços (Terésios), 
na Eahia, em 1665, o3 Mercedários. no Pará. em 1640, os Oratorianos ou Con- 
gregados do Oratório cm 1662, beneditinos da Congregação Bcneditina Lusitana, 
cuja abadia inicial - a de Sào Sebastião , criou-se, na Bahia. em 1581, a 
segunda. - a de N. S. do Monte Serrat -, oito anos após. no Rio de Janeiro 
e ,  em 1593, o monge vicentino Frei Maum Teixeira formou sua capelinha. #com s. 
invocacão de S. Bento>, no docal mais ilustre da vila, depois do Colégio, onde 
se assentara a taba de velho Tibiricá~, a cavaleiro dos rios Tamanduatei e 
Anhangabau, enriquecido o ceilóbo, mais tarde. c'3m a prior Frei >Iateus da 
Ascensão, e outras dois irmãos, vindos, em 1610, mm D. Francisco de Souza, 
recém-nomeado Governador Geral d a  Repartisão da Sul, tendo cçte pedido aos 
mcnges que mudassem a inwcaçáo da capela para a de iY. S. do hfonteserrat. 

Dos franciscanos, distinguiram-se os iCapuchinhos>>, assim chamados pelo 
usa d , ~  capuz simples e preso ao hábito ou por influência da  palavra italiana 
ecappuccino~ que significava aermitão?. No Brasil, seriam, conhecidos por Bar- 
badinhos. Barbâneos ou Borbonoç. mas lheç não acudiram, mormente, aos 
Capuchinhos franceses com mui simpatia, os lusitanos, pois o Xúncio Apostó- 
lico. em Lisbsa, na carta ao Secretário de Estada do Papa. a 28 de janeiro de 
1689, assinalava: <\Como em Lisboa não agradam as  missões do Oriente e do 
Brasil, entregues a religiosos que não sejam çúdit,3s ou naturais deste reino.. .» 

Discrepa a croiiologia nos marcos de chegada das Ordens. Frei Fidelis M. 
de Primerio em «Capuohinhos em Terras de Santa Cruz nos Sécd3s XVII, 
XVIII e XK» (19401, pormenoriza dados não coincidentes com outras fontes 
autsrizadai. inclusive estudos do Mestre Afonso d'Escragnolle Taunay, o que. 
pxém, é irrelevante na tocante à atuação dos religiosos no Brasil e em São 
Paiilo, patenteada em tão variada e múltipla iniciativa de assistência espiritual, 
de afeiçoanieiito catequético. de obrigações do estado secular, monástico ou dz 
observância às regras respectivas. 

E aqui, por São Paulo - São Paulo de Piratininga , n&o se multiplica- 
ram as igrejas, como em Salvador. Peios idos de 1621, um termo de vereanca 
registrava 4: a do Colégio, a do Carmo, a Matriz e a Misericórdia, sem aludir 
ã de S. Bento, em cujas portas, vinte anos depais, se daria o lance histórico, a 
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lv de abril de 1641, da  proclama~ão de Amador Bueno que poderia ter somado 
as forças da  repiiblica por ser filho do sevilhano Bartolomeu Bueno e descen- 
dente, pela via materna, lusitanamente da  família dos Pires, unindo gregas e 
troianos, isto é: espanhóis e portugueses. 

Não apenas esse fato se registra, que outros há  a mencionar, quanto aos be- 
neditinos do planalto, como o de haverem concxrido para a reintegração dos 
jesuítas em seu Colégio, em 1653, através da  atuaçáo de  Fernão Dias Pais, a 
participação no «acórdáo de transação e amigável composição>> promovido PelJ 
Provincial da  Companhia de Jesus, Simão de Vasconcelos e Frei Basílio da  
Ascensáo, Abade do Mosteiro, e outros paulistas ilustres a fim de evitar fusão 
de sangue na guerra civil dos Pires e Camargos (1650-l660), a f undqão  de 
cenóbios em Parnaiba (16431, Santos (1650). Sorocaba (1660) e Jundiaí (16681, 
O prestígio dado a Femáo Dias PaLs que, no dia 21 de julho de 1674 partiu 
do Pátia de Sáo Bento, à frente dos mais famosos «calcões de couro>> (hlanuei 
de Borba Cato, Matias Cardoso de Almeida, Garcia Rodri,wes Pais) visando a 
revelar os mist4rios de Itararé e 'Sabarabuçu, e regressar ao &Costeiro. no re- 
pouso eterno, em 1651, recebidos os despoj'3s por Frei Francisco da  ConceiçG.0 
para depósito no Jazigo, instituído, já em 1651, pelo famoso Governador das 
Esmeraldas. 

Não foram muitos as religiosos franciscanos, beneditinos e carmelitas a la- 
vrarem espiritualmente a alma paulista. O Ilorgado de MateuS. Capitão Gene- 
ral D. Luis António de Souza Botelha e hfouráo, em 1765, encontra 45 discípulos 
de São Francisco, 9 do Carmelo e 4 filhos de Sá'i  Bento. Tiveram, porém, 
nomes de grande projeção: Frei Caetano de Santa Gertrudeç Leite e seu irm50 
Frei Joáo de Jesus Naria Leite, ambos abades, Frei Felisberto Antônio da 
Conceição Lara e Morais, Frei Fernando da  Madre de Deus Camarso, Frei 
Gaspar da  Soledade Matas e, acima de todos. Gaspar Teixeira de Azevedo, em 
religião Frei Gaspar d a  Xadre de Deus, o autor das valiosas <Memórias para 
história da  Capitania de S. Vivente», da «Rela@o das Capitiies locotenentes da 
Capitania de S. Vieenten, da «Noticia dos annos em que se descobriu o Brazil» 
e das aNotas sobre a história de S. Paulo», primo, amigo e protetor do linha- 
gista Pedro Taques de Almeida Pais Leme, ao qual se devem a «Sobiliarehia 
Paulistanax, a «História da Capitania de S. Vicentes e a <~nf.ormaÇáo sobre as  
minas de S .  Paulan, e pai de um carmelita, falecido jovem, Frei Joaquim Taques. 

No concernente à educacm, e, relativamente, a Sáa Paulo, as  ordens cita- 
daí n j o  chegaram ao plano alcançado pela Companhia de Jesus. 

A asão limitada ficou pelos muras conoentuais, pelas prega~ões, pelas aulas 
quase individuais e não distantes da qualificação de <particulares», pelas missões 
subordinadas a superiores que se localizaram. preferencialmente, na  Bahia, em 
Pemambuoi e no Rio de Janeiro, pela presenca, permitida aos franciscanos en- 
carregados de esmolar para a Terra Santa, nas Minas, o que, aliás, também, 
não provou bem, pois, como informa Vilhena de iV10rais (Rev. do Inst Hist. 
e Geog. Brasileiro, "01. 153, pág. 122) apor se terem envolvido frades em algu- 
mas desordens. resolveram entáo os governadores nào permitir ali (na capitania 
de >finas) o estabelecimento de conventos». 

O ensino, excetuad3 o dos Seminários para a formação de prosélitos, ficava 
pela aprendizagem da doutrina cristã, facilitando-se a ensinamento por um re- 
sumo do catecismo, com base em sumárias incursões pelo ler, escrever e cálculo 
e fortalecido empenho no deçenvalvimento de aptidões individuais ou habilidades 
para artes e ofícios coma os de ferreiro, carpinteiro. marceneiro, oleiro, cordoeiro, 
alfaiate, sapateiro, teceláo, ladrilhador e agricultor, alo-as noções de desenho 
e pintura e canto para os que mostrassem tendência ou jeito, porém mais in- 
teressados no ensino da doutrina. 

E, ao que se sabe nos seminários, conventos. hospícios, onde houvwe ensino 
fo~mativo, este n b  era dos mais apurada na extensáo de conhecimentos. Exer- 
citaram, contudo, o ministério, na educação dos selvicalas em suas missões, rea- 
lizando apostolado cheio de  benemerências, pregando e mesmo confortando as 
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mulheres de Piratininga, unindo suas oraçóes às  rezas e ao salmodiar dos frades, 
rogando a Deus pela conservação da vida de seus entes queridos em andanças 
pelos sertões e a volta dos maridos, filhos e parentes. 

Com estes, pertencentes a Ordens ou sujeitos a aobrigaGes da  vida monás- 
tica», muitos outros, do clero secular, assistiam aos paulistas, em capelanias e 
vigararias, alguns até exercendo funções politiro-administrativas, como Gonçalo 
Monteiro, primeiro vigário de São Vicente (1.532) e Governador-lw-tenente do 
donatário, Padre Fernáo Luís Carapeto, capelão da Misericórdia em Santos 
(1550) e encarregado da  Vigararia do Porto de Santos, que ministrou a extre- 
ma-unção a Tibiriçá (25 de de~embro de 1562), Padre Lourenp Dias Machado. 
sacerdote do hábito de S. Pedro, 1" Vigário da Paróquia de S. Paulo do Campo 
(26 de agosto de 1391), sobrinho de Lopo Dias, antigo morador de S. Paulo. 
casado com uma filha de Tlbiriçá, Padre Paulo Lopes, antigo aluno dos jesuítas, 
em Vit6ria. vindo na comitiva de D. Francisco de Souza, em 1599: Padres Gaspar 
Sanchez, João Aivares e Diogo Moreira, capelão da Bandeira de Nicolau Bar- 
reto [agosto de 1602). . . 

<Os três capelães citados, escreve Paulo Florêncio da Silveira Camargo (xA  
Igreja na História de Sáa Paulo - 1530-1624 -», I r  vol. págs. 191-1921, exer- 
ceram seu ministério esplendidamente.. . Não abandonaram a tropa e foram 
caridosos com todos os enfermos, assistindo-os até o Iiltimo suspiro. e, depois 
transmitindo as famílias as despedidas e as suas últimas vontades,>. hmbre-se 
que, no caso dos capeláes, eles participavam da partilha das <peças» apresadas. 
O Padre João Ãlvares, por exemplo, chegou a reunir boa quantidade de índios 
em sua fazenda, o que o indispos com os jesuitas do Paraguai e não o fazia 
simpático aos de S. Paulo. 

Do ponto de vista das vinculaçáes ao ensino, os padres seculares só espo- 
radicamente, apenas circunstancialmente, se ocuparam de lides magisteriais, pre- 
lecionando a filhos de familias abonadas ou de parentes que lhes solicitavam 
atenção. 

A educaçáo foi tarefa da Companhia de Jesuç. 
«Era a Companhia a única educadora da mocidade brasileira colonial e 

a sua expulsão, diz-nos o Visconde S. Leo,poldo, inaugurou um período de 
temível ignorância em nossa terra, de Norte a Sul», frizou Afonso de Taunay, 
no eseórço biográfico de Pedro Taques que acompanha a obra sHist61ia da  
Capitania de S. Vicente» (pág. 9). 

A melancólica afirmaçáo de José Felicimo Fernandes Pinheiro, o Minis- 
tro do Império, santista, a quem se deve a instala~áo dos dois cursos jurídicos 
de São Paulo e Olinda (11 de agosto de 1827). encontra expressão nos dados 
da «História da Capitania de Sâo Vioente~, ultimada a 3 de janeiro de 1772, 
pertinentes à *cidade de São Paulo e vilas de sua comarca, assim as  da  
cosia da marinha, como as do centro da  mesma.> 

1. São Paulo 
três conventos : 
o de carmelitas caliados, 
o de capuchos antoninhos, 
o de monges beneditinos, 
o colégio «que foi de jesuítas, e dentro dêle o seminário de porcionistas 
para a instrução da língua latinau, 
recolhimento «de beatas de Santa Teresa», 
Casa de Miseric6rdia, 
quatro igrejas (<Rosário dos pretos, a de S. Antonio. 
a de São Pedro e a de São Gon~alo, que são filiais da Sé Catedraln). 

2.  Vila de Parnaiba (Santa Ana da Parnaiba): 
um mosteiro de monges de São Bento; 

3 .  Vila de Jundiai: 
um mosteiro de monges beneditinos: 
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4. Vila de Itu: 
um convento de religiosos capuchos de Santo Antônio e outro de 
religiosos cannelitas; 

5. Vila de Sorocaba: 
um mosteiro de monges beneditinos; 

6 .  Vila de Mogi das Cruzes: 
um convento de religiosos carmelitas; 

7 .  Vila de Taubaté: 
um convento de religiosos capuchos de Santo Antònio; 

Na cidade de Sáo Paulo e em doze vilas só ã cidade, faz-se menção 
especial de colégio (o antigo dos jesuítas). no qual se instalou seminário de 
alunos internos, sujeitos a pagamento. para a instrução na  líígua latina. Nessa 
mesma cidade e em seis vilas. apenaç a existência de conventos ou mosteiros. 
ocupados por beneditinos, carmelitas e franciscanos capuchos. 

Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil, na armada do Governador Geral 
Tom6 de Sousa, a 29 de março de 1549. desembarcando na Bahia. Compunham 
a Missão, chefiada pelo Superior P. Manuel da Nóbrega: Padres Leanardo 
Nunes. Juan de Azpilcueta Navarro, Antonio Fires e os Irmãos Vicente Ro- 
drigues e Diogo Jácome. 

D. João III dera ao Governador um Regimento cujos objetivos principai~ 
eram o serviço de Deus e exalçamento da fé, o serviço d'El-Rei e o proveito 
dos respectivos reinos e senhorios, e «o enobrecimento das Capitanias e po- 
voações das Terras da Brasil e o proveito dos naturais delas» (Serafim Leite, 
«Cartas dos Primeiros Jesuitas do Brasil», I, edição do IV Centenário, pág. 5). 

Mas, o Regimento, pormenorizava quanto à caiequese, que haveria da 
ser realizada p3r meios suasórios; a liberdade indígena, que haveria de se: 
respeitada: ao al6e5meniQ dos índios, que haveria de ser feito unindo os gen- 
tios cristãos perto das povoações das capitanias apara que conversem com 
os cristãos e n%o com os gentios. e possam ser doutrinados e ensinados nss 
coisas de nossa santa f&; e. quanto aos meninos, que haveriam de merecer 
cuidados especiais «porque neles se imprimirá melhor a doutrinas, esclarecendo: 

«Trabalhareis por dar ordem como se façam cristãos e que sejam 
ensinados e tirados da conversação dos gentios; e aos capitães das outras 
capitanias direis da minha parte, que Ihes agradeceria muito ter cada 
um cuidado de assim o fazer em sua capitania; e os meninos estarão 
na povoaçáo dos Portugueses e em seu ensino folgaria de se ter a ma- 
neira que vos dissex. 

Numa segunda expedição, saidos de Lisboa a 7 de janeiro de 1550, apor- 
taram à Bahia em março, Afonso Brás, Francisco Pires, Manuel de Paiva 
e Salvador Rodrigues, acompanhados de 7 meninos óriãos que seriam apro- 
veitados no entrosamento com os kunumi brasilicos. 

A terceira. vinda com o 2 . 9  Governador Geral Duarte da Costa, desembar- 
cou na Bahia a 13 de julho de 1553, dela sendo Superior o P. Luis da Grã 
que trouxe mais dois Padres, Ambrósio Pires e Brás Lourenço, e quatro 
Irmãos: Antònio Blázquez, João Gonçalves, Gregório Serrão e José de Anchieta. 

Nesse mesmo ano de 1553. por março ou abril. Nóbrega recebia os poderes 
de Vice-Provincial, e a 9 de julho, os de Provincial da nova hovíncia do 
Brasil, a primeira Província da Companhia de Jesus no Novo Mundo. 

Pòs-se em ação Nóbrega, erguendo Igreja na Bahia e logo abrindo escola 
de ler e escrever para os meninos. orientando a vida religiosa pelo modelo 
do Colégio de Caimbra, que a Companhia nao dispunha de Constituições ou 
Regras, esboçada que fõra em 1534 e oficialmente fundada daí a seis anos, 
Loiola. ainda se ocupava da sua organização quase militar. Lembre-se, tam- 
bém. a prapósita, que Inácio de Loiola, numa de suas estadas. em mança, 
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estudara Artes no Colégio de Santa Bárbara (152s e 1531) do Dr. Diogo de 
Gouveia. 

NO mesmo ano de 1549, Nóbrega enviou o Padre Leonardo Nunes para 
São Vicente. onde chegou no fim desse milésimo. com Diogo Jácome e uns 
adez ou doze meninos», incumbido de abrir escola de instrução e iniciar a 
catequese. 

Homem de cultu:a, c a n t x  e músico e ,  sobretudo, destemido e dinâmico. 
Leonardo Nunes subiu ao planalto. detendo-se em Santo André da Borda do 
Campo, núcleo de que e m  régulo João Ramalho c passou a paln~iihar o 
Campo de Piratininga em proveitosa relacionamento c o n ~  os indígenas e po- 
voadores portugiieses. dos quais conseguiu autorização afim de levar meninos 
c filhos para o colégio ou seminário que estabeleceu em Sáo Vicente. 

Era o segundo. no Brasil, depois do da Bahia, senda, par conseguinte, 
o fundador da instrução no Estado de São Paulo, quando Cqpitania de São 
Vicente, começando pelo ensino de Português. Ler e Escrever e as noeóes 
de Lalim para os mais desenvoltos. pl'eparando-se a s  lições em folhas que 
eram distribuidas aos alunos. e servindo. como auxiliares, os próprios meninos 
órfáos, portugueses de origem, e dois intérpretes. um deles o Irmáo Antônio 
Rodrigues, ambos trazidos da Campo de Piratininga, e um terceiro, morador 
em São Vicente, Pero Correia, mui bom pregador. mais tarde, em fins de 
1554, sacrificado pelos Carijós do Sul. em companhia da Ilnláo de Sousa. 

29 de agosto de 1553. Nóbrega celebrava, no planaltol a cerimônia dos 
cinqüenta catecúmenos, marcando a. fiindaçáo de Piratininga, e com Tibiriçá, 
principal indígena c mais Caiubi, cscolhia o local e determinava o erguimento 
da pequena casa quc, no atual Páteo do Colégio, deveria abrigar os da Com- 
panhia de Jesus. ande se realizou a Missa padroeira. a 25 de janeiro de 1554. 
data oficial da fundação de São Paulo (vcr do Padre Serafim Leite: ~Nóbrega. 
e a fun<laqão do São Paulo», «História da Companhia de Jesus no Brasil», 
«Cartas dos Primeiros Jesuítas no Brasilr. etc.) 

Prosperou o Colégio dc São Vicente que se integra na Confraria dos 
hfeninoç de Jesus. acrescido de mais quatro meninas, chamados de «Irmãos 
pequenos*, por oscilarem as idades entre 15 e 16 anos, trazidos por Nóbrega 
na vinda a Sáo Vicente, em fins de 1552, c. possiveis candidatos a. Companhia. 
a ponto de. cm 1553, passarem de 80 pessoas. contando 2s lneninos dos gentios 
eque eram muitos». mantidos pela casa, .além das centios hóspedes, que 
sempre vá0 e vem a ver os seus filhos, que aqui aprendem, existindo, por- 
tanto rlunos internos e externos que eram convocados para as aulas; <<pela 
Vila icrn uma campainha, e vêm com muito desejo aprender» (Carta de um 
I rn~áo  do Brasil pala os Irináos de Portligal, de São Vicente, 10 de março 
de 1553). 

Em 1553, já vasculhado e explorada o Campo de Piratininga por Leonardo 
Nunes. ITóbrega decidiu a f i a a ~ á o  no planalto no laca1 eleito para esse fim. 
Com ele estavam. em São Vicente. os Padres Manuel de Paiva. Francisco 
Pires, Viccnte Rodrigues. o primeiro mcstre-escola no Brasil (desde 1549. na  
Bahia, doutrinava os menirlas «cada dia» e também tinha aescola de ler e 
escieveial. Afonso Brás, Leonardo Nunes. e os Irmãos Diogo Jácame, Gre- 
gório Serráo e José de Anchieta. transferidos da Bahia. recebendo-se. a i  em 
São Vicente. os Irnláas Fera Correia. Antiinio Rodrigues (aventureiro de espiri- 
ta que estivera em Eiienos Aires. Assiinção e viera parar em S. Vicente), 
l'ianiiel de Chaves. Mateiis Nogueira. Fabiano de Liicena., Antônio Gon~alves, 
Leonardo do Vaie, João de Souse e Gonçai3 Antiinio. 

Na conformidade do que afirma Serafim Leite («Cartas». i.01. 11, pág. 
105). a 25 de janeiro de 1554. ocupada c inaugurada a nova casa de Pirati- 
ninga, com a presenca de 13 ou 14 jesuítas se ,  incluido Nóbrega (Padres 
Maniiel de Paiva. Superior da nova Casa, Afonso Brás, Vicente Rodrigues; 
Irmãos: José de Anchieta. Gregório Serrão, Manuel de Chaves, Pero Correia, 
Diogo Jácome, Leonardo Vale, mais as  seguintes. não totalmente identificados: 
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q r n t *  
Padre Francisco Pires, e Irmãos Mateus Nogueira. Antônio Radrigues e João 
d e  Sousa), foram transferidos de São Vicente para Piratininga, alunos do 
Colégio litorâneo. agrupando-se na  referida Casa: o centro da catequese, no 
Planalto, a Eswla  de Xeninos (ler. escrever e cantar) .  a cargo do Irmão 
António Rodrigues. por conseguinte, na  opinião de Serafim Leite. o primeiro 
Mestre-Escola ou 1." Professor Primário de São Paulo, e a classe de Latim 
apara os da Companhia ou prováveis candidatos a ela, de que era Mestre o 
Irmão José de Anchietas (Serafim Leite: aNóbrega e a Fundação de São 
Paulo), pág. 39), o 1 . 0  Professor do Ensino Médio em São Paulo ou 1.0 

Xestre de Latim, de São Paulo. 
Não tardou a tentativa malograda de Maniçaba ( I tu) .  em 1554. sob 

a responsabilidade do Padre Francisco Pires, com a cooperação do Padre 
Vicente Rodrigues, este praticando. por pouco tempo. crudimentar Escola de 
gramática*. isto é de Latim.» 

Iniciava-se, assim a história da ensino paulista institucionalizado. 

i 3: * 

A propósito da qualificaqãa do Irmão António Rodrigues coma 1.0  Mestre 
Escola ou Professor Primário de São Paulo, dada por Serafim Leite, adite-se 
que o Prof. Salvador López Herrera. entrc os documentos inéditos par ele 
achados no Arquivo da Província de Toledo eqiie os PP. Jesuítas tinham 
em Chamartin de la Rosa (hcadridl% e apresentadas ao Congresso de História 
do IV Centenário (São Paulo, 1954), estava uma carta do Padre Anchieta, 
datada de São Paulo de Piratininga, em agosto de 1554 escrita a Santo 
Ináeio de Loiola. dedicada inclusive. ao ensino dos meninos índios, na qual 
se lê textualmente: <. . . les ensiio a leer, escribir J- cantar.» Acentua o Prof. 
Herrera: «Se demuestra piies, que e1 P. Antonio Rodriyes ';a na se ocupa 
en neste tiempo de la enseiianza primaria aunque hubiese sido encargado de 
e110 en 10s meses primeros de 13 fundación.~ iprof. Salvador IRpez Herrera, 
<Padre José Anchieta~.  palestra proferida a 16 de junho de 1965, no Páteo 
do Colégio. e m  S. Paulo no ciclo de conferências promor~i o pela Comissão 
Nacional do «Dia de Anchieta~, - eAnchietana», 1965. pAg. 56). 

Por sua vez, o D r  César Salgado, em percuciente estudo ~Anchieta.  o 
Mestre,; friza categoricamente: 

<Foi «in medio iniquitatis et  super flumina Babqlonis2 
que Anchieta iniciou o seu magistério. Mestre, «ex-catedra~,  
ele o foi desde os primeiros dias. na Fkhia. em São Vicente, 
em São Paulo de Piratininga, no Rio de Janeiro, no Espírito 
Santo.» 

Transcreve informação do Padre Pero Rodrigues. biógra- 
fo dc Anchieta: Chegando o Irmão José o Padre Provincial 
O recebeu com milito amor e agasalho. pela noticia que 
já tinha de sua muita virtude e grandes partes, e se ajudou 
muito dele em siias santas ocupações, em especial depois 
que soube a lingua e lhe serviu de intélprete. 

Encarregou-lhe logo a escola. de gramática e foi o pri- 
meiro que leu latim nestas partes. 

Continuou esta acupa~ão  por alguns anos, na vila de 
São Paulo, chamada pelo nome da terra Piratininga, com 
muito proveito dos estudantes e merecimento seu. 

Começou a prander a lingua da terra e tão de propó- 
sito se deu a ela, além da facilidade que Deus lhe tinha 
comunicado para linguas, que não somente chegou a enten- 
dê-la e falá-la com perfeição, mas também a compor a ar te  
dela. em espaço brevissimo de seis meses, segundo dai a 
muitos anos ele mesmo disse a um padre. 
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Trasladou mais o irmão José (para a língua geral) o 
catecismo, deu principio ao vocabulário, fez a doutrina em 
diálogo das coisas da fé e a instrução d a  pergunta pa ra  
confessar, e a que serve para ajudar a bem morrer.> (Padre 
Pedro Rodrigues, nAnchietaa, págs. 32 e 33, Salvador, 1955). 

E César Salgado pergunta: 
<Teria sido Anchieta o primeiro mestre escola de São P a u l o ? ~ ,  acrescen- 

tando: aEssa pergunta seria dispensável, por impertinente, se não houvesse 
surgido. vai para dez anos, uma voz discordante a negar o que todo o mundo 
aprendera como certo e pacifico: a primazia de Anchieta no ensino da cartilha, 
em São Paulo. 

Foi o padre Serafim Leite, portugugs, jesuita e historiador que nos sur- 
preendeu em artigo na  revista «Broteria>, com a afirmativa de que o pri- 
meiro mestre-escola de Piwtininga, havia sido o irmão jesuita e também por- 
tuguês: Antônio Rodrigues.» 

E César Salgado, fundamenta: 
aLi com a devida atenção aquele trabalho, e lembrei-me 

de que outro jesuita. também português e historiador, além 
de humanista e notável orador sacro, o Padre Luis Gonzaga 
Cabral. em seu livro «Jesuitas no Brasiln, atribuira enfatica- 
mente a Anchieta o titulo então contestado, ao escrever: 
<Mas nenhuma escola me parece merecer a o  Historiador 
menção tão honrosa como a de Piratininga, inaugurada em 
dia da Conversão de São Paulo donde veio ao Colégio o 
nome de São Paulo, derivando-se mais tarde a denominação 
da casa para a cidade e da Cidade para o Esladu. 

Ai foi mestre de A.B.C.,  o grande Josb de Anchieta, 
como já o fôra na  escola primária da Bahia anexa ao Co- 
légio daquela cidade. Não é por certo pequena honra, para 
os que no Erasil se consagram a este humilde mas funda- 
mental ensino terem tido tão glorioso predecessor e modelou. 
(Padre Luiz Gonzaga Cabral, *Jesuítas no Brasil». págs. 
153-154. Editora Comp. Melhoramentos, S. Paulo. 1925). 

Quando se pretendeu dar a um estabelecimento escolar 
paulistano a denominação de <Antônio Rodrigues. 1.0 Mestre- 
Escola de São Paulou, pareceu-me que se fazia mister uma 
réplica aos que intentavam desvirtuar a verdade histórica. 
E dai os artigos que publiquei sobre a assunto em «O Estado 
de São Paulou (25-11-52, 14-11-54 e 28-6-59) e na <Revista 
de Histórias (n." 41).a 

Aduz o Dr. César Salgado que a presença de Antônio Rodrigues só é 
assinalada, no planalto, a partir de maio de 1554, «vale dizer, três meses 
após a fundaçãa.» (Palestra proferida a 7 de junho de 1965. nAnchietan, págs. 
95 a 98). 

Na verdade, não está rigorosamente definida a presença do Irmão Antonio 
Rodrigues entre os da grupo de 13 a 14 jesuítas que compareceram a Missa 
padroeira e dela participaram. 

O mesmo Padre Luiz Gonzaga Cabral em outro trabalho :<Pátria e Re- 
l ig ião~ (Niterói, 1922) já  cuidara do tema salientando que «nessa escola de 
Pirat ininga~ Anchieta, apassou por vezes noites inteiras a tirar cópias, para 
os discipulos poderem, A falta de livros, estudar as lições» (pág. 8 ) .  

* * *  

A Escola de Meninos era  frequentada pelos meninos órfãos e meninos 
índios, dos quais os mais aptos também começavam a tomar aulas de Gra- 
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mática (Latim) com o Irmão José de Anchieta, avivando-se, aqui a lem- 
brança de que um desterrado, em São Vicente, foi admitido por Nóbrega 
para dar aulas de Latim no colégio vicentino. Apenas dele se sabe que 
era um aGram&tico de Coimbrag. 

A Escola funcionava em dois períodos: pela manhã e à tarde, preferindo-se 
o turno matinal para o ensino da doutrina (catecismo), o vespertino (após 
o almoço) para as aulas de ler, escrever, cantar e tocar instrumentos. 

Os adultos que iam à escola, na parte da manhã, com os meninos retira- 
vam-se para os afazeres habituais (trabaihos domésticos, lavoura, caça ou 
pesca). 

Os meninos, de acordo c a m  a s  habilidades, recebiam iniciação profissional, 
orientados pelos Padres ou Irmãos, quase t o h s  senhores de um oficio: o Padre 
Vicente Rodrigues era agricultor e conhecia a ar te  de tecelão; o Padre Diogo 
Jácome era alpercateiro e torneira, o Padre Afonso BrAs era construtor, e 
Nóbrega «colocou-o em São Paulo com a encargo de construir os primeiros 
edifícios de taipa da nova povoação» (Serafim Leite, «Cartas», I, pág. 411, 
o Padre Antonio Rcdrigues, fora militar, era música e organizava os <coros 
de canto e flauta dos seus meninos,, Nóbrega, homem de cultura com vocaçáo 
de estadista e esoíritn DrátiCo. formado em cânones e Anchieta. n intelectud. . - ~ ~~ 

prosador e poeta: dotado de éxcepcional capacidade' de obsewaqán. Firmou-se 
admirável humanista. 

A própria catequese era pedagógica nos variados aspectos: 
Parenética, isto é nas pregações. em quaresmas. festas solenes e domingos: 
Dialogada, nas conversas com indios ( e ,  mais tarde, também, com os 

negros) nos dias úteis, e, principalmente, aos domingos e nas festas; 
MissionáRa, nas visitas às aldeias; 
Escrita, através dos compêndios, e dos cadernos como os de Anchieta e, 

sobretudo na redução do Tupi & gramática latina; 

«Poética, musical, dramática, e até coreográfica, pois, diz o Padre Luís 
Gonzaga Cabral, S. .i. «Jesuítas no Brasiln, - Século XVI -, pág. 96), de 
todas estas artes lançaram mão os Jesuitas para instruírem os neófitosn. 

Civilizadores e pedagogos não cuidavam os jesuítas apenas das almas, 
mas da formação integral preocupando-se com o ensino e arecreação do corpo, 
inclusive assistindo em padecimentos físicos, como facilmente se verifica da lei- 
tura das Cartas. 

As crianças iam às aulas de ler e escrever, além de canto, de música 
vocal, e, para algumas, a instrumental. Os jovens ingressavam na gramática, 
humanidades e retórica, com noções de erudição histórica, geográfica e artis- 
tica, cujas bases eram o Vernáculo e o Latim. Para as moços com aspirações 
ao  exercício de atividades liberais em nível superior, a Filosofia a que se 
juntavam noções de ciências naturais e exatas, numa visão casmológica própria 
da época, e, para os destinados aos misteres eclesiásticos: Teologia, abrangendo 
Exegése, Moral e Casuistica. 

O ensino de 1 .r  e 2 . 9  graus, dos nossos dias, há  pouco tempo e. ainda, na  
tradieão náo absorvida, de ensino primário e secundário, este dividida em gi- 
nasial (1." ciclo) e colegial ( 2 . 9  ciclo), compreendia-se. com a marca medieval 
do trivio - a escola elementar ou primária -, cujo curriculum ficava pela 
G m á t i c a .  Retórica e Lógica, e do quadrivio - a escola secundária -, abran- 
gendo Aritmética, Gnimetria, Música e Astronomia, adaptando-se à s  peculiari- 
dades regionais por força das condições do ambiente, do pessoal e dos recursos. 

O método da sagacidade e d a  eoncentração. da racionabilidade harmo- 
nizando argumentos e buscando unidade do complexo por meio de sólida 
formação relacionando o intelectual com o moral, substituindo a té  os recursos 
de correçáo física extremada. então dominantes por pmcessos morais, afei- 
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çoadas cientificamente, vem da Universidade de Paris com a influência do 
Colégio de Santa Bárbara dos Gouveias. 

O próprio Inácio de Loiola diz que a «Companhia de Jesus apropriou-se 
do método da Universidade de Paris, sendo preciso conservá-lo». Manteve-o, 
porém. inovando para nconservar o melhor», não se devendo. outrossim. esque- 
cer que coube aos jesuitas a elaboração dos estatutos da  Universidade de 
Coimbra, em 1297, a «aliria mater  da Cultura brasileira», na  assertoa$ão. a 
respeito, de José Verissimo (*Revista de Educaçáo e Pediatria*, ano I, 1913). 

A metodologia está expiicita em aRatio S tudi i rum~,  formulada e refor- 
mulada durante anos à vista de vários ensaios na  prática, promulgada para 
toda a Companhia a 8 de janeiro de 1599. Este Código de Ensino chegou 
ao  século XIX. sofrendo reforma em 1832 para acomodação aos programas 
da  instrução pública e ao progresso das ciências, sem frigir ao  espii'ito inicial 
e as bases fundamentais do método. 

De 1549 a 1739. o ensino no Brasil. e m  todos os niveis e graus, foi de 
hegemonia jesuitica. Deve-lhe nossa Pátr ia  o marcante p'ogreçso intelectual 
nt6 o ultimar do século XYIII. 

E m  1759. pelo Alvará de 28 de junho, o Marques de Pombal (Sebastiáo 
de Cervalho e hZelo) decretava a reforma dos estudos, antecedida da secuia- 
rizaçáo das missões do Grão-Pari  por outro Alvará. de 17 de agosto de 
1758, que mandava estabelecer acm cada povcação dos indios da Maranhão e 
do P a r i .  duas cadeiras de primeiras letras. uma para meninos e outra para  
m-ninas.. Seguiu-se a expulsão dos jesuitaç do Reino de Portugal e depen- 
dências. E m  1772, foi a vez da Universidade de Coimbra que recebeu novas 
diretrizes. Surgi:am a s  aiilas ou escolas régias e o subsidio literário, (uma 
espécie de fundo escolar), que consistia cna imposição de uni Real em cada 
canada (1.4 litro) de vinho, e quartiiho (350 grs.) de aguardente no Reino e Ilhas 
e em cada arratel (421 grs.) de vaca na Asia, América e Ãfrica>> (apud «As Re- 
formas Pombalinas na Instrucão Pública». Laerte Ramos de carvalho. Tese apre- 
sentada ao concurso para o provimento da XLV Cadeira, História e Filosofia 
da  Edr i ia~áo .  da  Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras da Universidade 
de São Paulo, 1952, pág. 102). 

O siibsidio destinar-se-ia ao  pagamento dos ordenados dos professores, 
manutenção e aparelhamento de escolas, etc. Não rendeu o que se  esperava 
nem somente se lhe deu a devida aplicação. 

Na  nova ordem das coisas, couberam a Sáo Paulo: 1 aula de ler e escrever. 
1 de Gramática Latina e 1 de Retórica..  .. prosseguindo os estudos nos Semi- 
nános e Colégios religiosos, do que deram exemplo os franciscanos com os 
encargos de Filosofia Escoiástica, Teologia hZora1 e Dogmática, Lições de 
Escritura Sagrada.. . em continuacão aos existentes dc Gramática Latina e 
Retórica. Na  reforma pombalina, obediente ao «imperativo do regalismo doutri- 
nário do tempos, observa Laerte Ramos de Carvalho (op. cit. pág. 111): <As 
escolas de Latim e Humanidades deveriam servir, antes de tudo. aos inte- 
resses seculares, ecanõmicos e ideológicos do Estado'. 

Registra, ainda. Laerte Ramos de Carvalho (op. cit. págs. 108 e 109): 
<NO Brasil. entretanto, o desenvolvimento das escolas, graças ao subsidio li- 
terário, ao gue nos parece, somente alcançou, e talvez. ultrapassou o plano 
de 1772, a partir da governo de D. Maria I» (1777-1792-1816) . . . nos pro- 
fessores régias, da  terra ou do Reino. que aqui exerciam o seu magistério, 
foram, sem dúvida, propulsionadores das sentimentos liberais e incentivadores 
das idéias filosóficas que tão significativamente se  fizeram atuantes nos últi- 
mas trinta anos que antecederam a independência do Pais.» 

A estrutura dos cursos jesuíticos pode ser assim esquematizada: 
3 a 4 anos de Gramática Latina 
1 a 2 anos de Humanidades (História, Poesia e Retórica) 
3 anos de Filosofia (Lógica, Física, Metafísica, Moral e hfatemáticas). 
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Total de  anos de. estudos 9, podendo o aluno fazer um curso mais deçen- 
volvido, numa classe especial de Humanidades de 2 anos, intermediária entre 
a Gramática Latina e o Curso de Retórica. 

Quando o Principe D. J o b  (futuro D. João V I ) ,  então Regente, para 
asalvar a Dignidade de Sua Pessoa e I\.Ionarquia» e náo ser objeto imedilito 
do seritismo de raiva* do Corso (Napoleàa), tendo. possivelmente, presentes 
as  palavras de sentido biblico, na interpretação do Visonde de Cairu. atribuidas 
ao Infante D. Henrique (Memória dos Benefieios Politiens do Uoveriio de 
B1-Rey Xasso Senhor D. João VI, 1818. republicaqâo similar do Arquiva ,Nacio- 
nal, 1940, pág. 56) «Sai da tua terra: dar-te-ei a Terra da  Promissão:+. quando 
O Principe retirou-se aa Brasil aqui fez notável promoção das ciências e das artes 
que é conhecida, inclusive criando <:Juntas de Civilizacio pelas Cartas Régias de 
2 de dezembro de 1808. e 5 de setembro de 1811a, a fim de dar maior e melhor 
assistência educacional e religiosa aos indios. 

Dos decretos menos conhecidos, cite-se o de 27 dc outubro de 1513. 
ordenando que os Professores Régios de Filosofia, e das Escolas das Primeiias 
Letras, *gozem da  Aposentadoria. at i ra .  da mesma sorte que os de Retórica 
e Gramática Latina e Gi'ega, pelo Decreto de  3 de setembro de 1 7 5 9 ~ .  

E m  relação a São Paulo nada digno de menqão há a destacar. Foram 
contempladas com «várias instituições de ensino e de cultura, a s  Capitanias 
da Bahia. de Pernambuco. de Minas Gerais e a Córte*. «Xão encontiamos 
dociimentos nem leis. da  menor referência pa ra  Capitania de S. Pauloa. conclui 
Primitivo Moacyr («A InstruMo Pública no Estado de São Paulo» - Pr in?~i ra  
Década Republicana (1800-1893), 1.Q vol. Brasiliana, 1942. pág. 7 ) .  

E m  1816. hlartim Francisco Ribeiro iie Andrad,a hIachado e Silva. envio 
Inspetor de  Minas na  Capitania, elaborou plano de ensino denominado: eXe- 
eessidade de unia instrução geral e mais eonfome os deveres do hnrnrm na 
çaciedaüe; influência da  atual», tendo em vista «extirpar os erros do báibaro 
sistema atual de ensina nesta Capitania». a «compatibilidade com as rendas 
d a  Capitania e o estudo de tudo que é útil e necessário ao liorneiri na vida 
sociala. (Primitivo A,Ioacyr, op. cit. págs. 41-42) (1). O plano ficou 110 llro- 
jeto, mas, interessante e em condições dc ser execi~tado até mesmo eiii nossos 
dias. com êxito. por não ferir a s  tradicões e se ajustar aos requisitos funda- 
mentais ,ia fonte de recursos, às divisóes politieas e ao <<estado cla pap i i i a fão~:  

criação imediata de escalas na Capital. nas duas grandes 
comarcas de Paranaguá (o  Paraná foi elevado a provinci'a 
por lei de  29 de agosto de 18631 e I tu.  no fiituro uma 
escola em cada vila. alogo qiie as circunstâncias o periniti- 
rem; e coma toda a instriição pública não é exclusiva. c a. 
lei deve nos dir-ersos cuvsos que comprecndc este plano 
aplaudir e favorecer os ensinos livres por professores parti- 
culares; Estudos ou ensino de  1.0 grau, com a duração de 
três anos (dos 9 aos 12) porque nnos países quentes. sendo 
mais   rem aturo o desenvolvimento fisico, e cste andando 
d e  par com o intelectual, o menino mais cedo se desenvolve, 
com mais facilidade e menor tempo aprende um maio;. núme- 
r0 de verdades>; 

cada escola com três olasses, com carga horário de cada 
aula aferida pela experiència do mestre no exercicio de suas 
funções e aprovada pelo Diretor dos Estudas, com conheci- 
mento de causa», sendo a totalidade da  lição dada pelo 
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professor que poderia valer-se de aluno de classe mais adian- 
tada a fim de treinar este para o magistério, e considerando 
que os alunos <não mudando de mestre, adquirem com o tem- 
po unidade de instrução e unidade de carátern; 

*Uma só aula decente, subministrada pelo Estado. pro- 
porcionada em grandeza, e repartida segundo a ordem das 
classes. é suficiente para cada escola: e deste modo o pro- 
fessor coadjuvado pelos discipulos pode manter a ordem em 
todas. sem fazer cargo a estes cundados superiores ao seu 
alcance;> 

conteúdo do ensino de 1 . W a u :  ler e escrever, educação 
moral, noções sobre vegetais e animais e suas utilidades na 
agricultura e nas artes, rudimentos práticos da cultura dos 
vegetais, aritmética, gramática e figuras geométricas; edu- 
cação civica (organização constitucional portuguesa), histó- 
ria natural do pais e sua aplicação à agricultura e artes mais 
comuns, aperfeiçoamento dos métodos de agrimensura forti- 
ficado no hábito da Aritmética e da Geometria, princfpios 
de Física, explicação «dos efeitos das máquinas mais sim- 
ples e de mais uso na Capitania de São Paulo, educaçi.0 
moral sem. contudo. abranger opiniões religiosas «por com- 
petirem privativamente aos pais e curas de almasn; 

estudos do 2."grau, com a duração de seis anos e 
cinco professores, um para cada conjunto de matérias: a )  - 
Gramática Latina, juntando-se a esta, a lingua EYmcem, 
na qual apode despender-se dois anos»; b) - Metafisica, 
Lógica e Moral; c )  - Ciências Fisicas. «fundadas na obser- 
vacão e na experiências; d) - Matemáticas e parte das 
Ciências Fisicas fundadas no cálculo»; e e )  - História e 
Geografia, juntando-se a <<elas a retórica ou a parte de 
exprimir idéiasa; 

objetivos do ensino de 2,s grau: «o 2.0 grau tem por 
fim o estudo elementar de todas as  matérias relativas às 
profissões da sociedade, estudo que deve sempre pmporcio- 
nar-se ao gradual desenvolvimento das faculdades naturais 
dos discipulos e das serviços de segunda ordem, necessários 
ao bem do Estado; além disto devendo este regular-se 
Pela População, indústria e riqueza do pais, bastaria que 
os estabelecimentos para este grau se formariam na capital 
da Capitania;, ecom eles (com os estudos de 2.9 grau) chega 
o aluno à idade de 18 anos, tempo em que as suas facul- 
dades estão quase em pleno vigor e força; tempo em que 
suas inclinações, por estas ou aquelas profissões da vida, 
se fazem mais sensiveis: em que pode aplicar-se a esta ou 
àquela ciência em particular que escolher ou limitando as 
suas vistas ao cuidado e manutenção de sua familia.. .> 

Proclamada a Independência, o Governo Imperial procurou, pela Lei de 
20 de outubro de 1823, disciplinar o ensino primário, <estabelecendo que a 
abertura das escolas só seria permitida, após exame, licença ou autorização 
especialn e anteriormente, pelo decreto de l .Q de março do mesmo ano. tentara, 
sem bons resultados, adotar o m6todo lancasteriano. 

Na sessão de 11 de agosto de 1823, a Assembléia Constituinte publica 
parecer pertinente a reclamação da Câmara Municipal de Aquiraz, da  pro- 
víncia do Ceará, salientando aa energia, o desvelo, com que se ocupa de 
táo importante matéria ( a  educação). mas o debate do parecer ensejou ma- 
nifestaçáes sobre a precarissima situação da educação nacional: mestres mal 
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remunerados (40$WO anuais, e, no Cear& nenhum professor de Latim), ansén- 
cia de professores (o deputado A. Ferreira França, da Bahia, declarou que 
sua vila uuunca teve um s6 professor público,, o mesmo afirmando o depu- 
tado Diogo Duarte e Silva, Santa a t a r i n a :  «não h& em toda a sua província 
uma só cadeira de primeiras letras, e a única vaga, de Latim, ninguém a 
queria porque nnão se pagam os ordenadoss). Antbnio Carlos Ribeiro de 
Andrada Machado, São Paulo, embora não contestasse a falta de educação 
em todo o Brasil, citando o exemplo de Santos (onde nasceu) sem professor 
de primeiras letras por muito tempo em face do insignificante ordenado, acen- 
tua que a solução do problema depende de recursos e as despesas deverão 
atender ao <estado da Nação». 

Em 1826, o Deputado Gonçalves Martins, após dolorosa an8lise da educa- 
ção nas provincias (em Minas, nenhum menino andava nas escolas, nas Magoas 
apenas uma cadeira de primeiras letras, em Goias, 5 cadeiras para as 23 pa- 

róquias, na comarca do Rio N e m ,  depois Provincia do Amamnas, nenhuma 
escola), apresentou projeto de lei, provocando o plano de ensino da Comissão 
de Instruçáo da Assembléia, apresentado em 16 de junho, com escolas do 
1.9, 2 . ~ ,  3." e 4.0 graus, que não saiu dos arquivos. 

Em 1827, a 15 de outubro. o Governo Imperial instituía o ensino público 
no Brasil Independente, determinando a criação de escolas de primeiras letras 
em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Pais, com remunera- 
ção regulada de 200$000 a 500$000 anuais, concurso para preenchimento de 
vagas e exigindo-se que os candidatos estivessem uno gow de seu direitos 
civis e politicos, sem nota na regularidade de sua condutm, com recompensa 
de um ter$o de ordenado <ãqueles professores que por mais de 12 anos de 
exercicio não interrompidos, se tiverem distinguido por sua prudência, desvelo. 
grande número e aproveitamento de discipulosu. E mais, recomendava que 
se preferisse «para o ensino da leitura a Constituição do Império e a história 
do Brasil,. 

A data desta Magna Lei, a 1 . q e  Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
marca, entre nós, o «Dia do Professor*. 

No mesmo ano, criavam-se os Cursos Juridicos em Olinda e São Paulo. 

BIBLiOGRAFIA SUMARi.4 PARA ORIENTAÇAO DOS ALUNW 

AULA: EDUCAÇAO E RELIGIXO. Proferida Pelo Praf. Alfredo Gomes, no Curso do 
Besauieentenário. Promovido pelo Instituto Histdrico e Gmgráfieo de São Paulo e Ateneu 
Paulista d e  Histdria. no dia 7 de  agasto de 1972. 
1 - '"A Instruçãc e as Províncias" - Subsídios para a história de Educaião no Brasil 

- 1834-1889'' - Primitivo Moacyr-Brasiliana, vols. 121 e 147. 
2 - "A Instrução Piibliea no Estado de  São Paulo - Primeira Década Republicana 

(1890-1893)« - Primitivo Moacyr-Brasiliann - vols. 213 e 213-A. 
3 - "A Instmção e a República" - Primitiva Moacgr - Edição em 7 volumes do Ins- 

tituto iYâcionai de Estudos Pedagógicos - Imprensa Nacional - 1941 e 1942. 
4 - "Problemas de  Eduea~Bo Nacional e de  Instmção Pública" - Egas Moniz E. de 

Aragão - 1923. 
6 - "História da  Companhia de Jeous no  Brasil" - Serafim Leite S . I . ,  os volumes 

editados pelo Instituto Nacional do Livra - Ministério da ~ d u i a ç ã o  e Saúde. 
6 - "h'dbrega e a Fundação de São Paulo" - Serafim Leite - Instituto de  Intercámbio 

LUSO-Bra~ileiro-Lisboa - 1963. 
7 - "Páginas de Hist6Na do BrasiY - Serafim Leite - Brasiliana. rol. 93. 
8 - '"A Instrusão e o Imperio" (Subsídios para a histdria de Educação no Brasil - 

18W-1853 e 1854-188) - Primitivo MoacyrBrssilim ;i- vois. 66 e 87. 
9 - "Jesuitas no Brasil (Século XVI)" - P. Luis Gonzaga Cabral - 3r volume da 

caieçSo "Inéditos e Dispersas". 
10 - "A Igreja na História de São Paulo" (1530-1624) (1624-1676) - Xonsenhor Paulo 

Florencio da Siireira Camargo - 10 e 20 vols - 1932 e 1953. 
11 - '"Capuchinhos em Terras de Santa Cruz - Nos séculos XVII, XYIII e X I X  - P. 

Fr. Fidelis M. de Primeiro. O. F r .  &r. Cappue - 1942. 
1 2  - X Y e l h ~  SZo Paulom - Affonso de E. Taunax - Vol. 11. 



242 REVISTA DO IIFSTITUTO HISTõRICO E GEOGRAPICO DE S. PAULO 

13 - "História Antiga da  Abadia de São Bento" - Affonso de E. Taunay - 1927. 
14 - "Na Era das Bandeiras" - Affonso de E. Taunay - 2s edição - 1922. 
15 - "S. Paulo nos Primeiros Tempos" - Affonso d'Esers.pnolle Taunay - 1920. 
16 - "Histbria da Cidade de São Paulo Sob o Imp4rio" - Affonsa do E. Taunay - 

Vol  T V  (1.%22-14211-19ífi . . . . . , . . .- -. . - , -. . . . 
17 - "Cartas Jesuitieas" - 111 - (1554-1594 - Padre Josepli de Anchieta, S. J. 1933). 
18 - "Cartas dos Primeiros Jesuitus do Brasii" - Seraiim Leite, S. I.. Edição do IV 

Centenário - Vols. I, I1 e 111, 1954. 
19 - "Histbria Geral do Brasil" - Visconde do P6rto Seguro, 3s ediçHo integral - Tomo 

Primeiro (44 edição). 
20 - "Histbria do BrasiY - 15M16Zi - Frci Vicente do Sair&dor - Terceira edição. 

Revista por Cagistrano de Abreu e Rodolpho Garcia. 
21 - EfemCrides Brasileiras - Barág do Rio Branco - Ediçãa do MinistCrio das Rela- 

eóes Exteriores. - ~ ~ .  ~-~~~ 

22 - Memória dos Boneficios Paliticos do Governo de El-Rey Nosso Senhor D. João V1 
por José da  Silva Lisboa, Deputado da  Real Junta do Cornmercio Desembargador 
da Casa da Suplowão do Reino do Brasil - Rio de Janeiro. Na Impresso  3egia. 
1818 - Segunda ediçHo - Arquivo Nacional - Rio de Janeiro - 1940. 

23 - "Anais do Rio de Janeiro" - por Baltazar da  Silva Listma, Tomo I, obra reedi- 
tada pelo Serviço de Museus da  Cidade - Prefeitura do Distrito Federal (Rio de 
Janeiro). 1941. 

24 - Livro Primeiro do Goveri,o do Brasil - 16M-1633 - Edição do Xinistério das Re- 
lações Exteriores - 1958. 

26 - Estudos de História Americana - Fidelino de Figueireda. 
26 - “Capitulas de Histbria Colonial" - 15m-18W - J .  Capistrano de Abreu - 3r edição. 

da Sociedade Capistrano de Abreu - 1934. 
Z i  - Compéndio de História do Brasil - P. Rafuei Gaianti - I. I1 e 111 volumes. 
28 -História do Brlzil (Illustiada) - José Francisco da  Rocha Pombo - Vole. 111. 

v s V, . .-. 
29 - '"AS Reformas Pombalinas da  Instrução Pública" - Laerte Ramos de Camalho - 

Boletim 160 - História e Filosofia da Educação no 1 - Faculdade de Filosofia. 
Cieneias e Letras. Unirersidade de São Paulo - 1952. 

33 - "Orações do Ap6stolo" - Ruy Barbosa - Ediçáo da  "Revista da  Llnkua Portu- 
guesa" - 1923 - Centenário do Xarqués de Pombal - Discurso pronunciado a 8 
rlr main A s  >*R7 . . ... -. . - . . . .. . 

31 - "0 Brasii na Administra~ão Pombalina - Economia e Politica Externa" - Viswnde 
de Carnaxide (Antônio de Sausa Pedroso Carnaxide) - Brasiliana - 7.01. 192-1940. 

32 - Revista do Instituto Histórico e Geocrifieo Brasileiro - Volume 258 - julho- 
setembro-1970 - Imprensa Nacional - 19 i l  - Ensino e Cultura no Rio de Janeiro 
nos Séculos XVI e XVII - Hélio b-branches Viotti - oázs. 93 n 1M. . . 

33 - Revista da Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo - Vol. IV - 1898-99 - "S. 
Paulo de Pintininga no fim do Secuio XVT - Teodoro Samvaio - págs. 257 a Zi8. 

34 



A MEDICINA COLONIAL 

Lycurgo de Castro Santos Filho 

Os primeiros exploradores, os primeiros viajantes. no século XVI admi- 
raram-se do restrito quadro nosológico vigente no Brasil. De fato, eram 
bem poucas as  doenças reinantes. Os nativos gozavam geralmente de boa 
saúde e não tinham ainda sido afetados por doenças que hoje em dia pode- 
mos chamar de universais, existentes em todas a s  partes da Terra. Assim, 
ao ser o Brasil descoberto, aqui não eram conhecidas a lepra, a tuberculose, 
a varíola, o sarampo. a febre amarela. a ancilostomiase e as  muitas e va- 
riadas entidades mórbidas veiculadas posteriormente pelo branco povoador 
e explorador e pelo negro escravo. Também se julga que a malária e a 
sífilis igualmente não existiam no Brasil à época da descoberta. Quanto a 
estas duas últimas doenças, não concordam os estudiosos do assunto. Há 
os que acham já ye encontrarem a sífilis e a malária na era pré-cabralina. 

Sabe-se que a sífilis, ou lues. ou mal gálico, foi levada para a Europa 
pelas marinheiros de Cristóvão Colombo. em fins do século XV. E por estar 
confirmada a presença da  doença na  América Central, naquela Bpca, alguns 
pesquisadores admitem que ela grassasse também na  América do Sul e par- - - 

ticularmente no Brasil. Não há, porém, provas, nem indícios, nem informa- 
sdes fidedignas. Continua tudo, então. no terreno das hipóteses. E o mesmo 
se diga sobre a maleita, ou malária, ou febre dos pântanos, a qual, por ser 
uma doença universal, julgam alguns que também estivesse presente no Brasil 
em 1500. Contra esse julgamento existe o testemunho dos cronistas do século 
XVI. Náo há a menor alusão à sintomatologia bem característica da malária, 
na ocasião da descoberta. 

Depois da descoberta. então, sim. O Brasil, que era um verdadeiro paraiso 
terrestre - como se informava nas cartas dos primeiros jesuitas - tomou-se 
a presa fácil de todas as  doenças dos continentes branco e negro. Delas se  
povoou. Delas foi a vítima. Há cálculos que se aproximam da verdade quan- 
do estimam em muitas centenas de milhares os dizimados - indígenas, princi- 
palmente - pelas doenças epidbmicas e outras que aqui se tornaram endèmicas, 
trazidss pelo branco e pelo negro. 

O que ficou até agora dito, aplica-se a São Paulo, cujo território tam- 
bém permanecia indene dessas moléstias e afecções. e que depois de colonizado 
delas se infectou, tal e qual como no restante do país. E diga-se logo que o 
panorama da medicina no São Paulo colonial é totalmente semelhante ao  apre- 
sentado pelas outras regiões brasileiras. Sáo idênticos os aspectoç e foram 
idênticas a evolução e a orienta~ão. Quanto à orientação saiba-se, então, 
que a medicina e m  São Paulo. tal como em todo o Brasil colonial, restrin- 
giu-se tão-somente à observação do paciente e ao combate à sintomatologia 
por ele apresentada. E a terapiutica foi de tendência espliadora, consistindo 
em sangrias, purgas e clisteres, como era moda na  Europa. 
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Da mesma forma que em todo o pais, graswaram em SBo Paulo, no 
período colonial, a s  bem conhecidas e mundialmente disseminadas afecções 
gástricas, como gastrites e ulcerações, estas entre os brancos; afecções res- 
piratórias, como pneumonia e pleuris, notadamente entre os indigenas que 
possuíam o hábito, inusitado entre os adventicios, negros e brancos, do banho 
diário e freqüente, várias vezes ao dia: afecçóes urinárias, como cistites. 
calculose d a  bexiga, uretrites e a hlenorragia trazida para o Brasil pelos 
brancos e negros: afecções nervosas, como sindromes de angústia, o abanzon 
dos negros africanos. a gmalenconian ou a melancolia nostálgica dos indigenas, 
a neuro-lues, trazida pelos brancos; a s  verminoses como a ancilostomíase ou 
«amarelãa>; dermatoses comuns e ainda a «boubax, ou apiã», ou <miá>, uma 
treponemose encontrada entre os indígenas brasileiros e que se caracterizava 
por pústulas e outras lesões eruptivas. Sobre todas essas doenças e afecçóes 
ora relacionadas, há bons e elucidativos relatos nas crónicas dos viajantes 
do século XVI, nas cartas jesuiticas, nos livros dos naturalistas-viajantes. As 
entidades mórbidas são a i  reconhecidas, umas pelos nomes a té  hoje sabidos. 
outras pela sintomatologia descrita. 

Outras doenças, dgumas  bem conhecidas, estranhas as demais. também 
assolaram São Paulo. Assim, a varíola. que liquidou milhares de indigenas 
da capitania vieentina. Como é sabido. a «peste das bexigas>, como foi co- 
mumente chamada nas cartas jesuiticas, matou mais gente no Brasil, nos 
primeiros séculos, do que todas as demais doenças reunidas. o ela uma 
das principais causas da redução do númei'o de indígenas existentes na  época 
pré-cabralina de 3 a 4 milhões para meio milbáa. mais ou menos. Trazida 
d a  Europa e d a  África, a vsriola náo mais deixou o território brasileiro, 
permanecendo endêmica e epidêmica. A primeira grande epidemia, que asso- 
lou toda a parte habitada do Blasil, de norte a sul, chegou a São Paulo, 
proveniente da Bahia, em 1563. perdurando por dois anos e reduzindo de 
11 de para 5 os aldeamentos indigenas. Anehieta descreveu c o m  horror essa 
epidemia em carta ao provincial. dizendo que a pele se despregava do corpo 
e havia tanta podridão e mau cheiro que as moscas varejeiras não deixavam 
em paz a s  infelizes variolasos. E m  1726 nova terrível epidemia manifestou-se 
em São Paulo e os edis de Piratininga. dentre a s  medidas de prevenção ada- 
tadas, ordenaram ao vigário que expulsasse de sua casa o seu hóspede, padre 
Manuel Lopes, apor estar com bexigas*. Nem os bandeirantes escaparam 
ao míil. De varíola morreu em 1738 Bartolomeu Pais de Abre", m dos des- 
cobridores clas minas de ouro de Goiás, juiz ordinário em São Paulo e pai 
d3 linhagista Pedro Taques de Almeida Pais Leme. 

A primeira grande epidemia do século 19 deu-se em 1808 em São Paulo. 
Dando parte ao governo reino:. escreveu na ocasião o capitào-general Franca 
e Horta: 

«V. Excia. sabe muito bem qusnto é tido por um ramo 
de peste as bexigas no pais da América e principalmente 
nesta Capitania, onde os pais desamparam os filhos, os maridos 
as mulheres, criados e escravos a seus amos chegando a tanto 
horror que este mal tem impresso no ânimo dos povos que de- 
samparam os atacados, lançando-os ao mato, onde perecem 
sem socorm». 

Realmente, os doentes eram retirados das povoações e colocados em algu- 
ma casa afastada e ali tratados ou abandonados à própria sorte. Quarentenas 
foram impostas aos forasteiros. aos negros africanos. Os cirurgiões-barbeiros, 
únicos profissionais médicos da capitania, eram obrigados a denunciar quan- 
tos bexiguentos estavam tratando e onde residiam, para efeito de providências. 
Ninguém poderia se trat.ar em sua prápria casa. Todos deviam ser remo- 
vidos para fora dos limites da povoação, e o tratamento era custeado pelas 
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Câmaras. E a vacinação. logo introduzida no Brasil, teve que ser implan- 
tada ã força pois o povo se esquivava à inoculação. Escreveu o capitáo-ge- 
neral de São Paulo ao capitão-mor de Guamtingueta: aE porque a estupidez 
do povo é qual Vossa Mercê me informa e me atestam os mais comandantes, 
não há remédio senão obrigá-lo pela força a preservar-se com esse antídoto 
de moléstia mais contagiosa e devastadora da espécie humanas. 

O tratamento consistiu em sangrar e aplicar clisteres até a. nrebentação 
das pústulasa. Os jesuítas, abnegados sempre, sangravam, abriam pústulas 
com p o n h  de tesoura e lavavam as  «chagas», tirando os «bichos e gusanas 
que ferviam como fonnigas em formigueiro*. 

A febre amarela. que no século XVII (1685-87) assolou o pais todo e no 
Salvador da Bahia matou o governador geral do Brasil, Matias da Cunha, o 
arcebispo D. Frei João da Madre de Deus, a comandante das armas, tenente- 
general Manuel Freire de Andrade, várias jesuitas, cinco desembargadores e 
milhares de pessoas, em São Paulo não se fez sentir em toda a sue. pujança 
devastadora. Fa-lo-ia mais tarde, no século XM. dep3is da Independhcia. 

A lepra ou egafeiran foi considerada endêmica em certas regiões do 
Brasil e na capitania de São Paulo, onde foram criados lazaretos na capital 
(1803) e em I tu  (1806). O bócio endêmico, ou <papa*. também foi apontado 
como endèmico na capitania paulista. Saint-Hilaire observou em 1819 vários 
«papudow em Jundiai e em Capivari, anotando que não eram imbecis ou 
idiotas como os dos vales suiços. Adiantou, para corroborar o que dizia, que 
se em Itu e Itapeva de Faxina existiam portadores de bócio que eram apáti- 
cos, tristes e pouco inteligentes, os não portadores também não primavam 
pela alegria e pela sagacidade. Essa atecçáa pode ser rotulada como hiper- 
trofia da tireoide provocada por carência de iodo na água ou nos alimentos. 

Uma estranha doença, o amaculon - hoje descrita como retite ulcerante 
consecutiva e i  disentena - não foi especificamente assinalada na capitania de 
S b  Paulo. mas deve ter existido, pois a s  disenterias, ou «câmaras de sangueu, 
aqui campearam, segundo informaram Anchieta e o u t m  jesuitas. De «cáma- 
ras de sangue> morreu o cacique guaianás, Tibiriçá. 

A malária, se não existia em São Paulo. logo surgiu. Os bandeirantes 
para a própria capitania trouxeram as chamadas febres intermitentes e perni- 
ciosas, que contrairam nos sert0es que desbravaram. A primeira mulher do 
já citado historiador e linhagista Pedro Taques de Almeida Pais Leme morreu 
em São Paulo de febre palustre contraida na Vila do Pilar, em Goiás, em 
fins do século XVIU. 

A sifilis e o u t m  afecções venéreas foram, ao que tudo indica, trazidas 
pelos brancos e negros. E a lues espalhou-se por todo o Brasil. «Quem não 
sofre de tal  moléstia?^, respondeu uma prostituta a Saint-Hilaire. em São 
Paulo, quando inquirida se estava contaminada pela sifilis. De neuro-sífilis 
viria a morrer o insigne paulista, Regente do Império, padre Diogo Antonio 
Feiió. 

O escorbuto, ou «mal de Luandaa, o sarampo - outra mortal doença que 
dizimou os indigenas - a tuberculose. que depois da Independencia iria 
matar poetas da Academia de Direito de São Paulo, como k r e s  de Azevedo 
e o baiano Castro Alves, certas parasitoses como o bicho-do-pé, a filariose, 
a dracunculose ou ubicho-da-Costeiu. e outras mais doenças foram verificadas 
na capitania de São Paulo. Como se disse, a patologia paulista foi a mesma 
brasileira. 

Quanto & terapeutica, ela já foi atrás apontada. Era predatória, debili- 
tante, espoliativa. E muito se confiava na dieta de leite de peito e de caldo 
de galinha. Vegetais medicinais nativos foram abundantemente prescritos, 
pois as rarissimas boticas eram paupérrimas em drogas minerais e vegetais 
oriundas do Reino. Dificilmente chegavam a São Paulo os remédios vindos 
do Reino na frota anual, sendo as drogas desembarcadas apenas nos princi- 
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pais portos, isto é, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Quanto à s  boticas ou 
farmácias, a melhor aparelhada foi a do Coléao dos Jesuitas. As da Santa 
Casa de Misericórdia e do Hospital Militar de São Paulo primavam pela 
escassez. 

Como nas demais regiões do pais, os primeiros e abnegados médicos 
foram os missionários jesuitas, dentre êles sobressaindo a s  apostolares figuras 
de José de Anchieta e de Manuel da Nóbrega. A cidade de São Paulo nasceu 
de uma fundação inaciana e por largo tempo a parte colonizada dependeu dos 
filhos de Santo Inacio, que assistiram a população, propiciando desde os cui- 
dados médicos na  enfermaria do Colégio, até o fornecimento de remédios pela 
botica. Sabem todos que a Medicina Jesuitica prevaleceu no Brasil na  segun- 
da metade do século XVI, e José de Anchieta foi, sem dúvida. o seu melhor 
expoente. 

Quanto aos profissionais, foram os cirurgiões-barbeiros e os barbeiros- 
sangradores os que exerceram em São Paulo a clinica médica e a cirúrgica. 
Incultos. de condição social inferior, cristãos-novos na quase totalidade. prati- 
caram O que tinham aprendido em Portugal e na  Espanha, donde provinham. 
Acredita-se que o cirurgião-barbeiro -4ntÔnio Roiz tenha sido a primeiro pro- 
fissional habilitado pela Câmara paulistana (1597) que lhe entregou a incum- 
bência de examinar os pretendentes ao oficia, a carta de examinação. Fisicos. 
on médicos, própriamente ditos, só apareceram em São Paulo a partir do 
século XVII, e em número reduzido, um ou outro, apenas. Era  pobre o mer- 
cado de trabalho. Dos fisicos, um dos mais respeitáveis foi. em principios do 
século XIX. o dr. Justiniano de Mela Franco. filho do bem conhecido dr. 
Francisco de Melo Franco. Dentre os cimrgióes pode-se destacar, n a  mesma 
ocasião, o eiiipregado no Partido da Câmara. Manuel José Chaves. 

Intentando a formação de mais profissionais, que escasseavam em todo 
O pais. o capitão-general de Sáo Paulo, Antonio José da Franca e Horta. 
criou em 1803 na capital uma «.4ula de Cirurgia». A êsse curso instituido 
oficialmente na  capital paulista, intentam alguns historiadores atribuir a 
primazia na instalaçào do ensino médico oficial no pais. Sucede, entretanto, 
que na  memória datada de 26-12-1802, apresentada a Franca e Horta pelo 
seu antecessor no govêrno da capitania, Antônio Manuel de Me10 Castro e 
Mendonça - memória depositada na Arquivo do Estado de São Paulo e divul- 
gada pelo historiador Divaldo Gaspar de Freitas - lê-se que Castro e Men- 
donça elaborara um plano de estudos que incluiria o estabelecimento de 
euma academia onde se ensinasse todo o curso de Matemática. Fortificação, 
Artiiharia e Desenho, além de duas cadeiras de Cirurgia, Farmácia, Botânica 
e Quimican. Retrocederia, então, ao govêiria de Castra e Mendonça a prima- 
zia na  instituição de um curso de cirurgia em São Paulo. com duas cadeiras. 
Entretanto. ao que tudo indica, a mencionada <<academia> jamais existiu, 
enquanto que a <Aula de Cirurgia» funcionou. realmente, no Hospital Militar 
de São Paulo. E m  1803 contava com seis estudantes inscritos. sendo lente o 
físico-mor do mesmo nosocõmio, dr. Mariano José do Amaral, natural da 
Bahia e futuro professor da Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro. 
precursora da faculdade de medicina d a  Cõrte. O periodo letivo foi de um ano 
e Os exames finais, que versaram sôbre angiologla e fisiologia. processaram-se 
de cinco a sete de março de 1804, sendo examinadores além de Mar iao ,  mais 
os cirurgiões João José Leite d a  Fonseca e Manuel Martins dos Santos Rego, 
Foram aprovados os seis alunos que frequentaram o curso, Francisco José 
Coutinho, Jmquim José Radrigues, Inácio Gomes Midões, Salvador Machado 
de Oliveira. Francisco Alvares de Oliveira e Joaquim Teobaldo Machado. Este 
iiltimo foi o pai do cirurgião e político paulista da época da Regência, Fran- 
cisco Álvares Machado e Vasconcelos. 

A «Aula de Cirurgia>. de São Paulo morreu no nascedouro. Teve curta 
existgncia. J á  não existia em 1806, quando o capitão-general desentendeu-se, 
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por questões administrativas, com o fisico-mor Mariano José do Amara1 e 
moveu-lhe processo, prendendo-o. 

Tamb6m em %o Paulo floresceu o curandeirismo, ou a prática da medi- 
cina pelos «entendidos» e pelas icuriosos». 

Tão precária quanto a desenvolvida nos diferentes pontos do pais. a 
assistencia hospitalar fazia-se na enfermaria do Colégio dos Jesuítas, nos 
Hospitais Reais Militares de Santos e de São Paulo, nos lazaretos, atrás cita- 
dos, de São Paulo e de Itu e, posteriormente, nas beneméritas instituiç6eóes 
criadas pela índole caritativa do portugues, as Santas Casas de Misericórdia. 
A primeira delas instalada no Brasil seria justamente a do porto de Santos 
(1543), obra de Brás Cubas. Contudo, a prioridade é posta em dúvida por 
historiadores baianos e pernambucanos, que reclamam a primazia para a s  
suas cidades de Salvador e Olinda. A Santa Casa de São Paulo, cuja data 
de fundaçáo é incerta - tal o descaso a que estiveram votados os arquivos 
neste país - já existia em princípios do século XViII. As demais Santas 
Casas de outras cidades paulistas surgiram apenas no século XIX. 

Tal, em síntese, a evoluçáo da medicina colonial em Sgo Paulo. 
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ANTECEDENTES DA INDEPENDÊNCIA 
Siirnula da li* 

J. C. Ataliba Nogueira 

1. Nos seculos dezessete e dezoito houve alguns momentos para a sepa- 
ração do Brasil de Portugal. Não passaram de episódios, efêmems. 

A ioconfidencia niineirai foi o unico importante, como se lê nos autos da 
devassa e principalmente no depoimento de Tiradentes. 

Os inconfidentes delinearam instituições politicas, estabeleceram bandeira 
e hino, mudança da capital para outro municipio mineiro. 

Nenhuma influência receberam da Revolução francêsa, que lhe 6 posterior. 
Conheceram, porém. não a constituição dos Estados Unidos da America 

do Norte. mas a ordenação juridica que a precedeu, pois, segundo a devassa. 
foram apreendidos em poder de Tiradentes e de outras exemplares do Recuei1 
des loix constitutives des mlonies angloises, confederées sous Ia dénomination 
d' Etats-Unis d' Amérique-Sleptentriomle (En Suisse. 1778). 

Não lhes foi dada qualquer ajuda externa. embora buscada. 
Nasceu o movimento não de influencias estrangeiras, mas da opressão que 

pesava sobre o povo. tanto da parte da legislação quanto das autoridades 
portuguêsas. 

No momento em que Tiradentes procurava estender a conspiração a 
outras capitanias, foi preso e malogrou o movimenta. Por isto s6 se limitou 
à pretendida separwão ou independencia de Minas Gerais. 

2. A vinda da rainha, do príncipe regente e da cbrte portuguesa para 
o Brasil, em 1808, acarretou certas medidas que deram aparencia de elevação 
do Brasil a situação melhor que a de simples colonia. 

Ainda que não fosse revagada toda a legislação que nos oprimia, tinha-se 
melhor impressão da vida brasileira, com a presença do regente. dos seus 
ministros. de tribunais, '&anco do Brasil, imprensa, biblioteca publica, escolas 
de cirurgia e de belas artes. academia militar, algumas fabricas. 

Anteriormente. o volume da carrespondencia e dos despachos de cada 
Capitania era todo diretamente dirigido a Lisboa. Nem os antigos governa- 
dores gerais, nem posteriormente as vice-reis tinham poderes para centralizar, 
seja na cidade do Salvador, seja no Rio de Janeiro, o grosso das medidas de 
administração, maximé as importantes, cuja fonte unica eram os conselhos de 
Lisboa, com a chancela de1 rei. 

3 .  Em 1815, o Brasil foi elevado a reino. 
Escreveram a e1 rei os seus embaixadores no Congresso de Viena, daquele 

ano, sugerindo a medida. Salientamos este tápico: «Para destruir a idéia de 
wl8nia, que tanta ihes desagrada (aos brasileiros), receber o titulo de reino.. .i\ 

Nem ao Brasil nem ao Algarve em nada influiu o novo titulo, cuja inte- 
ressada unica era a monarquia portuguêsa, sem esquecermos uqe para a sua 
inclusão no tratado internacional então assinado, Talleyrand exigiu para a 
França o pagamento de polpuda quantia. 

A revoluçáo pernambucana de 1817, muita embora se alastrasse par outras 
capitanias (a  denominaçi%o de província é da  lei posterior), nada conseguiu 
além de derramamento do sangue de muitos patriotas. 
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4 .  Em setembro de 1820, foi vitoriosa em Lisboa a revolução iniciada na  
cidade do Porto a 24 do mês anterior. 

Esta. sim, foi decisiva para a independencia do Brasil. 
Por atos claros, imperiosos e sucessivos, empregado toda a violencia. o 

congresso legislativo então eleito em Portugal, sob a denominação de a r t e s  
constituintes, deliberou que o Bmsil retomasse à situação antreior de colónia, 
mantida a odiosa legislação que não fâra revogada e determinando o regresso 
a Portugal da familia real. a extinqão de tribunais e outros orgãos. E ,  prin- 
cipalmente. ordenando que de novo as provincias, como no tempo das capi- 
tanias, não se  correspondessem mais com o Ria de Janeiro. mas diretamente 
com as cõrtes, pretensamente fundadas na soberania popular. D. João VI  
passou de rei absoluto a mera figura decorativa. 

Tais atitudes geraram a inimizade entre portuguêses fieis a Portugal e 
os brusileiros natos ou as portuguèses que se sentiam aqui como bons hra- 
sileiros 

Acresce os maus tratos dispensados aos deputados do Brasil, seja no recin- 
to e nas discussões das Cortes, seja nas ruas de Lisboa, em virtude do espirito 
popular sensivel aos discursos apaixonados dos seus legisladores. 

5. Por ato inteligente de d. João VI havia permanecido no Brasil o 
principe d. Pedro, investido nos poderes de regente do reino. 

O principe praticamente não conhecia Portugal, pais estava no Brasil 
desde os nove anos de idade. Aqui vivera e formara o seu espirito; aqui fora 
educado: aqui é que tinha amigos. Identificam-se com o Brasil. 

A pouco e pouco se foi tornando adepto da  independencia nacional. Não 
o fez afoitmente. Afinal de contas era o herdeiro da  coroa portuguesa e 
tal fato havia de ponderar para agir com prudencia. Compreendeu que a sua 
missão era trabalhar para que as  Cartas corrigissem os seus numerosos erros. 
Mas. quando se convenceu da sua impossibilidade, passou a ser o mais eficien- 
te partidario e fautor da independencia do Brasil. Provam-no as  cartas de seu 
pai e a opulenta correspondencia de d. Leopaldina. 

E por isto que ele diz: «Sou filha do Rrasi1.n <Pela minha nação estou 
pronto até a sacrificar a propria vidan (Fala, na 1' sessão do Conselho dos 
procuradores gerais das provincias, 2 de junho de 1822). 

6 .  Este discurso é consequencia do decreto de 16  de fevereiro do mesino 
ano e vem na  linha do movimento desencadeado pelo celebre <Fico>, proferido 
pelo principe d. Pedro a 9 de janeiro de 1822. 

Não ha mais separação (se é que havia) entre o principe e o povo e os 
fatos se repetem e se aceleram. 

De d. Pedro amiudam os atos legislativos, decretos. cartas a seu pai, 
sabendo ele que eram lidas pelas Cõrtes portiiguèsas. manifestos, discursos, 
respostas orais e escritas, bilhetes, rascunhas, visitas às tropas. 

Tudo foi num crescendo até o manifesto de 1~ de agosto de 1822. cujo 
exórdio é incisivo e violento o ataque. no desenvolvimento do assunto, ao 
regime colonial em que viveu o Brasil e a que ordenavam as  Cbrtes que vol- 
tasse. E não apenas ordenavam mas decretaram medidas imediatas de reco- 
lonização. O manifesto menciona uma por uma e as repudia: <As colonias 
deixem de ser colonias.. . tratados como colonias não ereis um reino.3 a o s  
vossos direitos calcados aos pés e desconhecidos ha três secu1os.a 

AS providencias do principe são de carater politico e tambem militares, 
tanto no Rio de Janeiro como. por exemplo, na  Bahia. onde o general Madeira, 
desde o começo da ano de 1822 já perseguia os patriotas. 

Não só na Bahia, mas ainda nas provincias de São Paulo e Minas Gerais, 
que com a do Rio de Janeiro e Cisplatina foram as provincias a cerrar fileiras 
em torno de D. Pedro. os movimentos portuguêses buscavam confundir a causa 
em caminha da vitoria. 

A ambas aquelas provincias mencionadas em primeiro lugar acorre O 

principe pessoalmente. 
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7 .  E m  São Paulo. houve sério movimenta de partidarios de Lisboa. conhe- 
cido como a (<Bemarda» e chefiado por Francisco Inacio de Sousa Queiroz 
(23 de maio de 1822). 

8 .  O principe d. Pedro estava cercado de patriotas. cuja ação é preciso 
recordar. náo s6 como ato de justiça como tambem pela atividade resoluta e 
eficiente que desenvolveram desde o regresso de d. João VI a Portugal. 

Dentre todos, a principe foi incontestavelmente José Bonifacio de Andrada 
e S i lT .  

Eram brasileiras natos e portuguêses que. sem qualquer diferença, espo- 
saram a causa nacional com denodo e valor, varias vezes tendo a iniciativa 
de atos notaveis. 

Agiram todos individualmente ou nas camaras municipais ou nos nume- 
rosos clubes que fundavam para melhor poder agir. 

De m d o  especial nos primeiros tempos a conspiração levou os  patriotas 
a se filiarem à maçonaria para. resguardados pelo segredo. se subtrairem à 
perseguição das autoridades civis e militares. 

Nestes clubes figuram tambem os mais ativos filhos da igreja catoiica, 
sacerdotes seculares e membros de varias ordens religiosas. 

O proprio principe regente foi aclmado para a mais alta dignidade nas 
dois ramos da maçonaria: o Grande Oriente e o Apostolado, 

No pulpito das igrejas e em jarneis e panfletos que pululavam outros 
membros do clem também serviram valentemente a cama da independência. 

9.  No discurso de José Bonifacia, de tanta influência no «Ficou. pede o 
vice-presidente d a  junta governativa de São Paulo: «Convocar uma junta 
de procuradores g ~ r a i s  ou representant.?s de cada provincia, eleitos para que 
nesta corte e perante vossa alteza o aconselhem e advoguem a causa das suas 
respectivas provincias.» 

Foi convocada par decreto de 16  de fevereiro de 1822, que cria o conse- 
lho. estabelece a sua composição, atribui-lhe a cmpetencia. determina o modo 
da eleição dos seus membros e a s  honrarias que lhes cabe. 

Passou a ser composto por procuradores em numero menor (mas propor- 
cional) aos dos deputados que cada pmvincia elegera para as Cortes de Lisboa 
Quanto à. competencia incumbia-lhe dar conselho ao principe: quanta aos 
procuradores. deviam zelar pelos interesses da sua pravincia e para tanto soli- 
citar medidas ao conselho. 

Procedia-se à eleição pelos eleitores de paróquia, nas cabeças de comarca. 
Os membros da conselho têm direito a o  tratamento de rossil excelenetn. 

e o conselho goza de preosdeneia a todos os corpos do estado. Avalia-se por 
aqui a al ta  posição poiitica d a  corporação e dos procuradores. 

A proposta de sua criação fora de José Clemente Pereira. no senado d a  
camara e José Banifacio é que referendou o decreto real. 

Instalou-se a 2 de junho de 1822, sob a presidencia de d. Pedro, que apres- 
sadamente a convocara de véspera,  elo que só contou c m  a Presença dos 
ministros de estado, de dois procuradores do Rio de Janeiro e o da Cisplatina. 
Quanto a São Paulo ali estava o ministro José Bonifacio. 

Compareceram a outras sessóes as procuradores gerais de S i o  Paulo, 
Santa, Catarina. Paraiba e Sáo Pedro do Rio Grande do Sul. Saliente-se que 
Euzébio de Qiieiroz queria qiie houvesse procuradores de Angola. 

A urgencia era requerida «pela salvacão publicas Os patriotas e o prin- 
cipe desejam mostrar a Portugal que vão criando orgãos de soberania nacio- 
nal, ou seja. de independencia politica. Tanto assim que, logo no dia seguinte. 
se realiza a segunda sessão. em que os procuradores representam ao ,principe 
para que convoque «com a maior brevidade possivel uma Assembléia geral dos 
representantes das pmvincias do Brasil.> Aludem a o  temor do despotismo. 

Se o principe já não era, passou a ser daqui par diante o mais ardoroso 
adepto da monarquia representativa. Disseram os  procuradores nesta sessão: 
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nAs leis, a s  constituições, todas as instituições humanas são feitas para os  
povos e nãa os povos para elas.» 

Segue-se o decreto desta data, convocando a Assembleia geral constituinte 
e legislativa. - 

São proveitosas a s  sessões seguintes para o andamento das questões 
atinentes à independencia. N a  de 14 de agosto é o proprio principe que propõe 
a o  conselho a sua ida à provincia de São Paulo apara acomodar a s  discuções 
internas que a agitavam e derramar sobre aqueles povos o bálsamo da conso- 
lação e da tranquilidade.~ 

Ausente d. Pedro, presidiu È reunião do dia 2 de setembro de 1822 a 
princesa Leopoldina. A ata  é por demais suscinta, mas é bastante para 
patentear a exaltação de animo entre os membros do conselho. que. como se 
via. eram os ministros de estado e os procuradores de varias provincias. O 
motivo d3 agitação era devido aàs ultimas noticias recebidas de Portugal». 
referentes ao projeto de enviar novas tropas ao Brasil e aos insultos dirigidos 
ao principe regente. Terminava com estas palavras o discurso do mais veemen- 
te dos membros do conselho, Lucas José Obes. procurador da provincia Cis- 
platina: <que se não perdesse tempo; as  C â r k s  tinham tirado a máscara exi- 
gindo de sua alteza real abediencia a mais humilhante e do Brasil humilhação 
como nunca se exigisse dos nossos maiores.% 

Seguem-se dai as p~ovidencias para pôr a par do ocorrido d. Pedro que 
estava em São Paulo. 

Sobreveio o 7 de setembro Ès margens do riacho do Ipiranga. 
O conselho continuou a reunir-se depois da independencia, a partir de 16 

de setembro. Realisou ao todo vinte e oito sessões. a ultima das quais a 7 de 
abril de 1823. 

Por não ser mais necessario. am virtude da eleição da Assembleia geral 
constituinte. foi extinto pela lei de 20 de outubro de 1823, da mesma Assembleia. 

10. Como assinalamos, cinco dias antes de 7 de setembro, realisou o 
conselho rumorosa sessão, sob a presidencia da princesa Leopoldina, nela 
tomsndo parte a s  ministros de estado, que eram membros natos e os procura- 
dores das provincias. 

Foi memorável e para perpetuá-la a artista Georgina de Albuquerque 
pintou há alguns anos um quadro belissinlo, que figura na Escola nacional de 
belas artes, no Rio de Janeiro. 

Depois daquela sessão, a princesa Leopoldina e José Bonifacio escreveram 
a d. Pedro e remeteram para São Paulo, c o m  toda urgencia, as  noticias e 
documentos que acabavam de vir de Portugal, causadores de tanto alarme 
e indignação 

11. Não compreendemos como o ilustre historiador Pedra Octavio Car- 
neir3 da Cunha e varios outros não dêem a devida importancia ao conselho 
dos procuradores gerais das pmvincias. Denominam-no asimulacro de conselho», 
«conselho meio defuntoz e já consideram liquidada após a primeira sessão. 

Ora, pelo menos contribuiu para buscar a unidade do 'Brasil, depois das 
ordens provindas das Cártes de Lisboa para que cada provincia não se diri- 
gisse mais ao Rio de Janeiro, mas cuidasse dos seus negócios diretamente com 
a s  Cõrtes e os conselhos de Portiigal. 

Alem disto, dele partiu a representação para que fosse convocada a 
Assembleia geral constituinte. E também a idéia de se remeter a d. Pedro a 
correspondencia vinda de Portugal. 

Finalmente, constituiu precedente para a federação como forma de estado 
no Brasil. movimento que ocupou a atenção da Assembleia constituinte e, por 
ser inoportuna, foi um dos motivas do seu fechamento pelo imperador. 

12. Iqão mnsideramos entre os antecedentes da independencia <os inte- 
resses mercantis da Inglaterra.* 

Estes sairam da esfera portuguesa para a nossa sómente depois que n6s 
mesmos nos fizemos independentes. Experteza do inglês! 



7 DE SETEMBRO DE 1822 

Ernesto Leme 

A viagem do principe d. Pedra a Minas Gerais, onde a Junta Governativa 
dew sinais de insubordinação e de onde retomara inteiramente vitorioso, fora 
de grande efeito em sua própria personalidade. Como acentua Varnhagen, 
(Hist6Ra. da Independência do Brasil, p. 1741, o príncipe «tinha-se natura- 

lizado brasileiro. e de tal começou a ufanar-se perante seu propno paiu. Com 
efeito. da formula invanavel usada anteriormente - nDeus guarde a preciosa 
saude de Vossa Majestade como todos os portugueses o hão mister=, passou 
para este final incisivo: «. . . os portugueses e n6s brasileira havemos mister,. 
E, de sua integração perfeita ã nossa causa. são altamente expressivas estas 
palavras com que se dirigiu ao barão de Mareschal: «Sonha durante a noite 
o que devo fazer de dia: espero acertar e será a minha recampensan. (Cf. 
Octavio Tarquinio de Sousa. Historia dos fundadores do Imperio do Brasil, 
11, 387). 

A Carta Régia de 16 de dezembro de 1815. elevando o Brasil ã categoria 
de Reino, unida a o  de Portugal e Algarves, dera-nos os  atributos de soberania. 
E, mal grado a atitude das Cortes Portuguesas visando, com a sequencia de 
seus atas fazer-nos retornar ã antiga situação de dependencia, Portugal e 
Brasil tinham de comum politicamente apenas o serem governados pelo mesmo 
Monarca, o qual delegara a seu filho primogenito a regencia de seus dominios 
na  America. Isso mesmo reconhecia o principe d. Pedro em seu Manifesto de 
I r  de agasto de 1822, em que anunciava haver convocado a Assembléia Consti- 
tuinte «a fim de cimentar a. independencia politica deste Reina, sem romper 
contudo os vinculalos da fraternidade portuguesa». Mas, que esses vinculos 
poderiam ser rompidos havia previsto o proprio rei d. João Vi, como o Prin- 
cipe Regente recordava em sua carta de 19 de junho: «Eu ainda me lembro 
e me lembrxrei sempre do que Vossa Majestade me disse, antes de partir 
dois dias. no seu quarto: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti. 
que me hás  de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Foi chega- 
do o momento da quase separação. e estribada eu nas eloquentes e singelas 
palavras expressadas por Vossa Majestade. tenho marchado adiante do Brasil. 
que tanto me tem hanradon. (Cf. Octavio Tarquinio de Sousa, ap. eib., 11. 400). 

Ocorreu, porém, em São Paulo, no mes de maio, a ~hernardab. de Fran- 
cisco Inácio: ema a luta contra os Andradas e que dera em resultado a depo- 
sição de Martim Francisco e do brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, membros 
da Junta Govemativa. Francisco Inácio de Sousa Queiroz contara nesse golpe 
com a solidariedade do presidente da. Junta, João Carlos Augustc de Oyenhau- 
sen e do ouvidor geral José da Casta, Carvalho. futuro marquês de Monte 
Alegre. 

A reação do governa central não se fez esperar. Por decreto de 25 de 
junho nomeou novo governo; determinou a vinda para São Paulo das forças 
aquarteladas em Santos, sob o comando do marechal Candido Xavier de Almei- 
da e Sousa, disso resultando a submissão dos insurrectos. Oyenhausen foi 
chamado para o Rio de Janeiro e Martim Francisco. para ai deportado, acabou 
vestindo a farda de ministro. Enquanto dominavam a situação, os adversá- 
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terra. O principe determinou ao ouvidor de Itú. Medeiros Gomes, que, servindo 
na Capital, marcasse hora para que a Camara, em exercicio antes de 23 de 
maio, fosse recebê-lo no dia 25, h porias da cidade. 

Era d. Pedro um atraente rapaz de menos de vinte e quatro anos. Simples 
no trato. f6ra para todos um agradavel companheiro de jornada. 

De seu espirito arrojado e folgazão. sirva de exemplo este episodio da 
viagem, referido por Lwncio do Amara1 Gurgel: à margem do Paraiba, uma 
barca embandeirada e atapetada aguardava a comitiva, para a traves- 
sia. Eis senão quando o principe, acicatando o animal que montava. forçou-o 
a atirar-se ao  rio. transpondo a nado a comente Como era natural, o calção 
de d. Pedm ficou todo molhado e, ao chegar a outra margem, procurou um 
elemento da Guarda que tivesse sua compleição e estatura e com ele. ali 
mesmo. trocou os calções, vestindo o calçáo enxuta de Adriano Gomes Vieim 
de Alsneida e a ele passando a seu calção encharcado.. . (Cf. Revista do Iasti- 
tuto Hiatorico e Geografiw de Sáo Paulo, XX4 375163. 

A 25 de agosto, após assistir missa na Igreja. da Penha, seguiu d. Pedro 
a cavalo para o centro da cidade. acompanhado da mùiistro Saldanha da 
Gama, dos demais membros de sua comitiva e escoltado pela Guarda de 
Honra. A distancia de meia legua, foguetes anunciaram sua aproximação. os 
sinos das igrejas repicaram festivamente e as salvas de artilharia prestaram- 
lhe a primeira homenagem. 

A gazeta O Espelho assim descreve a chegada do principe: <Apeou-se d. 
Pedro no cimo da Calçada do Carmo. onde fazia as  portas da cidade uin 

majestoso arco, armado de diferentes estofos, ornado de gal6es e fest6es de 
flores, que denotavam a alegria dos paulistas: em cima do dito arco estava 
colocada a figura da Paulicéia em atitude de jubilo, com os seguintes versos: 

Acolhe afetos. que nas almas crias, 
Honra-me a condição, meu fada emenda. 
E olhos serenos, como são teus dias, 
Firmem ingenua, respeitosa ofrenda. 

«Aos lados do mesmo arco estavam personalizadas a Verdade e a Justiça: 
em m dos pedestais, dois genios com as seguintes inscriçóes: 

Corre a deusa de cem bocas 
Pelo azul, filtrado mar; 
Noutra esfera. noutro clima. 
Novos numes vai cantar. 
Nossas prados reverdejam; 
J& Ceres doira a campina 
A vista do par augusto. 

Pedro excelso e kopoldina~.  (Apud José Francisco da Rocha Pombo, 
Hbtoria da Brasa, W, 736). 

Na Calçada do Canno, entre o entusiasmo do povo que ali se encon- 
trava, Sua, Alteza foi recebido pela Camara, «com seu estandarte alçado> e 
pelo bispo diocesano, d. Mateus de Abreu Pereira. acompanhado pelo Cabido e 
outros elementos do clero. José Wasth Rodrigues tem um esplendido quadro 
reproduzindo essa cena, quadro esse que Pedro Calmon estampa em sua His- 
toria do Brasil, V, 1498. 

Segue d. Pedro, debaixo do palio, para a Igreja da Sé. onde se canta 
solene Te De- e m  ação de graças. Recolheu-se então ao   ala cio, passando, 
ao entrar no Patio da Colegio, <entre duas colunas, sobre cada uma das quals 
se via a figura da Fama anunciando a entrada de Sua Alteza, e defronte do 
palacio havia uma galeria de ordem jonica, com dois coretos de muica  instru- 
mental; nela estavam ao lado direito a figura da America. ao esquerdo. a da 
Europa: no centro. debaixo das armas do Reino Uniço. uns versos de Virgilio. 
Viam-se ainda repetidas algumas frases do principe em varias oportunidades, 
entre as quais as seguintes: <Em desempenho da minha honra e amor ao 
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Brasil, darei a vida pelo Brasil. Advoguem a causa do Brasil, ainda que contra 
mim sejao. (Conf. Josd Francisco da Rocha Pombo, op. eit., Víi, 737). A 
noite, bandas de musica. percorriam as ruas iluminadas, outras tocavam em 
coretos e o movimento intenso do povo convertia a cidade em festa. 

No dia seguinte. foi a beija-mão. Recebeu d. Pedro homenagem de todas 
as Camaras da Provincia. Pela Camara da Capital. falou Manuel Joaquim de 
Omelas. Quando, porérn. se apresentaram para saudá-lo o intendente de 
Santos. Miguel José de Sousa Pinto e o chefe da «bemarda» de 23 de maio, 
Francisco Inácio de Sousa Queiroz, negou-lhes a mão, determinando-lhes 
seguissem imediatamente para o Rio de Janeiro. Um incidente, contudo, 
marcou a recepção do palacio. O capitão-mór de I tu ,  Vicente da Costa Taques 
Góis e Aranha, nesse cargo desde 1779, compareceu trajando sua farda desse 
tempo. «casacão cor de sangue, camisa de babados. bicorne preto galonado de 
oiro. cabeleira de mass,icrocos e rabicho, com um sovelão B cintaa, o que 
provocou no principe incontido acesso de riso, que magoou profundamente o 
venerando ancião. Caindo em si de sua atitude inconveniente, d. Pedro fez 
chamar logo após o velho paulista a quem apresentou desculpas e a quem 
condecorou com a s  Ordens de Cristo e do Cruzeiro. (Apud Octavio Tarquinio 
de Sousa, op. cit., 111, 424). 

O governo que se formara em virtude dos sucessos de maio estava extre- 
mamente reduzido. Oeynhausen e Costa Carvalho haviam seguido para o Rio; 
com a ausencia de alguns membros e a indiferença de outros, em verdade a 
Junta se compunha apenas de Oliveira Pinto. Daniel Muller, Antonio Maria 
Quartim e Francisco Inácio de Soum Queiroz. Dissolvida que foi a Junta 
Gorremativa, ordenou d. Pedro que se encarregassem da administração provi- 
soda da hovincia «as pessoas a quem pelas antigas leis do Reino cabia a 
governa, na falia de governadores a capiiães-generaisw. Assumiram, assim, 
as redeas da administração de São Paulo o bispo d. Mateus de Abreu Pereira, 
o comandante de armas inarechal Candido Xavier de Almeida e Sousa e o ouvi- 
dor da Comarca. José Corrêa Pacbeco e Silva. Substituiu interinanente o 
marechal Candido Xavier no cargo de comandante de armas o coronel José 
Joaquim Cesar de Cerqueira Leme. 

Outras providencias tumau o principe em São Paulo: fez reforçar a s  
guarnições de Santos e :São Sebastião; recomendou às Camaras e ao funcio- 
nalismo em geral cumprissem escrupulosamente as ordens que Ihes fossem 
dadas em seu nome; e determinou residencia forçada em Santas aos princi- 
pais responsaveis pela intentona de 23 de maio. que se encontravam nesta 
Capital, Francisco imáci,i de Sousa Queiroz e Miguel José de Sousa Pinto. 
Outras cidadãos tamhem tiveram domicilio forcado. entre os quais o briga- 
deim Joaquim José Pinto de Moraes Leme exilado para Pamaiba. A relação 
completa dos que sofrersm essa penalidade foi publicade. por Afonso Augusto 
de Freiias, na  Revista da Instituto Historieo e Geagrafico de São Paulo, XXII. 
16/7. Os capiiães Martiiiho José hlarques. Rortunata Corrêa. de Melo e Joa- 
quim José Rodrigues foram recolhidos à prisão nesta Capital. 

Soliicionados os caso,s de São Paulo. partiu o principe para Santos, no dia 
5 de setembro. retomando a esta cidade no dia 7. E quando se dá a procla- 
maçáo da Indepcndencia, na colina do Ipiranga. 

hTáo descrevamos a cena: ouçamos o relato do comandante da Guarda 
de Honra, o coronel Manuel Marcondes de Oliveira e Melo. mais tarde barão 
de Dindamonhangaoa, que inicia com 2 saida de %ntoç: «Ao romper do dia 
já lá estava a Guarda postada em frente ao palacfti. rm que se tinha hospe- 
dado Sua Alteza, aguardrndo suas ordens. Não partimos pela madrugada, mas 
saimos cedo. 

«Montava d. Pedm tima possante besta gateada. sendo menos verdadeira 
a noticia, mais tarde dada pelos jornais, de que vinha em ardoroso cavalo 
de rasa  mineira. 
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*Em toda a viagem mostrava-se Sua Alteza muito satisfeito e expansivo. 
Traria a seu lado o padre Belchior Pinheiro, com quem mantinha animada 
conversação,. 

Após a subida da serra, queixou-se d. Pedro de incomodas de saúde. pelo 
que retardou a marcha, determinando fosse a Guarda espera-lo na entrada 
da cidade, o que de fato aconteceu. E prossegue a exposição: 

achegando ao Ipiranga, sem que ninguem aparecesse, fiz parar a Guarda 
junto a uma casinhola que ficava & beira d a  estrada, & margem daquele riacho. 

apara prevenir quaquer surpresa, mandei o guarda Miguel de Godoy, 
que era dos mais moços, colocar-se de atalaia em um lugar de onde pudesse 
descobrir a aproximação do principe. para avisar com tempo de nos pormos 
em forma e escoltá-lo ã entrada da cidade. Tomando essa providencia, apea- 
mo-nos e nos pusemos a descansar, conforme era natural. 

apouco tempo, porém. se tinha decorrido, quando vimos chegar, dirigin- 
do-se para o nosso lado, dois viajanlru, que logo reconhecemos serem pessoa2 
de consideração. Eram Paulo Bregaro, oficial da Secretaria do Supremo Tri- 
bunal Militar. e o major Antonio Ramos Cordeiro, que, a mandado de José 
Bonifacia. vinham do Rio apressadamente, procurando d. Pedro. para lhe 
fazerem entrega de papeis de muita circunstancia. que o governo lhe enviava. 

<Não podia este encontro deixar de impressionar a todos. curiosos Por 
saberem da que era que se tratava. Apesar, porém, dos repetidos e impor- 
tunos pedidos de informações dirigidos aos emissaiios, na ocasião nada mais 
conseguimos saber, senão que ao Rio havia chegado um navio trazendo despa- 
chos das Cortes de Lisboa. dos quais entendeu o ministro dever dar conta 
imediata a d. Pedro. 

aisto tudo passou-se em poucos momentos. continuando os viajantes a 
sua marcha ao encontro de d. Pedro e ficando nós ansiosos por sabennos do 
motivo que determinara tanta pressa. Enquanto ali nos demoramos, forma- 
ram-se varias grupos, onde todos faziam suas conjecturas, procurando cada 
qual adivinhar o que seria. E é preciso deixar consignado, para honra daque- 
les rapazes. que, embora naquele tempo se falasse muito em desembarque 
de forças portuguesa n a  costas do Brasil, ninguem se mostrou assustado. 

npoucos minutos poderiam ter-se passado depois da retirada dos referidos 
viajantes, e eis que percebemos que o guarda que estava de vigia vinha apres- 
sadamente em direção ao ponto em que nos aehavamos. Compreendi o que 
aquilo queria dizer. e imediatamente mandei formar a Guarda para receber 
d. Pedro, que devia entrar na cidade entre duas alas. Mas táo  apressado vinha 
o principe, que chegou antes que alguns soldados tivessem tido tempo de alcan- 
çar as selas. Havia de ser quatro horas da tarde. mais ou menos. 

avinha O principe na frente. Venda-o voltar-se para o nosso lado. saimos 
a seu encontro. Diante da Guarda. que descrevia um semicircula, estacou seu 
animal e de espada desembainhada, bradou: 

e.- Amigos! Estão para sempre quebrados os laços que nos ligavam ao 
governo português! E nos topes que nos indicam como súditos daquela naçáo, 
mnvido-vos a fazerdes assim. E, arrancando do chap6u que ali trazia a f i ta  
azul e branca, a arrojou ao chão, sendo nisso acompanhado por toda a Guarda, 
que, tirando dos braços o mesmo distintivo, lhe deu igual destino. 

n- E viva o Brasil livre e independente! - gritou d. Pedro. Ao que, 
desembainhando tambem nossas espadas, respondemos: 
- aviva o Brasil livre e independente! Viva d. Pedro, seu defensor 

perpetuo! 
aE bradou ainda o principe: «- Será nossa divisa de ora em diante - 

Independencia ou iiloriie! Por nossa parte, e com o mais vivo entusiasmo, 
repetimos: Independencii ou Morte! 

*Metendo, ent8o, a espada na bainha. no que foi ainda acompanhado por 
toda a Guarda, voltou d. Pedro rapidamente o animal para a estrada que vai 
a Sáo Paulo, e a galope lá foi experimentar as fortes emoções que sua alma 
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de moço devia estar sentindo, vibradas pela incamparavel vitoria que acabava 
de aloançar, vencendo preconceitos e interesses de familia, afrontando a animo- 
sidade de um povo de que estava dependente o seu futuro, só para elevar a 
nossa patria à posição de país livre e independente». (Apud dr. João Romeiro, 
op. cit., p. 161/3). 

O que se passara no Iairanga antes da proclamação solene de d. Pedro 
ante a sua Guarda de Honra é objeto de controversia entre o alferes Canto e 
Me10 e o padre Belchior de Oliveira. Uidas os documentos que lhe foram 
entregues, pelo próprio príncipe, como diz o primeiro ou pela testemunha, a 
mandado de d. Pedro. coirio assevera o segundo, o fato é que esses papeis 
eram de suma impostaneia. Cartas da princesa Leopoldina. de José Bonifacio 
e de Antonio Carlos. aconipanhanda atos das Côrtes vindos pelo navio Três 
Coraçóes, chegado ao Rio de Janeiro a 28 de agosto. Anulavam a s  Cortes O 

decreto de 16 de fevereiro, pelo qual o principe convocava os procuradores das 
Provincias; tiravam-lhe o direito de nomear os  seus Ministros, designando 
logo novos ocupantes para as pastas do Reino e J u s t i ~ a .  da Fazenda, da  
Guerra e da Marinha; dekrminavam a responsabilidade dos Ministros que ha- 
viam assinado o decreto de 16 de fevereiro, assim como da Junta de Minas 
Gerais, por ainda não haver mandado representantes a LisMa e dos membros 
da Junta de São Paulo pela linguagem com que se haviam expressado perante 
o Regente. 

A carta de Antonio Carlos é incisiva: <Em verdade. Real Senhor. era-me 
já quase impossivel poder, por mais tempo, aturar o trabalho entre inimigos 
de toda a ordem, e que não poupavam a real pessoa de V. A. R., de envolta 
com os ataques ao Brasil. O horizonte nada promete.. . O augusto pai de 
V. A. R. é um perfeito escravo de um Ministerio vendido ao partido desorga- 
nizado? das Cbrtesn. (Cf. 'Jarnhagen, op. eit., p. 2071. Nada. porém, influiria 
tanto no animo do principe como o conselho de José Bonifacio: <Senhor, o 
dado esta lançado e de Portugal não temos a esperar senão escravidão e horro- 
res. Venha V.A.R. quanto antes e decida-se. porque irresoluções e medidas 
de agua morna, à vista desse contrario que não nos poupa. para nada. servem, 
e um momento perdido é uma desgraçan. (Cf. Octavia Tarquinio de Sousa, 
op. cit,, 111, 432). 

E d. Pedro não perdeu um só momento. Voltando-se para o padre 
Belchior. assim lhe falou: - <Padre Belchior, eles o querem, terão a sua 
conta. As Côrtes me perseguem, chamam-me com desprezo de «Rapazinhon 
e de «Brasileirou. Pois verão agora quanto vale o aRapazinho». De hoje em 
diante estão quebradas as  nossas relações: nada mais quero do Governo Por- 
tuguês e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal». 

Da pequena torre da Igreja da  Boa Morte, estendendo a vista pelo descam- 
pado, não foi dificil ao sineiro entrever à distancia a caravana que chegava. 
O sino do velho templo não tardou a da r  aos paulistanos a grande nova. Já 
nas ruas da Glória e 'Santa Teresa iam se divulgando as  notícias do surpreen- 
dente acontecimento. A n t ~ n i o  da Silva Prado c o padre Ildefonso Xavier 
Ferreira colhemm as  priniicias da boca do major Canto e Melo. E a novi- 
dade se espalhou pelo burgo provinciano. apertado entre os rios Tarnanduatei e 
Anhangahaii, em cuja estreita faixa se comprimiam seus 6.920 habitantes. 

Recolhendo-se ao palacio, fez o principe em papel um molde da legenda 
- Independencia ou Morte!  - fundida em oiro pelo ourives Lessa, da rua 
da Boa Vista. 

A noite. no Teatro da Opera, sita no local onde hoje funciona o Tribunal 
de Alçada Civil, realizou-se um espetaculo de  gala, levando-se à cena a peça 
- O Convidado de Pedra. Num intervalo, da platéia, voltado para o cama- 
rote em que se encontrava d. Pedro, padre iidefonso o aclamou, entre o delirio 
da assistencia: «Viva o primeiro rei brasileiro!» 
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Consoante depoimento de Canto e Melo. recitaram-se na solenidade varias 
poesias, entre a s  quais a do alferes Tomás dc Aquino e Castro. a qiial termi- 
nava com esta arrojada hiperbole: 

Será logo o Brasil mais do que Roma. 
Sendo Pedro seu primeiro imperador. . . 

Octavio Tarquinio de Sousa, (op. rit., 111, 4371. contesta se haja cantado 
nessa noite o Hino Constitucional Brasileiro, hoje conhecido como Hino d a  
Independencia e cuja musica teria sido composta por d. Pedro, sobre versos 
de Evaristo da Veiga. A letra de Evaristo é de 16  de agosto de 1822. após a 
partida do principe para São Paulo. sendo pouca provavel que aqui já se divul- 
gasse na dia da Independencia. Assevera, porém, Tobias Monteiro, (A elabo- 
ração da Independencia, p. 547).  que nessa oportunidade o proprio d. Pedro 
cantou o hino. cnjo estribilho o piiblieo repetia: 

Por vós, pela Patria. 
O sangue daremos: 
Por gloria só temos 
Vencer ai1 morrer! 

No dia 8. domingo, dirigindo eloquente praclamiçáo aos paulistas, aos 
quais recomendava união, acentuou o principe que. daí por diante. a divisa 
do Brasil seria: Independencia ou Morte! No dia seguinte, segunda-feira, 
partia d. Pedro para o Rio de Janeiro. onde iria consolidar, em forma juri- 
dica. o gesto do Ipiranga, iniciando. na Imperio do Brasil. o Primeiro Reinado. 

Retorna agora, 150 anos decorridos. para encontrar. ao lado de sua amada 
Imperatriz. no cenotafio d a  colina historica, o repouso definitiva. Cem milhões 
de brasileiros a acolhem, cheios de unção. porque d.  Pedro de Alcantara. a 7 
de Setembro de 1822, nos deu uma Patria. 
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DOM PEDRO I - ESCORÇO BIOGRÁFICO 

Cônego F. M. Bueno de Sequeira 

A personalidade de Dom Pedro I é, para o historiador, um tema 
difícil, o mais desnorteante, o mais enigmático e, ao mesmo tempo, 
o mais apaixonante de todos aquêles que se reportam à galeria 
dos homens públicos de nossa pátria. Em sua constituição gené- 
tica, é o produto biotípico de dois fatores contraindicados para a 
gênese de um indivíduo somática e psíquicamente hígido: a ima- 
turidade dos progenitores e a endogamia. Quanto ao primeiro fa- 
tor, note-se que seus pais, o príncipe Dom Joáo de Bragança e a 
princesa Dona Carlota Joaquina eram ainda crianças quando se 
casaram oficialmente em 1785: o príncipe, com 18 anos incom- 
pletos, e a princesa com apenas dez anos de idade. Foi preciso, por- 
tanto, que se esperasse a puberdade da noiva, e a uniáo só se efe- 
tuou, de fato, cinco anos depois de oficializadas as núpcias; tinha 
Dom Joáo 22 anos e dona Carlota 15. Ora, está provado que pro- 
dutores imaturos dão prole fraca. E houve até ameaça de infe- 
cundidade dessa estúrdia uniáo, pois foi só em abril de 1793, que 
dona Carlota deu a luz o seu primeiro fruto. Vieram depois Dom 
Antônio, Maria Isabel e Pedro de Alcântara. O que valeu para Dom 
Pedro, é que ele veio em quarto lugar, quando sua mãe já contava 
22 anos de idade. 

A endogamia é outro fato de degenerescência de uma raça. 
Casamento entre consanguíneos, na melhor das hipóteses, é infe- 
cundo. Caso contrário, prole fraca, esquizofrênica, micróbia. Não 
se trata da fatalidade, mas os bons e os maus caracteres dos ge- 
nitores se somam na descendência e como, raramente, os pais são 
completamente imunes de taras, a prole herda a soma das duas 
parcelas, paterna plus materna. sabido que muitas dinastias se 
extinguiram na Europa. Caio Prado Júnior demonstra que a mis- 
cegenaçáo do sangue europeu com o sangue indígena em S. Paulo, 
deu origem a essa raça maravilhosa que foi a dos bandeirantes, 
na qual prevaleceram estas caracteristicas: longevidade, fecundi- 
dade, resistência física, vontade resoluta. 

Se os dois fatores negativos não foram totalmente atuantes na 
descendência de Dona Maria I, vítima de oligofrênia ou neurose 
depressiva que a impediu de governar, sabe-se que apareceram em 
vários membros da numerosa prole de Dom Joáo VI, filho de Dona 
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Maria I. O primeiro filho varão morreu criança. O próprio Dom 
Pedro só atingiu o me220 camin di nostra vita, segundo o cômputo 
de Dante. Longevidade, nenhuma. E no capítulo de psiquismo, 
quanta desolacáo! A s  meninas foram quase todas epilépticas. O 
prOprio Dom Pedro era, amiúde, acometido de manifestações epi- 
lépticas, lipotimia, fugas momentâneas, impulsos incontroláveis. 
Segundo Marrocos, já em 1811, toda a prole de Dom João VI era 
atacada de convulsões. Há, na observação desse autor, patente 
alusão as crises epileptiiormes de que Dom Pedro foi acometido, 
periodicamente, durante toda a sua agitada vida. Quando foi da 
primeira crise, Dom Pedro tinha 13 anos de idade. Depois vieram 
outras, já frequentes, já espaçadas, tributo de uma herança ne- 
fasta. Eram crises que iam desde a vertigem súbita, com perda de 
conhecimento, contorções e abundante secreção salivar, até as 
manifestações atenuadas, ausência, impulsos, esquisitices. Certa 
vez, o Diário Fluminense deu notícia de várias dessas crises que 
maltratavam o Imperador. Uma, bastante forte, se manifestou al- 
guns dias após a dissolução da Assembléia Legislativa, em 1823. 
Talvez efeito de arrependimento, talvez impacto emocional; em 
qualquer hipótese, eco de grande contrariedade. Mas, Dom Pedro, 
contrariamente ao que sucede aos epilépticos, não se sentia enver- 
gonhado e, uma vez passada a crise, recobrava completo domínio 
de si mesmo. 

Em contrapartida, Dom Pedro teve o consolo que essa espécie 
de neurose costuma acarretar: foi dono de uma inteligência pene- 
trante e sagaz e de uma vontade resoluta e pronta. 

A personalidade de Dom Pedro tem sido deformada pela maio- 
ria de nossos historiadores. Uns o dão como maluco; outros, como 
ignorante; para estes é um mal-criado; para aqueles, um bruto. 
Na campanha de difamação que o príncipe de Matternich moveu 
contra ele logo após a morte de dona Leopoldina, houve jornalistas 
desonestos que lhe atribuiram o gesto de Nero contra sua esposa 
Poppéia: agressão física a dona Leopoldina, então grávida. 

Tudo calúnia, tudo mentira. 
Isso de maluquice é ignorância dos biógrafos. Os neuróticos, 

quando contrariados, são vítimas de movimentos automáticos, in- 
controláveis, de que se arrependem logo que Ihes volta a quietação 
dos nervos. Outras vezes, não sabem controlar-se diante de uma 
surpresa ou de um fato inopinado, não esperado. As vésperas da 
proclamação da Independência, estava Dom Pedro dando audiên- 
cias a amigos em S. Paulo, quando entrou o septuagenário Vicente 
Taques de Góis e Aranha, capitão-mór de Itu, desde 1779. O velho 
envergava uma surrada farda colonial, constituída de casacão ver- 
melho, bicorne preto com galões de ouro, e exibia uma cabeleira 
branca e basta, de rabicho sobre os ombros. Surpreendido por essa 
aparição fantasmagórica, Dom Pedro não se conteve. Desferiu 
uma gargalhada homérica, estridulante, contagiosa; era uma es- 
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pécie de risada histérica, incontrolável, dessas que equivalem a 
expressões de dor na presenca de um defunto parente. Diante de 
tanta zombaria, agravada com perguntas brejeiras, o ancião se 
retirou humilhado, refugiando-se no fundo da sala. Após essa ex- 
plosão de espanto, veio a Dom Pedro uma luz de bom-senso. Ar- 
rependido, mandou chamar o capitão-mór, e lhe deu completa sa- 
tisfacão. Não satisfeito, condecorou o resptiável ituano com as 
insígnias das ordens do Cruzeiro e de Cristo. 

Outras vezes, não é a contrariedade que desencadeia a tor- 
rente de ações estranhas ao comum das pessoas. É a euforia, o 
contentamento, a felicidade inesperada. Vindo a Minas Gerais, 
para uma missão espinhosa, quando Pinto Peixoto organizou ile- 
galmente uma Junta Governativa desligada do Govêrno Central, 
Dom Pedro, ainda regente, conseguiu harmonizar os ânimos após 
um diálogo franco e amistoso com os mineiros descontentes. Ven- 
cidos os obstáculos, e reduzido a obediência o próprio Pinto Pei- 
xoto, Dom Pedro abreviou sua estada em Ouro Preto, e voltou ao 
Rio num galope desabalado: em apenas quatro dias e meio fêz o 
percurso de quase quinhentos quilômetros. Façanha igual foi re- 
petida no dia nove de setembro de 1822, após a proclamação da 
Independência. Ávido de levar a notícia ao Rio de Janeiro, fêz em 
cinco dias o percurso que os correios só faziam em oito. E chovia 
torrencialmente! Trocando de cavalo um após outros, deixando 
para trás os companheiros da  jornada, surpreendeu com sua pre- 
senca inesperada amigos e familiares. 

As asóes dos neuróticos, louváveis ou censuráveis no conceito 
das pessoas que se dizem equilibradas emocionalmente, devem ser 
julgadas de acordo com as circunstâncias e o estado psíquico do 
agente. Então, não são boas nem más dentro da bitola da moral 
coletiva; são ações imprevistas, praticadas durante os impulsos que 
as circunstâncias propiciam. Para os juízes apressados podem ser 
maluquices; para a sociedade beneficiada são atos de heroismos. 
A própria proclamação de nossa Independência carece de explica- 
ção dentro do quadro em que se realizou. 

Ainda Regente, Dom Pedro escrevia ao pai, Dom João VI: 
"Dizem que me querem aclamar imperador. Protesto a Vossa Ma- 
jestade que nunca serei perjuro, nunca lhe serei falso; é o que digo 
a V. Majestade, escrevendo neste, com meu sangue, as seguintes 
palavras: Juro sempre ser fiel a V. Majestade, a Nação, a Cons- 
tituição Portuguêsa". 

Quando ê que Dom Pedro fo i  sincero? Quando escreveu com 
seu sangue um juramento de fidelidade a Dom João VI, ou quando 
anulou esse juramento & margens do Ipiranga? Cumpre confes- 
semos que foi fiel em ambos os casas. É que as circunstâncias de 
tempo foram umas no primeiro caso, outras no segundo. Primeiro, 
um jovem príncipe investido da autoridade de regente com todos 
os poderes e, portanto, agradecido, eufórico, orgulhoso do papel e 
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da missão de que o acharam digno. Depois, esse moço impetuoso 
e autocrata, violentamente destituído de sua autoridade pelas 
Cortes Legislativas de Lisboa. Destituído do cargo e obrigado a 
regressar Zt Europa. Para que? Para se instruir, viajando. Dizia 
a ordem de Lisboa: "As Cortes Gerais da Nação Portuguêsa, ha- 
vendo decretado a forma de governo e administração pública das 
províncias do Brasil, de modo que a continuação do Príncipe Real 
no Rio de Janeiro se torna desnecessária, e considerando que con- 
vém aos interêsses da Nação que sua Alteza Real viaje por alguns 
países ilustrados a fim de obter aquêles conhecimentos que se 
fazem necessários para um dia ocupar o Trono Português, man- 
dam participar a El-Rei que tém resolvido: primeiro, que o Prín- 
cipe Real regresse o quanto antes a Portugal; segundo, que sua 
Alteza viaje as Cortes de Espanha, França e Inglaterra, etc." 

Ora, deposto violentamente de seu cargo e recebendo o ates- 
tado de ignorante, Dom Pedro não podia estar por seu juramento 
exarado em sangue. E Dom João VI, seu pai, aquiescendo às or- 
dens das Cortes, anulou, ipso facto, esse juramento. Assim, o 
Príncipe adquiriu liberdade de ação. Além do mais, isso de con- 
verter o próprio sangue em tinta de escrever já denunciava ato de 
irreflexão que não podia obrigar em consciência. Depois, não era 
só Dom Pedro que era degradado e reduzido ao estado de curatela. 
A criação de Juntas Administrativas, dependentes diretamente de 
Lisboa, destruía um govérno geral que vinha desde Tomé de 
Souza, em 1549. Portanto, o decreto das Cortes englobava numa 
só injúria o Príncipe Real e toda a Nação Brasileira. Desafiava o 
gênio de Dom Pedro e ofendia o brio dos brasileiros. Aqui entrou 
em jogo o estimulo que lhe deram os patriotas que o acompanha- 
vam. Voltava ele de Santos para S Paulo; ao atingir a colina que 
margeia o Ipiranga, recebeu a explosiva correspondência. 

Da comitiva do Príncipe faziam parte, além da guarda de hon- 
ra, os seguintes cavaleiros: Padre Belchior Pinheiro de Oliveira, 
primo de José Bonifácio e vigário de Pitanguí, em Minas; Luís 
Saldanha da Gama; Francisco Gomes da Silva, o Chalaça; o al- 
feres Francisco de Castro Canto Barreto Camargo e alguns outros. 
José Bonifácio e Martim Francisco tinham ficado no Rio A frente 
dos negócios de suas respectivas pastas, o primeiro Ministro do 
Estrangeiro, e o irmão, Ministro da Justiça. 

A pé, bastante pálido, Dom Pedro confiou ao Pe. Belchior a 
leitura da correspondência vinda do Rio. Acabada a leitura, disse 
Dom Pedro, dirigindo-se ao sacerdote: "E agora, padre Belchior?" 
- "Se Vossa Alteza, sugeriu o padre, se Vossa Alteza não se 

faz rei do Brasil, será prisioneiro das Cortes de Lisboa e talvez 
deserdado por elas." 

O pnncipe caminhou uns passos, como a meditar, e voltando- 
se para junto dos companheiros, falou, resoluto: 
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- "De hoje em diante estão quebradas as relações entre Por- 
tugal e Brasil. As Côrtes me consideram um Rapazinho. Verão 
quanto vale o Rapazinho." 

Dizendo isto, arrancou do chapéu o laço azul e branco, sím- 
bolo da Nação Portuguêsa, e bradou: 

"Viva a Independência e separação do Brasil!" 
Depois, tornou a montar na sua besta baia, desembainhou a 

espada e repetiu: "Independência ou morte!" 
Dizendo isto, desferiu um galope doido em direcão a S. Paulo, 

como se fosse um general vitorioso à frente de suas tropas, no que 
foi seguido pela turba-multa desenvolta e entusiasmada. 

Está aí o resultado do juramento escrito com tinta de sangue. 
As Côrtes haviam decretado o desmembramento do Brasil sem 
levar em conta o temperamento do Regente. Em resposta, Dom 
Pedro uniu as províncias num laço indissolúvel e eterno! 

Dom Pedro tinha um temperamento de extrovertido. Nunca 
foi dado a meditação nem adotou jamais a filosofia do deixar 
como está para ver como fica. Neste particular não saíra ao pai, 
que era paciente, mole, abúlico. Não era, pois* sujeito que sou- 
besse esperar. Quando se dirigia a S. Taulo, em fins de agosto, sua 
viagem foi aplaudida e festejada por onde quer que passasse. Perto 
àe Guaratinguetá, devia atravessar o rio Paraíba numa barca adre- 
de preprada, toda enfeitada de bandeirolas e festóes de flores. Mas 
a travessia demandava cautela e era demorada. O jovem Príncipe, 
afoito como era, não esteve pelos autos. Esporeou o animal, atirou- 
se às águas do rio e, com estupefação geral, atingiu a margem 
opaSta, cavalo bufando, cavaleiro molhado até os joelhos. Para 
não secar a roupa no corpo, e isso exigia mais espera, trocou os 
calções com um fuão Adriano Vieira que se prestou prazerosa- 
mente a servir de varal de secar roupa. 

As Cortes de Lisboa, dando a Dom Pedro o atestado de igno- 
rante, criaram uma lenda que atravessou século e meio. Mas o 
incriminado ignorante, já nessa época, devia possuir mais cultura 
do que muitos dos deputados lisboetas que subscreveram o insulto. 

Nascido no palácio real de Queluz em 12 de outubro de 1798, 
foi entregue aos cuidados de Vasco Manoel de Figueiredo e de Ma- 
riana Xavier Botelho, que ihe serviram de aios. Seu primeiro pro- 
fessor foi o Padre Dr. José Monteiro da Rocha, ex-jesuíta e lente 
da Universidade de Coimbra, drpois da supressão da Ordem. Não 
podendo este vir para o Brasil em companhia da família real, teve 
como substituto o sacerdote francês Antônio de Nossa Senhora 
de la Salette. ao qual se agregou frei Antônio de Arrãbida, amigo 
e conselheiro de seu discípulo por muitos anos. Foram seus pro- 
fessores de {rancês e de inglês o Cônego René Boiret, o Pe. Gui- 
lherme Tilbury e o Pe. João Joice. 

O certo é que, já antes do primeiro casamento, Dom Pedro fa- 
lava e escrevia francês correntemente e entendia suficientemente 



270 REVISTA DO IXSTITUTO HIST6RICO E GEOGR6FICO DE S PAULO 

o inglês. E, para espanto e humilhacão de nossos doutores de hoje, 
traduzia o latim com relativa facilidade. Quando em viagem para 
o Brasil, com apenas nove anos de idade, comprazia-se em ler a 
Eneida em companhia de Frei Antônio de Arrábida. Então, ante 
as carneiradas do mar. bravio, comparava a odisséia da família 
real de Portugal com a atropelada viagem de Enéias ao fugir de 
Troia. E era de vê-lo com livro na mão, consolando-se com a pre- 
visão do guerreiro troiano: Forsitan et  haec olim meminisse ju- 
vagit: Talvez um dia me alegrarei em recordar estas peripécias. 
O gosto das citaçôes em latim tornou-se até uma de suas manias, 
como se vê pela leitura de suas cartas. 

Ainda em Lisboa iniciara-se em desenho e pintura sob a di- 
recáo do mestre Domingos de Sequeira. A melomania era tradi- 
cional na família de Dom João VI. Herdando a inclinacão para a 
arte musical, Dom Pedro muito progrediu nela, sob a direção do 
maestro Marcos Antonio Portugal, instrumentista e Compositor. 
E o discípulo não desmereceu do professor. Escr-vendo para seu 
pai, em Viena, dona Leopoldina dá noticia de uma opereta, levada 
2 cena no teatro S. João, do Rio, música e letra de Dom Pedro. De 
outra feita, após O episódio do Fico, cantou-se na catedral u m  so- 
lene Te-Deus, musicado pelo Príncipe. Também o hino da Inde- 
pendência, cuja letra é de Evaristo da Veiga, é criação de Dom 
Pedro. Escrevendo ao pai, D. Leopoldina gaba os pendores artís- 
ticos do marido. "Meu marido, diz ela, é compositor também. Em 
seu nome, envio-lhe uma sinfonia e um Te-Deus, compostos por 
ele. Posso adiantar-vos que ele próprio os compós, sem auxilio de 
ninguém". Não só compositor. Era ainda instrumentista. Exage- 
rando os dotes do marido, a Princesa comunicava ao pai: "Meu 
marido toca quase todos os instrumentos". Exagero, está-se a ver. 
Mas consta, com muita certeza, que ele tocava flauta, violino e 
fagote, três instrumentos difíceis. 

Era fraco no manuseio da língua pátria. Claudicava n a  re- 
dacão. Sua ortografia é infame. É que seu temperamento não era 
de feitio a dedicar-se a aprendizagem de minúcias. Embora nunca 
lhe faltasse nos estudos a assistência de dona Maria Genoveva do 
Rego, sua carinhosa aia, ele escapava constantemente para as ca- 
valgadas, para a caça, para as distracões. Temperamento lúdico, 
expansivo. Precisava de movimento. Por isso, aprendera quase 
que sozinho o oficio de marceneiro e chegou a fabricar um bilhar 
para seu uso. Existe uma carta dele a seu amigo Dom Marcos de 
Noronha e Brito, conde dos Arcos, agradecendo umas tábuas de 
madeira especial, enviadas da Bahia pelo conde. 

J á  moço, ele mesmo ferrava os seus cavalos e comprazia-se 
em dirigir a sua carruagem, tirada por uma ou duas parelhas, a 
toda brida, como se fosse um cocheiro de profissão. Quando de 
passagem por S. João de1 Rei, tendo de experimentar um cavalo 
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fogoso e chucro, primeiro arrancou os sapatos e foi descalço que 
domou a alimária. Isto, com espanto da assistência. Era muito 
diferente a idéia que todos faziam de uma pessoa real! 

A educação descontínua que foi dada a Dom Pedro, assim como 
o fator hereditário, responsável por seus arrebatamentos e impul- 
sos, não foram as únicas causas de suas ações incontroladas ou de 
seus desvios morais. Pode-se dizer que foi criado a lei da natureza, 
sem um modelo diante dos olhos, sem uma tutela superior. Sua 
infância foi sem carinho. O pai pouca atenção lhe dava. A mãe, 
dona Carlota Joaquina, sempre se considerou uma exilada e, vi- 
vendo praticamente divorciada, nem tomou conhecimento da exis- 
tência desse filho tão diferente dela. E essa falta de carinho na 
infância deve ter sido um tanto responsável pela avidez com que 
ele procurou compensação mais tarde no convívio de muitas inu- 
lheres, sem distinção de classe social, sem seleção de qualidades 
nobres. Seu principal biógrafo, Otávio Tarquínio de Souza, escre- 
veu: "Frades, padres, mestres, aias, cercando-o, nunca tiveram for- 
ças contra seu fundo indõmito, contra o vigor de sua têmpera. 
Do menino, em cuja educação não houve apuro, subsistiu um ho- 
mem, no sentido mais completo de atributos varonis, de predicados 
másculos". 

Dom Pedro tinha consciéncia das falhas de sua educação. Um 
dia, mostrando ao Visconde de Barbacena o filho ainda infante, 
o futuro Dom Pedro 11, foi tachativo: "Eu e o mano Miguel have- 
mos de ser os últimos mal-educados dos Braganças". 

Empregava a palavra mal-educado no sentido técnico, indi- 
cador de uma educação deficiente. Seus desafetos, porém, inter- 
polaram a redação da frase, dando-lhe sentido desairoso para Dom 
Pedro: "Eu serei o último mal-educado dos Braganças, isto é, eu 
e o Miguel". 

O perfeito conhecimento da língua francesa valeu a Dom 
Pedro poder comunicar-se com a esposa antes de ela aprender 
português. Valeu-lhe também tornar-se apto para ler alguns livros 
que propagavam as idéias liberais postas em circulação pela Re- 
volução Francesa. Nesses livros adquiriu as noções de ciência po- 
lítica mais necessárias. A Constituição que outorgou aos brasi- 
leiros, se não foi obra totalmente sua, foi por ele lida, meditada e 
aprovada. E é sabido que esse Estatuto Político, na época, reve- 
lou-se modelo de sabedoria e de bom-senso. 

O manuseio do livro La Scienza deZla Legislazione, de Caetano 
Filangiere, há de ter ajudado a formar a sua mentalidade, exu- 
berante de liberalismo e tão oposta aos padrões políticos vindos 
do Médio-Evo. Provavelmente, Dom Pedro não leu esse livro no 
criginal italiano, mas na  tradução francesa de Benjamim Cons- 
tant. A informação é de seu primeiro biógrafo Eugênio de Mon- 
glave. 
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O instinto de reprodução na espécie humana se desdobra em 
dois estágios bem distintos: um, é o simples convite para o ato 
sexual, sem preferência de comparte, aquilo que os teólogos cha- 
mam fomes peccati; outro, é o afeto ou sentimento com preferên- 
cia ou atração irresistível para determinada pessoa do sexo oposto; 
se moderado e controlável, é amor; se exacerbado e violento, é pai- 
xão. É o ato da vontade, abalando o suporte somático, glândulas, 
vasos, nervos. Normalmente, a fase-libido se desperta mais cedo 
do que a face-afeto. Mas a quietaçáo, digamos, a felicidade antro- 
pológica só se realiza quando as duas fases coincidem, porque o 
homem é, ao mesmo tempo, animal e espírito. 

Em Dom Pedro de Alcãntara, o sexo amanheceu mais cedo a o  
que o coração. Não se lhe conhece ligação amorosa no dealbar da 
adolescência. Amor meramente animal, fugas noturnas para des- 
cargo glandular, isso deve ter tido certamente, dado o seu tempe- 
ramento fogoso e sensual. Foi só aos dezessete anos que apareceu 
a primeira paixão de sua vida. Viera ao Rio para representações 
teatrais uma atriz francesa, mãe de uma bonita jovem - Noemi 
Thierry, - a qual o nosso Príncipe dedicou um afeto desorde- 
nado. Chegou mesmo a fazer projetos de casamento, com escân- 
dalo da sociedade carioca e revolta do meio aristocrático. 

Nessa época, já o Marquês de Marialva iniciava conversaçóes 
em Viena no intúito de promover o casamento de Dom Pedro com 
a Princesa Leopoldina, filha do Imperador Francisco I. Mas era 
urgente desfazer o projetado casamento do Principe com a fran- 
cesinha. Esta rejeitou todas as propostas que se lhe fizeram: in- 
clusive um casamento vantajoso com um português de alto cotur- 
no. Por fim, foi mandada para o Recife onde lhe nasceu, prema- 
turamente, o fruto de seus amores com Dom Pedro. Regressando, 
então, à França e casando-se ai, desapareceu de uma vez. 

Não se sabe como, Dom Pedro obteve o corpo da criança abor- 
tada, um menino quase a termo. E embalsamou o defuntinho. E, 
meio tresloucado, guardou no palácio essa pequena múmia que, 
mais tarde, a Regência Provisória houve por bem sepultar. 

Sempre excessivo, sempre arrebatado, Dom Pedro deu, nessa 
ocasião, a primeira amostra do que seria durante toda a vida: pai 
extremoso e apaixonado. Agora, imaginemos o transe por que 
passou quando, após a abdicação, aqui deixou os filhinhos legí- 
timos, todos em tenra idade, Dom Pedro I1 e suas irmãs. 

O nosso primeiro Imperador tinha algo do temperamento do 
seu longínquo parente, Dom Pedro I, de Portugal. Viúvo de dona 
Constança, esse Príncipe enamorou-se perdidamente por Inês de 
Castro, espanhola de rara beleza e dama da falecida dona Cons- 
tança. Casou-se com ela, clandestinamente. Foi então que o pai, 
Afonso IV, mal aconselhado por três cortesãos, mandou degolar 
a infeliz Inês, mãe de três filhos de Dom Pedro. Este veio a suceder 
ao pai em 1357. Tendo jurado vingança, Dom Pedro conseguiu 
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capturar dois dos responsáveis pelo assassínio de Inês, Pero Coe- 
lho e Álvaro Gonçalves. Ao primeiro ordenou que se lhe arran- 
casse o coração pelo peito, ao segundo pelas costas. E, debruçado 
na janela do palácio, comia pão com manteiga enquanto contem- 
plava a cena diabólica e ouvia sadicamente os uivos das vítimas. 
Diz a lenda que, antes de fazer justiça, assentou num trono o 
cadáver embalsamado de Inês, leu o documento de seu casamento 
clandestino e obrigou a fidalguia e o clero a beijar as mãos ene- 
grecidas da rainha morta. o que rememora o grande *pico: 

O caso triste e digno de memória 
Que do sepulcro os homens desenterra 
Aconteceu da mísera e mesquinha 
Que, depois de ser morta, foi rainha. (Lus. 3:118). 

E mais: amigo da justiça, el-rei Dom Pedro açoitava pessoal- 
mente todos os ladróes que lhe caíam nas mãos: 

Mais ladrões, castigando, a morte deu 
Que o vagabundo Alcides, ou Teseu. (Lus. 3:137). 

A proverbial honestidade dos portuguêses, em matéria de jus- 
tiça, deve ser um eco dessas liçóes desatinadas que lhes deram 
reis do estofo de Dom Pedro I. 

O nosso Dom Pedro I, que foi Dom Pedro VI de Portugal, 
nada fica devendo a seu remoto antecessor no trono de Portugal, 
em matéria de governo honesto e de exibição de sentimento apai- 
xonado e alucinante. I2 de ver o caso de seu primeiro amor co- 
nhecido, o da francesinha Noemi Thierry. 

A razão de estado exigia de Dom Pedro, príncipe da Beira, dois 
sacrifícíos que ele aceitou heroicamente: o ponto final de suas 
telações com a francesinha e o casamento com uma princesa que 
ele nunca tinha visto. Essa princesa chamava-se Carolina Josefa 
Leopldina, mais conhecida com o nome de Maria Leopoldina que 
lhe dão os nossos historiadores. Era filha de Francisco 11, Impe- 
rador da Alemanha até 1806, ou Francisco I, da Áustria, dessa 
data em diante. 13 sabido que o Santo Império Romano do Oci- 
dente, fundado por Carlos Magno, existiu juridicamente até 1806, 
quando Napoleáo Bonaparte o dissolveu. 

Francisco I ou I1 pertencia à dinastia de Habsburgo-Lorena, 
ou Casa da Austria. O ramo dos Habsburgos ou Hapsburgos foi 
fundado por Werner que, em 1096, assumiu o título de Conde de 
Habsburgo. O último representante direto dessa linha dinástica 
foi Maria Tereza, rainha da Austria. Casando-se com Francisco, 
príncipe de Toscana, da Casa de Lorena, foram ambos os tronos dos 
Habsburgos-Lorena que reinaram, como soberanos do Império 
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Austro-Húngaro, até 1918. O casal Francisco de Lorena-Tereza de 
Habsburgo, gerou Leopoldo 11, e este foi pai de Francisco 11, da 
Áustria. Dentre os filhos de Francisco 11, destacam-se Leopoldina, 
nossa primeira Imperatriz, e Maria Luísa, que foi a segunda esposa 
de Napoleão Bonaparte, depois que ele se divorciou de Josefina 
Beauharnais. 

Assim, Dom Pedro I e Napoleão tornaram-se concunhados, 
posto que, a época do casamento de Dom Pedro, Napoleão já era 
prisioneiro dos inglêses, na ilha de Santa Helena. A segunda es- 
posa de Dom Pedro teve também ligação com Napoleão Bonapar- 
te, filha que era de Augênio Beauhamais, e portanto, neta de JO- 
sefina, acima nomeada. 

O nome da princesa Leopoldina, por extenso, era homenagem 
a antepassados seus: Carolina, a seu ter-avô, Carlos VI; Josefa, ao 
tio José 11, da Austria; Leopoldina, ao avô Leopoldo 11. 

O casamento de Dom Pedro com dona Leopoldina foi reali- 
zado em Viena, em 1817, por procuração. Ambos contavam de- 
zessete anos de idade, pois o noivo nascera em outubro de 1798, 
e a noiva em fins de 1797. 

A viagem da Princesa, de Viena ao Rio de Janei'ro, foi um 
tanto demorada. R que, nesse mesmo ano, rebentara a revolução 
de Pernambuco e a prudência aconselhava uma parada na Itália 
a espera de que os acontecimentos se aclarassem. Assim, dona 
Leopoldina, tendo partido de Viena em principio de junho, deteve- 
se em Florença onde sua irmã Maria Luísa habitava o palácio 
Pitti. Por fim, embarcando-se em Livorno com toda a sua comi- 
tiva, foi só em novembro que aportou no Rio de Janeiro. 

Dom Pedro foi vê-la a bordo e teve inesperada decepção. A 
esposa que lhe haviam dado não era tipo de beleza. Estatura me- 
diana, cabeleira loura tirante a ruiva, olhos de um azulado esmae- 
cido, tais caracteres formavam flagrante contraste com o tipo es- 
belto e heráldico do marido. Este, um tanto inibido, esperou que 
a princesa se aproximasse e tomasse ela mesma a iniciativa do 
primeiro abraço. Em seguida, o casal, a família real, as damas e 
cavalheiros, todo o brilhante cortejo, desceram a terra e foram 
recebidos com entusiasmo delirante pela população carioca pos- 
tada no cais. De fato, a cidade toda vibrava de alegria desde a 
noticia do casamento realizado em Viena seis meses antes. 

Dom Pedro e dona Leopoldina foram morar na Quinta da Boa 
Vista, e ai nasceram os filhos do casal. Ao todo. sete, sem se falar 
em dois insucessos. Primeiramente, dona Maria da Glória, prin- 
cesa da Beira; em segundo lugar, um filho varão, que recebeu o 
nome do avô, João, mas que faleceu criança. Depois, Januária. 
Dom Pedro 11, cujo primeiro nome foi também João, parece ter 
sido o quarto. De notar que o casal quis homenagear as três pro- 
víncias principais do Brasil de então, conferindo seus nomes a três 
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princesas: Januária, homenagem a província do Rio de Janeiro, 
- Januárius, em latim; Paula, homenagem a S. Paulo, e Mariana, 
a Minas Gerais, por causa da cidade episcopal de Mariana. 

De 1817 até 1822, o casal foi relativamente feliz. Para isso 
concorreram três fatores principais: primeiro, os filhos; depois, a 
música; por fim, a vida recolhida e caseira de Dom Pedro, afas- 
tado dos acontecimentos políticos. Abúlico, desconfiado, calculis- 
ta, Dom João não quis nunca admitir o filho nos conselhos do 
Estado; é provável que tenha sido influenciado por alguns de seus 
ministros, receosos da presença de Dom Pedro. Foi só em feve- 
reiro de 1821, quando o Príncipe, por sua própria iniciativa, in- 
terveio para apaziguar a guarnição militar amotinada, foi só daí 
em diante que o pai resolveu aceitar a presença e a opinião do 
filho nas reuniões do ministério. 

A música também contribuiu para estreitar a união dos dois 
esposos. Dom Pedro era artista nato, compositor, instrumentista, 
cantor. Dona Leopoldina, como boa vienense, conhecia todos os 
segredos do teclado. Assim, quer fizesse vibrar as cordas de seu 
violino, quer modulasse as notas maviosas da flauta, quer enfim, 
enchesse os ângulos do salão com os acordes de sua voz máscula 
e disciplinada, Dom Pedro era acompanhado ao piano pela dedi- 
Ihaçáo da esposa apaixonada. Sim, apaixonada, porque dona Leo- 
poldin veio a amar o marido com a exaltação fogosa que estava 
longe, muito longe, dos sussurros de uma simples amizade. Em 
suas cartas ao pai ela confessa amiúde os arroubos de sua paixão 
t a frase "mon mari, que j'adore" é constante em sua correspon- 
dência intima. 

Depois, os filhos. A ternura de Dom Pedro, o seu afeto, o seu 
apego a todos os filhos que gerou, quer no leito conjugal, quer em 
alcovas de contrabando, tudo isso denuncia nele uma insegurança 
temperamental que tem intrigado os seus biógrafos. Talvez fosse 
levado aos excessos por causas que escapam a argúcia de nossa 
filosofia. Talvez orgulhoso de sua virilidade; talvez manifestação 
neurótica, raiz de todos os impulsos e excessos de que são vítimas 
os esquizofrênicos, silentes ou declarados.. . 

Uma vez investido da Regência, Dom Pedro tomou a iniciati- 
va de interessar a esposa nos assuntos do governo. Já antes, por 
ocasião do Fico, tinha descoberto, através de declarações verbais 
e de atitudes de dona Leopoldina, que ela não teria nenhum pra- 
zer em voltar para a Europa. Quando, em fins de agosto de 1822, 
partiu para S. Paulo, encarregou dona Leopoldina de participar 
das reuniões do ministério, ao lado de José Bonifácio. Impôs uma 
única restrição: que as deliberações haviam de ser tomadas ad re- 
ferendum dele, Dom Pedro. 

Após o grito do Ipiranga, arrancadas dos chapéus as insígnias 
de Portugal, veio a baila o projeto de se adotar um símbolo nacio- 
nal. Alguém sugeriu uma fita de cor verde para ser aposta aos 
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braços dos patriotas; verde, porque era a cor simbólica da Casa dos 
Braganças. Dom Pedro concordou, mas, por galanteio e cavalhei- 
rismo, lembrou que o laço seria de duas cores: w r d e ,  da Casa dos 
Bragança, e amarela, da Casa de Lorena, da qual descendia dona 
Leopoldina. E foi assim que o verde e o amarelo se tomaram o 
simbolismo de nossa nacionalidade. São dois símbolos que pren- 
dem o nosso país às tradições medievais. O verde vem desde Dom 
Afonso, duque de Bragança em 1401, e o amarelo alcança o sé- 
culo onze, quendo Werner de Habsburgo assumiu o título de Con- 
de e veio a ser o tronco da Casa da Austria por via de casamento. 

Dom Afonso, conde de Barcelos, depois duque de Bragança, 
era filho bastardo de Dom João I e casou-se com dona Beatriz, 
filha do condestável Dom Nuno Alvares Pereira, que, segundo 
Oliveira Martins, era filho de um abade do norte de Portugal. Os 
Braganças subiram ao trono com Dom João IV, em 1640, e rei- 
t'aram até 1910, quando foi proclamada a república. 

Logo após a proclamação da Independência, o verde e o ama- 
ielo foram aproveitados para a criação da bandeira nacional, con- 
servada pela República com alguma modificação. Obra imaginada 
por um entendido em heráldica, Dom Pedro achou-a bonita e rica 
de simbolismo, oficilizando-a por decreto logo em seguida. 

Escolhido o simbolismo cromático em 1822 para o Brasil in- 
dependente, restava ainda o problema do nome para a forma de 
governo adotado, que era a de uma Monarquia Constitucional. 
Elevado o Brasil a categoria de Reino em 1815, era concludente 
que o nome permanecesse. De fato, quando em 18 de setembro 
Dom Pedro, por decreto, estabelecia o escudo de armas e o tope 
riacional, ainda falava em Reino d o  Brasil e não em Império. A 
mudança da nomenclatura foi idéia de José Bonifácio. Mas este, 
erroneamente, ligava o nome de império a país de grande extensão 
territorial. A palavra, historicamente, sempre designou confe- 
deração, como foi o caso do Impéroi Romano e do Império Germâ- 
nico. Além disso, acumulava uma carga de cultura ou civilização, 
sentido em que a empregou Camões: 

E também as memórias gloriosas 
Daqueles reis que foram dilatando 
A fé e o império. . . (Lus., 1:2) 

Para José Bonifácio podia ser isso também mas lembrando 
grande extensão territorial. Ao despedir-se de seus colegas da Aca- 
demia Real, de Lisboa, exclamara, citando o Brasil: "Que país esse, 
senhores, para uma nova civilização e novo assento das ciências! 
Que terra para um vasto império!" 

Dias depois de proclamada a Independência, Dom Pedro e 
José Bonifácio conversavam a respeito do assunto. E consta que 
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José Bonifácio, em resposta a Dom Pedro, emitiu a sua opinião 
assim: 
- "O nome não importa. Presidente, rei, imperador, cacique, 

morobichaba, tudo dá na mesma coisa. É srmpre um homem que 
manda em outros homens." 

Em seguida, depois de refletir um pouco, propós: 
- Quer saber de uma coisa, Sr. Dom Psdro? Adote o nome de 

imperador. O povo já está acostumado com o Imperador do Divi- 
no, da festa de Nossa Senhora do Rosário. O nome pega facilmente. 

Dom Pedro riu da comparacão e aceitou o alvitre. Intitulou- 
se Imperaclor e o nome de Império do Brasil substituiu o de Reino. 

E assim, de uma analogia onomástica com a festa do congado, 
proveio o nome de império. No congado, o nome sr prende ao Im- 
perador Carlos Magno, já que houve contaminacão da festa dos 
negros com a história dos Doze Pares, de origem peninsular. 

Alguns meses antes da Independência, Dom Pedro havia acei- 
tado o título de Defensor Perpétuo do Brasil, proposto pelo briga- 
deiro Domingos Alves Branco Barreto. Associou os dois títulos, e 
a nomenclatura geminada Imperador e Defensor Perpétuo do Bra- 
sil tornou-se oficial. É gravada numa das faces das moedas do 
Inipério. 

Até os dias tumultuosos que precederam e seguiram o grito 
do Ipiranga, dona Lmpoldina podia considerar-se feliz ao lado do 
marido. Podia aplicar a si o que cantou o grande Épico a respeito 
de Inês de Castro: 

Estavas, linda Inês, posta em sossego, 
De teus anos colhendo doce fruito, 
Naquele engano da alma, doce e cego, 
Que a fortuna não deixa durar muito, 
Aos montes ensinando e as hervinhas, 
O nome que no  peito escrito tinhas. (Lus., 3:120) 

Conquanto dedicasse ao marido um amor que atingia as raias 
da paixão, a Imperatriz não descobria no peito de Dom Pedro a 
correspondência de um afeto igual ao seu. É que a simples união 
de corpos entre os dois não produzia nele mais do que uma sim- 
ples e respeitosa amizade. Aqui entrou em cena a figura de uma 
rival. E esta avassalou a natureza afetiva de Dom Pedro. Espírito 
indomável, arrebatado e irrefletido, o jovem Imperador encontrou, 
enfim, alguém que o desviou do bom caminho, ditando-lhe atitu- 
des e intrometendo-se até nos atos de natureza política e admi- 
nistrativa emanados da suprema autoridadr. 

Não vamos afirmar que a futura Marquesa de Santos alimen- 
tou pelo monarca uma paixão forte e veemente. Domitila era cal- 
culista, ambiciosa, dominadora; para sua ligação pecaminosa mui- 
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to influiu a própria família, desejosa de posição, riqueza e projeção 
social. Toda amante tem vocação para prender a sua vítima. Va- 
le-se da situação de intimidade, e manda, pedindo; manda, la- 
mentando-se. Adquire uma espécie de omnipotência supplex. O 
seu altar é o leito. Não consta que dona Domitila fosse tipo de 
rara beleza física, espécie de Vênus de Milo em carne e osso, sem 
a mutilação da estátua. Mais velha do que D. Pedro quase um 
ano, a sua força estava no espírito. A paixão que inspirou ao Im- 
perador exagerou, aos olhos deste, encantos discutíveis, certamen- 
te não superiores ao de outras mulheres que o rodeavam. Ques- 
tão de destino, eis tudo. 

Domitila era filha de João de Castro Canto e Me10 e de dona 
Escolástica de Oliveira Toledo Ribas. Sempre assinou Domitilia, 
tiome que os historiadores mudaram para Domitila. D. Pedro, às 
vezes, lhe chamava Titilia, hipocorístico do verdadeiro nome. Fora 
casada em primeiras núpcias com o alferes mineiro Felicio Pinto 
Coelho de Mendonça, natural da Vila de Cocais. Seu casamento 
realizou-se em S. Paulo em janeiro de 1813. Tinha, então, dezes- 
seis anos de idade e seu marido vinte e nove, quase o dobro da ida- 
de dela. Desse casamento nasceram Francisca e Felício. Um ter- 
ceiro filho, nascido em S. Paulo, faleceu criança. O marido da fu- 
tura Marquesa de Santos a seviciava amiúde. De uma feita. des- 
feriu-lhe duas facadas. Em consequência, Domitila pleiteou e ob- 
teve desquite e separação de bens, segundo escritura lavrada no 
Rio de Janeiro em junho de 1824. Ela é dada como moradora em 
Mata-Porcos, Rio; assina-se Domitilia. Ele é dado como ajudante 
ae Infantaria do Pilar e Serra. Mesmo antes da separacão judi- 
cial, os dois já estavam separados, e ela vivia honestamente em 
companhia dos pais, em S. Paulo, onde a foi encontrar Dom Pedro. 
(Cf. Vitor Figueira de Freitas, Evocações Históricas, passim). 

Escolástica de Oliveira Toledo Ribas, mãe de Domitília, per- 
tencia a família Toledo Piza, uma das mais nobres de S. Paulo, 
pois descendia, em linha reta, do espanhol Dom Simão de Toledo 
Piza e Castelhanos, radicado em S. Taulo, aonde chegara em 1560, 
procedente dos Açores. 

O encontro da bela pauiista com o então Regente Dom Pedro 
de Alcântara não foi casual e aconteceu em fins de agosto de 1822. 
Ela procurou conhecer o Príncipe, talvez com intenqão preconce- 
bida, talvez por curiosidade, já que todos lhe descreviam Dom Pe- 
dro como tipo de rapaz elegante, viril, encantador. A aproximação 
entre os dois não foi difícil. Um irmão de Dona Domitila, o alfe- 
res Francisco de Castro Canto e Melo, fazia parte da comitiva de 
Dom Pedro, em sua viagem do Rio a S. Paulo, como já vimos. 
Terá sido ele o intermediário. 

Estabelecidas relações entre a moça e o Príncipe, é provável 
que Domitila tenha descido até Santos na comitiva de Dom Pedro. 
Veio daí por certo a lembrança de Doin Pedro fazê-la Viscondessa 
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de Santos, titulo que mudou mais tarde para o de Marquesa, por 
decreto de 17 de outubro de 1826. 

Em fins de 1822, o pai de Domitila, Joáo de Castro, fez a Dom 
Pedro uma visita de cortesia e vassalagem. Nessa ocasião, teria 
Dom Pedro exaltado os encantos da filha e Joáo de Castro, pro- 
vinciano simplório, prometeu incentivar a "amizade" começada 
em agosto. O certo é que Dom Pedro aconselhou o pai de Domitila 
a levá-la para o Rio, com toda a família, declarando cautelosa- 
mente que Domitila já estava grávida dele, Dom Pedro. 

Em dezembro, de fato, estava no Rio a família Castro, Domi- 
tila, o pai e os irmãos. E tal foi a influência que, por meio da irmã, 
começaram a exercer na administração, que o próprio José Boni- 
fácio se referiu aos "Castros" como responsáveis por alguns atos 
do Imperador. 

Domitila, a principio, foi cautelosa. Foi prudente. Pouco a 
pouco, porém, o seu vulto começou a surgir ao lado de Dom Pedro, 
publicamente. O fato repercutiu nas maledicências do povo, na  
murmuração dos ministros, nas entrelinhas dos jornais. Em se- 
guida, o domínio da amante foi total. Já em 1825, quando se ne- 
gociava o reconhecimento da Independência, o próprio emis&rio 
da Inglaterra, Sir Charles Stuart, se serviu da influência de Domi- 
tila e da de frei Antônio de Arrábida junto ao Imperador para que 
as negociações chegassem a bom têrmo. 

Depois, para divulgação do escândalo, veio o primeiro fruto 
da união: o nascimento de uma menina. Foi ela exposta em casa 
do avô e batizada como filha de pais incógnitos, recebendo o nome 
de Isabel Maria. Isso ofendeu o orgulho da mãe "incógnita". Do- 
mitila queixou-se a Dom Pedro. Lamuriou. E o pai da garota amo- 
leceu. Cedeu. Em consequéncia, corrigiu-se o assentamento de 
batismo. Assentaram-se os nomes dos pais dela. O próprio nome 
da criança foi corrigido. Em vez de Isabel Maria, simplesmente, 
escreveu-se Isabel Maria de Alcântara Brasileira. Domitila ainda 
náo ficou satisfeita. E Dom Pedro chumbou ao nome de sua filha 
bastarda o título de Duquesa de Goiás. E mais ainda, uma vez 
crescida, a pequena Duquesa foi levada para o paco de S. Cristó- 
vão e admitida no convívio da prole de dona Leopoldina, ignomí- 
nia e suprema humilha@o para a virtuosa filha do Imperador da 
Ástria. 

A neurose de Dom Pedro manifestou-se, desde então, sob a for- 
ma de exaltada satiríase ou de eroticismo doentio. Duas mulhe- 
res não bastavam para o poligamo, descendente de Dom Joáo V. 
Cortejou outras mulheres, duas francesas, - Adèle de Bonpland e 
Madame Suturville; uma mineira de Paracatu, Luísa Clara de 
Meneses; uma das filhas de Pedro Caupers; a esposa de Roque 
Schuh; a atriz Ludovina Soares, e outras, e outras. Um harém 
verdadeiro, disperso na grande mrtrópole. Não se conteve nem 
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? 
àiante de uma espécie de "incesto", se é lícito empregar o têrmo: 
De fato, manteve relações com uma irmã de Domitila, de nome 
Maria Benedita, esposa de um fuão Boaventura Pereira, que pa- 
rece ter sido conivente com a desordem doméstica. Dom Pedro 
teve de Maria Benedita um filho que se chamou Rodrigo. Uma 
de suas primeiras ligações foi com a francesa Clemence Saisset, 
casada com um comerciante de modas; dela nasceu um filho a que 
Dom Pedro impos o nome de Pedro de Alcântara Brasileiro, nas- 
cido em Paris em agosto de 1822, e que deixou descendência. 

Foi só ali por 1824 que dona Leopoldina tomou conhecimento 
das desordens do marido. Deve ter sido durante a viagem triunfal 
que Dom Pedro fêz até a Bahia logo após a dissolu~ão da Assem- 
bléia Constituinte. O Imperador, com efeito, teve o descoco de 
agregar Domitila a comitiva oficial de que fazia parte a própria 
Imperatriz. Esta não pôde impedir o fato, pois Domitila exercia 
função na Corte, onde era camareira. 

Desde então a vida de dona Leopoldina tornou-se um inferno. 
Nada mais deprimente para a mulher do que ver-se enganada pelo 
marido. Ter sócia na  vida conjugal. E dona Leopoldina, orgulhosa 
Ze sua prosápia, uma Habsburgo, virtuosa, instruída, viu-se pre- 
terida em frente de uma plebéia, quase analfabeta. O seu sofri- 
mento resultou indescriptível ao ser obrigada a cotovelar-se com 
a intrusa que lhe roubara o afeto de um marido que ela adorava. 
Pensava ainda nos comentários de que seria alvo no país e na 
Europa. Foi então que, humilhada, arrasada, deprimida, conce- 
beu o projeto de separar-se definitivamente de Dom Pedro e pen- 
sou em passar o resto de seus dias no convento de Nossa Senhora 
da Ajuda. Como estava grávida, era-lhe necessário procrestinar a 
execução dessa fuga projetada. 

Foi durante uma dessas crises horríveis que, numa alteração 
com o marido, este lhe dirigiu palavras insultuosas em presença 
de Domitila. Escrevendo ao pai, logo depois, dona Leopoldina se 
refere a essa cena horrorosa e confessa que o marido a maltratou 
em presença do "monstro". Provavelmente não foi agressão física, 
mas a noticia da explosão histérica de Dom Pedro chegou à Eu- 
ropa e ao acontecimento aludiu Metternich mais tarde após a 
morte da Imperatriz. 

Não muito tempo depois dessa desavença conjugal, Dom Pe- 
dro houve de partir para o Rio Grande do Sul onde se desenvolvia 
vagarosamente a guerra com a Argentina. A Imperatriz não re- 
sistiu ao traumatismo moral. Foi definhando a olhos vistos. Aca- 
mou-se. Sua doença, não diagnosticada pelos facultativos, zom- 
bou dos recursos da medicina. E a infeliz veio a falecer na ausên- 
cia do marido, sendo que, ao exalar o último suspiro, ainda bal- 
buciava o nome de seu "adorado Pedro". 

Ao que parece, Domitila ficou dona do terreno. Engano. Ao 
voltar do Sul, Dom Pedro chorou desesperadamente a morte da 
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%posa. Remorso ou sentimento, pouco importa. Trancou-se no 
paço durante oito dias, quase não se alimentando. No fim dessa 
oitava de nojo, foi a igreja da Ajuda visitar o túmulo da Impe- 
ratriz, e, em seguida, retomou as ocupações de rotina. 

Uma tarde, fazia-se uma festa de família na sala que tinha 
servido para o velório do corpo de dona Leopoldina. Dom Pedro 
abandonou repentinamente os seus familiares e dirigiu-se a um 
quarto contíguo. Domitila correu pressurosa a esse quarto e ai 
foi encontrar Dom Pedro chorando como uma criança. No mo- 
mento cobria de lágrimas um retrato que segurava com as mãos 
crispantes e trêmulas. Era um retrato de dona Leopoldina enci- 
mado com uma comovente dedicatória da falecida. Personalidade 
estranha e misteriosa a desse infeliz Bragança! 

Certamente foi nessa ocasião que Dom Pedro dedicou a me- 
mória da esposa o seguinte soneto: 

Deus eterno, por que me arrebataste 
a minha muito amada Imperatriz? 
Tua divina bondade assim o quis. 
Sabe que o meu coração dilaceraste! 

Tu, de certo, contra mim te iraste. 
Eu não sei o motivo nem que fiz. 
E por isso direi com o que diz: 
Tu ma deste, Senhor, tu ma tiraste! 

Ela me amava com o maior amor. 
Eu nela admirava a sua honestidade. 
Sinto meu coração quebrar de dor. 

O mundo nunca mais verá em outra idade 
um modelo tão perfeito e tão melhor 
de honra, candura, bonomia e caridade. 

Poesia abaixo de mediócre, já se vê. Rima paupérrima. Metri- 
ficação claudicante do principio ao fim. Espécie de exercício esco- 
lar de aluno primário. Todavia, a técnica defeituosa não desfaz 
o sabor poético da composição, onde avulta a exuberância de pro- 
fundo sentimento e de infantil sinceridade. E isso é poesia. 

Dono de um temperamento ardente, habituado a incontinên- 
cia sexual, Dom Pedro não tinha vocação para uma viuvez pro- 
longada. Propalou-se que iria casar com dona Domitila; mas o 
ministro da fazenda, Antônio Francisco de Paula Holanda Caval- 
canti de Albuquerque, armando-se de coragem, aproximou-se de 
Dom Pedro e, atrevidamente, lhe declarou que o norte do Brasil 
se separaria, porque não toleraria ter por Imperatriz a plebéia 
~scandalosa que se chamava Domitila de Castro Canto e Melo. Em 
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vez de se irritar como de costume, Dom Pedro se calou e tomou em 
consideração a advertência de seu ministro. 

Os amantes se s'epararam em beneficio da monarquia. Com a 
presença de Domitila não seria possível encontrar-se para o viúvo 
uma consorte de prosápia igual à sua. Domitila, então, foi apeada 
cio pedestal e transferiu-se para S. Paulo com todos os seus. Nobi- 
litada e rica. Além de uma pensão vitalícia, levava o produto de 
suas propriedades, as quais Dom Pedro adquiriu por preço acima 
do valor real. Seus filhos, todos bem situados. Seus pais, que ha- 
viam deixado S. Paulo pobres e ignorados, tornavam para a cidade 
natal ricos, célebres e nobilitados: eram os Condes Castros. 

Inexplicável a atração dessa mulher. Já passadona e cami- 
nhando para. a quietação orgânica da menopausa, ainda conse- 
guiu enredar nas malhas de seus encantos a uma personalidade de 
projeção social e política, que era o brigadeiro Rafael Tobias de 
Aguiar. Em 1842, durante os dias calamitosos da Revolução Li- 
beral, de Sorocaba, chefiada pelo brigadeiro e pelo ex-regente Pa- 
dre Diogo Antônio Feijó, Domitila e Rafael Tobias legalizaram a 
sua união, recebendo-se em matrimônio. Foi testemunha do noivo 
o próprio Padre Feijó, seu amigo e correligionário. 

Ainda depois de viúva, dona Domitila, marquesa de Santos, 
continuou a interessar-se pelas coisas da Pátria. Filiada ao Partido 
Liberal, acolhia em seu salão os vultos mais eminentes da política 
nacional. Notabilizou-se também pela protecão que dispensava aos 
estudantes pobres, de quem era amada e reverenciada. Um desses 
estudantes foi Afonso Celso de Assis Figueiredo, futuro Visconde 
de Ouro Prêto e último primeiro ministro da monarquia. Adoe- 
cendo gravemente, foi acolhido pela Marquesa e cuidado por ela 
pessoalmente. 

Dona Domitila, ou melhor, Domitilia, faleceu em S. Paulo 
em 1866. 

Tal é o vulto notável de nossa história. Caluniada, odiada, 
exerceu sobre Dom Pedro uma influência que foi benéfica sob di- 
versos aspectos. Sua personalidade, seu papel, sua destinação po- 
lítica, sua inteligência. seu patriotismo, tudo isso foi posto em 
evidência por historiadores eminentes, entre os quais saliento 
Alberto Rangel, Vitor Figueira de Freitas e Aureliano Leite, atual 
presidente do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo. 

Desse escândalo nacional, que foram os amores do nosso pri- 
meiro Imperador, resultaram cinco filhos de D. Domitilia e um 
zcervo de cartas do real Amante, nas quais, ao lado da exuberân- 
cia de um lirismo comovente, que lembra Tibulo ou Camóes, lo- 
briga-se um montão de obscenidades as mais fesceninas e lúbricas. 

Devendo convolar a novas núpcias, o Imperador encarregou 
o Visconde de Barbacena, Felisberto Caldeira Brant, de descobrir- 
lhe uma noiva n a  Europa. Dom Pedro estabeleceu quatro condi- 
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çóes que deveriam ser preenchidas pela candidata. Não fazia 
questão de alta nobreza nem de cultura excepcional. Mas a noiva 
devia ser bonita e piedosa. Quatro tentativas feitas pelo Visconde 
junto de Côrtes Européias foram infrutíferas. Nenhum monarca 
consentia em ser sogro do Imperador do Brasil, país longínquo e 
semi-bárbaro; muito menos ter por genro a um homem estouvado 
e mal-acreditado, como era Dom Pedro. Finalmente, Barbacena 
firmou-se na convicção de que as dificuldades promanavam da 
Côrte de Viena por onde tinha começado as negociações. É que o 
Imperador da Austria, influenciado por seu poderoso ministro 
Metternich, não desejava que seus netos, filhos de dona Leopol- 
dina, viessem a ter madrasta. Na execução desse programa de 
oposição a Dom Pedro, Metternich não só empregou a sua influên- 
cia política junto às Cortes mas despachou emissários clandestinos 
encarregados de difamar o nosso Imperador; ainda mais, comprou 
a imprensa das grandes capitais. Um jornal de Paris, Le Drapeau 
Blanc, chegou a noticiar que já estava concertado o casamento de 
Dom Pedro com uma negra do Haiti, filha de Cristóvão, régulo, 
noiva essa cuja cor não desdizia da cor das amadas do Imperador 
do Brasil. Era o cúmulo do achincalhe! 

Finalmente, a revelia da Corte de Viena, os emissárias de Dom 
Pedro lhe descobriram a filha do príncipe Eugênio de Beauhar- 
~ a i s ,  o qual conseguira salvar-se do cataclisma que devorara to- 
dos os Bonapartes, arrastados na queda do Chefe todo-poderoso; 
casado com a princesa Augusta Amélia, continuou Príncipe de 
Leuchtemberg até morrer. 

O casamento de Dom Pedro com Dona Amélia, - Maria Eu- 
gênia Napoleona Amélia, - foi feito por procuração. Em outubro 
desse ano de 1829 chegava ao Rio o muitas vezes malogrado e fi- 
nalmente vitorioso Felisberto Caldeira Brant. Não trazia apenas 
a nossa segunda Imperatriz; em sua companhia vinha também a 
futura rainha de Portugal, dona Maria 11, cujo trono tinha sido 
usurpado pelo fementido dom Miguel, seu tio. 

Maria Amélia Augusta Eugênia Napoleona Beauharnais era 
filha de Eugênio Beauharnais e de Maria Augusta, princesa de 
Leuchtemberg, filha de Maximiliano, rei da Baviera. Seu casa- 
mento com Dom Pedro de Alcântara de Bragança Bourbon, im- 
perador do Brasil, foi realizado por procuração em Munick a 2 
àe agosto de 1829. 

Dona Amélia encheu o lar vazio de Dom Pedro, não só como 
esposa adorada mas como verdadeira mãe de sem pequeninos en- 
teados, que ela estremecia. 

Ao mesmo tempo que se instalava em Portugal uma Assem- 
bléia Legislativa para atualizar o regime político de acordo com 
as novas idéias, no Brasil também cresceu o desejo de um auto- 
tiomínio político. Ouvido o Conselho de Estado, Dom Pedro con- 
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vocou uma Assembléia Legislativa por decreto de 3 de junho de 
1822. A futura Assembléia se denominava Assembléia Luso-Brasi- 
!eira por ter sido convocada antes da independência; depois pas- 
sou a chamar-se Assembléia Geral Constituinte e Legislativa. 

Proclamada a Independência, processaram-se as eleições e em 
maio de 1823 instalou-se a Assembléia. Quer dizer que Dom Pedro, 
rompidos os vínculos que ligavam o Brasil a Portugal, se tornou 
Ditador desde sete de setembro de 1822 até o juramento da Cons- 
tituição outorgada, em dezembro de 24. Mas, além de ser asses- 
sorado par um Conselho de Estado e pelo Ministério, não quis nun- 
ca ser considerado um usurpador, imposto pelas armas. O seu po- 
der devia ter origem popular, de acordo com as doutrinas de Rous- 
seau e de Benjamin Constant. Por isso, fez questão que o povo se 
interessasse na sua ascenção ao trono, o que só se daria por meio de 
uma aclamação. De fato, após algumas discussões insignificantes 
sobre o rito, a aclamação foi feita a 12 de outubro de 1822. Era 
esta a data comemorativa da elevação da Casa de Bragança, e sua 
escolha por Dom Pedro parece ter sido intencional. 

Logo depois, veio a cerimônia da coroação e sagração, a pri- 
meiro de dezembro. Foi cerimônia soleníssima. Partindo da Boa 
Vista para a catedral, n a  cidade, formou-se o festivo cortejo. A 
frente, iam D. Pedro sem as insígnias do cargo e a Imperatriz Do- 
na Leopoldina, elegantemente vestida. Acompanhava-os o clero 
e toda a nobreza, recentemente criada. Veio depois o beija-mão e 
;L colação das comendas aos altos dignitários do novo Império. 

Nesse espaço de tempo, processaram-se as eleicões convocadas 
em junho para a Assembléia Constituinte, não mais para a cons- 
citucionalização do Reino-Unido, mas sim para a instituição do 
Império do Brasil. A Maçonaria, que se julgava dona da Indepen- 
dência, quis condicionar a aclamação e a coroação do Imperador 
ao ato de jurar antecipadamente a futura Constituição. Seria ad- 
mitir a existência do não existente. Esses liomens desconheciam 
a inteligência de Dom Pedro. O altivo Braganca não se prestou a 
representar um papel ridículo. E não jurou. Todavia, uma vez 
aclamado, ungido e coroado, isto é, feito Imperador com todos os 
sacramentos, desejou mostrar ao povo que seria um monarca cons- 
titucional, e, assomando a uma janela do paço, falou: "Juro de- 
fender a Constituição que está para ser feita, se for digna do Bra- 
sil e de mim". 

Mas a esperada Constituição não veio. 
Reunida a Assembléia cinco meses depois, os deputados per- 

deram mais sete meses em discussões estéreis, em ataques pes- 
soais, em oposição a um governo que apenas começava. O depu- 
tado Antônio Carlos de Andrada conseguiu elaborar um antepro- 
jeto bom e aceitável, mas ante-projeto que nem mereceu ser dis- 
cutido, muito menos votado. 
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O mal era de origem. Uma Assembléia Constituinte e, ao mes- 
mo tempo, Legislativa, tinha de dividir o tempo com a discussáo e 
votação de leis ordinárias e a discussáo do anteprojeto, artigo por 
artigo. Misturar alhos com bugalhos. E o recinto virou pandemô- 
nio. Além disso, acontecimentos políticos e desordens de rua tive- 
ram repercussão no seio da Assembléia. Esta não trabalhava. Os 
deputados, sem prática parlamentar, mas impando de convenci- 
mento, deblateravam. José Bonifácio e seu irmão Martim Fran- 
cisco, que, tendo renunciado as pastas de Ministro de Estrangeiro 
e da Fazenda, respectivamente, haviam reassumido suas cadeiras 
de deputados, cometeram a grande falta de aderir a oposição. 

Vendo que a Assembléia, na sua maioria, era constituída de 
párocos rurais, fazendeiros, leguleios e de poucos espíritos arejados, 
Dom Pedro se convenceu de que o Pais nada podia esperar desse 
ajuntamento espúrio. E resolveu dissolvê-lo. 

Na manhã do dia 12 de novembro de 1823, cercou o edifício da 
Assembléia com forças militares e lavrou o seguinte decreto: "Ha- 
vendo eu convocado. . . a Assembléia Geral Constituinte e Legisla- 
tiva Dor decreto de três de iunho do ano aassado. . . e havendo esta 
;<ssembléia perjurado.. . a"o juramento que prestou de defender a 
integridade do Império, sua indepcndência, a minha Dinastia, Hei 
por bem.. . dissolver a mesma ~ssembléia e convocar outra.. . a 
qual deverá trabalhar sobre o projeto da Constituição que eu lhe 
hei de em breve apresentar, que será duplicadamente mais liberal 
30 que o que a extinta Assembléia acabou de fazer." 

Ato contínuo, foram presos como inspirados pelo gênio do mal 
cs seguintes deputados: Montezuma, J. J. Rocha, Antônio Carlos, 
José Bonifácio, Martim Francisco e o Padre Belchior Pinheiro, pri- 
mo dos Andradas. Presos, foram também exilados. Os Andradas 
expiaram, durante cinco anos, no exílio, as medidas excessivamente 
rigorosas e, não raro, injustas, que José Bonifácio, como ministro, 
aplicara contra adversários ilustres. O próprio Padre Feijó, recem- 
chegado da Europa, tinha sido vigiado por ele, como suspeito ao 
regime. 

Dissolvida a Assembléia, o Imperador nomeou um Conselho 
de Estado oue devia elaborar um ante-oroieto de Constituicão Dara 
ser apreciado pela futura constituinte: ~ i t o  conselho fico; cohsti- 
tuído pelos seis ministros e pelos jurisconsultos seguintes: Barão de 
Santo Amaro, Antônio Luis Pereira da Cunha, José Joaquim Car- 
neiro de Campos e Manoel Jacinto Nogueira da Gama. Essa co- 
missão trabalhou a toque de caixa. A pressa de Dom Pedro justi- 
ficava-se. Havia mais de um ano que se tinha uma Monarquia 
Constitucional, isto é, liberal, democrática, e não se tinha uma 
constituição. Contradictio in terminis. O próprio Imperador foi as- 
síduo as reuniões, a que presidia quando presente. O poder Mode- 
rador, incorporado ao texto, foi sugestão sua, a crer nas informa- 
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I 
ções de Francisco Gomes da Silva, o Chalaça. Trata-se de um con- 
junto de prerrogativas pessoaais que as constituições republicanas 
modernas conferem ao presidente da República. 

O ante-projeto de Antônio Carlos, modelado pela Constituição 
Espanhola de então, serviu de ponto de referência. O certo é que, 
em poucos dias, isto é, de 13 de novembro de 1823 a onze de de- 
zembro desse ano, o Conselho deu por finda a sua tarefa. Funcio- 
nou como redator, orientador e relator o baiano Joaquim José Car- 
neiro de Campos, cuja preponderância no estabelecimento do texto 
definitivo é inegável. 

Durante esses poucos dias, o pensamento de Dom Pedro evo- 
luiu. Fosse original, fosse inspirada ou soprada por alguém de seus 
ministros, surgiu-lhe n a  mente a idéia de uma outorga em subs- 
tituição a uma nova Constituinte. O exemplo lhe veio da França, 
onde, poucos anos antes, Luís XVIII havia feito o mesmo. Além 
disso, Dom Pedro se capacitou de que, outorgando uma constitui- 
ção inteiriça, não invadia esfera de outro poder, já que sua auto- 
ridade tinha origem popular. Não fora ela aclamada pelos povos? 
E ainda: não aumentava nem superestimava as atribuições do go- 
vernante, como fizeram vários ditadores através dos tempos. An- 
tes, diminuia-as. Nem prolongava ou dilatava o seu mandato, que 
era vitalício e hereditário de acordo com o regime estabelecido e 
:iceito. Para que, pois, reincidir num erro passado. convocando uma 
nova Asseniblcia e relardando a constitucioiinliza~~o do Pais? 

E fixou-se n a  outorga. Assim, por decreto de 26 de dezembro 
cie 1823, mandou suspender as eleições de deputados a nova assem- 
bléia. Mas, espírito liberal e lúcido, achou que devia ouvir os po- 
vos, provocando um plebiscito. Assim, a outorga foi feita ad refe- 
r e n d u m  das Câmaras Municipais, as quais deviam manifestar-se a 
respeito, aprovando o texto integralmente ou oferecendo emendas. 
Uma emenda da Câmara de S. Borja, Rio Grande do Sul, foi apro- 
veitada. Uma de Tamanduá, hoje Itapecerica de Minas, rejeitada. 
A de Itu, S. Paulo, não chegou a tempo. Mas todas as municipali- 
dades foram unânimes em sugerir um juramento imediato sem ne- 
cessidade de nova Assembléia Constituinte. 

Feito, portanto, o original plebiscito, numa demonstração de 
verdadeira democracia que ainda hoje nos causa admiração, pro- 
cedeu-se aos preparativos para a promulgacão mediante juramento 
público e coletivo. 

- 7 .  roi  um dia de festa nacional, de júbilo, de entusiasmo. A so- 
lenidade realizou-se n a  catedral do Rio de Janeiro, a 25 de março 
cie 1824. Celebrou-se primeiro uma missa de pontifical, concorridís- 
sima. Ao evangelho, foi lido desde o púlpito todo o texto da Cons- 
tituicão. Juraram-no em primeiro lugar Dom Pedro e a Imperatriz 
Dona Leopoldina. Depois, o bispo. Em seguida todas as autori- 
dades presentes. 
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Parecia que o País ia começar uma era de paz e prosperidade. 
O Imperador, com efeito, desdobrou-se em grande operosidade ad- 
ministrativa. Nesse comenos rebendou no Nordeste um movimento 
separatista, eco da revolução de 1817, sufocada por Dom João VI. 
Serviu de pretexto a dissolução da Constituinte e consequente ou- 
torga da Constituição. O movimento eclodiu em 2 de julho de 
1824, em Pernambuco. Tendo recebido a adesão do Ceará e das 
províncias vizinhas, evoluiu para a fundação de uma república, 
de caráter federativo, a que seus idealizadores deram o nome de 
Confederação do Equador. Em Pernambuco chefiava o movimento 
Manuel Carvalho Pais de Andrade; no Ceará, Tristáo de Alencar 
Araripe. Arrastaram, na intentona, vários intelectuais, cujo apoio 
foi julgado indispensável. Foram, entre outros, o Padre José Mar- 
tiniano de Alencar, pai do romancista homônimo; Frei Joaquim do 
Amor Divino Caneca; João Ractcliff; o poeta Natividade Sal- 
danha. . . 

O Imperador aceitou o desafio. Entendeu que a unidade na- 
cional não devia ser quebrada nem o Brasil despedaçado. A frente 
de um exército constituído de três mil homens, bem equipados, 
parte do Rio de Janeiro o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, 
pai do futuro Duque de Caxias; desembarca em Alagoas e marcha 
para o centro da subversão. Tinha a apoiá-lo por mar uma divisão 
da esquadra, sob o comando de Lord Cochrane. 

A 12 de setembro as forças imperiais tomam Recife de assalto. 
Debandam4e os confederados. Araripe, depois de uma horrorosa 
odisséia, é assassinado por um ex-correligionário. Pais de de An- 
rirade asila-se num navio inglês. Natividade Saldanha consegue 
escapar a perseguição implacável e emigra para a Colômbia, on- 
de fixa residência. José Martiniano de Alencar foge para Minas 
Gerais, subindo o Rio São Francisco; passada a fase da prestação 
de contas a justiça, escreve uma carta ao Imperador e, humilde, 
pede-lhe perdão da aventura; Dom Pedro ri e esquece. O fogoso 
sacerdote volta a militar na política, é senador, presidente da Pro- 
víncia. Doze "equatorianos" são enforcados, entre os quais João 
Ratcliff. Não se encontrando carrasco para pôr o baraço no pes- 
coco de frei Caneca, o frade foi fuzilado p r  ordem do comando. 

Historiadores há que recriminam Dom Pedro pelo rigor do 
castigo infligido aos republicanos nordestinos. Mas era preciso 
acabar com esse prurido separatista, essa mania de quererem 
imitar a América Espanhola. 

Um dos maiores títulos de glória e benemerência de Dom Pe- 
aro I é o de nos ter legado um Brasil de extensão continental e de 
uma unidade tão matemática que até parece milagre. Sem ele, 
isto aqui seria uma colcha de retalhos, réplica da América Espa- 
nhola. Não posso compreender a descaída do patriotismo da Repú- 
blica ao cultuar a memória daqueles que pretenderam o fraccio- 
namento do todo. Frei Caneca é herói nacional. Por que? 
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Outra personalidade apontada a mocidade estudiosa como 
modelo imitável é a de Ana de Jesus Ribeiro, mais conhecida com 
o nome de Anita Garibaldi. Filha dos catarinenses Bento Ribeiro 
da Silva e Maria Antônia de Jesus, era casada com Manoel Duar- 
te, da cidade de Laguna. Em 1835, sob a inspiração de Davi José 
Marins, o Canabarro, a província do Rio Grande do Sul e parte de 
Santa Catarina se separaram do Brasil, constituindo a República 
de Piratini. Em 1839 apareceu o aventureiro e mercenário italiano 
José Garibaldi, que passou a lutar ao lado dos separatistas contra 
a unidade nacional. A "brasileira" Anita abandona o marido, ama- 
sia-se com esse estrangeiro apátrida e casa-se com ele, civilmente, 
no Uruguai, traindo o marido e a Pátria. E é heroína nacional! 
Figura em selos do correio. Tem estátuas. Mas o Brasil nada lhe 
deve, a não serem os desserviços que prestou. 

O fato era de esperar, mais dias menos dias. Com a morte de 
Dom João VI  em março de 1826, em Lisboa, Dom Pedro I se tomou 
Dom Pedro IV de Portugal. O próprio Dom João VI tinha cons- 
tituído a filha dona Maria Isabel regente do reino até que Dom 
Pedro resolvesse a situação. A reunião das duas coroas era impos- 
sível posto que este tivesse sido o primeiro pensamento de Dom 
Pedro. Tendo, portanto, de optar, Dom Pedro abdicou a coroa de 
Portugal a favor de sua primogénita, que passou a ser Dona Maria 
I1 de Portugal. Rainha portuguesa nascida no Brasil e bisneta 
de Dona Maria I sob cuja jurisdição tinham sido condenados os 
conjurados mineiros. A pequenina rainha contava então sete anos 
de idade. Antes, porém, da abdicação, Dom Pedro reuniu juris- 
consultos notáveis, na maioria portugueses e, assessorado por eles, 
elaborou uma Constituição muito liberal, que outorgou ao velho 
reino. O novo estatuto chamou-se Carta Constitucional Portuguê- 
sa e foi promulgado a 29 de abril de 1826. Portugal voltara ao re- 
gime de governo absoluto depois da anulação da Constituição em 
que haviam colaborado deputados brasileiros. O irmão Dom Mi- 
guel, que estava exilado em Viena, volta a Portugal, jura a carta 
outorgada e, para reinar, celebra esponsais com sua sobrinha Dona 
Maria 11, ainda menor. Uma vez empossado, rompe os esponsais que 
havia concertado com a sobrinha e proclama-se rei absoluto. Da- 
qui surgiu a luta que se converteu em guerra civil entre liberais 
ou cartistas e absolutistas ou Miguelistas. A desordem só terminou 
oito anos mais tarde com a vitória dos liberais chefiados pelo pró- 
prio Dom Pedro depois de renunciar ao governo do Brasil. 

Como não é nossa intenção tratar dos acontecimentos polí- 
ticos e administrativos posteriores a Revolucão de Pernambuco, 
vamos terminar estas notas, lembrando dois fatos importantes do 
governo imperial: a paciTicaçáo do sul do País e a criação dos cur- 
sos jurídicos. 

Para a obtenção de um diploma de bacharel em direito, os 
brasileiros continuavam tributários da Europa. A fonte era ainda 
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a Universidade de Coimbra. Com a criação das Faculdades do Re- 
cife e de S. Paulo, em 9 de agosto de 1828, os estudantes se livra- 
ram das longas viagens, das pesadas despesaç e do exílio tempo- 
rário. Na mesma época, fundaram-se escolas primárias públicas 
nas cidadezinhas do interior do País. E o interessante é que o de- 
creto da criação desses núcleos de a l t u r a  popular começou com 
um grosseiro erro de gramática "Haverão escolas de primeiras le- 
tras. . . etc". 

A guerra do Sul se arrastava penosamente com alternativas 
de avancos e recuos, entre forças brasileiras e argentinas, no intúi- 
to da posse do Uruguai. A antiga Banda Oriental tinha sido ane- 
xada ao Brasil com a tomada de Montevidéo pelo exército brasi- 
leiro em 1817, ainda no governo de Dom João VI. Passou a ter o 
nome de Província Cisplatina. Mas era uma espécie de quisto no 
corpo de nossa nacionalidade. porque ali predominava o elemento 
de origem espanhola, estranho a nós pela índole, pela língua e pelo 
sangue. O próprio Dom Pedro tinha ido pessoalmente estudar a 
situacão in loco na ocasião em que a Imperatriz Dona Leopoldina 
veio a falecer. E sem dinheiro não se faz guerra, conforme reza o 
brocardo francês: pus d'argent, pus cle suisse. O erário estava es- 
gotado. Foi quando as partes litigantes, por sugestão e interme- 
diacão da Inglaterra, acordaram em criar um estado tampão, cada 
um desistindo de suas pretensões. Assim a Frovíncia Cisplatina, 
que foi parte integrante do Bra.si1 durante dez anos, tornou-se in- 
ciependente com o nome de R-pública Oriental do Uruguai. O fato 
deu-se em 27 de agosto de 1827. 

Dom Pedro de Alcântara, primeiro Imperador do Brasil, foi 
vítima da maior ingratidáo coletiva que nossa história registra. 
A pátria de cada um de nós é menos a terra em que nascemos do 
que aquela onde passamos a infância, com sua gente, com seu 
ospecto físico, suas serras. suas plantas, suas aves. O Brasil era, 
pois: a verdadeira pátria de Dom Pedro. Para aqui veio com ape- 
nas nove anos de idade. Aqui completou a sua educe~ão. Aqui 
viveu os seus primeiros amores. Deu tudo de si 20 Brasil. Cha- 
mado pelas Cortes de Portugal não ihes obedeceu. Aos apelos do 
povo brasileiro para não deixar o Brasil, respondeu categórico: "Se 
6 para o bem da Nacão e felicidade de todos, diga ao povo que fico." 
Chamado ainda com maior insistência. sob pena de ser deserdado, 
desobedeceu de novo e agora defintivamente. Pelo Brasil faltou 
com um juramento, selado com angue, de obediência a el-rei seu 
pai. Pelo Brasil, renunciou a coroa de Portugal em 1826, e ser 
soberano de Portugal importava em ser o governante de um imen- 
so império colonial que ia dos Agores e Macau, passando pelo ar- 
quipélago do Cabo Verde, pelo Congol por Angola, Mocambique e 
Índia. 

O povn adorava-o. Pelo seu p3rte. pelo seu gênio aventureiro, 
por suas atitudes imprevistas e, às vezes, contrtiditórias. ele era, 
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para nós, uma espécie de cavaleiro medieval que aglutinava, que 
atraía, que arrebatava, quer revestido de suas vestes heráldicas e 
insígnias do poder, quer montado em seu fogoso ginete, rodeado 
de companheiros bulhentos e folgazões, a frente dos quais avul- 
tava a figura enigmática de Francisco Gomes da Silva, cognomi- 
nado "Chalaça". 

Esse era o belo imperador de um povo jovem, operoso, fes- 
tivo e um tanto irreverente. 

Mas o entusiasmo esfriou-se. Manobrado por demagogos sam- 
consciência e ambiciosos, envenenado por uma aluvião de pasquins 
redigidos em baixo calão, o homem da rua começou a ver no im- 
perador um homem comum, avarento, burro, explorador. A maior 
injustiça da história! 

Depois, veio a baila a origem do imperador. Como ele era 
obrigado a interessar-se pela situação de Portugal, onde reinava, 
como rei absoluto, Dom Miguel, perjuro e usurpador do trono da 
brasileirinha Dona Maria 11, o povo começou a acreditar que Dom 
Pedro era mais português do que brasileiro. A ver, excesso de na- 
cionalismo de um povo envenenado. E ainda: propalou-se, e o 
povo aceitou a balela, que o Imperador infringia a Constituição 
que ele mesmo havia elaborado e doado. Evidentemente, era um 
surto de liberalismo doentio, confessado pelos falsos líderes da 
patuléia. 

Por essa época, veio a Dom Pedro a idéia de visitar a província 
de Minas da qual guardava grata recordação. Tédio? desgosto? 
desilusão? Talvez quisesse testar o termômetro de sua antiga po- 
pularidade. Não se soube nunca qual a finalidade dessa esporá- 
dica excursão. 

Partindo do Rio a 29 de dezembro de 1830, fez-se acompanhar 
da Imperatriz e de mais 16 pessoas, entre as quais o ministro do 
Império, Silva Maia. Recebido com frieza por toda parte. Em Bar- 
bacena celebravam-se exéquias em sufrágio da alma do italiano 
João Batista Líbero Badaró, jornalista liberaláo que havia sido as- 
sassinado em S. Paulo um mês antes. Como os sinos dobravam a 
finados, segundo a praxe, houve quem ligasse o fato a estada de 
Dom Pedro na cidade. Maldade. Tratava-se de simples coinci- 
dência. 

A excursão abrangeu vinte localidades. Não se pode dizer que 
terminou em Ouro Preto, aonde o Imperador chegou a 22 de feve- 
reiro de 1831. De fato, Dom Pedro permaneceu apenas dois dias 
na antiga capital da Província. Acometido de um quase delírio 
ambulatório, tinha feito alto em Cachoeira do Campo e ficou dez 
dias nessa Tebaida solitária e amena, precisamente de 29 de ja- 
neiro a 7 de fevereiro. Repouso? Meditação? Apenas excentrici- 
dade, ao que parece, ou porque se sentiu seguro dentro dos pare- 
365s de pedra do mal-assombrado palácio dos antigos governado- 
res da capitania. 
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Um tanto inesperadamente, deixou Ouro Preto e chegou ao 
Rio a 11 de março, após quase dois meses de inexplic'ável ausência. 

No Rio a situacão piorara. A animadversão entre portugue- 
ses e brasileiros ia num crescendo assustador. A 13 de março o 
tumor veio a furo. Deu-se a luta inevitável. Os lusos pincharam 
garrafas vazias sobre os nacionais do alto das janelas, ferindo a 
mu%s. Foi a chamada noite das garrafadas. 

Ouvindo o Conselho de Estado, Dom Pedro constituiu novo mi- 
nistério, a 19 de março. Os ocupantes das diversas pastas eram 
todos brasileiros natos, sobressaindo-se entre eles Francisco Car- 
neiro de Campos e Holanda Cavalcanti; infelizmente, porém, ne- 
nhum deles gozava de popularidade. Portanto, ministros incapa- 
zes de mudar o curso dos acontecimentos. No dia 3 de abril, a agi- 
tação avolumou-se como as carneiradas de um mar tempestuoso. 
Diante, pois, da inação ou, melhor, da inibição dos ministros, Dom 
Pedro reuniu de novo o Conselho de Estado e, nesse mesmo dia 3, 
ficou assentada a convocacão extraordinária da  Assembléia Le- 
gislativa. 

Por incrível que pareça, os corpos do exército comecaram a 
solidarizar-se com o movimento liberal e nativista, inspirado e che-. 
fiado por demagogos baratos. Até patriotas esclarecidos como Ver- 
gueiro, Evaristo da Veiga, Padre José Custódio Dias e Odorico 
Mendes organizavam um levante armado para a hora precisa. Fa- 
lava-se muito em federação. Só não se admitia a república, apesar 
de a idéia estar no ar. Todos queriam a manutencão da Monar- 
quia Constitucional. 

No borborinho dessa agitacão de rua e de estéreis discussões 
de gabinete, o Imperador achou que, mudando o ministério, pode- 
:ia conter a onda revolucionária. E veio o malsinado Ministério 
dos Marqueses, assim chamado porque constituído de quatro mar- 
queses, um conde e um visconde. Desgraçadamente, entraram pa- 
ra esse ministério de .5 de abril dois membros que eram portugue- 
ses natas: o marquês de Aracati e o conde de Lages. No dia se- 
guinte, 6 de abril, choveram no Campo de Sant'Ana grupos dis- 
persos que, as 5 horas da tarde, constituiam uma enorme massa 
de três mil pessoas. A frente dessa mó humana se viam homens 
rie prestígio, como Odorico Mendes, Borges da Fonseca, José Cus- 
tódio Dias, Vieira Souto e outros. E contavam com o apoio decla- 
rado ou discreto de muitos chefes militares. 

A espúria assembléia agora tinha uma exigência concreta: 
exigia do Imperador a dispensa do novo ministério e a reconduçáo 
do Ministério de 19 de março. Ou isto ou a renúncia de Dom 
Pedro. 

Foi enviada ao Imperador uma deputação de três juizes de 
paz a fim de o cientificarem do ocorrido. Antes, porém, da chegada 
deles a S. Cristóvão, já o Imperador sabia de tudo, por informação 
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do major Miguel de Frias e de Bernardo Vasconcelos, enviados ao 
paço pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. 

Altivo e calmo, Dom Pedro recebeu gentilmente os juizes de 
paz, porém lhes respondeu que não atendia a exigências feitas com 
o apoio das armas. E concluiu: "Tudo para o povo, mas nada pelo 
povo." Dom Pedro fez da recusa um ponto de honra. Para ele, 
como diria logo depois, a honra valia mais do que o trono. Que- 
ria ser Chefe, não títere. 

Por lembrança de Vieira Souto, a assembléia resolveu man- 
dar a Dom Pedro uma segunda deputacão. E, para dcsempenhá- 
!a, foi escolhido o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, coman- 
dante geral das armas. Talvez que ele conseguisse dobrar o or- 
gulho desse Braganca bravio que nem parecia filho de Dom João 
VI, um mole, um contemporizador, um abúlico. 

Outra vez, outro fracasso. Lima e Silva nada alcançou. Mas, 
regressando ao Campo de Sant'Ana. encarregou o major Miguel de 
Frias de ir, pela segunda vez, expor a Dom Pedro a gravidade da 
situação. Dom Pedro, então, pareceu ceder, mas só em parte. 
Em vez de demitir o novo ministério e reconduzir o antigo, formar 
um terceiro. E pensou em confiar a difícil missão ao senador Ver- 
gueiro. Mas Vergneirc não foi encontrado. 

Foi só então que Dom Pedro teve uma visão nítida dos acon- 
tecimentos. Falando a Pontois, embaixador da Franca, decla- 
rou: "O povo não me quer, porque o meu mal é de origem. Nasci 
português. Meu filho tem urna vantagem sobre mim: é brasileiro. 
Reinará sem diticuldades, e a Constituicão lhe garante os direitos. 
Descerei d.u trono com a glória de findar como comecei, constitui- 
cionalmente." 

Vencido, não convencido. No plano da honra nunca seria 
vencido. Pontois, embaixador francês, e Aston, embaixador da 
Inglaterra, a Imperatriz e os Ministros tudo fizeram para o de- 
mover do prop6sito assentado. Tudo inútil. Não r-integraria o 
ministério. Antes abdicar, renunciar, abandonar o Pais, escapar. 

Eram três horas da madrugada desse fatal dia 7 de abril de 
1831. O Imperador entrou para o escritório e, voltando logo de- 
pois, entregou ao major Miguel de Frias um documento manus- 
crito e, srreno, voz firme, lhe disse: 

"Aqui tem a minha abdicacáo. Retiro-me para a Europa e 
deixo um País que muito amei e ainda amo". 

No documento. cujo destinatário deveria ser a Assembléia Ge- 
ral e não o povo reunido no Campo de Sant'Ana, vinha a decla- 
ração oficial: 

"Usando do direito que a Constituicão me concede, declaro 
que hei mui voluiltariamente abdicado na pessoa de meu amado 
e prezado filho o Sr. Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de 
abril de 1831". 
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Não vamos supor que o ato de Dom Pedro foi irrefletido, pro- 
duto de impulso. Provavelmente vinha sendo examinado com an- 
tecipação, mediante a pesagem mental dos prós e dos contras. 
Alguém quis mesmo impedir a saída de Miguel de Frias. Mas Dom 
Pedro atalhou: "Deixai-o i r .  . . "  

Tendo dito isto, pôs-se a preparar a viagem. Resolveu partir 
imediatamente, ne,ssa mesma madrugada. Teve logo dois navios 
a sua disposição: o Wa~spite, oferecido pelo embaixador da Ingla- 
terra, e o Volage, pelo da Franca. Esses dois escaleres ficariam an- 
corados, n a  baía, o tempo necessário para que o Imperador pudes- 
se aprestar a viagem e reduzir a têrmo as disposições relativas a 
sua manutencão n a  Europa e ao destino dos filhos. E teve de en- 
frentar, então, a maior tragédia de sua vida, porque, como homem, 
trazia no peito um coração cárneo, cofre de ternura, dotado de 
uma afeição quase feminil. I a  abandonar quatro criancas, a maior 
tias quais, Pedro, não contava ainda seis anos de idade; deixá-las 
entregues aos cuidados de estranhos, órfãs do carinho paterno e 
privadas dos beijos quentes de um pai apaixonado, carinhoso, brin- 
calhão. Era o fim! Como um sonâmbulo, Dom Pedro encaminhou- 
se para o quarto dos filhos. Dormiam tranquilamente nos berci- 
nhos. O único filho varão já era, nesse momento, o imperador Pe- 
dro 11, que, sem o saber, trazia sobre os ombros tenros o pêso de 
um imenso império. As princesinhas eram três anjos de beleza. 
Dormiam a sono solto. Suas pálpebras, cerradas, não permitiam 
ao pai contemplar pela última vez o céu dos olhinhos azuis. Dom 
Pedro retrocedeu horrorizado. Esforçou-se para não chorar alto, 
mas as  lágrimas lhe queimavam o rosto, escorrendo com atropelo, 
aos punhos, em escachóo. 

Nisto, entrou a imperatriz. Mulher amorosa e fraca, desatou 
a chorar com descontrôle. Chôro abundante. meio selvagem, pi- 
cado de soluços, enroscado entre engulhos sufocantes. Cabelos em 
desalinho, fisionomia de louca. Dom Pedro, recobrando as últimas 
energias de seu temperamento másculo, féz à esposa sinal impe- 
rativo para que se retirasse. Daí a pouco, porém, ambos voltaram 
juntos, a imperatriz mais calma, e aproximaram-se dos bercos. 
Dom Pedro lancou sua béncão sobre a cabeca do pequeno impe- 
rador, abencoou também as princesinhas e retrocedeu apressado. 
a passos leves, inconscientes, incertos. A imperatriz o acompanhou, 
soluçando. 

Era horrível! Era uma espécie dos atuais acidentes de trân- 
sito em que um pai, único sobrevivente, contempla os ossos desar- 
ticulados e as carnes ensanguentadas de quatro filhinhos destro- 
çados pela ferragem esquelética de um automóvel com o motor ar- 
rebentado e as rodas ao ar. 

Um supremo governante é, antes de tudo, um homem, estru- 
tura de carne e osso, movida por nervos que vibram, que crispam, 
e rechinam, e gritam. Tudo isso, pilotado por um espírito, imor- 
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tal sim, mas consciente, que é o suporte das dores, das alegrias, do 
prazer, do desespero! É impossível separar as duas personalidades, 
a do homem privado e a do homem público, a do homem natural 
e a do homem convencional. 

O embarque não teve aspecto de fuga: foi ordeiro e sem apa- 
rato militar. Com o ex-imperador viajaram sua filha Dona Maria 
11, sua esposa Dona Amélia, grávida de três meses, alguns fidal- 
gos fiéis, uns poucos escravos e uma pequena criadagem. Os res- 
tantes escravos o acompanharam chorando; a guarda pessoal hou- 
ve de afastar as escravas com energia, pois ameaçavam invadir os 
escaleres. 

Os dois navios permaneceram cinco dias no ancoradouro. * 
que Dom Pedro precisou de regularizar as suas finanças particula- 
res, constituindo procurador bastante; e teve tmbém de providen- 
ciar tutela e educacão para os filhos que ficavam. Pensou em le- 
\ar as princesinhas, mas a Regência Provisória a isso se opôs, ale- 
gando interêsse nacional. José Bonifácio de Andrada e Silva, con- 
sultado, aceitou ser tutor do imperador menino, com residência 
na Quinta da Boa Vista. 

E lá, ao longe, na linha do horizonte, a costa brasileira, aci- 
dentada e ensombrada, ia desaparecendo da vista dos passageiros. 
Não, porém, da mente de Dom Pedro a imagem deste País encan- 
tado que ele amara tanto e que ainda amava, como confessou an- 
tes de deixá-lo. Não repetiria o orgulho de Cipião: ingrata pátria, 
non possidebzs ossa meu. Não. 5 2  dependesse dele, Dom Pedro, 
legaria seu corpo ao Brasil, como legou seu coração a cidade do 
Porto. 

Quando as crianças acordaram, de manhã cedinho, alegres e 
sorridentes, ficaram sabendo que tinham perdido a presença do 
pai amoroso e folgazão. O pai, misteriosamente, tinha desapare- 
cido durante a noite para nunca mais o verem! 

A entrada de Dom Tedro em Portugal lhe era defesa, porque 
aí reinava o usurpador como senhor absoluto. Fixou residência 
provisória em Paris onde deixou a esposa e a filha até a vitória 
definitiva sobre os absolutistas. Foi duas vezes a Londres, a ser- 
viço da causa. Voltando à Franca, aglutinou os emigrantes por- 
tugueses num só bloco, contratou os serviços de oficiais estrangei- 
ros, e a frente desse punhado de expedicionários, partiu de Belle 
Isle e navegou para a ilha Terceira, nos Açores, onde já o esperava 
o general Antônio José Manuel de Meneses, mais tarde duque da 
Terceira. 

A oito de julho de 1832, comandando menos de oito mil ho- 
mens, Dom Pedro desembarca na praia de Mindelo, norte de Por- 
tugal e, no dia seguinte, toma de assalto a cidade do Pórto. 

O cerco dessa cidade pelas tropas de Dom Miguel, cerco que 
durou mais de um ano, converteu-se numa epopéia que está à 
espera de um gênio de CamSes para o celebrar. Fome, peste, 
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penúria de dinheiro, desconfiança de muitos a respeito das inten- 
ções de Dom Pedro, inferioridade de forças comparadas com as de 
Dom Miguel, tudo isso foi superado pela resistência física e moral 
de Dom Pedro. Aliás, é bem que se registre, os miguelistas sempre 
foram superiores em soldados e recursos materiais. Além disso, 
contavam com o apoio de maioria da nação, representada pelos la- 
tifundiários, morgados, comércio e todo o clero assim secular co- 
mo regular. Do lado dos liberais, alinhavam-se mercenários es- 
trangeiros, intelectuais e toda a mocidade acadêmica. Uma mino- 
ria. 

A ação de Dom Pedro, durante o sanguinoso cerco, foi omní- 
moda, utJiqua, assombrosa. Transcrevo um trecho de Feliciano de 
Castilho, citado pelo Conde de Afonso Celso: 

"Eu o vi com estes olhos comer um pão duro entre os solda- 
dos, dormir na terra nua, agarrar no alvião para ensinar a cons- 
truir uma trincheira; vi ser preciso que um general, para retirá- 
lo de um ponto onde as balas choviam, o ameaçasse de prisão em 
nome da rainha. Estava no hospital, vi-o entre os feridos, atan- 
do-lhes as ligaduras, e consolando-os; no arsenal, ele encartucha- 
va a pólvora; nas baterias, amestrava os artilheiros; depois da vi- 
tória distribuía por suas mãos as distinções. " 

A tomada de Lisboa por uma coluna comandada pelo duque 
da Terceira e apoiada pela esquadra do almirante Napier, apres- 
sou a vitória dos liberais. O cerco do Pôrto foi levantado e Dom 
Pedro entrou em Lisboa triunfalmente. 

Exilado Dom Miguel, reconquistado o reino para Dona Maria 
11, Dom Pedro foi eleito regente durante a minoridade da filha. E 
aqui termina a série de títulos que teve em vida: Príncipe da Bei- 
ra, Regente do Reino do Brasil (1821), Imperador do Brasil (1822), 
Rei de Portugal (1826), Regente de Portugal (1834), Duque de 
Bragança. Guardou para si e Dona Amélia o tratamento antigo: 
"Suas Majestades Imperiais os Duques de Bragança." 

Os sofrimentos físicos e morais minaram o organismo do mo- 
ço. Sua função de regente foi efémera, porque, corroídos seus pul- 
mões por uma tuberculose que se diria galopante, teve de renun- 
ciar ao cargo. Esgotaram-se todas as energias do gigante. Faces, 
lívidas, edemaciadas. Olhos, esmaecidos e inexpressivos. Passos, 
zigue-zagueantes. Recolhido ao palácio de Queluz, o nosso ex-im- 
perador adivinhou que a chama se extinguia. Então, sem o ínl- 
peto dos dias idos, sem os impulsos do monarca de outrora, aguar- 
dou serenamente o desenlace fatal. 

No seu leito de morte, ainda mostrou ser o cavaleiro medieval 
que sempre foi. Mandou chamar um soldado raso que tivesse per- 
tencido ao exército do cerco do Pôrto, abraçou-o desfeito em lá- 
grimas e pediu-lhe que transmitisse o abraço a seus camaradas. 
O soldado, arrasado por esse ato de bondade de seu ex-coman- 
dante, saiu do quarto soluçando e, durante anos, sofreu crises 
nervosas. 
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Em pleno gozo da razão, Dom Pedro confessou-se. Rcebeu, 
piedosamente, o santo viático. Foi ungido duas vezes. Ao redigir 
c seu testamento, declarou que, tendo sempre vivido na fé católi- 
ca, nela desejava morrer. E mais: protestava crer em tudo quan- 
to ensina a santa Igreja e encomendava sua alma a Deus e à San- 
tíssima Virgem Maria, de quem sempre fora especialmente devoto. 

Assistido por Dom Marcos, bispo de Lacedemónia, e rodeado 
pelos familiares, que choravam, convulsamente uns, serenamen- 
te outros, expirou tranquilamente a 24 de setembro de 1834, pre- 
cisamente as 14 e meia horas. Morreu como morrem os predes- 
t,inados: arrependido dos pecados, unigido pela graca divina. Nas 
mãos de Deus. 

Sua morte teve grande repercussão no Brasil. O príncipe pe- 
ralta e estroina foi lembrado pelas pessoas idosas. O imperador 
elegante e corajoso, que desafiou a toda-poderosa maçonaria, ocu- 
pou páginas inteiras das gazetas. O partido restaurador, ou ca- 
iamuru, que desejava o regresso de Dom Pedro, dissolveu-se por 
falta de objeto. Evaristo da Veiga, um dos seus mais azedos ad- 
versários, escreveu lacrimoso necrológico do grande herói, de onde 
usurpo o trecho seguinte: "O ex-imperador não foi um príncipe 
de ordinária medida. A Providência Divina o tornou um ins- 
trumento poderoso de libertação do Brasil e de Portugal. Se exis- 
timos como corpo de nação livre, se nossa terra não foi retalhada 
em pequenas repúblicas inimigas, devemo-la a resolução que to- 
mou de soltar o primeiro grito da Independência." 

O professor reuniu os alunos das classes adiantadas e co- 
municou-lhes: "O Brasil acaba de perder o maior dos benfeitores 
que teve no decurso de sua história. Faleceu o Sr. Dom Pedro I, 
autor de nossa Independência e consolidador de nossa unidade na- 
cional. Fomos ingratos para com ele, mas um dia a História lhe 
fará justiça." 
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T E S E  

lIDENTIFICL% JÃO DAS FIGURAS DA TELA 
DE PEDRO AMÉRICO - O brado do Ipiranga 

Manuel Xavier de Vasconcellos Pedrosa 

A base em que se sustenta esta tese - o quadro do pintor 
Pedro América - é um documento histórico e não uma pura 
fantasia artística. 

Cabe-nos identificar as figuras. 
O pintor escreveu o opúsculo cuja folha de rosto reproduzi- 

mos por ser atualmente peça rara. A finalidade é defender-se 
de críticas que lhe foram feitas por leigos sobre a concepção 
da sua composição plástica, majestosa e agradável a vista dos 
contempladores. 

É assim que ele se explica: "Minucioso até o escrúpulo, fui 
duas rezes a São Paulo depois de compulsar na Biblioteca Na- 
cional, no Instituto Histórico e em Colecões particulares as obras 
nas quais alguma passagem me podia auxiliar; visitei a gloriosa 
Colina do Ipiranga em companhia do Sr. Barão de Ramalho, pre- 
sidente da Comissão do Monumento que ali se está erigindo. sob 
cujos olhos desenhei de diversos pontos o sítio que serviu de 
cenário no segundo e mais grandioso canto da rápida epopéia, 
assim como dias antes, acompanhado do arquiteto Dr. Thomaz 
Bezzi e de diversos outros diretores dos trabalhos do referido 
monumento, o havia feito em relação aos horizontes do lugar 
em que se passou o fato inicial, antes de reunir-se D. Pedro a 
sua Guarda de Honra. 

Eis uma confissão de que não se pode duvidar. Ele cita 
nomes de pessoas idôneas. 

Com o mesmo propósito de se preparar para a tarefa artís- 
tica a que se propunha - a feitura do quadro monumental para 
o palácio do Ipiranga - acrescenta o pintor: "Buscando pessoas 
que, pela idade ou pela ilustracão, já em diversas cidades da pro- 
víncia de São Paulo, já no Rio de Janeiro, podiam ilustrar-me, 
colhi noticias difíceis de haver de outro modo, e até consegui 
obter fardas, capacetes e outros objetos da época, os quais res- 
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taurados ou reproduzidos por hábeis artífices me serviram de 
modelo na confecção do trabalho." 

Nova afirmativa de escrúpulo profissional muito louvável para 
o autor. A esta segue-se outra mais interessante para os que con- 
cordarmos com a tese que ousamos apresentar ao Congresso da 
História da Independência do Brasil, aceitando de bom grado 
a honestidade do grande artista brasileiro. 

"Com licença das distintas famílias copiei retratos de alguns 
dos companheiros de D. Pedro, anotando as minhas cópias com 
diversas observações de pessoas que intimamente conheceram 
os retratos." Este trabalho preliminar é da maior importância para 
a sustentação da tese - o quadro de Pedro Américo é documento 
iconográfico útil a história. Ele se revigora com a seguinte infor- 
mação: "Nessa árdua tarefa fui várias vezes guiados pelo habilis- 
simo pincel de Mr. Barandier, cujas excelentes imagens, espalha- 
das pelas províncias de São Paulo e do Rio de Janeiro, ostentam 
o talento do pintor e o bom gosto dos que lh'as encomendaram 
naquela época. 

O Retratista mencionado por Pedro Américo foi muito co- 
nhecido nas rodas Sociais fluminenses. Viveu no Rio de Janeiro 
e faleceu em 1867. Muitos dos seus trabalhos de pintura foram 
expostos nos salões da Academia de Belas Artes na década dos 
40. Na Galeria Nacional há um retrato do Gen. Polidoro, Viscon- 
de de Santa Teresa, da autoria de Barandier. 

Mais uma vez o grande pintor ressalva a sua honra profissio- 
nal, dizendo: "de poucos porém dos representados no quadro 
afiançarei a semelhança, visto que as pinturas [os retratos] que 
consegui copiar são quase todos de data posterior a Independên- 
cia; e que em 1822 a maior parte dos servidores do fundador do 
Império, relativamente moços, usavam, como ele, bigodes (I), que 
rasparam com o andar do tempo, e mesmo como o Barão de 
'Pindamonhangaba, imediatamente depois da aabicação de D. 
Pedro I. 

Pedro Américo agradece ao Barão Homem de Me10 a apre- 
sentação que da sua pessoa faz a gente importante do interior, 
de quem colheu boas informações em alguns objetos de valor 
arqueológico. 

Nestes períodos da sua monografia, sob os quais nos arrima- 
mos, vamos procurar sustentar a tese - a tela O brado do Ipi- 
ranga é documento iconográfico útil a história, e tem neste mo- 
mento comemorativo do sesquicentenário da independência do 
Brasil, toda a atualidade, e deve ganhar aos olhos do povo um 
significado histórico. 

(1) Ob. cit. pág. 19. Afimia-se que S. M. fazia quesU.0 da bigode. 
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Diante da bonita tela, projetada nesta sala, façamos a iden- 
tificação das figuras que a compóem. 

Excluímos D. Pedro do nosso exame, por ser óbvio. Número 1. 
Seja-nos permitido deixar de lado a perlenga: a sua montaria 

era uma besta Gatiada e o pintor fê-lo cavalgar um cavalo mino 
tocado a escuro; a sua indumentária não era a que está na tela, 
era mais modesta; a sua fisionomia náo expressa a cara de quem 
acabava de sentir um mal-estar. 

O pintor o fêz com feições enérgicas que o momento pedia. 
As notícias que acaba de receber no alto da colina, exaltaram-lhe 
o ânimo. Não há dificuldades para a sua presença na iconografia 
examinada. A respeito dos outros é que há, e grandes. É o nosso 
problema para o qual pedimos a boa vontade dos nossos assis- 
tentes. 

São cerca de dez as figuras representadas: quem são eles? 
a nossa obrigação não é biográfica, o futuro de cada qual não 
nos pertence. 

Na primeira fila, logo atrás de D. Pedro, indo da esquerda 
p r a  a direita, está D. Luis de Saldanha da Gama (N.? 2), secre- 
tário itinerante do Príncipe regente. É um jovem cavaleiro cujo 
chapéu, discretamente erguido acima da cabeça, permite ver uma 
fisionomia distinta que encontra no retrato do 6.9 Conde da Ponte, 
Governador da Bahia, seu pai, uma semelhança facilmente dis- 
cernível pelo cotejo das duas figuras postas lado a lado, ressal- 
vada a diferença etária. 

A segunda figura (N.? 3 ) ,  colocada no centro da primeira 
fila, seria o Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, paulista autên- 
tico, idade madura, montado em belo cavalo castanho dourado, 
participante do governo provisório, amigo e hospedeiro do prin- 
cipe D. Pedro. Um sinal exterior, visível na tela, faz corroborar 
a nossa suposição: o seu cavanhaque, perceptível por baixo do 
seu braço direito erguido quase verticalmente sustentando o cha- 
péu. É a barbicha lendária dos antigos paulistas cognominados 
N'hó Fulano. 

A terceira figura (N.3 4), o que está na primeira fila, do 
lado direito, montado em belo cavalo branco, com o braço para 
baixo sustendo o chapéu, de fisionomia simpática, barba, coste- 
leta e bigode, seria o Coronel de Milicia (não da guarda de hon- 
ra) Antônio Leite Pereira da Gama Lobo, participante do gover- 
no provisório, a paisana, porque no retrato que dele havia e foi 
posto a disposição do pintor, era então um egresso da milícia: 
careca e negociante de animais de tropa. 

A quarta figura (N.? 5) está na  segunda fila que está mais 
a margem da estrada (os cavaleiros menos arrumados), no cen- 
tro, deve ser o roupeiro José Maria da Gama Freitas Berquó, 
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cuja fisionomia não é clara (não está desenhada); vê-se que é 
moço, alvo e pouco expansivo (naquele instante, porque na Corte 
ele foi sempre expansivo e da confiança do Príncipe e Imperador 
D. Pedro I). A sua montaria acha-se encoberta por vizinhos. 

A quinta figura (N.o 7 ) ,  é um tipo exuberante, bem vestido, 
blusão dourado, cartola, braço erguido, olhando para o Príncipe 
donde está, montado em belo animal baio, este rédea frouxa. 
Achamos que é o Chalaca, o criado de estimacão, Francisco Go- 
mes da Silva, que então se iniciava no serviço real. Tlnha na 
mão direita qualquer coisa que pode se admitir como sendo papéis. 

A sexta figura (N.o 10) é a de um cavaleiro com capa de 
viagem, prevenido contra o frio, com a fisionomia satisfeita, 
com a mão direita erguida e ocupada talvez com um chapéu. A 
sua montaria é um forte cavalo, de cor escura e estrela na testa. 
A sua figura é a que mais se coaduna com a de um viajante. 
Seria o Paulo Bregaro, correio ad hoe do Rio para D. Pedro em 
São Paulo. 

A sétima figura (N.9 11) é a do moço militar, fardado com 
a farda de oficial da milícia,'cuja farda posta em confronto com 
o modelo típico do uniforme da época (do qual damos um exem- 
plar) justifica a nossa suposição de que se trata da pessoa do 
Major Antônio Ramos Cordeiro, que acompanhou o estafeta Paulo 
Bregaro na sua viagem de grande responsabilidade. 

A oitava figura (N.9 8) não tem fisionomia; é marcada po- 
rém pelo seu chapéu bicórnio, ou eclesiástico, daí ter sido muitas. 
vezes fotografado como sendo o Padre Belchior Oliveira Pinheiro, 
amigo e companheiro e, dizem, confessor de D. Pedro nessa via- 
gem a São Paulo. 

Os outros dois vultos que se avistam na tela (Ns. 6 e 9) 
são figuras não desenhadas, notadas apenas pelos chapéus; atri- 
buímos por força de raciocínio singelo, são os dois criados do paço, 
João Carvalho e João Carlota, que a todo tempo estariam ao pé 
do seu Senhor, o Príncipe D. Pedro. 

Não temos nehum outro intuito ao apresentar este despre- 
tensioso trabalho ao juizo deste cenáculo, do que concorrer para 
que essa obra de arte popular como a tela famosa de Pedro 
Américo sirva ao nosso povo de motivo para admirar as persona- 
gens que participaram do mais importante episódio da nação 
brasileira, a sua Independência, e que nestes cento e cinqüenta 
anos se comemora com entusiasmo. 

-- - 

('1 Ver nwneração da folha transparente 



A PRINCESA LEOPOLDINA 

Carlota Pereira de Queiroz 

Faz 150 anos que o Príncipe D. Pedro, filho de D. João VI, 
Rei de Portugal e ex-regente do Brasil, quebrava os elos que nos 
prendiam à velha metrópole lusitana, com o seu grito de "Inde- 
pendência ou Morte!" 

Agora, mais de um século passado, já começamos a ter desses 
fatos uma visão de conjunto. 

Portugal fizera da sua colônia a sede de um reino. Foi a 
vinda de D. João VI ao Brasil que lhe deu um primeiro impulso 
de progresso. A permanência aqui, de uma familia real, centra- 
lizando um governo e fazendese transportar, em corpo e espírito, 
para uma terra privilegiada, que tinha todas as possibilidades, 
como o Brasil, não poàia deixar de influir na sua evolução. 

Cientistas, diplomatas, intelectuais, políticos, militares, artis- 
tas, para aqui transplantados, como elementos integrantes de 
uma verdadeira escola de preparação, em que se formou um 
chefe de Estado e de que resultou grande número de estadistas. 

"D. João VI  veio criar e realmente fundou na América um 
império", diz Oliveira Lima, "deixou o Brasil maior do que encon- 
trara". E foi nessas condições que o entregou ao Príncipe D. 
Pedro, para que fosse o seu novo regente. 

Com D. Pedro ficou no Brasil sua Digníssima Esposa, D. 
Leopoldina, Princesa da Casa $Áustria e "cujas preciosas qua- 
lidades", como escreveu Raffard, nos seus estudos sobre "Pessoas 
e Coisas do Brasil", elevadas sobre um trono, deviam fazer a 
glória da nação que tivesse a felicidade de possui-la". 

Herdeira de um passado, que é também nosso orgulho, ela 
honrou sobremodo o brazáo de sua família. Unindo-se a Casa 
Real Portuguesa, prestigiou a futura dinastia que deu origem, 
com a sua esmerada educação, a sua sólida cultura e as suas 
belas qualidades morais. 

"Virtudes domésticas, pureza e doçura de costumes, beleza 
d'alma e cultura de espírito" eram as excel6ncias com que pren- 
dava a Imperatriz um historiador da época, citado por Alberto 
Rangel, o qual, por sua vez, a dizia "dotada de boas letras". 
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"Se descernlos às virtudes domésticas" cita Raffard, do "Diá- 
rio Fluminense" de 12 de dezembro de 1826, por ocasião da sua 
morte, "S. M. se oferece em uma série nunca interrompida de 
fatos como esposa fiel, terna e extremosa, inseparável de seu 
Augusto Esposo, ainda apesar dos perigos e incômodos, de uma 
viagem marítima; como máe carinhosa, de lindos e inocentes 
Filhos, que tão queridos tinha e tão mimosos; como Soberana 
afável e generosa, vencendo com a meiguice do seu coracão a 
abundância dos seus dons, edificando pela sua piedade, pelo 
respeito as cerimônias da Religião; e mostrando constantemente 
a inesgotável bondade do seu coracão aberto sempre ao desvalido 
e ao necessitado." 

Com todo esse cabedal, a Princesa Leopoldina foi um esteio 
poderoso para a Casa Imperial que nela teve sua origem. 

"Faria a fortuna deste Império e a inveja de todos os outros" 
diz ainda o mesmo cronista do "Diário Fluminense". 

Como princesa, esposa, mãe e soberana, culta e exemplar, 
ela aliou todas as virtudes da Mulher. 

A sua simpatia pela causa da independência, tantas vezes 
assinalada por cronistas da época e mesmo posteriores, não foi 
a única contribuicão que deu a conquista da nossa nacionalidade". 

É preciso que se diga" escreve o Dr. João Romeiro, "que nos 
conflitos entre Brasil e Portugal, e é muito sabido, D. Leopoldina 
se mostrava sempre inclinada para o nosso lado, chegando mui- 
tas vezes a defender a causa do Brasil com um desembaraço 
pouco comum ás pessoas do seu sexo". 

"Testemunha ocular". escreveu Drumond, citado por Oliveira 
Lima, "posso asseverar que a Princesa Leopoldina cooperou vi- 
vamente, dentro e fora do pais, para a independência do Brasil. 
Debaixo deste ponto de vista: o Brasil deve a sua memória gra- 
tidão eterna". 

Mas. a sua vida fugaz pouco pcderia ter influído na nossa 
História. se, na análise dos fatos, levássemos em conta apenas o 
fator tempo. Hoje, um século passado, sentimos que essa influên- 
cia foi grande e podemos afirmar que não é só por esse trabalho 
de colaboracão direta. que devemos "gratidão eterna a sua me- 
mória" 

A sua figura evocada é alguma coisa mais do que uma sin- 
gela homenagem pessoal, porque nela cultuamos todo um passado. 

A Imperatriz Leopoldina devemos principalmente pelo muito 
que nos trouxe e pelo muito que nos legou. Princesa de nobre 
estirpe e de esmerada educação. Soberana bonissima, ela foi tam- 
bém a mãe de Pedro 11. Dela se originou a Família Imperial 
Brasileira. E a significaçâo do seu papel como Regente, e como 
Imperatriz do Brasil é tão marcada, que a mesma. crônica do 
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jornal da época, em que se fazia o seu elogio fúnebre e a que 
já me referi, assim concluía: "Nós a vimos em todas as ocasiões 
tomar parte nos nossos júbilos, nos nossos pesares, nos nossos 
receios. 

Em suma, S. M. I. apareceu em toda a parte como a Pri- 
meira Brasileira, por dever, por hábito e por afeto". Fora a pri- 
meira dama do Brasil. 

Dir-se-ia que estes despojos augustos, aqui permanecendo, 
continuam a sua obra, porque despertam ainda hoje os mesmos 
sentimentos de brasilidade que a animavam. 

Além disso, ela foi a "cellula mater", responsável pela trans- 
missãri da vida à nova dinastia nascente. A sua influência foi 
ta:vez a mais duradoura, porque atravessou mais de uma geração. 

Não queremos com essa afirmativa desmerecer nos Andradas 
o justo prestígio de que gozam na formação da nacionalidade 
brasileira. E nem negar a D. Pedro, com o seu temperamento 
impetuoso, o golpe decisivo que ~ s i t i v o u  a nossa independência. 

Mas, eles tiveram a felicidade de fundar uma Nação que já 
tinha uma casa reinante constituída, que já possuía uma princesa 
digna de um reino, pela glória das suas tradições, pela nobreza 
das suas virtudes. E o Brasil passou assim insensivelmente de 
colônia a Império. 

Regente e mãe, o seu primeiro cuidado sempre foi a sua 
pequena família. 

"Em janeiro de 1822, refugiada com seus filhos na Fazenda 
Santa Cruz, nas vizinhanças de Sepetiba, para escapar às per- 
turbações e os incómodos que lhes poderiam causar a subleva- 
ção das tropas portuguesas, sob o comando de Jorge de Avilez", 
como narrava uma testemunha da época, o Barão de Pindamo- 
nhangaba, e que nos foi transmitido pelo seu descendente Dr. 
João Romeiro, "ela foi ao encontro de uma comissão de delegados 
de São Paulo, que vinha com uma representação para o Regente". 

E, depois de se haver afastado, seguindo o caminho de Santa 
Cruz, voltou a galope para ihes dizer que experimentaria muito 
prazer, se quisessem ir conhecer os seus brasileirinhos (referindo-se 
aos filhos) acrescenta o cronista. 

Eram estes a Princesa Maria da Glória e o primeiro Príncipe 
varão D. João Carlos, então com pouco meses de idade e que 
faleceu logo após, 1822. 

Essa denominação valia por uma afirmação de nacionalida- 
de. Referindo-se aos filhos nesses termos, a então Princesa revela 
já uma exata compreensão da alta responsabilidade que lhe cabia 
como Regente do Brasil. Foi uma antevisão, foi uma profecia, 
foi a perspectiva de um futuro, que não se fez esperar muito 
tempo. 



Não fosse essa capacidade de prever da Princesa Leopoldina 
e tavez o destino dos seus filhos e da futura Casa Reinante 
tivesse se orientado de outra forma. Foi a sua permanência no 
País, o seu interesse pelas coisas que lhe diziam respeito, que de- 
cidiram da sorte da futura Família Imperial, garantindo-lhe um 
trono. 

Impregnado desse mesmo espírito, nasceu, em 1825, o prín- 
cipe imperial D. Pedro 11, herdeiro da Coroa e que já teve a 
ventura de nascer numa Pátria livre - era brasileiro de fato. 
Graças a essa continuidade de governo, para que muito contri- 
buiu a presença feminina, o Brasil evoluiu diferentemente de 
quase todos os países americanos. E conta na sua história um 
legado de tradições que lhe dá muito realce - o Brasil Império. 

Apesar da diversidade de origem a Princesa Leopoldina, inte- 
ligente e culta, de coração boníssimo, sentiu e compreendeu o 
país que a acolhia e que fez dela mais tarde a sua Imperatriz. 

Vencendo, talvez, um sentimentalismo que não podia deixar 
de existir numa alma feminina, desligando-se de um complexo 
afetivo, que devia ser muito forte, pelo seu passado, ela conse- 
guiu fazer do Brasil o seu centro de interesse porque ele era a 
Pátria de seus filhos. 

Essa é a grande obra da Imperatriz Leopoldina e pela qual 
lhe tributamos gratidão eterna. Quando se disse "mãe dos prín- 
cipes brasileirinhos" ela lançava as bases da futura nacionali- 
dade brasileira. 

Adoecendo inesperadamente, preces públicas, promessas e 
procissões, pediram a Deus pelo seu restabelecimento. Mas, foi 
tudo em vão. No dia 11 de dezembro de 1826 veio a falecer, no 
Palácio da Imperial Quinta da Boa Vista e foi sepultada no con- 
vento dlAjuda, a Senhora D. Leopoldina de Habsburgo, primeira 
Imperatriz do Brasil. 

Dir-se-ia que, a voz da Pátria reconhecida, os seus despojos 
despertam, como por encanto. Encerrados neste sacrário, como 
relíquia preciosa, eles praticam o milagre de restituir ao Brasil 
uma de suas glórias. 

E, como a bela adormecida da lenda, que revive todo o seu 
esplendor, depois de um sono secular, a Imperatriz Leopoldina 
ressurge no cenário histórico do Brasil, venerada e admirada por 
todos os brasileiros". 



O PADRE JOÃO MANUEL. SEU VICARIATO 
EM AMPARO (NOTAS PARA UMA BIOGRAFIA) 

Nasceu o Padre João Manuel de Carvalho nos arredores de 
Natal, capital do Rio Grande do Norte, no dia 26 de dezembro de 
1841, sendo seus pais o Capitão João Manuel de Carvalho, homem 
humilde, lavrador, com casa de farinha, e que além disso fabricava 
foguetes e outras peças pirotécnicas, e de D. Ana Quitéria de Moura 
Carvalho. 

Depois de seus primeiros estudos naquela cidade, matriculou-se 
no Seminário de Oliida, dali se transferindo para o do Maxanhão, 
onde se ordenou em 8 de dezembro de 1867. 

Demonstrando acentuada vocação para o jornalismo, fundou 
em Natal, ainda como seminarista, o jornal O Recreio, a primeira 
publicação de caráter literário que a província conheceu. 

Depois de ordenado, participou da política de sua terra como 
deputado provincial no governo de Gustavo Adolfo de Sá e, em 
1868, no governo de José Marinho da Cunha, ocupou o cargo de 
diretor geral da Instrução. Também em 1876 e 1877 serviu como 
deputado provincial. 

Na política conservadora rio-grandense, João Manuel perten- 
cia ao grupo "gameleira" da Praça da Alegria, enquanto a outra 
facção integrava o grupo da "botica" do Amorim. 

(Durante certa época, foi conhecido em sua terra natal pelo 
apelido "Padre Locomotiva", pelo fato de ter sido seu nome dado 
a uma das máquinas da Estrada de Ferro Nova Cruz). 

Antes, porém, no Rio de Janeiro, em 1870, redigiu, como seu 
proprietário, a folha política conservadora Quinze de Julho. Tra- 
balhou no Correio Mercantil, também no Rio, onde escrevia a prin- 
cípio sob pseudônimo, e foi durante algum tempo cronista parla- 
mentar. Entre 1872 e 1876, escreveu em A Nação. 

Vigário da Candelaria, de fevereiro de 1872 a março de 1874, 
e presidente do coro da mesma Irmandade, dedicou-se,, ainda, ao 
magistério. Orador sacro, também pregava em Petrópolis, onde as 
cronicas registram ser grande apreciado. 
I2 eleito pela primeira vez deputado geral pelo Rio Grande do Norte 
para a legislatura 1873-1875. 
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Após o chamado golpe de Estado de 1868, assume o poder o 
partido conservador, cabendo a Itaboraí a Presidência do Conselho. 
Foi sucedido por Pimenta Bueno, que entrega o poder a Rio Branco 
em março de 1871. Dissolvida a Câmara, as novas eleições não são 
favoráveis ao autor da Lei do Ventre Livre, pois a eleição de Sil- 
veira Martins e de toda bancada liberal gaúcha, acrescida da vitória 
de Martinho Campos em Minas Gerais, aumentaram de muito as 
hostes oposicionistas. 

É a essa legislatura que João Manuel vai pertencer, precedido 
da fama conquistada na tribuna sagrada e no jornalismo partidá- 
rio, cerrando fileiras ao lado de Rio Branco. 

Além do Pe. João Manuel, encontravam-se na Câmara mais 
três sacerdotes: Monsenhor Pinto de Campos, os padres Siqueira 
Mendes e Morais Rêgo, deputados por Pernambuco, Pará e pelo 
Piauí. 

João Manuel chama a atenção da Câmara ao discursar sobre 
um caso eleitoral, provocando irônico reparo de Silveira Martins 
que o sucedera na tribuna: 

"Já eu posso parecer moderado aos olhos da maioria, 
que acaba de ver tão colérico um ministro do Evangelho, 
quando devia ser, como o seu divino modelo, manso e 
pacífico de coração." 

Doloroso incidente, jamais presenciado no Parlamento do Im- 
pério, ocorreu no dia 18 de abril de 1873, ao atritar-se pessoalmente, 
em desforço físico, com seu colega Francisco Belisário Soares de 
Sousa, ilustre político fluminense, na ocasiâo em que, na compa- 
nhia de Rocha Leão, procurava subir as escadas do edifício da Ca- 
deia Velha. Belisário agrediu o Padre com um chicote que trazia 
escondido em sua sobrecasaca, atracando-se os dois adversários. A 
desavença originara-se de uma crítica feita a uma emenda apresen- 
tada pelo Pe. João Manuel ao orçamento. 

Na mesma legislatura, repercute na Câmara a chamada Quas- 
tão Religiosa, iniciada em 1872 e só terminada em 1875. Decorria 
ela de um ato do jovem bispo de Olinda, o capuchinho D. Vital 
Maria Gonçalves de Oliveira, proibindo a realização de uma missa 
na igreja de São Pedro, promovida pela Maçonaria, que aniver- 
sariava. Não só esse prelado, mas também o bispo do Pará, D. An- 
tônio de Macedo Costa, mfreram condenação judicial e prisão, só 
mais tarde comutada. 

João Manuel toma posição contrária aos bispos, justificando 
a ação do Estado. 

Fala com serenidade e eloquência. Que ao bispo de Olinda cabe 
a responsabilidade do conflito, que "traz presos e suspensos todos 
os espíritos e inquietas todas as consciências católicas". Acrescenta 
que "não será jamais por estes meios de extremo rigor e severidade 
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que se colherão os benéficos frutos da conversão das almas. A nos- 
sa religião é toda de paz e brandura, de conselhos, de amor e de 
afeto; é, como diz São Paulo, o reino da persuasão." 

Finda a legislatura, João Manuel dedica-se quase que exclusi- 
vamente ao jornalismo, só voltando para o Parlamento, como depu- 
tado geral, na última legislatura do Império, cujo ponto memorá- 
vel é a sessão de 11 de junho de 1889, na qual teve projeção ímpar. 

"Era João Manuel uma figura simpática de homem, rosto 
moço, cabelo espesso bem grisalho", segundo o descreveu Viriato 
Correia em artigo publicado na Revista da Semana (1). "Não é 
nome de grande fulgor na  oratória parlamentar, mas o povo ouve-o 
sempre com agrado. fi um orador eloquente, cheio de imagens flo- 
ridas, voz timbrada e fogosa, muito ao gosto da época". 

Carlos Pontes (2) aponta-o como "de boa estatura, desempe- 
nado, com uma romântica e basta cabeleira, de fisionomia audaz 
e simpática. . . ". 

Na Capital Paulista (3),  lemos: 

"um homem bonito, alto, moreno, de cabeleiras caídas 
sobre os ombros e brancas, o padre João Manuel possuía 
um todo agradável e puramente simpático". 

Possuía um perfil belo 

"tão parecido com o do velho cardeal Richelieu". (4). 

O jornalista campineiro Henrique de Barcelos descreve o pri- 
meiro encontro que tivera com o Pe. João Manuel, traçando-lhe 
o perfil físico: 

"era um homem alto, a quem a severidade da batina 
preta acrescentava alguma coisa de solene. Considerei- 
ihe a fronte vasta que reflete a vastidão do pensamento; 
o luminoso olhar prescmtador e perspicaz; os longos ca- 
belos brancos que figuram de uma como aureola aquela 
fronte; a boca rasgada, simultâneamente risonha e gra- 
ve, em que transparece um não sei que de irônico. Um 
conjunto enfim que atrai e que se faz respeitar; o preciso 
para angariar simpatias inteligentes e amedrontar as 
nulidades pretenciosas que temem os homens superio- 
res". (5). 

1. Rio de Janeiro, s.d.. 
2. Correio da iifanha, Rio de Janeiro, S. d.. 
3. São Paulo, 1900, 1 . p  ano, pág. 2. 
4. Carlos Ferreira. Cidade do Amparo. Amparo, 31-5-190,3. 
5. Correio de Campinas. Campinas, 12-12-1894. 
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No artigo que escreveu sobre o Padre Joáo Manuel, Assis Cintra 
assim o retrata: 

"Aparecia na Câmara com batina de seda, meias de seda, 
sapatos de fivela de ouro, e usava um perfume forte que 
deliciava o olfato de seus colegas com o cheiro de rosas. 
Usava uma cabeleira a nazareno, que lhe dava um as- 
pecto efeminado. Mas esse padre nada tinha de efemi- 
nado, pois era valente, corajoso, intemerato, tendo tido 
várias perlengas com colegas e esbofeteou um deles, em 
pleno recinto da Câmara, por tê-lo chamado de Adonis". 
(6). 

Sua figura sempre se destacou nas reuniões sociais de que 
participava no Rio de Janeiro, sobressaindo-se no apuro do trajar, 
algumas vezes vestindo-se a secular. Seu trato amável e social 
esplendia nos salões da famíiia Drago, cujo chefe, brigadeiro Ma- 
nuel Pedro Drago, proporcionava a amigos periódicas reuniões 
musicais, na rua do Areal, mais tarde rua Moncorvo Filho, onde 
também residia o Padre João Manuel. 

Possuiu um landau, que hoje se encontra no Museu de OUG 
Preto. 

Luís da  Câmara Cascudo transcreve, sobre o Pe. Joáo Manuel, 
o seguinte trecho: 

"Sua popularidade intensa era devida ao mesmo nível 
entre ele e seus eleitores. O padre Joáo Manuel possuía 
todos os vícios e virtudes nordestinas. O desinteresse, a 
generosidade, a coragem, a loucura patriótica, o arrojo, 
a honestidade pessoal, a inteligência viva, clara, duma 
extrema plasticidade, reluzente e brilhante como um flo- 
rete, eram-lhe características. Também a combativida- 
de quase agressiva, o descaso pelas circunstâncias que 
pediriam outra linguagem, o emprego de vocabulário 
chulo, delicioso de pitoresco e colorido mas descabido, a 
sem-cerimônia com que aproveitava uma sessáo de se- 
mana santa para dizer desaforos aos adversários.. ." 

Acrescenta o articulista que era 

"orador abundante, não era cuidado nem elegante. Res- 
pondia bem mas quase sempre confundia o insulto com 
veemência." (7). 

6. A Gamta. Sác Paulo, 30-3-1948. 
7 .  A Rquiblica Natal. 15-12-1938; Cascudo não revela o autor do artigo 

citado. 
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O seu propósito de discursar na Câmara, fazendo profissão de 
fé republicana, transfigurava, e o seu amigo e chefe João Alfredo 
procurava dissuadí-10 desse gesto, através de um diálogo que a 
História transmitiu: 

'I- Que se dirá, ?A vista das nossas relações? 
- Digam o que quiserem! Ficarão, depois, sabendo que 
só obedeci à minha própria inspiração.. . 
- iE então inabalável o seu propósito? 
- É. . . E nem mesmo Vossa Excelência, a quem tanto 
prezo, e cuja autoridade exerce sobre nós tanta influên- 
cia, é capaz de demover-me de uma resolução tão firme- 
mente assentada.. . 
- E por que modo pretende manifestar-se? 
- Da tribuna, na apresentação do novo Ministério, seja 
qual for a feição do seu programa.. ." 

Na sessão de 11 de junho de 1889, que se tornaria histórica, 
João Manuel procura o Presidente da Câmara, Barão de Lucena, 
pleiteando sua inscrição como orador no dia, o que lhe foi negado, 
a princípio, sob a alegação de estarem esgotadas as inscrições. So- 
mente depois de tomar conhecimento do propósito do Pe. João 
Manuel é que Lucena considerou-o inscrito. 

Nas redondezas da Câmara dos Deputados fervilhava uma 
multidão, enquanto que, no edifício da velha cadeia, o povo se 
acotovelava. Muita expectativa em torno da apresentação do novo 
gabinete liberal, chefiado por Ouro Preto. 

Os novos Ministros são introduzidos, e logo após, Ferreira 
Viana, que pertencera ao Ministério anterior, expõe a queda do 
gabinete que integrava. 

Em seguida, Ouro Preto apresenta os novos titulares, sendo 
aparteado pelos conservadores. Procura responder aos seus adver- 
sários, concluindo: 

"Não ouso esperar, e menos ainda pedir a confiança da 
Câmara dos senhores deputados. Apenas solicito os 
meios de governo, necessários para a marcha dos negó- 
cios públicos que não podem ser recusados a um gover- 
no legalmente constituído." 

O deputado conservador maranhense Gomes de Castro du- 
rante meia hora critica e ridiculariza a composição do novo Minis- 
tério, provocando hilariedade. 

A seguir, com sensação, Cesário Alvim, deputado mineiro, de- 
clara que, na ocasião em que seu partido assume o poder, ele rom- 
pe com todos seus compromissos e adere aos ideais republicanos: 
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"Vou militar em campo mais adiantado que o do meu 
partido. Vou adiante dos meus correligionários. Vou dei- 
xá-los para consagrar-me a causa da democracia pura." 

Substitui-o na tribuna o Padre João Manuel, que inicia seu 
discurso dizendo: 

"os últimos acontecimentos políticos que todos nós temos 
testemunhado, se por um lado devem causar no espírito 
público as mais sériaç apreensões e produzir a mais viva 
impressão no ânimo dos brasileiros, por outro lado de- 
vem enche-los do maior júbilo, despertando-lhes ao mes- 
mo tempo as mais gratas esperanças pelos futuros des- 
tinos de noçsa pátria. Tudo está indicando evidente- 
mente que este país fadado por Deus aos mais gloriosos 
destinos, em breve passará por transformações profun- 
das e radicais, e que as velhas instituições, que nos têm 
humilhado, tendem a desaparecer deste solo abençoado, 
onde não puderam consolidar-se nem produzir frutos 
benéficos. . . Tudo é confusão e anarquia: confusão na 
ordem social, anarquia na ordem política. Mas tenho 
fé em Deus que deste caos medonho, em que se deba- 
tem inanes, se estorcem agonizantes os restos de uma 
monarquia moribunda, há de surgir a luz, essa luz suave 
e esplêndida da liberdade e da democracia.. . 

Prossegue sempre em criticas severas, provocando manifesta- 
ções calorosas de apoio. E termina sua oração, numa algazarra de 
vivas e morras que os tímpanos não conseguem abafar: 

"Não tardará muito que os brasileiros, jubilosos, saudem 
com entusiasmo O alvorecer da aurora brilhante da re- 
generação política e social. Não tardará muito que nes- 
te vastíssimo território, no meio das instituições que se 
desmoronam, se faca ouvir uma voz nascida espontânea 
do coração do povo brasileiro, repercutindo em todos os 
ângulos deste grande país, penetrando mesmo no seio 
das florestas virgens, bradando enérgica, patriótica e 
unanimemente: abaixo a monarquia e viva a República". 

- "Acabei de assistir o discurso do Padre Gregoire na Conven- 
cão Francesa", disse o bispo do Pará, presente à sessão. 

Dos curiosos episódios ocorridos na ocasião, Viriato Correia 
salienta um deles. Que Floriano Peixoto, presente à paisana, assim 
se dirigira ao capitão Serzedelo Correia, que, aos gritos de "Viva a 
República", agitava o seu quepe: 

"Como isto está indo depressa, Capitão!". 



Segue-se a réplica de Ouro Preto, cujas palavras mal são 
ouvidas: 

"Viva a República, não! Não e não! É sob a monarquia 
que temos obtido a liberdade de que gozamos e que ou- 
tros países nos invejam. E podemos mantê-la com ampli- 
tude suficiente para satisfazer as aspirações do povo 
mais brioso. Viva a Monarquia, sim! Forma de governo 
que a imensa maioria da nação abraça; e a única que 
pode fazer a sua felicidade e a sua grandeza." 

Terminada a sessão, Ouro Preto levou ao Imperador o decreto 
de dissoluçáo da Câmara, resultando em novas eleições a 31 de 
agosto para a legislatura de 1890, as quais ficaram sem efeito em 
virtude do golpe de 15 de novembro. 

A imprensa monarquista não perdoou a João Manuel o dis- 
curso que provocara a dissolução da Câmara, destacando-se o "Diá- 
rio Mercantil de São Paulo, dirigido por Eduardo Salamonde. Esse 
mesmo jornal publicaria pouco tempo depois um telegrama, inves- 
tindo contra a honra de João Manuel, que não demorou em repelir 
o ultraje em artigo publicado no Correio do Povo, Rio de Janeiro, 
de 14 de setembro de 1889. 

A veemência do rebate, que esteve A altura da injúria, legou- 
nos, também, o seu auto-retrato: 

"julgam-me sem dúvida pelas aparências, porque não 
tenho a compostura hipócrita de um beato, nem tomo 
ares estudados de santarrão; julgam-me pelo meu trato 
social, pelo meu caráter franco, pela minha fisionornia 
prazenteira, pelo meu gênio expansivo e muitas vezes 
brincalhão. Não consinto que os salteadores da honra me 
roubem o tesouro que tenho acumulado durante 23 anos 
de sacerdócio. Minha fé católica é inabalável. Fiz-me 
padre por vontade e inspirações próprias quando podiam 
imperar em mim paixões mais ardentes, e não será hoje 
que descambo para o ocaso da vida, com a cabeça em- 
branquecida pelos gelos da idade, que hei de abjurar a 
religião de meus pais, de cujas verdades nunca duvidei, 
e cujas doutrinas são a consolação e conforto de minha 
alma." (8). 

A convite de Sampaio Ferraz, o Padre João Manuel passa a 
escrever no Correio do Povo, onde também iria colaborar Alcindo 
Guanabara. Descontente com os primeiros atos do governo Repu- 
blicano, rompe com este e com o jornal. 

8 .  Oorreio Amparem. Amparo, 8-1-1891. 
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Integrava João Manuel a multidão que se dirigiu à Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro a fim de assistir à lavratura da Ata 
da Proclamação da República, por iniciativa de Jose do Patrocínio. 
Mas, pouco tempo depois desse sucesso na Câmara Municipal, con- 
fessava ao Barão de Muritiba que 

"ficara envergonhado por se achar em semelhante com- 
panhia. . . " (9). 

Indo assistir a uma festa popular dias depois da Proclamação 
da República, João Manuel ali se apresentou radiante, à secular, 
fraque, cartola, plastron; mas, ao voltar para casa, notando a 
falta do camafeu que lhe ornava esta última peça, declarou: 

"Querem ver que a República começou furtando?" 
É dessa época, 14 de dezembro de 1889, o seu artigo, em forma 

de manifesto, declarando seu afastamento da política e reversão 
ao clero. (10). 

Com efeito, em substituição ao Padre Pedro Maria D'Amato, 
é nomeado Vigário (encomendado) do Amparo, Estado de São Pau- 
lo, por provisão de 18-2-1890, cuja posse ocorreu no dia 23 do mesmo 
mês. Ali ficaria at6 o dia 29-9-1898, quando lhe foi concedida carta 
discessorial. 

Foi acolhido com respeito e admiração, tendo em conta o seu 
papel na sessão de 11 de junho de 1889 e seu justo renome como 
orador sacro e jornalista combativo. 

Sabia-se, finalmente, que o novo vigário era pessoa impetuosa e 
destemida, mas franca e leal, não sabendo responder, ou mesmo 
reprimir, o que lhe brotava da inteligência e do coração. E até vio- 
iento, diante de afrontas e injúrias que visavam macular-lhe a hon- 
ra. (Hoje se diria dele ser um "temperamental", o que não lhe im- 
pediu o rigoroso cumprimento dos deveres sacerdotais). 

"O padre tem um enorme coração, uma natureza afe- 
tiva e amorável. A maior parte dos homens da sua pre- 
dileção estava na política e no partido conservador. Ele 
fez-se por isso político e partidário. 
Caráter aberto e decidido, o Pe. João Manuel não se me- 
tia em coisa nenhuma para explorar. Todo o seu cuidado 
estava em sondar onde estavam o amigo e o perigo. Era 
natural que essa alma cheia de dedicação e de abnega- 
ção passasse por grandes decepções. Basta acentuar este 
fato; nunca passou de deputado, nunca transigiu com os 
seus princípios nem com a honra do seu partido." (11). 

9 .  Heitor Lyra. História da Queda do Império. São Paulo; Ed. Compa- 
nhia Editora Nacional, 1964, 2.9 volume, pág. 363. 

10. Pe. JoZo Manuel. Reminidneias. Amparo, Tipografia do Correio 
Amparense, 1894, pág. 24. 

11. Flavius; Correio Paulistano. São Paulo, 14 de fevereiro de 1890. 
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João Manuel cuidou, desde logo, da restauração da Igreja Ma- 
triz, introduzindo-lhe melhoramentos. Um deles não conseguiu le- 
var a cabo, por se tratar da construção de uma torre de proporções 
incomuns, capaz de alcançar a visão de localidades circunvizinhas, 
e que a Câmara Municipal considerou um perigo para a segurança 
pública. Disto resultou um atrito do Vigário com a Corporação, a 
quem apontou, em artigo na imprensa, como "inimiga da igreja e 
da religião, inspirada por espírito satânico". Acrescenta ainda: 

"Revoltado com essa decisão estupidamente caprichosa, 
retrai-me, maldizendo essa corporação retrógrada." 

No seu longo vicariato, transformou a Igreja Matriz numa das 
mais ricas de sua época, e criou ainda associações religiosas, pro- 
curando dar maior desenvolvimento à vida espiritual da Paróquia. 
Ainda que resultando em incidentes diversos, alguns de gravidade, 
manteve a disciplina na Matriz, onde reinava respeito e ordem. (A 
irreverência popular denominaria de "jardim", "horta" e "pasto", 
os lugares determinados para a localização dos fiéis, segundo o 
grau social de cada um, nas solenidades e ofícios religiosos). 

Para seus acólitos, procurava filhos de pessoas gradas, de edu- 
cação mais aprimorada. Entre outros, no Amparo, figuravam dois 
de seus parentes, que mais tarde tiveram projeção nos meios jurí- 
dicos do país, o jurisconsulto Carvalho Santos e o Desembargador 
João Manuel de Carvalho, que serviu no Tribunal de Vitória, Espí- 
rito Santo. 

Grave incidente provocou ele em cerimônia da Semana Santa, 
não permitindo que a esposa de respeitável comerciante de origem 
italiana permanecesse com um véu sobre a cabeça, daí resultando 
que a Guarda Nacional, que se encarregava da condução do pálio 
e formava uniformizada, prestando honras militares, durante a 
procissão, se abtsivesse dessa tradicional cerimônia, solidarizando- 
se com a ofendida. 

Introduziu na cidade o uso de quermesses beneficentes, fazendo 
construir, em maio de 1890, dois artísticos quiosques no largo fron- 
teiriço a Matriz, os quais, misteriosamente, foram queimados du- 
rante uma madrugada. Quando a esperada novidade parecia ter 
fracassado, diante do desastre, o Padre João Manuel, prontamente, 
comunica ao povo que a quermesse continuaria dentro da própria 
igreja. E assim aconteceu, com espanto geral, constituindo em su- 
cesso o resultado obtido. 

Durante tais festejos, ocorreu o episódio então conhecido pelo 
nome de "O Boneco Preto", merecedor de comentários e críticas da 
imprensa da Capital e do Rio de Janeiro. 

Frequentava Amparo, por essa época, a família do Sr. Bene- 
dito Narciso, comissário em Santos, a qual ofereceu alguns brindes 
para a quermesse, inclusive um boneco representando um "13 de 
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Maio", de bom tamanho, rigorosamente metido em um fraque, com 
cartola e lornhão, movido por engenho mecânico que lhe empres- 
tava movimentos diversos e até a colocação de um charuto na boca. 
Tratava-se, como mais tarde se soube, de peça de valor, curiosa e 
original, já exposta em Santos, com admiracão pública, na vitrina 
da casa de Augusto Freire. 

Sucede que, por razões particulares, que não interessam a esta 
narrativa, o sr. Benedito Narciso não quis figurar como doador do 
boneco, fazendo-o em nome das filhas do Sr. Pedro Pastana. 

De posse desse objeto, o Pe. João Manuel, usando de artifícios, 
faz constar que prendera na sacristia da Matriz um atrevido e pre- 
tencioso 13 de Maio legítimo, de carne e osso, a fim de obrigá-lo a 
trabalhar gratuitamente nas obras projetadas, bem assim que o 
mesmo só seria posto em liberdade mediante resgate em dinheiro. 

Enquanto a pilhéria, isenta de maldades, fazia recolher aos 
cofres da Matriz apreciável quantia, a notícia a respeito do fato era 
transmitida para fora de maneira diversa, mal interpretada por al- 
guns que viam nos gestos do Vigário uma renegação aos princípios 
republicanos e abolicionistas, fazendo prender arbitrariamente um 
cidadão de cor preta. Houve até quem afirmasse que a notícia de- 
turpada não era estranho o próprio Vigário, então desgostoso com 
a República nascente e seus chefes, e que procurava se divertir com 
a reação que o caso provocaria e efetivamente provocou nos meios 
políticos. 

Até o Correio Amparense, a quem o Pe. João Manuel empres- 
tou durante muito tempo a colaboraçáo de sua pena jornalística, 
maliciosamente encarregou-se de divulgar a "arbitrariedade prati- 
cada" em longo noticiário sob o título "Atos de violência e de hu- 
manidade": 

"O Revmo. Vigário da Freguezia, Pe. Joáo Manuel, em- 
bora dominado por nobres e elevados sentimentos, acaba 
de praticar um ato de violência, que lamentamos até 
certo ponto, mas que não deixa de merecer justos aplau- 
sos por parte de quem sinceramente se interessa pelo en- 
grandecimento desta terra.. . E como o Revmo. Vigário 
cometera aquele atentado no louvável empenho de apro- 
veitar os servicos do elegante preto para as obras da 
Matriz, as generosas caixeiras, inspiradas pelos senti- 
mentos de humanidade e de piedade cristã, resolveram 
aplicar o produto do resgate ao mesmo fim religioso. A 
rifa terá lugar com toda solenidade no dia 1." de junho. 
as 2 horas da tarde, no mesmo ponto em que se deu o 
ato de violência, afim de que o ato de humanidade tenha 
mais mérito e mais realce." (12). 

12. Correio Amparense. Amparo, 30-5-1890. 
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Depois disto, a reação. 
Antônio Bento, chefe abolicionista, surge pela imprensa pau- 

listana, verberando o ato do sacerdote amparense, ao mesmo tempo 
que é solicitada a intervenção, junto ao governo de Deodoro, da 
Confederação Abolicionista do Rio, afora a reunião de José do Pa- 
trocínio, Nabuco, Conselheiro Dantas e outros. 

A imprensa do Rio, por sua vez, afoita, abre baterias contra o 
autor da brincadeira, verdadeira armadilha aos desafetos políticos 
do Padre, que, poucos dias depois da Proclamação da República, 
dela se desiludira, atacando os seus primeiros chefes. 

Tudo finalmente esclarecido e de maneira satisfatória para o 
Vigário: dinheiro para as obras da Mat,riz e desaponto para os seus 
precipitados críticos. 

Também serviu de veiculo para desabafos pessoais alguns de 
seus sermões. Assim é que, em certa oportunidade, magoado com 
alguém que o chamara "Rato Branco", (referência aos seus longos 
cabelos brancos) utiliza-se do púlpito para estender sua repulsa a 
toda uma cidade chamando-a "terra de caipiras", "gente que não 
conhece espelhos". 

Novo atrito com a Câmara Municipal leva Joáo Manuel a di- 
rigir-lhe ofício contendo desconcertante atitude: 

"respeitando a alta sabedoria em que sem dúvida essa 
Corporação se inspirou para negar-me a licença que so- 
licitei, afim de dar começo as obras da Matriz, levan- 
tando o froctespício além da calçada, resolvi depor em 
suas mãos a chave do Cemitério para evitar a prática de 
atos de violência de que fui avisado, e prevenir questões 
que vão tomando um caráter pessoal e acintoso. Desde 
que o produto da indenização deveria ser aplicado as 
obras desse templo, conforme fiz ver, e não me sendo 
permitido realizá-las por asslm o entender o Conselho de 
Intendência desta cidade, seria loucura insistir, afron- 
tando essa onda temerosa que se levanta formidanda e 
ameaçadora! Não serei eu quem pretenda disputar essas 
glórias, que devem ficar sepultadas no mesmo cemitério, 
que se procura elevar a altura de um monumento imor- 
douro! A chave desse cemitério será a mesma que ser- 
virá para abrir as portas do futuro que se avizinha. Saúde 
e fraternidade!" 

Era dessa força o bom Vigário, os casos e os incidentes se re- 
petindo em torno de sua pessoa. 

Pouco depois de sua chegada ao Amparo, realizou o Padre Joáo 
Manuel um casamento, sem que os noivos houvessem promovido 
inicialmente a habilitação civil, o que lhe valeu ser processado. 
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Absolvido em 30 de agosto de 1890, com base no relatório po- 
licial, por ter ficado demonstrada sua inteira boa fé, cessaram 
prontamente os malévolos rumores que os seus adversários politi- 
cos vinham alimentando. 

Espírito desenvolto e bom orador, aceitou e produziu a defesa 
de dois réus submetidos a juri. Na sessão de 22 de fevereiro de 
1892, não obteve a absolvição de Margarida de Tal; mas, em 4 de 
dezembro de 1894, a vitória sorriu para ele e para Pietro Della 
Crista. 

Mas foi na imprensa que o Pe. João Manuel mais se distinguiu 
durante seu vicariato em Amparo, dando vazão aos seus sentimen- 
tos políticos, mormente nas críticas e ataques aos governos de Deo- 
dor0 e Floriano. Jamais esconderia sua aversão pelo "governo da 
Espada". 

Além disso, não perdoaria à República, entre outros atos, a se- 
paração da Igreja do Estado e o casamento civil. 

Foi no Correio Amparense fundado por A. P. Correia Júnior 
em 1886, que João Manuel passou a escrever, como seu redator- 
chefe, a partir de 14 de outubro de 1890, data em que o jornal se 
transformou em publicação diária. 

Mede-se a força de seus escritos pelos ataques endereçados aos 
dirigentes da Nação: 

"Se o regime republicano é isso que querem e que pregam 
os generais de bobagem, inimigos da religião e da igreja, 
propondo-se a extinguir no coração do povo o sentimento 
católico, nesse caso não cessaremos de gritar cheios de 
indignação - Diabos levem semelhante República!" (13) 

Os membros do governo provisório 

"pareciam um bando de salteadores, que tinham assal- 
tado o poder para se locupletarem e arranjarem a pa- 
rentela faminta". (14). 

Já a nomeação de um genro de Quintino Bocaiuva para a che- 
fia de Policia do Rio de Janeiro, provocara idêntico ataque, por ter 
a República implantado o "genrismo". (15). 

A propósito de uma entrevista do Marechal Visconde de Pelo- 
tas ao jornal MercantiE de Porto Alegre, João Manuel escreve o ar- 
tigo "Governo da Espada", sustentando ser o mesmo 

"a mais tremenda calamidade para este pobre país.. . 
Não há nem pode haver maior desgraça nem mais ver- 
gonhosa humilhação para uma nacionalidade." 

13. Pe. João Manuel, op. cit. pág. 141. 
14. Pe. João Manuel, op. cit. pág. XXV. 
15. Pe. João Manuel, op. cit. pag. XXV. 
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Jamais perdoando a Floriano, invectivou-o, certa vez, acusan- 
do-o de ter traído a própria mãe, por ter nascido antes do tempo. 
(16). Não confia nele, no seu passado, 

"cujas tradições não o abonavam." 

Considera-o de 

"caráter refalsado, e seus instintos ferozes, julgando-o 
capaz de todas as traições e de todas as perversidades 
para perpetuar-se no poder." (17). 

Por sinal aue essa atitude lhe valeu. oor ocasião dos festeios 
populares resuftantes da deposição de ~mér ico  Brasiliense, a ma- 
nifestacáo hostil sofrida juntamente cora o Correio Amparense, não 
faltando quem atirasse 

"acintosamente foguetes em direção ao estabelecimen- 
to". 

Escreveria ele dias depois: 

"A verdade é que não se fará jamais calar a imprensa 
por esses meios, que a razão condena e a civilização re- 
pele. Enquanto o redator-chefe não for eliminado, o Cor- 
reio Amparense se pronunciará com altivez e indepen- 
dência, obedecendo aos ditames de sua consciência e às 
inspirações de seu patriotismo". (18). 

A paixão política, aliada a um temperamento arrebatado, ar- 
rastou-o, mais de uma vez, a extremadas discussões pela impren- 
sa, algumas de caráter pessoal, criando descontentamento e mesmo 
apreensões na sociedade amparense, como aconteceu com a polê- 
mica mantida com a Cidade do Amparo, do dr. João Mota, e a não 
menos lamentável com o dr. Mateus da Silva Chaves Júnior, este 
já em Socorro. 

Tão grave se tornou a questão no primeiro caso, que pessoas 
gradas nela resolveram intervir, dirigindo ao Padre João Manuel 
este apelo: 

"Os abaixo-assinados, vossos amigos e admiradores de 
vosso talento, considerando a inconveniência da atitude 
que, em relação a Cidade do Amparo, fostes obrigado a 
assumir, pedem-vos que vos dediqueis, como a principio, 
exclusivamente aos legítimos interesses do pais, e com 
especialidade do nosso caro município, abandonado dr 
- 

16. Pe. Joáo Manuel, op. cit. pág. 168. 
17. Pe. João Manuel, op. cit. pág. XXVII. 
18. Correio Amprense. Amparo, 27-11-1891. 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRiFICO DE S. PACLO 321 

vez inevitáveis realizações pessoais, que, no fim das con- 
tas, deixam sempre mal os contendores. aa) dr. João 
Ferraz de Oliveira, dr. João Pedro da Veiga, Comdr. 
Teixeira Leornil Júnior, Joaquim de Sousa Campos Jú- 
nior, José Felipe de Toledo, dr. Remigio Gomes Guima- 
rães, dr. Bento Cintra, Francisco Antonio de Araújo, dr. 
Sales Camargo e dr. Salvador Doria". 

O Padre João Manuel em resposta: 

"Esta carta, firmada por cavalheiros cientificamente ti- 
tulados, muito me honra, me penhora e me prende. Nela 
está minha mais plena justificacão. 
E para corresponder completamente a essa generosa in- 
tervenção, declaro aos meus ilustres amigos ter elimina- 
do a Cidade do Amparo, que considero como não exis- 
tindo, estando inteiramente proibida sua entrada em 
minha casa e na  redação do Correio Amparense. 
Quanto ao que escreveu o dr. Silva Pinto.. . não vale a 
pena!" 

Não seria este o último incidente jornalistico em que se envol- 
veria o Padre João Manuel, exigindo a intervenção de amigos; mas, 
tendo em vista as várias circunstâncias criadas e o ambiente de 
apreensões que perdurava na cidade, a política local resolve tomar 
providências a respeito, eliminando o principal elemento causador 
das discórdias, ou seja, promovendo o afastamento do Pe. João Ma- 
nuel das lides jornalisticas. Em consequência, por acordo de 15 de 
junho de 1894, estabelecido ficou o desaparecimento do Correio 
Amparense e do Diário do Amparo e a fundação de um terceiro 
jornal, o Correio do Amparo, cuja direção foi confiada ao antigo 
jornalista A. P. Correia Júnior. não mais figurando, no novo jornal, o nome do Vigário. 

- 

O acordo em aoreco foi firmado aelos chefes uolíticos Pedro -~ ~ 

~L ~a 

Penteado, João Belarmino Ferreira de kamargo, LU& de Sousa Lei- 
te e Antônio P. Correia Jimior. 

Nada mais restava a João Manuel senão concordar com a me- 
dida que expressamente o visava. Ainda assim, tentou fundar um 
outro órgão da imprensa, o Partido Municipal, não tendo acolhi- 
mento essa iniciativa. 

Apesar de suas atividades na imprensa, não descurou o Pe. 
João Manuel de seus deveres sacerdotais, dando-lhe cabal desempe- 
nho. Afastado da vida jornalistica, melhor cuidaria dos negócios 
da Igreja e de seus paroquianos, com quem passou a ter mais inti- 
ma convivência. 

Aliás, pode-se assegurar que, mesmo no mais aceso de suas 
campanhas jornalísticas, mereceu o respeito e o apreço da sociedade 
amparense, tanto assim que em 1892 foi-lhe oferecido um retrato 
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a óleo, da autoria do pintor Agnelo Correia, através de uma lista 
de adesões com 352 assinaturas, ainda que entre estas não figuras- 
sem os nomes dos chefes republicanos. (19). 

Em 1894, João Manuel faz publicar seu livro Reminiscências 
sobre ~u l t o s  e fatos do Império e da República, impresso na tipo- 
grafia do Correio Amparense, acontecendo existirem duas capas de 
brochura diversas do mesmo trabalho, uma unicamente com o tí- 
tulo supra e a data 1895, e outra contendo mais os dizeres: 

"Trazendo o célebre discurso proferido na Câmara dos 
Deputados em 11 de junho de 1889 quando se apresentou 
ao parlamento o Gabinete presidido pelo Sr. Visconde de 
Ouro Preto, terminando com o brado enérgico de abaixo 
a Monarquia e viva a República". 

e o nome Casa Genoud, Campinas. Nota-se, também, que apesar 
de ser a mesma a composição tipográfica em ambos os volumes, o 
exemplar da Casa Geiloud é de tamanho um pouco menor. 

Trata-se de uma coletânea de trabalhos do próprio autor pu- 
blicados na imprensa em épocas diversas. 

Sentindo-se doente, João Manuel deixa as funções de Vigário 
de Amparo, retomando ao Rio de Janeiro. 

19. A subscrição vem nas seguintes t emos :  
aReverendiçsimo Padre João &ranuel. 
Os vossos paroquianos, cujos nomes vão abaixo transcritos, representados 

pela comissão promotora da homenagem que nos é, neste momento, oferecida, 
intimamente convencidos dos inolvidáveis serviços que tendes prestada à 
causa da Religiáa. com cspecialíssimo devotamento. só próprio das almas 
vasadas nos grandes e nobres sentimentos, que traduzem a sacratissima bandeira, 
que adotaste, a bandeira da. Cruz, crêem. cheios de adniiraião e respeito pela 
vossa inquebratável fé. depositar em rzossas mãos o vosso retrato a óleo, que, 
colocado em lugar por vós designado, possa atestar às gerações vindouras o 
muito que fizeçtes. material e moralmente. em benefício da igreja que a té  
então paroquiais. 

Este modesto Ãlbum, que vos é entregue nesta mesma ocasião, servirá 
de conforto pzra v6s e para os que o ofereceram. 

Dirigindo sinceras saudaçóes ao ilustre sacerdote, Pe. João Manuel, fa-  
zemos votos para que Deus prolongue a sua existência a fim de que possa 
levar a termo o seu piano de rnelho;amentos. é que a. mais punjante aspiração 
dos católicos desta paróquia. 

Amparo, 25 de dezembro de 1892. 
A Comissão 

Dr. Jose Ferraz de Oliveira 
Dr. Francisco de Sales Camargo 
Joaquim Martins Barbosa. 
Manuel José Gomes 
Albino Alves do Amua l .  
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Por essa ocasião, a imprensa local registra seu afastamento, 
prestando-lhe expressivas homenagens, em nome da cidade, onde 
deixou 

"um grande número de sinceros amigos e admiradores", 
acentuando que: 

"O Padre João Manuel foi, em todos os tempos, um tra- 
balhador infatigável, um grande espírito, que soube sem- 
pre triunfar das dificuldades de qualquer natureza em 
todas as emergências da sua vida, tanto política como 
sacerdotal; que seu gênio enérgico nem sempre era com- 
preendido. Homem de grande honorabilidade e ilustra- 
ção, mas veemente em suas manifestações. 

A maioria do povo sempre julgou o Pe. João Manuel co- 
mo ele em realidade deve ser julgado - um espírito 
muito independente e profundamente propenso aos sen- 
timentos suaves e delicados, em perfeita aliança com 
uma distinta e nobre altivez; que somente o excesso de 
zelo pelas coisas sagradas a seu cargo, explicava cabal- 
mente as impetuosidades de seu gênio, aliás sempre dis- 
posto ao bem e a justiça! Foi sempre severo cumpndor 
dos seus deveres. Homem de idéias amplas e liberais, 
despido de preconceitos, inimigo das teorias obscuran- 
tistas que em muitos casos falseiam o caráter do sacer- 
dote, ele, o Pe. Joáo Manuel, tem, além de muitas outras 
virtudes, esta de inestimável valor: é de uma fraqueza 
admirável e sabe julgar todas as coisas e todos os ho- 
mens através da grande lente filosófica que lhe fornece 
a sua poderosa mentalidade, tudo isto, afinal de contas, 
acompanhado de magníficos sorrisos de bondade e gran- 
des expansões do coração. Eis, em suma, o que é o Pe. 
Joáo Manuel, quer como Vigário que foi, quer como po- 
lítico e escritor que o é ainda, reunindo na sua distinta 
individualidade predicados morais de imenso valor". (20) 

Ferido pela moléstia que mais tarde o vitimou, sentiu que já 
não era "senhor do púlpito", declarando em roda de amigos, já no 
Rio de Janeiro: 

"Não subirei mais ao púlpito". 

Ao protesto de um dos presentes, respondeu: 

"Quero que tenham saudades de mim". (21). 

20. Correio do Amparo. Amparo, 5-10-1898. 
21. Informaçóes de seu sobrinho Desembargador Jogo Manuel de Car- 

valho em carta em poder do autor. 
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Logo que foi acometido do insulto cardíaco, determinou fosse 
chamado seu confessor, recebendo todos os sacramentos. Perma- 
neceu no leito durante 11 dias, sempre cercado de grande númerc 
de amigos. Seus últimos momentos foram assistidos por Monse- 
nhor Molina, Monsenhor Brito, mais tarde Bispo de Olinda, Mon- 
senhor Simeáo e outros sacerdotes. 

Faleceu o Padre João Manuel no dia 30 d'e maio de 1899, sendo 
enterrado no cemitério de São Francisco Xavier, quadra da Ir- 
mandade de São Pedro. Túmulo simples, com a inscrição: "Orai por 
ele". 

Também em Amparo a noticia de sua morte repercutiu dolo- 
rosamente, e a manifestação de pesar transmitida pela imprensa 
reflete o sentimento de que foi possuída a cidade: 

"os serviços por ele prestados a esta cidade, como páro- 
co, ai estão patentes, deixando ele quase terminadas as 
obras da nossa Igreja Matriz, onde trabalhou incansa- 
velmente. Como político foi o que todos sabem: um in- 
cansável e destemido batalhador, quer na tribuna do 
Parlamento, quer no jornalismo, onde sempre rutilava a 
sua bem aparada pena de escritor". (22). 

Por igual, a Câmara de Vereadores de Amparo registrou, na 
Ata do dia 5 de junho do mesmo ano, um voto de pesar assim re- 
digido: 

"Esta ilustre corporação já deve estar ciente de ter fale- 
cido na Capital Federal o ilustre Reverendo Padre Joáo 
Manuel de Carvalho. 
Não sendo este um desconhecido, pelo contrário, vindo 
cercado de louros de uma vida gloriosa acolher-se no 
lugar de Vigário desta Paróquia, aqui, pelos serviços 
prestados e trato de seu caráter ameno e leal, conseguiu 
tornar-se querido e respeitado de todos". (23). 

A apreciação de Artur Goulart faz das qualidades morais do 
Pe. Joáo Manuel não discrepa das já transcritas: 

"Alma angélica, coração nobre e generoso, era o Pe. 
Joáo Manuel um forte pelo talento e um justo pelas 
virtudes. No jornalismo, na  eloquência Parlamentar, 
na tribuna sagrada e nos deveres divinos do sacerdócio 
católico, foi o ilustre morto um modelo frisante do tra- 
balho, da inteligência e da forca de vontade". (24). 

22. Correio do Amparo. Ampsro, 1."-6-1899. 
2 3 .  Arquivo d a  Câmara Municipal de Amparo. Livro de Atas das Sessões. 
24. Correio do Amparo. Ampaio, 3-6-1899. 
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Quatro anos depois de sua morte, Carlos Ferreira, que desfru- 
tara da amizade do velho Vigário, apesar de militarem ambos em 
campos opostos na imprensa amparense, publica carinhosa página 
de saudade, na qual destacamos: 

"Lembrei-me dele com intima saudade, e procurei, sem 
dificuldade alguma, rever na minha imaginação esse 
saudoso vulto simpático, de olhar vivo e penetrante, boca 
sorridente, longa cabeleira alvissima, bom, amável, elo- 
quente e sincero, principalmente sincero; é que naquele 
vulto austero de combatente intemerato estava o cora- 
ção mais nobre e meigo que é dado imaginar-se". (25). 

Estas limitadas notas poderão, quem sabe, servir para um mais 
desenvolvido trabalho sobre o Padre João Manuel de Carvalho, cujas 
qualidades morais lhe superavam os defeitos. 

Dir-se-á nesse dia que ele viveu lutando, por ser um idealista. 





A CONVENÇÃO DE ITÚ NA HISTÓRIA 
POLÍTICA BRASILEIRA 

Paulo Zingg 

O transcurso, a 18 de abril de 1873, do centenário da realização 
üa Convenção de Itú obriga fatalmente a um estudo do magno 
acontecimento, de suas origens e de sua projeção histórica. Como 
e porque se realizou essa convenção? Qual o seu significado na 
cvoluçáo política nacional e qual o seu conteúdo? Quais as suas 
causas e quais foram as suas consequências? É o que vamos tentar 
~studar,  analisar e responder. 

A aspiração republicana nasce no Brasil com a formação de 
nossa consciência política. No velho Recife ou nas cidades barro- 
cas de Minas Gerais, quando a vida intelectual começa a existir, 
quando os homens começam a perceber o que se passa em torno 
deles, quando os livros chegam clandestinamente, quando se afir- 
ma o pensamento brasileiro e quando se forma a mentalidade po- 
lítica, a filosofia da Enciclopédia, os livros de Rousseau, de Raynal 
uu de Voltaire ou as notícias da insurreição vitoriosa das colonias 
norte-americanas, levam a formulação da plataforma nacionalista, 
democrática e republicana. É o sonho da República que empolga 
Tiradentes e os Inconfidentes, reunidos nos sobrados de Vila Rica 
ou de São João Del'Rey, conspirando antes da ocorrência da pró- 
pria Revoluçáo Francesa. É ainda o sonho da República que move 
cs baianos da Inconfidência de 1798, também chamada de Revolta 
dos Alfaiates, com sua bandeira tricolor em homenagem a França 
revolucionária. É também republicana a Revolução Pernambu- 
cana de 1817, quase as vesperas da Independência, afogada num 
mar de sangue e de violência. 

Tendo sido nitidamente republicanos os movimentos de 1789, 
1798 e 1817 ,republicana a nossa primeira corrente política, o mo- 
vimento da Independência só não levou o país a guerra civil e ao 
desmembramento porque o gênio político de José Bonifácio co- 
mandou uma composição entre as duas correntes nacionais - os 
republicanos radicais, abolicionistas e democratas, e os conserva- 
dores, herdeiros do estabelecimento colonial e porta-vozes do co- 
mércio dos portos e da grande propriedade territorial, baseada esta 
i?a grande massa de escravos, então maioria esmagadora da po- 
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pulação brasileira. A conciliação para a Independência, sem san- 
gue e sem quebra da unidade, não durou muito e foi praticamente 
rompida com a dissoluçao da nossa prirneira Constituinte e com 
a instauraçao do poder autocrático de Pedro I, baseado numa carta 
outorgada. 

Em 1824, a nova revolta pernambucana com a proclamação 
da Confederação do Equador, reabre a luta política e reafirma a 
tendência ~avorável ao regime republicano. Nesse mesmo ano, nar- 
ra Francisco Nardy Filho, o célebre capitão mór de Itú, Vicente 
Taques Góes e Aranha, denunciava ao imperador a existência na- 
quela cidade de um núcleo republicano, a que pertenciam o padre 
Diogo Feijó e Paula Souza. E quando D. Pedro I é depasto a 7 de 
abril de 1831, os ventos republicanos sopram com violência, sendo 
necessário a ação enérgica dos liberais moderados para evitar, que 
o golpe dos restauradores, quer uma República prematura. E du- 
rante a Regência, que foi uma espécie de República disfarçada, 
com o Regente eleito diretamente, Feijó costumava afirmar que o 
seu governo combatia as tendências radicais, os restauradores ca- 
ramurus, de um lado, e de outro, os anarquistas republicanos. No 
:errível choque entre as tendências descentralizadoras e a manu- 
t.enção da ordem e da unidade, a Regência lutou em duas frentes, 
enfraquecendo sua ação reformista e finalmente perdendo a bata- 
lha com a queda de Feijó e o advento de Araújo Lima, meio ca- 
minho andado para o surto autocrático que, a partir de 1842, ca- 
racteriza o Segundo Império, com o restabelecimento do Conselho 
de Estado e do beija-máo e com o predominio conservador, mais 
tarde prolongado pela política de conciliação - a "paz podre" de 
que falava Sales Torres Homem. 

Entretanto, no período da Regência, o pais havia formado seus 
dois partidos. O Conservador, nascido da fusão dos antigos cara- 
murus com os liberais regressistas de Bernardo Pereira de Vascon- 
celos, e o Liberal, que embora desfalcado, retomou as bandeiras de 
luta, o espírito democrático e a tradição da primeira corrente po- 
lítica nacional, contestando a herança do tradicionalismo. Isso nos 
altos ambientes do país porque nas bases municipais liberais e con- 
servadores eram muito parecidos e queriam apenas o poder local, 
o que permitiu depois a Pedro I1 fazer a política da gangorra, go- 
vernando com uns e outros, fazendo um e outros ganharem as 
eleições porque era sempre o poder o grande vencedor dos pleitos. 
E as duas correntes, apesar de tudo, tinham que prosseguir na 
disputa do governo e da orientação do país. . . De baixo para cima, 
r conciliação não era possível, porque bases municipais e tendên- 
cias ideológicas urbanas não admitiam tréguas. 

Em termos paulistas, a Revolução Liberal de 1842 é a causa 
que leva a Convenção de Itú em 1873. Deposto o Ministério da 
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Maior idade, alijados os liberais do poder pela ação do novo gabi- 
nete, restabelecido o Conselho de Estado, reformado o Código de 
Processo e determinada a substituição das autoridades locais, cho- 
vem os protestos e ferve a revolta com a dissolução da Câmara em 
niaio de 1842. Os liberais mineiros comandados por Teófilo Ottoni 
e Feliciano Pinto Coelho e os paulistas revoltados com a demissão 
do presidente da Província, resolvem apelar para as armas. For- 
ma-se em Sorocaba um governo revolucionário com Rafael Tobias 
cle Aguiar aclamado presidente da Província. Feijó traz o seu apoio, 
o seu prestigio e a sua tipografia para sustentar a causa. Suble- 
vam se as vilas paulistas - o vale do Paraíba e a região em torno 
de Itú, mas a capital fica na  mão do governo e também o porto 
de Santos. Caxias desembarca, sobe a serra, reíorça o controle de 
São Paulo e marcha ao encontro dos rebeldes, rapidamente domi- 
nados e esn~agados. Feijó é preso e Tobias foge para o sul, ao en- 
contro dos farroupilhas, que já haviam proclamado duas repúbli- 
cas: a de Piratini, no Rio Grande do Sul e a Juliana, em Santa 
Catarina. Mas, a repressão política não pode mais ser suportada 
pelos velhos quadros do Partido Liberal que, ou se adaptam ou es- 
tão condenados ao ostracismo á medida que se reforça o poder 
pessoal do Imperador. Fechava-se o ciclo das revoltas da Regência 
e do início do Segundo Império, abertamente liberais e no fundo 
republicanas. . . 

O pais começava a se transformar. O café, tornando-se o 
principal artigo de exportação, desloca o poder político-econômico 
para o centro-sul. A ferrovia faz sua aparição encurtando distân- 
cias. O telégrafo atualiza o Brasil. A instrução ganha terreno. Já 
se prenuncia, com o fim do tráfico e com a imigração européia, o 
fim da escravidão. E o desafio da guerra do Paraguai, importante 
para a época, completa um processo de unificação, fazendo surgir 
um novo poder: o do Exército. Dentro desse processo de transfor- 
mação, estavam esgotadas as lideranças nacionais vindas ainda 
dos tempos da Independência e da Regência, principalmente as so- 
fridas e castigadas chefias liberais. Soara a hora da mudanca. Ra- 
dicais anunciavam que a opção estava entre a Reforma e a Revo- 
!ução. E finalmente, em 1868, depondo Zacarias, o próprio Impe- 
rador quebrava as regras do jogo parlamentar. Era um "golpe 
branco". Era um estimulo para que as forças renovadoras pro- 
curassem novos caminhos. E assim o fizeram. 

Fazia-se sentir no país o impacto dos acontecimentos externos: 
a vitória de Lincoln na guerra civil norte-americana e o fim da 
escravidão; a queda do Império Mexicano com o fuzilamento de 
Maximiliano, primo de nosso Imperador; a proclamação da Ter- 
ceira República francesa e logo depois o advento da República 
Espanhola. O jovem liberalismo - o dos clubes radicais - está 
entusiasmado e disposto a cruzar o Rubicon. Se Paris proclamou 
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a República a 4 de setembro, a 3 de dezembro de 1870, três meses 
depois, no Rio é lançado o Manifesto Republicano, elaborado por 
Saldanha Marinho, Quintino Bocaiuva e Salvador de Mendonça, 
membros do Clube Republicano fundado no mês anterior. E era 
iançado o jornal "A República", de vida efêmera. O clube radical 
de São Paulo transforma-se em Clube Republicano e Américo de 
Campos envia sua adesão ao Rio de Janeiro. Nos meses seguintes, 
Jundiai, Piracicaba, Amparo, Capivari e outras cidades, formam 
núcleos republicanos. Em setembro de 1871, em Itú o clube é 
constituído com oitenta adesões e em 1872, o jornal "O Paulista" 
de Taubaté, inicia a campanha em prol da República. Em janeiro 
de 1872, na capital, os republicanos reunem-se na residência de 
Américo Brasiliense de Almeida e Me10 e formam comissão de pro- 
paganda, integrada pelo primeiro e por Campos Sales e Américo 
de Campos. Esta comissão decide arregimentar os partidários da 
República e convoca um congresso provincial, nos seguintes termos: 

"a) Que, de acordo com as idéias democráticas e regime fe- 
derativo, conservaria o partido republicano, da província de São 
Paulo, sua independência e autonomia ante o centro estabelecido 
na corte, assim como igual independência, imagem viva da auto- 
nomia municipal, guardariam entre si os núcleos locais da pro- 
víncia, prestando-se apenas mutuamente os conselhos, avisos, 
consultas e comum auxilio no interesse geral. 

b) Que fosse, como de fato foi, nomeada uma comissão den- 
l;re os presentes para se dirigir aos núclws republicanos da provin- 
cia, convidando-os a que organizassem o partido, a fim de que se 
ache pronto, sendo necessário, a entrar em luta; e mais que pro- 
movesse, por todos os meios ao seu alcance, larga e eficaz proteção 
a imprensa republicana, principalmente aos jornais que sustentam 
aquela idéia, na corte e nesta província. 

C) Que, dada a necessidade de combinação e acordo comum 
entre os diversos clubes e núcleos republicanos, na província, se 
fará a comunicação, enquanto for esse meio possível, por escritos 
circulares, ou, quando for mister, por meio de um congresso de 
representantes das referidas agremiações locais, podendo dar-se a 
reunião na capital ou em qualquer outro ponto da província". 
Prevalece a escolha de Itú para sedia-Ia por ter o clube mais 
Ilumeroso e para aproveitar em abril de 1873 a inauguração da fer- 
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rovia ituana, ligando a cidade a Jundiai. Sem falar no natural 
espírito de contestação a Fidelissima Cidade Imperial e a chamada 
Roma brasileira, e na natural revanche dos herdeiros políticos de 
Feijó e de Tobias, já então todos ostensivamente republicanos. E 
assim foi convocada, realizada e ganhou dimensão histbrica a Con- 
venção de Itú, marco decisivo na luta pela República. 

No dia 18 de abril, 134 representantes dos clubes republicanos 
ce São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Jundiai, Amparo, Itatiba, 
Bragança, Mogi-Mirim, Piracicaba, Sorocaba, Botucatú, Jahú, 
Tietê, Porto Feliz, Capivari, Monte-Mór, Indaiatuba e Itapetininga, 
reunidos na casa senhorial de Carlos Vasconcelos de Almeida Prado, 
hoje Museu Republicano, sob a presidência de Joáo Tibiriçá Pira- 
tininga e tendo Américo Brasiliense como secretário, deliberaram 
em Convenção -a Convenção de Itú - sobre as ações que deviam 
ser realizadas para que a República fosse vitoriosa. Os debates 
foram animados, em alto nível de doutrina e de estratégia política. 
No dia seguinte o presidente João Tibiriçá Piratininga, o secretá- 
rio do clube ituano, Joáo Tobias de Aguiar e Castro, filho de Rafael 
Tobias, expediam a circular-manifesto de organização do Partido 
Republicano. E a Convenção terminou entre festas e foi mais tarde 
assim definida por Washington Luis: "A Convenção de Itú, não se 
filiou a gestos de moços levianos, nem a desejos de velhos despei- 
tados; nasceu solenemente da convicção forte, em que estavam 
homens de todas as idades e de todas as classes, de que o Brasil 
só encontraria a sua forma definitiva de governo numa República 
democrática e federativa. A Convenção realça esplendidamente as 
características do gênio paulista, a iniciativa tenaz, o tranquilo 
espírito das realizações, a lealdade inquebrantável. 

Foi ao claro sol brasileiro, em plena luz meridiana, diante do 
povo, com o conhecimento amplo das autoridades que se fez a 
Convenção de Itú". E também por Carlos de Campos, presidente 
do Estado, filho do convencional Bernardino de Campos: "O máxi- 
mo objetivo da Convenção de Itú, consubstanciando no luminoso 
manifesto de 1870, teve, para sua consecução, desde logo tentada, 
numa operosidade tenaz e robusta, os mais devotados e eficientes 
fatores. 

Foram eles; não só os membros do egregio conclave, represen- 
tando todas as classes componentes da população provincial de 
então profissões liberais, agricultura, comércio, indústria - de 
considerável número de municípios, como também um crescente 
número de proselitos". 

E que decidiu essa Convenção de Itú? Decidiu organizar o 
Partido em todos os municipios da província e no fim daquele ano 
já havia 56 clubes. Decidiu convocar um congresso partidário para 
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o estudo das bases da futura Constituição do Estado de São Paulo. 
E decidiu organizar a imprensa republicana, e nas suas decisões, 
estava a origem mais remota da fundação da "Província de São 
Paulo", hoje o "Estado de São Paulo". E o elan da Convenção não 
se perdeu mais, pois ela foi uma escola de liderança e foi o palco 
que marcou a entrada na cena na história de uma nova geração, 
os herdeiros da primeira corrente política brasileira e os herdeiros 
paulistas da revolta de 1842. Nova geração daria dois presidentes 
a República, vários governadores ao Estado, ministros, parlamen- 
tares e diplomatas, assim como líderes da educação, da cultura e 
i a  economia, formando o grupo que devia alcançar o poder em 
1889, consolidar o novo regime e assegurar a hegemonia nacional 
do Partido Republicano Paulista até 1922 - inicio do atual cíclo 
ievolucionário - ou mesmo até 1930. A Convenção de Itú foi essa 
sscola de liderança. Ela formou quadros que comandaram a estra- 
tégia política que permitiu ao Brasil - cem anos depois da In- 
confidência Mineira - alcançar o regime republicano, baseado no 
trabalho livre, com que sonharam as nossas primeiras lideranças. 
Essa foi a grande projeção histórica da Convenção de Itú, o pri- 
meiro congresso político realizado no país, outro aspecto inédito 
que a consagra na história. 



JUBILEU DE PRATA DA CUSTODIA 
FRANCISCANA DO SAGRADO CORACÃO DE 

JESUS DE OLÍMPIA 

Frei Clemente Grassi 

I 

PREÁMBULO 

Na região da Nova Paulista, em 1947, não havia mais lugar 
para choças e igrejinhas de sapé, nem para indios e onças, que 
iam recuando no seu hinterland, e nem para intrusos provenien- 
tes das Capitanias, foragidos da justiça e cubiçosos de fáceis ri- 
quezas, ou para "entrantes" ou seja novos povoadores. O que 
havia erain já as modernas cidades e cidadezinhas, como Jaboti- 
cabal, Barretos, Bebedouro, Olímpia, Guaraci, Cajobi etc., já bem 
delineadas e decididamente abertas ao progresso e a civilização 
cristã, trazida pelos imperecíveis portugueses e outros núcleos 
vindos do velho mundo, como os Lunardelli, os Breda os Jun- 
queira, os Caldeira, os Aidar, os do Anglo e outros. 

Religiosamente, uma das mais recentes Dioceses era a de Ja- 
boticabal, tendo na direcão o primeiro Bispo e Decano dos Bispos 
brasileiros o Arcebispo Dom Antonio Augusto de Assis, mineiro, 
que carecia de Padres para as suas 24 Paróquias. Foi nessa época 
e neste ambiente que uma expedição de humildes franciscanos 
a pedido do referido Bispo, deixaram a bela Itália e a sua cidade 
partenópea de Nápoles para se instalarem na Nova Paulista. sendo 
Governador do Estado de São Paulo o Prof. Lucas Nogueira Garcez 
e Provincial dos Frades Menores de Nápoles o Revmo. Frei Giáco- 
mo Iovine. 

I1 

Posição Geográfica do território em que se instala a Custódia. 
A Custódia do Sagrado Coracão de Jesus é situada na parte 

meridional do Brasil e na parte setrentrio-ocidental do Estado de 
São Paulo, tendo por superficie 123.627 km ? e 5.030.750 habi- 
tantes. Clima quente. Superfície ondulada. Altimetria M.  500 
em média. 
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I11 

A FUNDAÇÃO 

Frei Giácomo Iovine era de temperamento caridoso, zeloso 
e decidido. A sua humildade não impedia que impusesse sua 
vontade. Esta a comunicou a Custódia. Assim é que, embora a 
origem da Custódia seja humilde, é, porém, intensa sua atividade 
em virtude do dinamismo vulcânico dos napolitanos, quer dizer, 
do fundador e dos pioneiros. 

O Fundador amava as Missões e ia pensando numa concessão 
missionária por parte do Ministro Geral da Ordem a favor da 
Província, na Argentina ou no Brasil, para realizar o seu sonho 
e para aderir ao de alguns religiosos, seus súditos, que se mani- 
festavam, com certa insistência, aqui e acolá, e também para 
reunir sob a égide da Província mãe os religiosos deslocados nas 
diversas Missões da Ordem, como na Palestina, Egito, China, Argen- 
tina e Colômbia. Um destes religiosos era o Frei Clemente Grassi, 
Missionário no Egito, que estava em contato epistolar com a Pro- 
víncia, e o Frei Tarcisio Santoro, missionário na Argentina, que 
chegou a escrever ao Frei Giácomo comunicando-lhe que o Bispo 
de Jaboticabal pedia Padres ao Geral da Ordem e avisando o 
mesmo Bispo para dirigir-se diretamente ao Provincial de Na- 
poles. Isto ia acontecendo já entre 1945 e 1946. Talvez por estas 
razões, talvez porque para a Argentina contemporaneamente opta- 
ram os Padres de Milão, aos Padres napolitanos tocara em sorte 
o grande Brasil, terra de Santa Cruz, que nascera para o Batismo 
de Cristo sob a proteção de São Francisco de Assis, na pessoa do 
Frei Henrique de Coimbra, o qual, sob a Cruz cintilizante do 
Cruzeiro do Céu, e com o amparo do mastro em Cruz da Santa 
Maria, fincara no solo a terceira Cruz de pau-brasil para celebrar 
a primeira Missa. 

Estabelecido o Brasil como campo missionário, a pedido do 
Definitório Provincial, o Geral da Ordem enviava a seguinte car- 
ta (*): "Das Atas do Definitório Geral de 26 de agosto de 1946 
consta que o Rev. Pe. Giácomo Iovine, Comissário Provincial da 
Província Napolitana do Sagrado Coração de Jesus, de 6 de agosto 
de 1946, dirigiu um pedido a fim de que a Provincia pudesse aceitar 
um território na Diocese de Jaboticabal, no Brasil, como campo de 
missão dependente da mesma Província. O Definitório Geral be- 
nignamente concedeu tal território conforme o pedido. Então, 
aquele território foi confiado à Província Napolitana do Sagrado 
Coração de Jesus. À mesma missão competem as obrigações e 
os direitos que N." 8, dos Estatutos das Missões enumera. Dado 
em Roma no dia, mês e ano como acima. "Substituto Fr. Policarpo 
Schmoll - Delegado Geral OFM. 
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IV 

OS PIONEIROS 

A primeira expedição era composta de dez pioneiros: Cinco 
Padres: Frei Roque Biscione. Frei Justino Di Giorgio, Frei Eugênio 
de Rosa, Frei Marcelo Manília e Frei Januário Pinto e cinco 
Irmãos leigos: Frei Leonardo Ferraro, Frei Frederico Curátolo, 
Frei Benedito Faticato, Frei Berardo Paolino e Frei Ângelo Ruggie- 
ro. Eram fortes e zelosos. O Definitório Provincial, reunido em 
congresso aos 2 de fevereiro de 1947, decidiu passar a ereção da 
Custódia com a ajuda inicial de 3 paróquias oferecidas "ad tem- 
pus" pelo Exmo. Sr. Bispo de Jaboticabal. O Frei Roque, então, 
foi nomeado Superior da fundação aos 2 de abril de 1947, con- 
forme a carta seguinte ('): "Ao mui dileto filho em Cristo Pe. 
Frei Roque Biscione saude e seráfica Benção. 

Em virtude do presente documento a ti, em cuja prudência, 
zelo e experiência em o Senhor confiamos, declaramos e institui- 
mos Superior Regular da Missão de Jaboticabal, confiada ã nossa 
Província com a faculdade e poder de direito concedida a esse 
cargo, e mandamos a todos e a cada um dos Frades, que agora 
c no futuro ficarem dependentes da Comunidade de dita Missão, 
te reconheçam como legítimo Superior e te devotem obediência 
em tudo. Reze para nós. 

Passada em o Convento de Santa Maria la Nova". 

Nápoles, 2 de abril de 1947 

Ass. Frei Giácomo Iovine 
Comissário Provincial - O .F.M. 

O Frei Roque nomeou como Secretário e Tesoureiro o Frei 
Justino Di Giorgio. 

v 
EMBARQUE, VIAGEM E CHEGADA 

Estando tudo pronto, documentos e bagagens, os Religiosos, 
obtidas a Bênção do Papa Pio XII, do Geral da Ordem Frei Pa- 
cífico Perantoni e do Cardeal em Nápoles S. Em. Alessio Ascalesi, 
a noite entre o 1 e 2 de abril de 1941, embarcaram de Nápoles 
estando presentes alguns confrades e o mesmo Provincial. O navio 
Andrea Gritti deixou o porto de Nápoles iniciando uma viagem 
bem agitada pelos vagalhões do mar, acalmando-se este em seguida 
de modo que os Padres puderam realizar as cerimônias da Semana 
Santa, sendo a cargo do Frei Roque a celebração dos sagradas 
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Ritos e a pregação a cargo do Frei Januário as Confissões e os 
Irmãos ajudavam as cerimónias. No dia 17 de abril desembarca- 
ram no Rio de Janeiro, mas uma vez chegados ao convento S.  
Antonio, no Largo da Carioca, os Confrades brasileiros, não saben- 
do nada a respeito daquela expedição, estranharam a vinda dos 
religiosos italianos e consideravam-nos como uma espécie de intru- 
sos. 

De fato a Cúria generalicia não os tinha avisado sobre o 
assunto. Contemporaneamente Jaboticabal, pelo Bispo Coadjuntor 
Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, recém-chegado, dispós que os 
nossos religiosos entrassem em sua diocese só depois de terem 
chegado da Holanda os Carmelitas, que já, via aérea, vinham 
vindo para se instalarem n a  basílica de N. Sra. Aparecida de Ja- 
boticabal, já prometida. em doação, por escrito, aos franciscanos 
por Dom António Augusto de Assis. Demorando então, e demorou 
uns quinze dias, a ordem de prosseguirem a viagem até destina- 
cão para serem recebidos pelo Bispo, o Frei Justino viajou para 
Santos a fim de descarregar do navio a.s bagagens e o Frei Roque 
viajou para Jaboticaoal a fim de, pessoalmente, tratar do assunto 
com o Bispo. Tendo sido tudo solucionado, os Frades deixaram 
o Rio de Janeiro para se dirigirem a São Paulo, onde ficaram 
rnais uma semana hóspedes dos Franciscanos do Convento São 
Francisco, Largo São Francisco. Dai se dirigiram a Guaraci pas- 
sando por Barretos. Da Paróquia do Bom Jesus da pequena ci- 
dade de Guaraci esperavam ordens da Diocese para se instalarem 
nas Paróquias vizinhas. A primeira Paróquia a nos ser entregue 
foi a do Bom Jesus de Guaraci, da qual tomou posse o Frei Eugê- 
nio de Rcsa aos 6 de maio de 1947 das mãos do Vigário reti- 
rante Pe. Pio Zeignaus, ficando com ele o Irmão leigo Frei Fre- 
derico. A segunda Paróquia a nos ser entregue foi a de São 
João Batista de Olímpia, da qual, aos 11 de maio tomou posse 
das mãos do Vigário retirante Pe. Nicolau Guarda o Frei Roque 
Biscione, ficando com ele o Frei Justino Di Giorgio e o Frei Ange- 
10 Ruggiero. Em seguida o Frei Januário Pinto, aos 12 de maio, 
do mesmo ano, tomou posse da Paróquia de N Sra. da Badia de 
Cajobi, recebendo como companheiro o Irmão Leigo Frei Benedi- 
to Faticato. 

E, enfim, aos 13 de maio o Frei Marcelo Manilia foi enviado 
provisoriamente, com os Irmãos Leigos Frei Leonardo Ferraro e 
Frei Berardo Paolino, a Paróquia dz São João Batista de Bebedouro. 

Ficou com ele o Pe. Vitor já vigário cooperador, enquanto 
o Vigário Pe. Piedade Baylon se dizia que tinha viajado para 
a Espanha em gozo de férias. Aos 16 de junho Frei Marcelo pediu 
a Cúria episcopal informacões acerca de sua ncmeação de Vi- 
gário e foi-lhe respondido que, em data de 13 de maio lhe foi 
passada Provisão de "Vigário Substituto" "ad mentem Episcopi". 
Informante Mons. Antônio Ramalho, Vigário Geral. 
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VI 

A CUSTÓDIA MARCA PROGRESSO EM NÚMERO W PESSOAL 

Não muito tempo após a colocação dos primeiros dez religiosos 
em seus respectivos lugares e cargos, precisamente no dia 15 de 
fevereiro de 1948, chegaram da Itália outros três reforços nas 
pessoas do Frei Félix Mascheri, Frei Valentim Vacchiano e Frei 
Clemente Grassi, provisoriamente ficando em Olímpia, onde fo- 
ram alvo de grandiosa e festiva recepção. O Frei Valentim logo 
obteve provisão de Vigário ecónomo da Paróquia de São José 
de Severínia, mas, quem tomou posse, aos 17 de julho do mesmo 
ano, foi o Frei Samuel Bianco, chegado apenas algumas semanas 
antes e balbuciando as suas primeiras palavras em português 
e o Frei Valentim, com sotaque espanhol, foi chamado pelo Bispo 
em Jaboticabal para exercer o cargo de redator do jornal dioce- 
sano "O Ascensor" e de secretário particular do Sr. Bispo, Frei 
Félix, por sua vez, de avião, como descido do Céu, foi tomar posse 
da Paróquia vacante do Bom Jesus de Paulo de Faria, aos 13 
de junho de 1948 e Frei Clemente, sucedendo ao Frei Roque, ficou 
na direção da Paróquia de São João Batista de Olímpia aos 2 de 
agosto do mesmo ano, em cerimónia que viu nascer a Ordem 
Terceira Secular de São Francisco de Assis com 15 noviços e no- 
viças "ad hoc" preparados. Seguem outros operários e em todas 
as horas, a saber: Pe. Frei Hermenegildo Sellitto, chegado da Itália 
em 1951, com destino a Bebedouro. Pe. Frei Tarcísio Santoro, che- 
gado da Itália em 1952 com destino a Olímpia. Pe. Frei Jerônimo 
Noviello, chegado da Itália em 1952 com destino a Olímpia. Pe. 
Frei Aurélio da Conceição Di Falco, chegado da Itália em 1953 
com destino a Bebedouro; Pe. Frei Próspero Vecchione, Pe. Frei 
Paulino Vitale, Pe. Frei Jacinto Posillico, chegados da Itália no 
mesmo dia em 1954. Pe. Frei Xisto Teuber, alemão, naturalizado 
brasileiro, ingressou na Custódia em 1955. Pe. Frei Dionisio Ma- 
rinelli. Pe. Frei Vicente Borrelli, chegados da Itália no mesmo dia 
em 1958 com destino a Bebedouro. Pe. Frei Raymundo Talhofer, 
alemão, veio do Japão a serviço da Colônia Japonesa em 1959. 
Pe. Frei Cornélio D'Onofrio, chegado da Itália em 1960, com des- 
tino a Mirassol. Pe. Frei Inácio Murith, suíco, veio do Japão a 
servigo da Colônia Japonesa de Guatapará em 1962. Pe. Frei 
Amadeu Napolitano, chegado da Itália em 1968, com destino a 
Marília. 

VI1 

PESSOAL FORMADO PELA CUSTÓDIA 

Pe. Frei Francisco de Medeiros, de Olímpia, S. Paulo, 38 anos, 
ordenação sacerdotal aos 20-7-58, em Portici-Itália. Pe. Frei Ale- 
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xandre Siqueira Neves, de Serrana M. G., 34 anos, ordenado sa- 
cerdote aos 29-6-63, em Nápoles-Itália. Pe. Frei Luiz Braga, de 
Petrópolis-R.J., 36 anos, ordenado sacerdote aos 29-6-63, em Nápo- 
les-Itália. Pe. Frei Antonio Pretto de Arroio do Meio-R.G.S., 36 
anos, ordenado sacerdote aos 21-7-63, em Arroio do Meio R.G.S. 
Pe. Frei Mário Ramos de Oliveira, de Ouricuri-PB, 42 anos, orde- 
nado sacerdote aos 27 de junho de 1964, em Nápoles-Itália. Pe. 
Frei. Davi Precaco de Cajobi-S.?., 34 anos, ordenado sacerdote aos 
21-4-67, em Cajobi-S.P.. Pe. Frei Eduardo Chagas Nithack, de Cam- 
pinas, S.P. 34 anos, ordenado sacerdote aos 15-11-67, em Campinas. 
Pe. Frei Francisco Biava, de Cajobi-S.P., 18 anos, ordenado sacer- 
dote aos 16-11 68, em Cajobi Pe. Frei Luiz Kashivagui de 
Cravinhos-S.P. 34 anos, ordenado sacerdote aos 18-1-1968, em Bas- 
tos-S.P. Pe. Frei Lúcio Carlos Signoretti, de Marilia-S.P., 24 anos, 
ordenado sacerdote aos 19-3-70, em Garça. Frei Otávio Fuzo, de 
Terra Roxa-S.P., 26 anos, ~rofissão iserpétua aos 19-3-71. em Be- . . 
bedouro. 

ERECÁO E DELIMITAÇÃO T'ERRITORIAL DA CUST6DIA 
DOCUMENTO (*) 

"Em virtude da presente carta, a pedido do Ministro Provin- 
cial e Definitório da província Napolitana do Sagrado Coracão 
de Jesus, de 2 de fevereiro de 1955, dirigido a esta Cúria, com 
benevolência e com o consenso do Definitório Geral, que aos 24 
do mesmo mês e ano deu regularmente voto secreto, erigimos, 
e declaramos certo o Comissariado Provincial no Brasil, dependen- 
te da mencionada Província Napolitana e compreendendo, con- 
forme decreto desta Cúria de 16-6-53, todo o território das seguin- 
tes seis Dioceses: Rio Preto, Ribeirão ?reto, Jaboticabal, Lins, 
Marília, Assis e de acordo com as Constituicóes Gerais, art. 338, 
par. 1. A sede do Delegado Provincial é Olimpia. 

Dado em Roma nesta Cúria Generalícia de S. Maria Media- 
neira aos 24 de fevereiro de 1955". 

ass. Frei Augustinho Sépinski 
Min. Ger. O.F.M. 

Por mandado de Pat. Revma. 
Frei Hermes Peeters O.F.M. 
Secretário das Missões Franciscanas. 
Aos 28 de fevereiro de 1955, o Geral da Ordem escreveu carta 

pessoal ao Provincial de Nápoles, congratulando-se pelo êxito alcan- 
çado na elevacão do Comissariado do Brasil e pelo trabalho efi- 
ciente dos Missionários. Neste mesmo mês foi feita, também, a 
ereção canònica das casas religiosas de Bebedouro, Bastos, Garça, 
Mirassol, sendo que a de Olimpia tinha sido mais tarde, por terem 
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sido desmemùrada algumas das referidas Dioceses e criadas outras 
três, a saber: São João da Boa Vista, Jales e Presidente Prudente, 
juntaram-se estas às relatadas no documento acima. Enquanto 
estamos escrevendo esta síntese da história da Custódia a Santa Sé 
prepara a ereção de mais duas dioceses: a de Barretos e a de Franca. 
Enfim, de Comissariado a nossa Missão passou a ser elevada a 
Custódia, conforme carta do Provincial de Nápoles: ". . . Comissa- 
riado, pela nova nomenclatura, instaurada pelo Capítulo Geral, é 
chamado Custódia". 

Nápoles, 2 de dezembro de 1967. 

ass. Frei Emanuel Lombardi O .F.M. 
Ministro Provincial 

Pe. Frei Elígio Aveta 
Secretárto 

CASAS RELIGIOSAS E OBRAS ANEXAS 

Olímpia; das duas Paróquias a Custódia mantém a de N. Sra. 
Aparecida, criada como Paróquia religiosa, embora no início de 
nosso pastoreio nos foi confiada a de São João Batista. Ainda 
nesta Paróquia construímos o Salão Paroquial N. Sra. da Assun- 
ção, agora alugado a Rádio local e estava quase pronto o projeto 
da nova grandiosa Matriz. Compramos um terreno, onde se acha 
construído o noviciado que, por falta de noviços, está servindo de 
sede de Cursilhos de cristandade. Na nova Paróquia foram inicia- 
das obras de ampliação já quase concluídas. l padre. 

Bebedouro: A Custódia mantém das duas Paróquias a de São 
João Batista, a mais antiga e importante e o Educandário, edifício 
próprio, sob o patrocinio de Santo Antônio, que hospeda 60 crian- 
ças excepcionais educáveis, de 7 a 14 anos, em regime de inter- 
nato e em Convênio com a Promoção Social de Menores do Estado 
de São Paulo. Mantém também, a Paróquia do Sagrado Coração de 
Jesus de Ibitiuva. 3 padres e 2 irmãos leigos. 

Bastos: Pertencem a Custódia a Paróquia religiosa de São 
Francisco Xavier e o Ginásio São José. A Paróquia é constituída 
de colonos japoneses na sua grande maioria e o Bispado de Maríiia 
doou terreno e casa Paroquial a Custódia "ad nutum S. Sedis". 
O prédio do Ginásio foi doado pela Colónia Japonesa. Atualmente 
educa 396 alunos divididos nos cursos: - Técnicos de contabilidade, 
Ginasial, Normal, e cuida da Paróquia de São Luís de Iacri. 1 
padre e 1 irmão leigo. 
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Garça: Esta cidade possui duas Paróquias: São Pedro Apósto- 
lo e N. Sra. de Lourdes. Esta última foi criada como Paróquia 
religiosa e confiada 6 Custódia, cuidando, contemporaneamente, 
por algum tempo as duas. A Custódia mantém patronato com 
quase 150 crianças. 1 padre. 

Marilia: - A cidade já conta com 5 Paróquias. A nossa Pa- 
róquia religiosa é a de N. Sra. de Fátima, construída pela Custódia. 
A custódia construiu também o grande prédio do Ginásio São 
Bento, que no início funcionou num prédio da Cúria diocesana, 
passando-nos esta grandiosamente o titulo. O ginásio, em regime 
de externato, mantém o curso Técnico de contabilidade, Colegial 
e Normal com 838 alunos. 3 padres. 

Mirassol: - Mantém a Paróquia de São Pedro Apóstolo e a 
de São Benedito de Jaci. A Custódia possui, nesta cidade, o seu 
Seminário Menor N. Sra. de Fátima, que constitui sua propriedade, 
com 24 seminaristas. Frei Roque fez edificar a Capela mortuária. 
3 padres e 2 irmãos leigos. 

Ribeirão Preto: - Esta sede metropolitana possui 11 Paró- 
quias das quais a Custódia cuida da de Santo António Maria 
Claret. A Cúria doou o terreno de meio quarteirão com uma 
capela e declarou a Paróquia religiosa no ato de empossar o pri- 
meiro Vigário ecónomo franciscano. O Atual Vigário está cons- 
truindo a casa religiosa. Aos cuidados do Vigário está confiada, 
também, a Paróquia de São Pedro Apóstolo de Guatapará. 1 padre. 

Franca: - Mantém, ai, das 8 Paróquias a de São Judas Tadeu. 
A bela Igreja está em construção. Em seguida será construida 
a casa religiosa. 1 padre. 

Camoo Limm: - Neste Distrito da Ca~i ta l  oaulista a Custó- 
dia maniém a paróquia São José operário e a Êscola Industrial 
Mecânica Kolping, teórica e prática, com 29 alunos, em produção 
de peças para automóveis. 2 padres, moram numa casa aiugada. 

Araçatuba: - Nesta cidade a Custódia oficia a Paróquia, uma 
das 5, do Bom Jesus da Lapa. O padre está construindo a Casa 
Paroquial num terreno atrás da Igreja. 1 padre. 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES BISPOS COM OS QUAIS A 
CUST6DIA MANlXM RELAÇÕES PASTORAIS 

Exmo. Sr. Dom Frei Paulo Evaristo Arns O. F. M . Arcebispo Me- 
tropolitano de São Paulo. - Capital; Exmo. Sr. Dom Frei Felicio 
César da Cunha Vasconcelos O. F . M . Arcebispo Metropolitano de 
Ribeirão Preto-São Paulo; Exmo. Sr. Dom José Varani, Bispo de 
Jaboticabal-S.P., Exmo. Sr. Dom José de Aquino Pereira, Bispo de 
São José do Rio Preto-São Paulo; Exmo. Sr. Dom Hugo Bressane 
de Araújo e seu Coadjutor, Dom Daniel Tomasella O.F.M. Cap. 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRiCO E GEOGRhFiCO DE S. PAULO R d i  

Bispos de Marísilia-S. Paulo; Exmo. Sr. Dom Pedro Paulo Koop 
M.  S .  C. Bispo de Marilia-S. Paulo; Exmo. Sr. Dom Frei Diógenes 
Silva Matheus Bispo de Franca-S. Paulo. 

OS RELIGIOSOS, SEU TRABALHO E BENEMEXÉNCIAS: 
SACERWTES 

Frei Roque Biscione: - Superior e Conselheiro da Custódia. 
Governou por dois triênios. Na qualidade de primeiro vigário ecô- 
nomo de Olíípia deu inicio às obras do salão Paroquial. Foi o 
primeiro Reitor do Seminário Seráfico Menor Santo Antônio de 
Bastos, tendo adaptado um barracão de madeira, que nos ofereceu 
a Província Franciscana da São Paulo quando entregou a Paróquia 
a Custódia. Transferiu-se com o seminário para Mirassol, onde 
conclui as obras do seminário definitivo dando-lhe o nome de 
Seminário Nossa Senhora de Fátima. Atualmente exerce o cargo 
de Vigário ecônomo da Paróquia São Judas Tadeu de Franca, cuja 
igreja, de forma redonda, está para ser concluída e projetada a 
construçáo da casa paroquial, enquanto fica morando graciosa- 
mente no Colégio Jesus Maria José. Recebeu a escritura definitiva 
numa parte do terreno de Mirassol e publicou um volume de 
poesias em perfeito idioma português, muito apreciadas. 

Frei Justino di Giorgio: - Conselheiro, secretário e ecônomo 
da Custódia, em Olírnpia. Iniciou a construção do Seminário de 
Mirassol e adquiriu o terreno, foi Vigário de Bebedouro e Vigário 
ecônomo de Terra Roxa. Transferido para Bastos dirigiu a Pa- 
róquia missionária de São Francisco Xavier, a de São Luiz do 
Japri e o Ginásio Silo José. 

Erigiu e fez consagrar o altar "Versus populum" de mármore. 
Transferido para Olímpia, na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida 
fez consagrar o altar novo de mármore, e está concluindo as obras 
do Noviciado. 

Frei Eugênio de Rosa: - Superior de 1953 a 1956, Vigário 
e ecônomo da Paróquia do Bom Jesus e construíu o Salão Paro- 
quial Pio XII. Foi conselheiro em Olímpia, fez preparar a planta 
da Matriz a ser reconstruída, mas foi transferido para Bebedouro 
de onde dirigiu a Paróquia de N. Sra. Aparecida de Terra Roxa. 
Foi então que ingressou no clero secular depondo o hábito fran- 
ciscano. 

Frei Marcelo Maníiii: - Primeiro vigário e ecônomo fran- 
ciscano de Bebedouro, fez erigir a capela-mor do Cemitério local 
e iniciou e deixou em estado bem avançado as obras do Orfanato, 
agora Educandário Santo Antonio de cujo terreno recebeu escri- 
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tura definitiva. Transferido para a Paróquia de N. Sra. do Livra- 
mento de Buritana na qualidade de Vigário ecônomo, reformou 
a Igreja matriz e construiu o Hospital da Santa Casa de miseri- 
córdia. Ainda trabalhando nesta Paróquia, optou para o clero 
secular. 

Frei Januário Pinto: - Superior da Custódia de 1961 a 1965 
e conselheiro. Sendo vigário ecônomo de Cajobi reformou a casa 
Paroquial de Cajobi passou para Jaboticabal na qualidade de vigá- 
no  ecônomo da Catedral N. Sra. do Carmo e Professor do Semi- 
nário seráfico de Bastos, de onde dirigiu ainda o Ginásio São 
Francisco de Parapuã, doado pela Prefeitura Municipal a Custó- 
dia, que, após um ano, devolveu De Bastos foi para Mirassol e 
Olímpia, voltou para Mirassol para ocupar o cargo de Vigário 
ecônomo da Paróquia de São Benedito de Jaci e de Reitor do 
Seminário, quando o Frei Roque foi nomeado Vigário ecônomo 
de Franca. 

Frei Clemente Grassi: - Visitador Geral, Titulo de cidadão 
Oiimpiense, Superior da Custbdia de 1956 a 1962 e Conselheiro, 
ecônomo secretário, cronista. Já missionário no Egito sucedeu 
ao Frei Roque na direção da Paróquia de S. João Batista de Olím- 
pia, tomando posse no dia em que foi fundada a Ordem Fran- 
ciscana Secular. Concluiu as obras do Salão Paroquial, ao qual 
deu o nome de Cine-Teatro N. Sra. Assunção". Construiu a capela 
de N. Sra. Aparecida de Campo Alegre, reformou as de Sto. Antô- 
nio de Capituva, de Sto. Antônio do Lambari e de São Benedito. 
Em Bebedouro fundou a Legião de Maria por ocasião do 80 ani- 
versário de Pio XII e concluiu o Educandário, dando-lhe o nome 
de Sto. Antônio (1968) e pondo-o em condição de funcionar com 
60 menores excepcionais educáveis, em regime de internato e em 
convênio com a Promoção Social do Estado. 

Em Bastos construiu, deixando quase respaldada, a Igreja 
Matriz São Francisco Xavier, em substituição da velha de ma- 
deira adquirindo o terreno "ad nuturn S. Sedis" e recebendo em 
doação da Colônia Japonesa o prédio e terreno do Ginásio, como, 
outrossim, o prédio e o terreno do Ginásio de Parapuã. Promo- 
veu em 1955 o batismo de 184 descendentes Japoneses das escolas 
locais, inclusive o Prefeito Municipal eleito Tadao Tadeu Hata- 
naka. Foi Vigário ecônomo de Mirassol e Professor do Seminário. 
Numa segunda estada em Olimpia, lançou a pedra fundamental 
do ampliamento da Matriz N. Sra. Aparecida e do Noviciado. Em 
1957 celebrou o primeiro decênio da fundação da Custódia e rece- 
beu as escrituras definitivas de propriedade de Olímpia, Bastos, 
Graça, Marilia e Ribeirão Preto. Obteve dos Bispos a licença de 
fundar os Centros Missionários Japoneses de Marilia, Ribeirão 
Preto e Jaboticabal, fez consagrar o altar de mármore da Igreja 
S. Antônio de Bebedouro a instituir a O .T.  S .  na mesma igreja. 
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Frei Valentim Vacchiano: - Já missionário no Chile e na 
Argentina. Estando em gozo de férias na Itália, passou para a 
nossa Missão do Brasil. Foi secretario particular do Sr. Bispo de 
Jaboticabal e diretor do jornal diocesano "O Ascensor". Vigário 
ecónomo das Paróquias de Taituva e de Taiaçu fez executar as 
pinturas decorativas internas das duas paróquias, como, também, 
da Paróquia de Severínia da qual foi Vigário ecónomo. Transfe- 
rido para. Bastos exerceu o cargo de Vigário ecónomo de Bastos 
e de Iacri e de Diretor do Ginásio. Estava estudando ciências 
agrárias em Presidente Prudente, quando o Bispo lhe pediu di- 
retamente a escardinação da Custódia, lhe ofereceu uma Paró- 
quia e lhe obteve uma cadeira de Professor no Ginásio daquela 
cidade. 

Frei Félix Mascheri: -- Titulo de cidadão Olimpiense. Foi 
conselheiro e ecónomo da Custódia. Em 1948 foi Vigário da Pa- 
róquia do Bom Jesus de Paulo de Faria, e mais tarde, tendo 
construído a nova Igreja de Veadinho (* ) .  foi nomeado, também, 
Vigário ecónomo desta cidade. Transferido para Olimpia recebeu 
o encargo de dirigir as obras de construção do Noviciado São 
Francisco de Assis e, no mesmo bloquo, a capela N. Sra. Rainha 
do Mundo. Em Mirassol por algum tempo dirigiu as obras do 
seminário. Transferido Frei Clemente de Olímpia o Frei Félix 
ficou, também, com a tarefa de completar as obras de amplia- 
mento da Matriz, na qualidade de Vigário ecónomo, de assistir a 
Ordem Terceira Secular e o Núcleo Social Santa Elisabet da 
Hungria. Faleceu em 1969 e repausa em Mirassol. 

Frei Samuel Bianco: - Logo que veio da Itália foi Vigário 
ecónomo em Severínia e, depois, também de Jaborandi. Em se- 
guida foi Vigário ecónomo de Uchóa e vigário cooperador de 
Olimpia. Passando umas férias em São Paulo pediu a sua incor- 
poração na Arquidiocese de São Paulo obtendo a provisão de Vi- 
gário ecónomo da Paróquia de Vila Califórnia. 

Frei Tarcisio Santoro: - Ex-Missionário na Argentina, veio 
para o Brasil em 1951. Foi Vigário ecónomo de Olímpia, Buri- 
tama, Jaboticabal (Catedral). Secularizou-se e optou pela Diocese 
de São Paulo. 

Em seguida foi Vigário ecónomo de Pitangueiras, voltando 
na Diocese de Jaboticabal, e, de lá voltou para a Itália. 

Frei Aiirélio da Conceição di Falco: - Titulo de cidadão gar- 
cense e Cavaliere dell'ordine della Stella della Solidarietá Italiana. 
Conselheiro da Custódia. Já Diretor das Peregrinações italianas 
para o Santuário de Lourdes, na França, veio para o Brasil. No- 
meado Vigário ecõnomo de Olimpia criou o Instiuto de Caridade 
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para crianças. O mesmo cargo de Vigário foi exercer em Garca 
na nova Paróquia religiosa de N. Sra. de Lourdes, funcionando, 
num primeiro tempo, na capela de São Benedito, num jardim, que 
a Prefeitura Municipal havia prometido doar ã Custódia; em se- 
guida adquiriu 100 m? de terreno e aí construiu a nova Igreja 
o prédio do Patronato Juvenil garcense. Por algum ano tomou 
conta, também, da antiga Paróquia de São Pedro Apóstolo. O 
Patronato hospeda 24 crianças em regime de internato e em 
convênio com a Promoção Social de menores e mais 120 crianças, 
filhos de empregados e viúvos. Introduziu a devoção ao Menino 
Jesus de Aracelli, de que trouxe um fac-simile de Roma, benzido 
por João XXIII. Fez construir e consagrar o altar de mármore 
por Dom Daniel Tomasella O.F.M. cap. 

Frei Jacinto Posillico: - Conselheiro da Custódia. Vigário 
Ecônomo da Catedral de Jabuticaba1 e Professor no Seminário 
diocesano. Vigário ecónomo de Mirassol fundou a Organização 
Paroquial de Assistência Social "OPAS", que hoje está entrosada 
com a Polícia local para a formação de Guardas-Mirins para plan- 
tão em escolas, bancos, igrejas e nas principais casas comerciais. 
Realizou as pinturas decorativas internas e externas da Igreja 
Matriz. Transferido para Marília na qualidade de Vigário ecónomo 
da nossa Paróquia estava empenhado na reorganização do Gi- 
násio São Bento, quando faleceu no Hospital Santa Cruz de Cam- 
pinas. Repousa na Capela mortuária do Cemitério de Mirassol. 

Frei Querubim Rega: - Conselheiro da Custódia e titulo 
de cidadão bebedourense. Vigário ecônomo de Bebedouro por 12 
anos adquiriu a simpatia do povo em geral. Instituiu o Movimen- 
to Familiar Cristão. Das Mãos do Vigário ecônomo retirante re- 
cebeu posse da Paróquia de Mirassol, repleta de fiéis, durante a 
Novena de N. Sra. Perpétua Socorro, recém-instituída. Construiu 
a casa paroquial daquela cidade, da qual ainda é vigário. 

Frei Vicente Borrelli: - Definitor Provincial em Nápoles, veio 
para o Brasil com destino a Bebedouro. Em seguida seguiu para 
Mirassol, de onde, em 1960, voltou para a Itália definitivamente, 
após 2 anos de estada no Brasil. 

Frei Dionisio Marinelli: - Superior da Custódia, reconduzido 
duas vezes. Professor da Sagrada Escritura, veio para o Brasil 
ficando primeiro em Bebedouro. Foi em seguida para Bastoç, na 
qualidade de Professor no Seminário seráfico e, com o Seminário 
passou para Mirassol, onde foi nomeado Vigário ecónomo, da 
Paróquia. Em Bebedouro, onde transferiu-se na qualidade de Vi- 
gário ecônomo, reformou a casa Paroquial. De Bebedouro passou 
a substituir o Frei Jacinto em Marília. Em seguida morou em 
Franca. 
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Frei Xisto Teuber: - Brasileiro naturalizado, formado sa- 
cerdote no Brasil. Conselheiro da Custódia. Optou para a Custó- 
dia quando da Paróquia de Bastos foram tomar conta os Frades 
napolitanos pelo fato de conhecer bem a língua japonesa e co- 
municar com os paroquianos em maioria japonesas. Sendo já 
vigário de Bastos em 1942, por indicação da Província Francis- 
cana de São Paulo, habilmente fez fechar o Ginásio protestante 
tomando conta ele como Diretor. Em 1956, criados e confiados a 
ele os Centros missionários japoneses de Marília, Ribeirão Preto 
e Jaboticabal, promoveu as Concentrações de Jovens Japoneses 
em Marília, Jaboticabal, Araraquara. Em junho de 1957, pelo 
Presidente da Comissão Nacional Católica de Migrações Japonesas, 
Dom Helder Câmara, foi nomeado Visitador Nacional para fazer 
o levantamento dos japoneses no Brasil. Em Marília, em 1960, 
foi nomeado primeiro Vigário ecônomo da Paróquia, a quarta da 
cidade, N. Sra. de Fátima, cuja igreja construíu no terreno doado 
pelo Com. Abel Augusto Fragata. Instalou a O . F .  S.  Estando 
também, na direção do Gonásio São Bento, antes mantido pelo 
Clero Sicular, e tendo habilidosamente feito fechar dois ginásios 
protestantes, atraiu os numerosos alunos e construiu, no mesmo 
terreno recebido em doacão pelo Sr. Fragata, o novo e grande 
prédio do Ginásio, recebendo de público, das mãos do Superior, 
a escritura do terreno. Contando com a ajuda da Associação 
de Leigos Católicos Kolping, da Misereor e da Adveniat da Ale- 
manha, pôde fazer frente a tamanhas construções, e com imensos 
sacrifícios até, de início usar como Paróquia uma garagem aluga- 
da e dormir, por uma temporada, na  sacristia da Igreja em 
construção. Atualmente o Frei Xisto fica na direção da Paróquia 
religiosa de São José Operário de Campo Limpo, na Capital do 
Estado, e da Escola Industrial Mecânica Kolping. 

Frei Raimundo Talhofer: - Ex-missionário no Japão. Estan- 
do em repouso na sua terra natal, o Frei Xisto, em gozo de 
férias na Alemanha, o convidou a trabalhar na catequese aos ja- 
poneses do Brasil. Aceito o convite veio instalar-se no Centro Ja- 
ponês principal da Custódia, em Marília. Periodicamente visita as 
outras colônias de Bastos, de Ribeirão Preto, de Jaboticabal, de 
Olimpia.. . etc. Em Olímpia, num só dia batizou, já bem pre- 
parados, 24 japoneses adultos, inclusive um velho bonzo. 

Frei Hermenegildo Sellitto: - Foi Vigário Cooperador em 
Bebedouro, Vigário Ecónomo em Uchôa, Vigário Cooperador em 
Olimpia e tesoureiro da Custódia. Em 1956, sem prévio aviso partiu 
para os U.S . A .  em visita a um seu irmão e voltou à UchBa 
para constituir família. 

Frei Jerônimo Noviello: - Foi Vigário Cooperador em Olím- 
pia, Vigário ecônomo da Catedral em Jaboticabal, de Cajobi, de 
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Guaraci. Deixou a Ordem e foi para a Diocese de Santo André, 
onde é secretário e cónego da Catedral, Juiz do Tribunal eclesias- 
tico, examinador sinodal, Delegado Geral, Prelado Doméstico de 
S. Santidade o Papa e Camareiro secreto com mandato especial, 
Vigário ecónomo da Paróquia de São Bernardo. 

Frei Próspero Vecchione: - Chegou ao Brasil em 1953, com 
destino a Mirassol. Em 1954 voltou para a Itália. Em 1967 tornou 
a voltar para o Brasil na qualidade de Vigário cooperador de 
Mirassol. 

Frei Paulino Vitale: - Missionário para o Brasil em 1953. 
Foi Vigário Cooperador em Bebedouro e em Olimpia, Vigário ec& 
nomo em Buritana e atualmente Severínia, dependendo da Co- 
munidade de Olímpia. 

Frei Farcisco de Medeiros: - Conselheiro de Custódia. o 
primeiro Sacerdote brasileiro da Custódia. Estudou e foi ordena- 
do sacerdote na Itália e voltou para o Brasil em 1958 sendo des- 
tinado a Mirassol com o cargo de Vice-Reitor do Seminário Se- 
ráfico, enquanto cursava Filosofia em Campinas. Obteve provisão 
de Vigário economo de Ribeirão Preto, sucedendo ao Frei Januário. 
Está construindo a casa Paroquial enquanto gentilmente fica 
hóspede do Arcebispo. 

Frei Alexandre Siqueira Neves: - Estudou e se ordenou sa- 
cerdote na Itália em 1963. Fez um estágio na Inglaterra para 
aprender o inglês, que, de volta para o Brasil, ensinou no Semi- 
nário de Mirassol. Nomeado Vigário ecónomo da nossa Paróquia 
de Marília fundou a Juventude Franciscana "JUFRA". Atualmen- 
te está empenhado na assistência espiritual dos portugueses e ita- 
lianos do Canadá. 

Frei José Luiz Braga: - Conselheiro da Custódia. Estudou 
e foi ordenado sacerdote na Itália em 1963. De volta para o 
Brasil foi nomeado Vigário economo da Paróquia de Jaci, depen- 
dente de Bastos e, em seguida, Mestre do Seminário Seráfico de 
Mirassol. Em 1969 ficou na Paróquia de Monte Aprazível como 
Vigário substituto por motivo de doença do Vigário titular e re- 
nunciara ao cargo de Conselheiro e de Mestre dos Seminaristas. 
Em 1970 deslocou-se para a cidade de Mangaratiba, no Estado do 
Rio de Janeiro, onde obteve provisão de Vigário ecónomo. 

Frei Antônio Pretto: - Estudou na Itália e foi ordenado em 
Arroio do Meio - Rio Grande do Sul, sua terra natal, aos 21 de 
julho de 1963, voltando logo para a Itália para Cursar Direito 
Canónico no Colégio Internacional Santo Antonio de Roma. Em 
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1967 tomou posse na qualidade de Vigário ecônomo da Paróquia 
de São João Batista de Bebedouro e da Ibitiuva. Em 1971 repre- 
sentou a Custódia na Assembléia dos Superiores Maiores Francis- 
canos de Porto Alegre. 

Frei Mário Ramos de Oliveira: - Estudou e ordenou-se Sa- 
cerdote na Itália em 1964. De volta da Itália ficou de família 
em Bebedouro na  qualidade de Vigário Cooperador. Em 1966 foi 
transferido para a Paróquia de Mirassol com o mesmo cargo. 
Foi liberado por uma temporada para a Paróquia de Monte Apra- 
zível. De Monte Aprazível passou para primeiro Vigário Ecônomo 
da nova Paróquia religiosa do Bom Jesus da Lapa de Araçatuba, 
em 1969. Enquanto está morando na Santa Casa local graciosa- 
mente, está construindo a casa paroquial. 

Frei Davi Précaro: - Primeiro Seminarista da Custódia vi- 
vendo o primeiro ano com a comunidade de Bastos, com mais 
dois jovens, que desistiram, em 1955. Estudou na Itália, mas, 
por motivo de doença voltou e continuou seus estudos em Mirassol. 
Foi ordenado Sacerdote em Cajobi em 1967, recebendo provisão 
de Vigário Cooperador de Bebedouro e de Vigário Ecônomo da 
Paróquia de Ibitiuva. Instituíra os Brasinhas Dubladores ou Clu- 
binho dos Coroinhas. Em 1970, nomeado Mestre dos Seminaris- 
tas, transferiu-se para Mirassol. 

Frei Francisco Biava: - Estudou na  Itália, Cursou teologia 
em Divinópolis-Minas Gerais. Foi ordenado Sacerdote em 1968 
em Cajobi. Nomeado Mestre dos Seminaristas, ficou em Mirassol 
um ano. Atualmente é vigário ecônomo de Bastos e Iacri e Dire- 
tor do Ginásio São José. 

Frei Luiz Kashivague: - Fez o noviciado e cursou filosofia 
em Daltro Filho-Rio Grande do Sul. Cursou teologia em Divi- 
nópolis-Minas Gerais, e recebeu a Ordem Sacerdotal em Bastos 
eni 1968. Estando em Campo Limpo, na qualidade de Vigário 
Cooperador, ganhou uma bolsa de estudos na Suíça. 

Frei Lúcio Carlos Signoretti: - Ingressou no noviciado de 
Deltro Filho, onde também cursou filosofia. Cursou teologia em 
Divinópolis. Ordenou-se sacerdote em 1970, em Garça. Ficou de 
família em Bebedouro, onde passou um ano no Educandário e 
foi Vigário Cooperador da Paróquia de São João Batista e Vigário 
Ecônomo de Ibitiuva. Cursa Psicologia. Está atualmente em Garça 
na qualidade de Vigário ecônomo. 

Frei Eduardo Chagas Nithack: - Sendo estudante de filosofia 
em Campinas ingressou na Ordem. Tendo o Provincial dos Fran- 
ciscanos de New York oferecido uma Bolsa de Estudos a Custódia 
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foi beneficiado o Frei Eduardo. Assim é que completou o curso 
de filosofia e Teologia nos U.S.A. Recebeu a Ordem Sacerdotal 
em Campinas em 1967. Foi Vigário Ecônomo de Marilia, está 
atualmente em Bebedouro na qualidade de Vigário Cooperador. 
Vigário ecônomo de Ibitiuva. É conselheiro da Custódia. 

Frei Amadeu Napolitano: - Terminado o prazo de Secretário 
particular do Provincial de Nápoles veio para o Brasil em 1968 
com destino a Marilia, onde exerce o cargo de Diretor Administrã- 
tivo do Ginásio São Bento. I3 Conselheiro da Custódia. 

IRMÃOS LEIGOS 

Frei Leonardo Ferraro: - Profissão solene em 1937 na Itália. 
Missionário no Brasil em 1947. Exerceu o cargo de sacristão em 
Bebedouro, Olimpia e Bastos. 

Frei Frederico Curatolo: -Profissão solene em 1937 na  Itália. 
Missionário no Brasil em 1947. Autodidata em eletricidade e me- 
cânica. De Fordeco fez grandes campanhas para a construção 
do Seminário em Mirassol. Fez de Sacristão em Bebedouro, Gua- 
raci e Paulo de Faria. Atualmente é chefe de cozinha em Mirassol. 

Frei Benedito Fatieata: -Profissão solene em 1940 na Itália. 
Missionário no Brasil em 1947. Foi por muitos anos chefe de 
cozinha, enfermeiro e roupeiro do Seminário em Bastos e em 
Mirassol. Em 1968 voltou definitivamente a Itália. 

Frei Bernardo Paolino: - Profissão solene em 1941 na Itália. 
Missionário no Brasil em 1947. Bom mecânico. Fez muitas cam- 
panhas primeiro em Olimpia para as obras Paroquiais, Salão etc. 
depois em Mirassol para a construção do Seminário menor. Nesta 
cidade instalou, também, uma máquina de beneficiar arroz e, 
atualmente, cuida da chácara do Seminário. 

Frei h g e l o  Buggiero: - Profissão solene em 1944 na Itália. 
Missionário no Brasil em 1947. Exerceu o cargo de Sacristão em 
Olimpia, Paulo de Faria e Bebedouro. Trabalha atualmente no 
Educandário. 

Frei Francisco Sato: - Profissão solene em 1965 em Marília. 
Ficou de família na qualidade de Sacristão em Marilia, em 
São Paulo, para aprender corte e costura, em Campo Limpo e 
em Bebedouro de onde saiu pedindo a dispensa dos Votos. 

Frei Otávio Fuzo: - Enquanto estudava para Padre em 
Mirassol pediu para passar ao estado laical. Como todos os outros 
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religiosos brasileiros da Custódia passou o ano do noviciado em 
Daltro Filho, emitiu a Profissão solene em 1971 em Bebedouro. 
Cuida da Sacristia e do Arquivo Paroquial de Bebedouro. Recebeu 
do Sr. Bispo de Jaboticabal a faculdade de distribuir a Santa 
Comunhão em todas as missas e doentes em casa. 

XII 

VISITADORES GERAIS: 

Frei Teodósio Muriaudo 
Frei Eucário Shmitt 
Frei Quirino Sampoli 
Frei Egidio Caggiano 
Frei Giancrisostomo Gaudino 

VISITADORES PROVINCIAIS: 

Frei Teodósio Muriaudo 
Frei Vicenzo Gervasi 
Frei Emanuele Lombardi 
Frei Giancrisostomo Gaudino 

SUPERIORES DA CUSTÓDIA: 

Frei Roque Biscione 
Frei Eugênio de Rosa 
Frei Clemente Grassi 
Frei Januário Pinto 
Frei Dionísio Marinelli 

XIII 
CONCLUSÃO 

Com este humilde trabalho histórico da Custódia Franciscana 
do Sagrado Coração entendemos prestar homenagens sinceras à 
Província-Mãe de Nápoles que, não medindo esforços em pessoas 
e material de toda ordem, abriu mais um ubertoso campo missio- 
nário na terra fértil de Santa Cruz para a Santa Igreja de Cristo. 
Fazemos, outrossim, votos que a Custódia. no decorrer de seu 
JUBILEU DE PRATA, superando todos os obstáculos, continui a 
sua marcha gloriosa de fecundo apostolado para mais uma etapa 
Jubilar na  lembranca constante de que as conquistas do passado 
sejam base e estímulo para as conquistas do futuro, para a maior 
glória de Deus e o aprimorado bem das almas. 





SÁO PAULO NO ANO DA INDEPENDÊNCIA 

Wilson Maia Fina 

São Paulo, inicia o ano de 1822, sob grandes emoções políticas. 
Esse clima de tensões em que vivia a população arrastava-se 

desde o ano anterior, em virtude das disposições portuguesas, atra- 
vés das manifestações em que os deputados do Reino timbravam 
em constituir o só10 brasileiro em mera colonia. Insistiam junto 
ao Rei, para que Pedro, seu filho, que aqui no Brasil deixara, vol- 
tasse à Portugal. 

A 12 de dezembro de 1821, a cidade toma conhecimento de um 
decreto do Reino, reduzindo D. Pedro, a simples governador do Rio 
de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, fato que causou indignação 
a população. 

Na sessão de 19 de dezembro, sete dias após, o vereador Capitão 
Antonio Cardoso Nogueira alerta seus pares "dos males que amea- 
çam a Província e todas as demais do Reino do Brasil, pela preten- 
são da Corte e conhecido desejo de arrancar o Príncipe Real da 
Corte do Rio de Janeiro e pela forma dos Governos Provinciais por 
ela decretada inteiramente contraria ao bem e a felicidade desta 
Província". . . e considerando inconstitucional e por isso atentória 
ao direito dos povos, propunha, que se oficie ao Congresso Nacional 
o protesto dos paulistanos e que ainda fosse encaminhado oficio a 
tdas as Câmaras Provinciais comunicando a decisão tomada e pe- 
dindo o apoio daqueles colegiados". 

Aprovada a matéria, nomeiam uma comissão constituída dos 
Srs. José Bonifácio de Andrade e Silva, Vice-presidente do Governo 
Provisório, aqui em São Paulo, o Coronel Antonio Leite Pereira da 
Gama Lobo, membro do Governo Provisório, representando a clas- 
se militar e o Illm." Sr. Marechal José Arouche de Toledo Rendon, 
representando o povo, na qualidade de cidadão republicano, para 
que fossem eles, ao Rio de Janeiro, levando a mensagem repre- 
sentativa do povo. 

Na última sessão plenária, da comuna, a discussão evoluiu no 
sentido de solicitar ao Príncipe que não se retirasse do Brasil, de 
cuja mensagem seria portador o Marechal Arouche, para que a 
entregasse diretamente a D. Pedro. Terminados os trabalhos do 
dia, pelas 16 horas, dirigiram-se todos os vereadores a Sé Catedral, 
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para assistirem o Te-Deum Laudaman em ação de graças ao Todo 
Poderoso, pela passagem do ano. Era 31 de dezembro. 

Na primeira sessão do ano de 1822, são expedidos os convites 
aos delegados nomeados, em cujo convite à José Bonifácio, destaca- 
se o seguinte trecho: "A Câmara espera que V. Excia não negará 
a fazer mais este serviço a sua Pátria e, que, chegando à Augusta 
presença de S. A. R.  lhe expressará com toda a energia própria do 
caráter de um Paulista honrado, nossos puros e ardentes votos, e a 
firme resolução em que nos achamos de sustentarmos a todo o custo 
o seu real decoro, a dignidade e a independência do Brasil". (Reg. 
Geral pg. 289 - vol. XVI) .  Não menos incisiva é a carta que o Ma- 
rechal Arouche leva à D. Pedro, em que os paulistas pedindo a sua 
permanência no Brasil não deixam de salientar que a nova cons- 
tituição portuguesa em discussão: "Em cada página se descobre o 
machiavelismo com que, com douradas cadeias se intenta escravizar 
este riquissimo País e reduzi-lo a mera colonia" (Reg. Geral - 
pág. 293 - vol. XVI). 

Esta mensagem ao Príncipe está assinada pelos vereadores, por 
todas as classes sociais da cidade, pelas suas figuras mais represen- 
tativas, pelo clero, pelas forças armadas e pela população em geral. 

Enquanto a mensagem sobe ao Príncipe, os vereadores cuidam 
da cidade, ordenando o conserto da ponte da Freguesia do ó, no- 
meando para inspetor das obras o Coronel João de Castro Canto e 
Mello. As funções de um inspetor não limitavam-se em apenas fis- 
calizar as obras de pontes, porém, fiscalizar e examinar as estradas, 
corregos, rios, fazendo executar as obras de conservação, trabalhos 
esses que viriam facilitar o tráfego de seus usuários, procurando dar 
conforto ao transporte do incipiente comércio entre as comunidades 
vizinhas. 

A Freguesia do Ó, dista cerca de 2 léguas da cidade; sendo o 
8." distrito de Paz e, possuindo 8 quarteirões, abrigava uma popu- 
lação de 1850 habitantes aproximadamente, sendo 615 homens para 
666 mulheres, encontrando-se ainda na população 568 escravos 
entre homens e mulheres da raça negra. (Ensaio dum Quadro Es- 
tat. da Prov. S. Paulo 1823 - pág. 150). 

A 23 de janeiro de 1822, realizam-se solene Te-Deum, na Sé 
Catedral, em ação de graças pelo feliz aniversário da Imperatriz 
Leopoldina, assistido pelos camaristas em trajes oficiais e o povo 
em geral. Escândalo na cidade. 

Vem a plenário, queixas da população, contra os açougueiros 
da cidade que viciavam as balanças, roubando no peso da carne. 
Medidas rigorosas foram impostas aos contraventores. 

Apesar do clima político de que a população estava possuída, 
não descuidava a Câmara dos problemas da cidade, ordenando o 
calçamento da rua do Rosário, a nossa atual rua 15 de Novembro, 
por ser uma rua principal, por onde costumeiramente passava a 
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procissão, nos dias santos, bem como o conserto das PontesGrande 
e Pequena, existentes até hoje sobre o rio Tietê e o Tamanduatei, 
assim como a pavimentação do Pátio de São Bento, o hoje Largo 
de São Bento. 

D. Pedro envia ao seu pai, cópia da representação que recebera 
dos paulistas, dizendo em carta ao monarca "é impossível que os 
habitantes do Brasil que forem honrados e se prezarem de homens 
e mormente os paulistas, possam consentir em tais absurdos". (A. 
Leite - Hist. Civil. Paul. pág. 121). 

Premido pelas circunstâncias, revoltado com as decisões de 
Lisboa e, grato as manifestações que de todos os recantos do solo 
brasileiro recebia, resolve D. Pedro ficar no Brasil, contrariando as 
disposições portuguesas. Esta sua decisão ecoa rapidamente pelo 
Brasil a fora, e em São Paulo, recebida com grandes festas; rezada 
solene missa em ação de gracas n a  Sé Catedral, assistida por todas 
as personalidades de projeção na cidade. 

Ante o desassossego que este seu ato construiu nas tropas por- 
tuguesas e, preocupado com a atitude do general Jorge Aviléz, o 
Príncipe D. Pedro apela aos paulistas, auxílio para combater as 
tropas desse general; o apelo é atendido prontamente seguindo por 
terra, para o Rio de Janeiro, sob o comando do Coronel Lázaro José 
Goncalves, mil e cem homens armados, que constituiram os Leais 
Paulistanos, hoje recordados por uma rua existente no bairro do 
Ipiranga. 

O clima. da Independéncia crescia, avolumava-se desde a se- 
mente plantada por Tiradentes; fazia-se presente nas manifestações 
dos colegiados das Câmaras de Itu, Sorocaba e outras aqui n a  pro- 
víncia de São Paulo. 

Enquanto o Governo da Província estruturava as bases da elei- 
ção convocada pelo Príncipe D. Pedro, para a Assembléia Consti- 
tuinte e Legislativa, a Câmara trabalhava nas obras de melhora- 
mentos da cidade, ordenando o calçamento das três principais pra- 
ças públicas, - São Gonçalo, onde estava o prédio da Câmara, o 
Pátio do Colégio, onde situava-se o Palácio do Governador e o 
Largo da Sé para maior conforto dos frequentadores das missas e 
festividades religiosas. 

Na mesma data, baixa portaria, lembrando aos proprietárias 
de carros e carruagens, a fornecerem as pedras, a que estavam 
obrigados pelas posturas, para execução das obras da cidade. 

Como o início dessas obras estava demorando, aproveitando o 
Governo da Província em ordenar, que a Câmara também mande 
calçar a rua do Ouvidor. 

A 11 de abril, realizam-se eleições para preenchimento de duas 
vagas, provenientes de dois eleitores falecidos. Era da estrutura 
política da época, que o povo elegia os eleitores que votariam nas 
representações legislativas. 
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Os eleitores falecidos pertenciam a freguesia da Sé. Esta fre- 
guesia era a mais populosa da cidade, possuindo mais ou menos - - 
5.668 habitantes. 

. 

Sairam eleitos o Coronel Antonio José Vaz e o Sargento-MÓr 
Antonio Safino da Fonseca. Na mesma data procede-se a eleição 
oara meencher o l u ~ a r  do Tenente Coronel Mateus da Silva Bue- 
no, representante dafreguesia da Conceição de Guarulhos que era 
o sexto distrito de Paz, contando com cerca de 2.225 habitantes 
espalhados em sete quarteirões, tendo 839 homens e 845 mulheres. 

Guarulhos era aldeia de índios, que vivia confinados sob a 
jurisdicáo dos padres jesuitas, o que obrigou os seus moradores a 
manterem a seus servicos 290 homens escravos. acompanhados de 
suas 272 mulheres. 

Na sessão de 17 de abril de 1822, a Câmara discute um ofício 
encaminhado pelo chefe do Governo, e que a pedido de moradores, 
da cidade e os da fremesia de Bom Jesus solicitavam "que a Câ- 
mara mande logo se& a várzea do carmó e consertar o-aterrado 
do carmo" (ata - pág. 574 - vol. XIX). 

Esta freguesia de Bom Jesus, 6 a de Matozinho; a Freguesia 
do Brás, hoje o fabuloso bairro do Brás, que naquele tempo pos- 
suía apenas 659 habitantes, morando em três quarteirões. Secar 
a varzea do carmo quer dizer, proceder a limpeza dos terrenos 
alagados com as enchentes do Tamanduateí, que na forma em 
que se encontrava impedia o acesso à cidade, dos moradores da- 
quele bairro e vice-versa. 

Providências urgentes, sobretudo agora que se tem notícias 
da vinda do Príncipe a São Paulo, e a estrada da Corte estando 
intransitável impediria o tráfego da sege que transportaria S.A.R. 
a não ser que ele preferisse entrar na cidade à cavalo. (pág. 360 - 
vol. XVI) (Reg. Geral). 

Paralelamente às obras de calçamento do Largo da Sé, pen- 
sou o Governo em corrigir o alinhamento desse largo com a rua 
do Rosário, que estreitava na entrada desta última. Solicita os 
bons ofícios da Câmara, ouvindo os três proprietários, das três 
casas que ali estavam incomodando o tráfego e verificar de suas 
disposições para uma desapropriação. 

A cidade, por essa época, andava em mau estado de conser- 
vação. Muita sujeira pelas ruas, muros, uns caidos e outros sem 
revestimento. 

Ordena o plenário da cidade aos moradores, de providencia- 
rem os consertos desses muros e, que os proprietários pintem as 
fachadas de suas casas, e ainda que o almotacel vigie melhor o 
serviço de limpeza da cidade. Desta intimação, não escaparam os 
prelados e suas igrejas, colégios e conventos. 

No Brasil, ninguém podia exercer qualquer profissão, por mais 
simples que ela fosse, sem que o profissional passasse por um exa- 
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me. Examinado por um juiz e, sendo aprovado era habilitado por 
um escrivão do ofício, sempre ao lado do examinador. A 4 de maio 
procede-se a eleição para os juizes de oficio de ferreiro, carpinteiro, 
alfaiate e seleiro. 

Os eleitores que não comparecessem para cumprir com o seu 
voto, a disposição legal, eram multados, o que aconteceu com o al- 
feres José Ferreira Leite que não votou na eleição para juiz de 
carpinteiro, sendo cominado em 300 réis de multa. 

A 11 de maio, estava a Câmara preparando-se para as festi- 
vidades de Corpus Christus, data sempre festejada em todo o Bra- 
sil. Para a banda de música que acompanharia a procissão, fal- 
tavam dois clarins e um timbales. 

Pedem-no os camaristas emprestados, para este ano, porém, 
que providencie-se a compra desses instrumentos, no Rio de Ja- 
neiro, de preço mais barato Timbales é uma espécie de tambor, 
que os músicos cavaleiros, trazem-no pendurado junto a sela do 
cavalo, ou pendurado a cintura, quando à pé. 

O Governo da Província recebendo confirmação da viagem do 
Príncipe D. Pedro à São Paulo, programa a realização de obras e 
embelezamento da cidade. Em consequéncia ordena a Câmara que 
"todos os proprietários de casas caiem as suas frentes e reboquem 
aquelas que necessitarem desse reparo e limpem as ruas de suas 
casas, nas suas testadas, conservando tudo no maior asseio pos- 
sível, o mesmo observarão os provedores das irmandades, Ordem 
Terceira do Carmo e mais templos caiando as frentes dos mesmos 
e dos muros, para o recebimento de Sua Alteza Real". 

Outro oficio é dirigido ao capitão-mor, para que providen- 
ciasse o conserto da estrada que da cidade vai aos limites de Mogi 
das Cruzes, dos aterrados da Penha e das pontes sobre o rio Ari- 
canduva, da casa Pintada e do Tatuapé, "que deverão ser feitas 
de maneira que SS . AA. RR . , possam por eles transitarem em 
seges, sem o menor risco". (pág. 365 - Reg. Geral - Vol. X I V ) .  

O 23 de maio, de 1822, foi dia de muita agitação na cidade de 
São Paulo. O povo, o clero e as tropas armadas, reunem-se no lar- 
go de São Gonçalo, defronte ao prédio da Câmara, obrigando seus 
vereadores a reunirem-se em sessão extraordinária. 

Pede o povo a adesão da Câmara, na representação a ser en- 
viada ao Príncipe D. Pedro, pedindo a conservação do presidente 
João Carlos, na chefia do governo paulista, que, segundo infor- 
mações obtidas tivera este, ordem de S .  A . R .  de se retirar para o 
Rio de Janeiro; ordem através de uma portaria especial. Motivara 
essa portaria, o clima de desentrndimento entre essa autoridade 
e as pessoas do Coronel Martim Francisco Ribeiro de Andrade e 
do Brig. Manuel Rodrigues Jordão que, usavam de sua posição 
para a prática de desmando, invadindo jurisdição de autoridades 
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judiciais, políticas e cléricais, enfim tornando-se verdadeiros dita- 
dores, sem respeito as autoridades constituídas. 

A Câmara ouve e aceita os protestos do povo, enviando a re- 
presentação assinada por mais de 300 pessoas; D. Pedro ordena 
que os dois secretários sejam recolhidos, presos ao Rio de Janeiro, 
onde Martim Francisco, segue preso e lá é feito Ministro da Fa- 
zenda. 

Restabelecida a calma e o sossego público, determina a Câ- 
mara que o povo festeje a vitória obtida pondo luminárias nas fa- 
chadas das casas. Em todo os festejos a cidade era engalanada. 
Banda de música percorria as ruas centrais, tocando acordes mar- 
ciais. Em todas as ruas, de um lado a outro eram extendidos fios 
pendentes, dos quais o vento agitava bandeirolas de papel colo- 
ridos. 

Na embocadura das ruas, erguem-se arcos de bambús, onde 
pendem lanterninhas coloridas. No pátio da igreja, a Sé Catedral, 
profusa iluminação feita de laranjas. Essas laranjas após descas- 
cadas eram esvaziadas do miolo e cheias de azeite com mecha gros- 
sa. Presas as taboas que os festeiros fix&vam sobre a porta da igreja 
e nos demais lugares centrais. Nas casas, os moradores estendiam 
as janela e sacadas, suas colchas de damasco, cujo colorido mati- 
sado espalhavam alegria pelas ruas. Nos batentes das portas e ja- 
nelas dependuravam lanternas de vidros coloridos, em cujo interior 
ardia um coto de vela de sebo. Os sinos badalavam continuamente. 
Homens de chapéu grande e mulheres com baetas vermelhas mo- 
vimentavam-se pelas ruas num vai-vem contínuo. A molecada fazia 
algazarra. No fim de uma rua qualquer, dançavam-se um batuque. 
(S." Amaro - pág. 58 - Maria H. Beraldi). 

A rua do Piques vivia inudada. * que vinha da rua Palha um 
veio de água, canalizado num rego que levava @a para o tanque 
do Obeslico. Ordena a Câmara que o Procurador providencie o seu 
conserto, evitando o desperdício de água e a inudação que fazia 
perturbando o tráfego, desviando assim toda a água do tanque. A 
rua do Piques, é a tua1 Quirino de Andrade e a da Palha a nossa 
Sete de Abril. O obeslico é o que lá ainda está, na ladeira, fazendo 
fundo para a Rua Xavier de Toledo e frente para a Rua Quirino 
de Andrade. O obeslico foi construído em 1815, incluindo-se nessa 
obra a construção do paredão e um chafariz, obra do mestre pe- 
dreiro Vicente Gomes Pereira, sob a direção do Eng." Daniel Pedro 
Muller. O local sofreu inúmeras reformas pois, a região até o início 
da rua S." Antonio hoje, era o ponto de reunião dos tropeiros, de 
cujas obras de alargamento e alinhamento das primitivas ruas, 
surgiu o largo da Memória e hoje mais ampliado converteu-se na 
Praça das Bandeiras. 

O Prefeito Washington Luiz, em 1919, num programa esta- 
belecido para embelezar a cidade, para os festejos comemorativos 
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do 1." centenário da nossa independência, incluiu o Largo da Me- 
mória e o chafariz do Piques, que após os trabalhos do arquiteto 
Victor Dubugráz, redundou no conjunto que lá está até hoje. 
(Fontes e Chafarizes - E. Gaspar). 

O mês de junho, tráz nova onda de desassossego para São 
Paulo; D. Pedro extingue a Junta Provisória e nomeia novo go- 
verno sob a chefia do Bispo Dom Mateus de Abreu Pereira. Há 
comoção na cidade. As tropas e o povo movimentam-se. Há des- 
contentamento geral. Os Leais Paulistanos, de armas embaladas 
tomam conta dos pontos estratégicos da cidade. 

O Marechal José Arouche de Toledo Rendon, nomeado co- 
mandante das armas, prepara-se para com suas tropas, entrar na 
capital. Encontra-se com o Marechal Cândido Xavier, comandan- 
te da Praça de Santos, que sobe com as suas tropas para garantir 
a posse de Arouche. Arouche é apupado nas ruas; reunidos em 
câmara, cuja conferência levou três dias de discussão, ressolvem 
manter o Governo eleito pelo povo a 23 de junho de 1821; retira-se 
a tropa de Xavier, para o seu quartel em Santos e Arouche desiste 
da posse, evitando derramamento de sangue. 

As famílias moradoras na cidades, sentiam-se em pânico. Es- 
pavoridas muitas delas fugiram, abrigando-se no interior da pro- 
víncia; temiam que a soldadesca santista cometesse toda a sorte 
de desatinos; a ansiedade era geral, todos rezando para o encontro 
de uma solução conciliatória. 

Devolvido o clima de segurança, resolve a Câmara enviar uma 
comissão ao Rio de Janeiro, para colocar o Príncipe a par dos acon- 
tecimentos e, não ficar apenas com os boatos que o embaraçava; 
é eleita comissão que representa o povo, o clero, a tropa e o co- 
mércio em geral. 

Levada ao Principe a notícia de que a Província estava em 
perfeita paz e, não em anarquia como talvez estivesse mal infor- 
mado e, que "lançasse sobre São Paulo sua benigna vista e suspen- 
desse qualquer ato de punição, suplicando a mensagem que "ve- 
nha pessoalmente conhecer dos corações dos fieis dos leais paulis- 
tanos que esperavam ansiosos pela sua real presença" - (ata - 
páff. 620 - vol. XXII). 

Estava feito o convite a D. Pedro; viesse visitar São Paulo, 
para ver com os seus próprios olhos e sentir com seu próprios 
coração, como era benquisto, adorado e respeitado pelos paulistas. 

A 15 de agosto, recebe São Paulo a notícia da vinda de D. 
Pedro. O Governo Provisório oficia a Câmara, confirmando a no- 
tícia. Que ela, a Câmara, tomasse enérgicas providências para o 
melhor e mais aparatoso recebimento, a fim de que "São Paulo não 
fosse com menos ostentação do que em Minas Gerais, pois os mo- 
radores de São Paulo não cediam aos mineiros em fidelidade e 
amor ao generoso Príncipe Regente Perpétuo Defensor do Reino 
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do Brasil". (Taunay - Cidade de São Paulo - pág. 153 - ed. 
Melhoramentos). 

Nomeiam-se dois representantes da Câmara para, em nome 
da cidade, apresentar ao Principe os votos de boas vindas n a  en- 
trada da cidade. Encontraram-se em Mogi das Cruzes, não sendo 
eles recebidos pelo Principe D. Pedro. 

Baixam-se editais ao povo, para que enfeitem as ruas e sua 
casas, tapassem os buracos, limpeza geral e pintura completa. A 
cidade precisava bem impressionar o Principe. Era o dia 24 de 
agosto de 1822. A Câmara reune-se extraordinariamente para 
efeito de "se abrir um aviso régio de S .A. R .  vindo do Paço da 
Penha de França". D. Pedro já estava na Penha e ordenava que 
a Câmara incorporada, fosse esperá-lo na entrada da cidade. 

D. Pedro dormira n a  Penha. A noite enviou a Francisco de 
Canto e Mello e seu criado de quarto a cidade, para que em sigilo 
e incógnitos observassem o estado em que ela se encontrava. Re- 
gressaram a meia-noite, informando ao Príncipe que a encontra- 
ram em perfeita paz. 

Penha era o 5." distrito de Paz, com 6 quarterões, abrigando 
uma população de cerca de 1.200 pessoas. Era a saida para o Rio 
de Janeiro. 

Na manhã do dia seguinte, 25 de agosto, D. Pedro seguiu para 
o centro da cidade, entre alas de povo que se aglomerava pelas 
calçadas, desde a Penha, e sempre ovacionado. 

Ao meio-dia, estava a Câmara incorporada, com o palio er- 
guido, a espera de S. A. R. n a  rua do Carmo, defronte a casa do 
Sr. Bispo, onde encontrava-se armado um arco decorativo. São 
Paulo possuía por essa ocasião uns 20.000 habitantes. D. Pedro 
desce de seu cavalo ajaezado em arreios prateados e sob o palio 
carregado pelos vereadores, tendo à frente o capitão Francisco 
de Moraes Leme, carregando o estandarte, dirigiu-se a Sé, onde 
cantou-se Te-Deum Laudamus, e, daí seguiram todos ao Paço do 
Governo, onde segui-se o beija-mão, dado a Câmara em primeiro 
lugar e depois as demais autoridades (atas - pág. 630 - vol. 
XXIl7. ------ 

"A noite iluminou-se a cidade; bandas de músicas tocavam enl 
coretos e outras percorriam as ruas, e em toda a parte os folgue- 
dos públicos e o movimento ruidoso de gente, deram à cidade um 
aspecto feérico e uma nota de intenso jubilo" (Hist. do Brasil - 
R. Pombo - pág. 98 - Tomo VI11 - Ed. Anuario do Brasil). 

No dia seguinte houve cortejo e beija-mão geral, recebendo o 
Principe as homenagens das mais diferentes personalidades da ci- 
dade, e das delegações das Câmaras vizinhas; o representante da 
Câmara, pelo seu orador Dr. Manuel Joaquim de Ornelas, apre- 
sentou as boas vindas com uma fala, onde destaca-se o seguinte 
trecho: - "Alegra-te Paulicéa; exalta de prazer; despe as enluta- 
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das roupas em que te envolveste quando transpassada a maior dor, 
viste rompida a tranquilidade em que vivias; orna-te já de preciosa 
e brilhante vestidura com que deves aparecer para receberes em 
teu seio o anjo tutelar, que vem consolar-te na tua aflição, enxu- 
gar as tuas lágrimas, converter tua tristeza em um exuberante 
regozijo e firmar os alicerces inabaláveis o magnífico edifício de 
uma futura grandeza e permanente prosperidade" (Reg. Geral - 
pág. 462 - vol. XVI). Nessa altura do século, os paulistas já so- 
nhava com a grandeza de São Paulo. 

D. Pedro ficara 10 dias em São Paulo, onde a par de instalar 
novas medidas administrativas, continuava a receber as homena- 
gens da população. Inteira-se de todos os aspectos políticos e do 
clima de confiança que todos, nele depositavam. 

A 5 de setembro desce a Santos, acompanhado de seu seguito, 
para visitar as fortalezas daquela Praça. Terminada a visita, a 7 
de setembro, retorna a Capital, quando a altura do Riacho Ipi- 
ranga, no bairro do mesmo nome, pelas 4 horas da tarde, um sá- 
bado, lê a correspondência que acabara de receber, vindo do Rio, 
por mensageiro especial. Rasga o primeiro envelope; lança ao chão 
a fita que prendia o sinete. Era carta de seu ministro. Lê com 
atenção. Seu semblante se altera a medida que seus olhos percor- 
rem a carta. Senho carregado, mostrando indignação e preocupa- 
cão; pega outra carta; Seus olhos fixam na caligrafia do envelope, 
seus olhos brilham de curiosidade e satisfação. Era Leopoldina 
que ihe escrevia: "Pedro", ao ler estas palavras soaram em seus 
ouvidos a voz de sua esposa Leopoldina; "Pedro escrevia ela, o po- 
mo está maduro, colhe-o já, se não apodrece," Este tom íntimo pas- 
sou para outro mais respeitoso. "Senhor o dado está lançado e de 
Portugal nada mais temos a esperar se&o escravidão e horrores; 
Venha V. A. R. quanto antes e decida-se". 

D. Pedro decide-se ali mesmo; lançando brado de Independên- 
cia ou Morte, proclamando a separação do Brasil definitivamente 
de Portugal. A frase: Venha V.A.R. quanto antes e decida-se, 
anula toda e qualquer idéia de que José Bonifácio planejara de 
forma a que este ato histórico fosse realizado em São Paulo, sua 
terra natal. Não aceitamos a idéia; tudo fora obra, evidente, do 
acaso, do desenvolvimento do processo histórico que colimou no 
ato glorioso. 

O seguito exulta de satisfação; saúdam o Príncipe com vivas 
ao Brasil, ao Imperador, a sua ilustre consorte Dona Leopoldina 
a mãe da Independência do Brasil. 

Terminados aqueles momentos de alegria, D. Pedro ordena o 
prosseguimento da caminhada em direção a cidade. Seguem pela 
estrada, caminho do Ipiranga onde, mais adiante transpõe o riacho 
Ipiranga, atingindo logo mais o córrego da glória, pequeno veio 
de água. Transposta a pinguela de madeira, a estrada, sempre 
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em terra, maltratada, começa executar uma curva, sempre em 
terreno plano ladeando chácaras e quintais; ouvindo o trotear dos 
cavalos os poucos moradores colocam-se entre alas saudando o 
Príncipe. A todos D. Pedro acena agradecendo. Logo adiante en- 
tre o Cambuci e o Lavapés, já começa a se avizinhar algumas 
casas, porém, vêem-se pequenas chácaras, onde seus moradores 
junto ao alinhamento, ou trepados aos portões, moleques sentados 
nos muros, erguem vivas ao imponente cortejo imperial. A es- 
trada apresenta-se com melhor aspecto, mais bem tratada; as 
pontes sobre os corregos Cambuci e Lavapés, são de melhor cons- 
t,rução oferecendo maior segurança. Logo adiante, após o corrego 
Lavapés, a colina. Aqui neste trecho, a Glória, as chácaras mais 
bem tratadas, com melhores habitações, com seus gradis e muros 
conservados e pintados a cal. D. Pedro a frente do cortejo, di- 
minui o passo da montaria; olha a direita em direção ao hospital, 
a esquerda o cemitério. O povaréo aumenta, no desejo de ver me- 
lhor o Príncipe, agrupam-se impedindo a passagem do seguito. 
D. Pedro freia o cavalo, o mesmo acontecendo com os seus acom- 
panhantes, obedecendo a uma sua ordem. Delirante o povo saúda 
erguendo vivas aos construtores da independência do Brasil. Ao 
espanto do cavalo, o povo abre alas. O seguito continua a sua 
caminhada atingindo o largo do Pelourinho e o São Gonçalo; do 
prédio da Câmara, com todas as janelas, tomadas de gente, re- 
cebe ovações. O largo apinhado de gente. Eram 5 horas da tarde. 
A comitiva imperial, sempre entre alas de povo desce a rua São 
Gonçalo, entra a direita na rua de Santa Teresa, em direção a 
rua do Carmo, dobrando por esta a esquerda, para tingir o largo 
do colégio, onde D. Pedro hospeda-se no Palácio do Governador; aí 
D. Pedro é saudado entusiasticamente pela população que, uma 
hora antes já era sabedora de tão importante evento. 

A multidão louca de alegria, dá expansão aos seus sentimen- 
tos, erguendo vivas a D. Pedro e ao Brasil. Ilumina-se a cidade. 
Banda de música percorre as ruas. Bimbalam os sinos das igre- 
jas. A noite no teatro, espetáculo delirante onde o povo apinhado 
recebe D. Pedro com aclamação, com prolongada salva de palmas. 

Canta-se o hino da independência; D. Pedro é aclamado rei 
do Brasil. No dia seguinte, em palácio, o beija-mão. Seguiram-se 
dias de alegria e de festas. A 10 de setembro pelas 5 horas da ma- 
nhã, D. Pedro parte de volta a corte, por entre alas de povo que 
horas antes esperavam no pátio do Colégio, a sua partida. 

Cessadas as festas, volta a cidade ao ritmo normal e, a Câ- 
mara aos seus trabalhos, ordenando ao Procurador que mandasse 
consertar uma cadeira que se quebrara e que fora emprestada, 
por ocasião das eleições a deputado (ata - idem - pág. 632), 
assim como fosse fornecido azeite para as lamparinas da cadeia e 
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que pagasse a importância de 2$000, para selar o livro de registro 
do gado que era entregue ao matadouro. 

Na sessão extraordinária de 30 de setembro, a Câmara recebe 
comunicação do Senado do Rio de Janeiro, participando a escolha 
do próximo dia 12 de outubro, dia de aniversário do Príncipe, para 
proclamá-lo Imperador Constitucional do Brasil. Baixa edital 
convidando o povo a enfeitar a cidade para as comemoraçóes que 
deveriam durar 9 dias, marcadas com bandas de música, guardas 
de honra e sem faltar os necessários rojóes. E tendo como certo 
de que alguns moradores não participariam dos festejos, por serem 
contrários a separação e independência do Brasil, a Câmara co- 
mina a pena de 6$000 e 30 dias de cadeia aos que não iluminassem 
as suas casas. (Reg. Geral - pág. 486 - vol. XVI) .  

Enquanto a Câmara preocupa-se com os festejos da aclama- 
$50 e o povo eufórico pelos acontecimentos, o carcereiro estava 
preocupado. Muito aflito, temendo as consequências de sua omis- 
são. Notara que o alçapão e a grade de uma das janelas da cadeia 
estava serrada. Fugira um preso. 

A principal rua da cidade, ou seja a rua do Rosário, que vinha 
a Câmara publicando editais de concorrência, chamando interes- 
sados na execução de seu calçamento, até 9 de novembro não 
tinha recebido nenhuma proposta, o que levou o plenário a auto- 
rizar o Procurador a executar os serviços, por administração di- 
reta, usando os seus próprios calceteiros. Ao que parece, a co- 
muna por esse tempo, não gozava de muito crédito n a  praça. Con- 
vida ainda pelo mesmo edital, os proprietários das ruas dotadas de 
calçamento, a executarem o passeio defronte as suas casas. 

O chefe do Governo da Província, intima a Prefeitura a exe- 
cutar novos serviços de reparos n a  ponte do Anastácio, sobre o rio 
Tietè; ocorre que os consertos executados, n a  antiga ponte nâo 
ofereciam segurança puridu em risco a vida dos que dela se ser- 
viam. 

Decisão importante toma o plenário a 20 de novembro, orde- 
nando a pintura das novas armas imperiais, no forro da sala de 
sessões. 

As festas religiosas realizadas pela Câmara, com a aclamação 
de D. Pedro, custaram aos cofres da cidade, a importância de 
175$220. 

Apesar de todos os cuidados e recomendações quanto ao sa- 
neamento da cidade, esta enfrentava constantemente um proble- 
ma; os inúmeros formigueiros que proliferavam em sua área. Nos 
terrenos da viúva do Dr. Manuel Eufrásio estes eram inúmeros o 
que levou a almotacel a marcar um prazo de 20 dias, para que 
esta senhora providenciasse a sua extincão, sob a pena da própria 
Prefeitura invadir a propriedade e executar a queima dos formi- 
gueiros. Na praça da República, antigo largo dos curros, ou Praça 
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da Alegria, os formigueiros eram em grande número. Na atual 
rua do Tesouro, onde hoje está situado o prédio da Caixa Econo- 
mica Estadual, existiam uma série de boxs, ou seja, lojinhas e 
que na época eram conhecidas corn o nome de casinhas, onde ins- 
talou-se um mercado, o que obrigava a Câmara a dispensar cons- 
tante atenção tendo neste ano, a sua conservação e limpeza ou 
seja a sua administração, entregue aos cuidados do Alferes José 
Mendes da Silva. 

A cidade de São Paulo, pelo ano de 1822, tinha a sua área 
de ocupação delimitada pela colina já do Pátio do Colégio até a 
Tabatinguera, do Pátio de São Bento ao Pátio de São Gonçalo, 
da rua Nova de São José, hoje Libero Badaró, até a rua de Santa 
Tereza e adjacências. Nessa área adensava a população. 

Fora dessa área, sítios e chácaras onde habitavam os paulis- 
tanos, desenvolvendo pequena cultura agrícola e insignificante 
pastoril, com pequenos aglomerados formando arrabaldes sem 
muita expressao demográfica. 

As habitações na área central, eram em grande parte de um 
só pavimento, havendo poucas de sobrado e assim mesmo em al- 
gumas ruas centrais, onde elas se faziam mais presente. 

Na maioria, construidas em taipa de pilão, do século passado, 
sem tratamento arquitetônico, sem elegância, de grandes beirais 
projetados para a rua, cobertas em telhas de barro, tipo canal. 

Poucos edifícios públicos. O prédio do convento dos jesuitas 
no páteo do colégio, tendo como seu vizinho o Palácio do Go- 
vernador; o Quartel Militar na rua Anita Garibaldi de nosso dias; 
a cadeia, onde funcionava no andar superior a Câmara e no infe- 
rior a cadeia, na atual Praça João Mendes, junto a Rua Rodrigo 
Silva, tendo a seu lado a Ik~eja de São Gonçalo; o Cemitério e o 
Hospital na atual rua da Glória, logo após a praça Almeida Jú- 
nior, antigo largo São Paulo. A casa da pólvora na rua da Liber- 
dade, hoje Largo 7 de Setembro e mais atrás o Pelourinho. 

Igrejas encontravam-se a São Bento, Santo Antonio e São 
Francisco, nos mesmos lugares de hoje, tal como a da Boa Morte, 
na Rua do Carmo, esquina com a rua Tabatinguera; na saída 
para Sorocaba a Igreja da Consolação; o Convento da Luz, onde 
hoje está o Museu da Arte Sacra, na Av. Tiradentes. Muitas igre- 
jas, verdadeiras obras barrocas, que representavam a espírito re- 
ligioso de nossos avoengos foram deniolidas, citando-se a Igreja 
dos Remédios, a Igreja de São Pedro, onde hoje está a Caixa Eco- 
nômica Federal; a igreja de Santa Teresa, na rua Santa Teresa, 
esquina ccim a rua 11 de Agosto, e a Igreja da Misericórdia, no 
largo do mesmo nome, esquina com a rua Direita. 

Passeios públicos, pouco ou nada possuía; apenas o jardim da 
Luz, naquela época chamaào Passeio Público, a ilha dos Amores, 
recanto formado por uma ilha dentro das sete voltas que o sinuoso 
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rio Tamanduateí construía na várzea do Carmo, assim mesmo, 
somente aproveitada pelos namorados, quando não havia enchen- 
tes. 

Assim era São Paulo, no ano de 1822, com os seus prováveis 
20.000 habitantes, e cerca de 9.000, na área central, ocupando 
suas 4.200 habitações, espalhadas e msuas 38 ruas, 10 travessas, 
7 pátios e 6 becos (Nilva R, Mel10 - A Gente e a Cidade de São 
Paulo - Revista do Ateneu n." 9). 

Terminamos esta nossa palestra, lendo a profissão de fé, que 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrade, pronunciou em 1830, falan- 
do dos paulistas: "Gente brava que tem orgulho porque tem brios; 
que enriquece porque trabalha; que governa os destinos do Brasii 
porque foi ela com suas bandeiras que agigantou o Brasil, eman- 
cipando-o as portas de São Paulo, nas margens do Ipiranga; gente 
brava que põe a sua bravura na defesa da Pátria; gente rica que 
não guarda riqueza, porque ela é brasileira; gente sincera e boa 
que recebe e proteje os estranhos que a procuram e lhes estendem 
a mão amiga que sabe também castigar os que ela levantam as 
mãos; gente paulista que tem no coração a imagem de um Brasil 
grande e glorioso. (Rev. Arq. Munic. Vol. LXIII - pág. 114-1940). 



UM FATO HISTÓRICO ESCLARECIDO. 
MARECHAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ 

Arnaldo Amado Ferreira 

Tendo participado do "IV Congresso Brasileiro de Medicina 
Militar", na Secção de História da Medicina, tive o ensejo de ouvir 
a excelente comunicação feita pelo Major da Aeronáutica, Dr. Ro- 
berto C. da Motta Teixeira - Aspectos da Morte de Solano Lopez - 
que muito me impressionou pela clareza da exposição, método e 
pela elucidaçáo de vários tópicos desse episódio histórico que em 
parte já conhecia e outro não, como seja o teor do atestado do exa- 
me cadavérico do Marechal Francisco Solano Lopez, da autoria 
dos doutores Manuel Cardoso da Costa Lobo e Militáo Barbosa Lis- 
boa, respectivamente, cirurgião de Brigada e segundo cirurgião 
contratado, que serviam às tropas perseguidoras do ditador, sob o 
comando do General José Antonio Correia Câmara. Como no seu 
trabalho o Major Dr. Roberto C. da Motta Teixeira se referisse ao 
aspecto médico-legal do problema, porém, não analisou o aludido 
documento no que se referia a sua redação a luz da técnica médi- 
co-legal, servindo-me da documentacão incerta em seu magnífico 
trabalho, recentemente publicado nos "Anais do I V  Congresso de 
Medicina Militar, reunido em São Paulo, em setembro de 1970, em 
fontes de vários autores pátrios, resolvi tecer algumas considera- 
ções sobre o interessante assunto que de há muito me preocupava, 
em virtude das opiniões contraditórias existentes nas compêndios 
de historiadores brasileiros. A documentação apresentada pelo ilus- 
tre médico militar veio aclarar perfeitamente o acontecimento, di- 
rimindo dúvidas quanto a morte do Marechal Francisco Solano Lo- 
pez, ocorrido em 1." de março de 1870, as barrancas do Aquidaba- 
nigui, afluente da margem esquerda do Aquidaban. 

Proiessor de medicina legal da Universidade de São Paulo, 
e titular da mesma disciplina na Faculdade de Direito do Vale do 
Paraiba, em São José dos Campos, após atenta leitura do documen- 
to aludido, achei que não fora a questão suficientemente analisada 
a luz da medicina legal e, daí, fundamentado nos trabalhos daque- 
le ilustre oficial e no do General Tasso Fragoso que também estu- 
dou a questão, animei-me tecer as considerações que se seguem so- 
bre o aludido documento. Se os distintos facultativos que o fize- 
ram, houvessem sido mais minuciosos, mais precisos no descrever o 
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*... 
que viram e encontraram no cadáver do ditador, sobre a localiza- 
ção exata dos ferimentos, órgãos atingidos, melhores esclarecimen- 
tos ter-se-iam acerca de sua "causa-mortis". 

Na análise que farei, nas considerações que tecerei sobre o ates- 
tado em estudo, apenas sob o ponto de vista médico-legal, de sua 
técnica, sem nenhuma intenção, de longe sequer, de delir o valor 
do documento em apreço, nem tão pouco quaisquer críticas são 
endereçadas no que tange a atuação dos saudosos médicos que o 
assinaram, cuja memória rendo a homenagem do seu maior res- 
peito, mas, apenas, realizadas no sentido de esclarecimento a luz 
da Ciência de Paulo Zacchia e de Ambrósio Paré, que professo. 

Terminada a fase mais difícil da guerra do Paraguai com a 
derrota do exército inimigo, conquistada e ocupada a cidade de 
Assunção, o Marechal Lima e Silva, Marquês de Caxias, comandan- 
te em chefe de nossas forças, em virtude de seu estado de saúde, 
passou em 18 de janeiro de 1869, interinamente, o comando e che- 
fia do Exército ao Marcha1 Guilherme Xavier de Souza, retirando- 
se para o Rio de Janeiro, onde chegou a 15 de fevereiro daquele ano. 

Pelos relevantes serviços prestados à Nação, foi agraciado pelo 
Governo Imperial com o titulo de Duque de Caxias. 

A seguir, o Governo Imperial determinou que o ministro bra- 
sileiro José Maria da Silva Paranhos, mais tarde Visconde do Rio 
Branco, reorganizasse a administração do Paraguai, com a criação 
de um Governo Provisório que foi instalado em 15 de agosto de 
1869, sob a Presidência de uma junta governativa constituída de 
três Membros, filhos do Pais. 

O Marechal Francisco Solano Lopez, ao em vez de aceitar as 
propostas de paz que lhe fizera o Governo Imperial, resolveu, ape- 
sar de derrotado, a prosseguir na luta e, para isso, dirigiu-se para 
Cordilheira Ascurra, onde organizou novo exército de 16.000 ho- 
mens, com 110 bocas de fogo e se fortificou em Perebebui, a fim de 
fazer frente as tropas brasileiras que marchavam em sua perse- 
guição. 

Para assumir o comando do Exército brasileiro em operações, 
o Governo Imperial nomeou, em 22 de março de 1869, o Marechal 
Príncipe Gastão de Orleás, Conde D'Eu, marido da princesa D. Isa- 
bel, que assumiu o comando imediatamente. 

Para comandar a esquadra brasileira, em operações em águas 
inimigas, foi designado o Chefe de Divisão Elisário Antônio dos San- 
tos, Barão de Angra. 

Reiniciada a campanha, as tropas paraguaias são sucessiva- 
mente derrotadas em Perebebui, Campo Grande e Caquidjuru, in- 
ternando-se o Marechal Lopez com os remanescentes de seu Exér- 
cito pela Cordilheira Ascurrá. Em Perebebui, perderam os para- 
guaios 1.775 homens, sendo 638 mortos e 1.117 feridos e prisionei- 
ros, 12 bandeiras e 19 bocas de fogo; em Campo Grande, 4.300 ho- 
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mens dos quais 2.000 mortos e 2.300 prisioneiros e, finalmente, em 
Caquidjuru 2.000 mortos, 530 prisioneiros e 12 bocas de fogo. 

Nessa fase da campanha, coube ao general João Antônio Cor- 
reia Câmara papel notável na perseguição dos remanescentes do 
Exército inimigo que se retirou para Cero-Cora, para a margem 
direita do Aquidaban e de seu afluente da margem esquerda Aqui- 
dabanigui, onde o Marechal Lopez se encontrava a frente de 500 
homens, o restante de seu poderoso Exército de mais de 80.000 
homens que formara para derrotar o Brasil, mas gracas a 
bravura, a disciplina, o patriotismo e a organização de nossas 
tropas jamais conseguira. 

"Lopez fugiu sempre para o norte do país, chegando a frontei- 
ra de Mato Grosso, acompanhado de pequena força, sendo surpre- 
endido e batido pelo General Câmara após pequeno combate no 
qual o marechal Lopez fora morto, em primeiro de março de 1870". 

Nessa ocasião iam em sua perseguição o Cel. Silva Tavares, os 
componentes de seu estado maior, seu ajudante de ordens, Capitão 
João Pedro Nunes, cavalarianos, infantes e, entre eles, o cabo de 
ordens do Cel. Tavares, José Francisco Lacerda, do 19." Corpo Pro- 
visório de Cavalaria, apelidado Cabo Chico Diabo. Ao se encon- 
trarem as tropas brasileiras e paraguais houve, como se disse, rá- 
pido combate, sendo Lopez ferido na ocasião, foge a cavalo pela 
mata a dentro, chega às margens do Aquidabanigui, desce da sela 
amparado por dois oficiais de seu estado maior, procura atraves- 
sar o riacho, quando chega a tropa brasileira que o intima a se 
render, recusando-se, pronuncia algumas palavras e cai morto. 

Havendo surgido opiniões divergentes quanto aos ferimentos 
recebidos pelo Marechal Lopez, de sua "causa mortis", de possíveis 
crueldades que sofrera, entre elas a praticada por um oficial brasi- 
leiro, "filho de um dos Estados do Norte, conforme relata Veiga 
Cabral, a página 365 de sua História do Brasil, que cortou a orelha 
esquerda do ditador paraguaio, justificando o seu incorreto proce- 
dimento com esta frase: ''12 uma promessa que fiz na  minha ter- 
ra, levar a orelha de Lopez!"; a fim de apagar mal-entendidos so- 
bre a sua atitude e conduta no caso em tela, o General enviou ao 
Ministro da Guerra o oficio que adiante transcreverei. 

Antes, porém, em 2 de março de 1870, o Cel. Silva Tavares, 
que comandava a vanguarda do General Câmara, comunicando-lhe 
a morte do Marechal Francisco Solano Lopez, dissera: 

"O ex-ditador com alguns de seus sequases, internaram-se 
pelo mato, porém, perseguidos de perto por um punhado de bravos 
oficiais e soldados que o seguiam, tiveram de perecer; e V. Exa., 
pessoalmente assistiu o tirano exalar o último suspiro. Devo decla- 
rar a V. Exa. que, quando ele entrou no mato, foi ferido pela lança 
do meu cabo de ordens, Francisco Lacerda, do 19." Corpo Provisório 
de Cavalaria". 
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Enfim, do que morrera e como morrera o Marechal Francisco 
Solano Lopez? Por ferimento à bala? A pontaço de lança ou fora 
prostrado a tiros ao ser feito prisioneiro junto à barranca do riacho 
Aquidabanigui? 

O general Câmara é de opinião que Lopez morrera por feri- 
mento "de arma de tiro"; o Cel. Silva Tavares por ferimento por 
lança, no ventre, em combate e da autoria do cabo José Francisco 
Lacerda. 

Vejamos o ofício do General José Antônio Correia Câmara ao 
sr. Ministro da Guerra. 

"Comando em Chefe das Forças Brasileiras no Paraguai. Quar- 
tel General de Assunção, 30 de abril de 1870: 

Ilmo. Sr. 
Tive a honra de referir a sua Alteza Real, o Marechal do Exér- 

cito, Conde D'Eu, em minha parte de 13 do mês último, as cir- 
cunstâncias que me pareceram essenciais quanto à morte do ex- 
ditador do Paraguai, Marechal Francisco Solano Lopez. 

Quando cheguei ao acampamento do grosso das forças inimi- 
gas, já estas tinham sido batidas pela minha vanguarda, e Lopez 
com alguns de seus defensores fugiam em grupos e direções diver- 
sas. Meu primeiro cuidado, com os chefes meus imediatos, foi per- 
seguir cada um desses grupos, e especialmente o que acompanha- 
va o marechal. Para este grupo dirigi-me eu a todo galope e tanto 
corri que cheguei a beira da mata, onde Lopez se apeara e se in- 
ternara. Ai encontrei o meu secretário Major José Simeáo de OLi- 
veira, que me deu notícia de seguir por aí o mesmo marechal já 
ferido durante a perseguição que sofrera. Ordenei ao Major que 
fosse ver se podia achar o arquivo do inimigo, e apeando-me pene- 
trei só no mato para ir ao encalço do ex-ditador. Dentro deste en- 
contrei dois de nossos soldados, que receberam ordens para me 
acompanhar. 

A pequena distância, as margens do arroio Aquidabaniguí, 
avistei o Marechal Lopez prostrado sobre a barranca com os p4s na 
água e com a sua espada empunhada, cercado por dois dos seus 
oficiais. Estes dois oficiais que tomaram atitude ofensiva contra 
mim e os dois soldados que me acompanhavam foram mortos por 
estes, quando eu, dominado pela idéia de evitar a fuga de Lopez, 
caminhava para este, talvez, com imprudência, expondo-me a ser 
a primeira vítima daquele encontro. 

Do alto da barranca em que me achei, disse ao nosso inimigo 
que cra o General que comandava as forças brasileiras c que 1Kc 
iiitiniara rendicio.   ar ai ir indo-lhe a vidd. Rewcti esta int i r i i~c~o w)r 

L 

duas vezes, e ~Ó~ez:extremamente pálido, sêm dúvida pelos graves 
ferimentos que recebera durante a fuga e pelo cansaço, respondeu- 
me com voz ainda clara e em tom arrogante: "Que não se rendia, 
nem entregava a sua espada, que morria com ela pela sua pátria". 
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Foi, então, que ordenei tomarem-lhe a espada, e na resistência que 
opôs, caiu ele sobre o arroio e mergulhou a cabeça. Este incidente o 
fez abandonar a sua arma, quando se debatia para escapar à imer- 
são. Era tal, porém, o seu estado, que apenas pode erguer a cabeça 
e logo exalou o seu último alento. 

Está, portanto, fora de toda dúvida que não dependeu de mim 
salvar-lhe a vida, que eu a quis salvar, não cessando de gritar, quan- 
do ao longe via a perseguição, que lhe poupassem a vida e intiman- 
do-lhe rendição por três vezes sob essa garantia. 

Não fiz um exame sobre os ferimentos do Marechal Lopez, por- 
que nunca foi costume faze-10 sobre os cadáveres dos generais mor- 
tos em combate. 

Não procedi a um ato de corpo de identidade de pessoa, porque 
fora inteiramente excusado, quando os próprios prisioneiros, as pes- 
soas de sua família e muitos outros paraguaios presenciaram esse 
pensamento. 

As diferentes versões que correm não admiram, porque os últi- 
mos momentos do ex-ditador foram presenciados por poucos e há 
gente que, por habito, maldade ou leviandade, não apura a verdade 
em tais casos, ou empresta as cores de sua imaginação aos sucessos 
que despertam a curiosidade pública. 

Eu mesmo acreditei a principio que Lopez recebera um golpe 
mortal de lança durante a perseguição, e hoje estou convencido de 
que não houve tal ocorrência e que ele sucumbiu aos ferimentos de 
arma de tiro". 

O Coronel Silva Tavares, que comandava a vanguarda das tro- 
pas brasileiras naquela ocasião e que acompanhou de perto os con- 
tecimentos havidos em 1." de março de 1870, quanto "a causa-mor- 
tis" do Marechal Lopez, assim se referiu: 

''Coube-me a honra de comandar a vanguarda das forças que 
encontraram em seu antro as forças do ditador, e sem pretender 
fazer uma descrição do combate que se travou, referirei unica- 
mente o que tem relação com a morte de Solano Lopez. Na ocasião 
em que se aprontavam as forças para o combate, mesmo na pre- 
sença do General Câmara, eu disse "dou cem libras a quem matar 
Lopez em combate". 

Continua: 
"Quando cheguei ao rancho de Lopez, avisteia rodeado por 

oficiais e de perto perseguido pelo Major Joaquim Garcia, Capitão 
Antônio Cândido Azambuja e do meu estado maior. Ao alcançá- 
10s os nossos companheiros, houve pequeno entrevero, Lopez entra 
no mato, dizendo nessa ocasião Francisco Lacerda (cabo Chico 
Diabo), "vai lanceado na barriga". Chegou o senhor General Câ- 
mara, perguntando por Lopez, ao que respondeu: "Entrou aqui. E 
repetiu Lacerda: "lanceado na barriga". "Então o brigadeiro apeou- 
se, entrou no mato e não longe encontrou Lopez recostado sobre a 
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barranca do rio, com parte de corpo metido na água, com a espada 
na mão, atravessada na cabeca, segurando a ponta da espada com 
a mão esquerda. Intimado a se render ao comandante da força, 
respondeu já com dificuldade: 

"Morro por minha pátria com a espada na mão", deixando-a 
cair para o lado do Gene~al Brasileiro". 

"Nessa ocasiáo tendo-se-lhe puxado pelo punho para desarmá- 
10 recebeu sobre a regi60 dorsal um ferimento de bala". 

Em vista do dito de José Francisco Lacerda e da promessa que 
fiz antes do combate, fui pessoalmente examinar o cadáver de Lo- 
pez que, por ordem do General, fora recolhido ao rancho que lhe 
servia de moradia e, pelos meus própfios olhos, verifiquei que Lopez 
tinha no baixo ventre um largo ferimento de lança. E para me 
certificar de sua gravidade e dos resultados que poderiam produzir, 
pedi aos ilustres doutores Costa Lobo e Barbosa Lisboa que exami- 
nassem o cadáver do ditador e atestassem a natureza dos ferimen- 
tos recebidos. Além do atestado que esses ilustres brasileiros me 
entregaram, disseram-me que, se Lopez não estivesse dentro da 
água, não o teríamos encontrado vivo". 

Atestado do exame cadavérico do Marechal Francisco Solano 
Lopez. 

"Nós, abaixo-assinados, atestamos, a pedido do Ilmo. Sr. Co- 
ronel João Nunes da Silva Tavares, que examinamos os ferimentos 
que produziram a morte do ex-ditador e tirano da República do 
Paraguai, Francisco Solano Lopez, encontramos o seguinte: 

Uma solução de continuidade na região frontal, com três pole- 
gadas de extensão, interessando a pele e o tecido celular. 

Um outro produzido por instrumento pérfuro-cortante no hi- 
pocôndrio esquerdo, com uma e meia polegada de extensão, diri- 
gido obliquamente de baixo para cima, interessando a pele, o pe- 
ritônio, os intestinos e a bexiga; o outro, no hipocôndrio direito, de 
cima para baixo, tendo duas polegadas de extensão, interessando a 
pele, o peritonio e, provavelmente, o intestino. 

Finalmente, um ferimento produzido por bala de fuzil na re- 
gião dorsal, tendo uma só abertura, ficando conservada na cai- 
xa torácica a bala. 

E para constar, passamos o presente. 
Vila da Conceição, 25 de março de 1870. 
Dr. Manoel Cardoso da Costa Lobo. Cirurgião de Brigada. 
Dr. Militão Barbosa Lisboa, 2." Cirurgião contratado". 
Ainda, o Cel. Silva Tavares acrescentou, corroborando o que 

afirmara acerca dos ferimentos do Marechal Lopez, o seguinte: 
"Já se vê que fui exato na minha parte oficial, quando disse 

que tinha sido lanceado em combate pelo meu cabo de ordens. 
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Já se vê, portanto, que é menos exato que recebera ferimento 
de bala no baixo ventre, provavelmente, quando transpunha o rio 
junto ao qual havia caido". 

Em atestado que o brigadeiro Francisco Antônio Martins pas- 
sou ao alferes José Francisco Lacerda (ex-cabo Chico Diabo), no 
qual alude aos atos de bravura praticados por ele, no combate de 
Aquidabã disse "que, examinado eu próprio o cadáver do ex-dita- 
dor, depois do combate, vi que tinha na barriga, do lado direito, um 
Terimento de lança que atravessou o esquerdo". Este atestado com- 
prova também as declarações do Coronel Silva Tavares que fora o 
seu então cabo de ordens, José Francisco Lacerda quem, em com- 
bate leal, ferira o marechal Solano Lopez, à lança no abdome. O 
atestado acima mencionado é datado de 6 de julho de 1870, da ci- 
dade de São Borja, Rio Grande do Sul. 

Veiga Cabral, naturalmente, talvez por desconhecer o ates- 
tado dos Drs. Manoel Cardoso da Costa Lobo e Militáo Barbosa Lis- 
boa, diz à página 364, de sua História do Brasil, 18a. edição de 1954, 
que Lopez fora ferido gravemente a tiro, no abdome, pelo tenente 
Franklin Maria Machado, do 19." Corpo Provisório da Guarda Na- 
cional e, quando lhe retiravam a espada da mão, o soldado do 9." 
de Infantaria, João Soares, atingiu-o no ombro, com tiro de fuzil, 
caindo Lopez por terra e exalou o último suspiro. Ademais, diz 
Veiga Cabral, "correu por essa época que o ditador sucumbira a um 
golpe de lança desferido pelo cabo de esquadra José Francisco La- 
cerda, gaúcho. 

Pedro Calmon, às páginas 1761 a 1762, 5." Volume, de sua His- 
tória do Brasil, escreve: "Certo, pois, (combinando o depoimento 
de Câmara com o dos cirurgiões) é que apeara e penetrou na mata 
ferido de morte. Fôra no entrever0 nüo uma, mas duas vezes alan- 
ceado, e na perseguiçüo, alvejado a tiro". 

Ao replicar, portanto, que não entregava a espada e morria 
pela pátria, juntava as últimas energias; caindo do barranco a 
água, agonizava.. . 

Desmente-se que fosse abatido ali, na margem do arroio inde- 
feso. Na verdade (verdade que salta da informação do principal 
testemunho e do laudo médico) tanto o brigadeiro como as duas 
praças que intervieram no momento extremo, assistiram ao desen- 
lace daquele sacrifício, em que o marechal, revelando outra face 
de sua bizarra personalidade, se mostrava superior ao infortúnio, 
tão rijo soldado como os melhores daquela guerra. 

inútil acrescentar que essa imolação desnecessária causou 
perplexidade e desgosto. O imperador mostrou-se particularmente 
irritado com a brutalidade que, a seu ver, não merecia recompensa 
alguma. "Ao cabo Chico não quis o Imperador consentir que dêem 
honras militares, ao menos enquanto não desaparecerem as sus- 
peitas a que me referi" escreveu Muritiba ao príncipe. 
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Ficou, na memória popular, a grande frase: "Muero con mi 
Patria". 

As pátrias não morrem. 
Ressurgiu o Paraguai, com regime diferente. Acabara, isto 

sim, a guerra que por cinco anos lhe malbaratara e destruira a flor 
da raça e da civilização". 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

O exame cadavérico procedido no corpo do Marechal Francisco 
Solano Lopez, pelos Drs. Manoel Cardoso da Costa Lobo e Militão 
Barbosa Lisboa, cirurgiões militares que atendiam as forças bra- 
sileiras perseguidoras dos remanescentes de exército paraguai em 
Aquidabaniguí, demonstrou que o Marechal Lopez recebera quatro 
ferimentos, sendo três por instrumentos pérfuro-cortantes e um 
pérfuro-contundente, por projétil de arma de fogo, localizados, res- 
pectivamente, na  região frontal, no abdome e um na face posterior 
do tórax. O ferimento da região frontal, feito à espada pelo Capitão 
Pedro Nunes, apenas, segundo os cirurgiões militares que 
examinaram o cadáver, lesou a pele e o tecido celular. Os dois 
ferimentos do abdome, situados nos hipocôndrios direito e esquer- 
do, produzidos a pontaço de lança, da autoria do cabo José Fran- 
cisco Lacerda, cabo de ordens do Cel. Silva Tavares, foram pene- 
trantes da cavidade abdominal e, ainda, conforme dignos cirur- 
giões, "lesaram o peritônio, as intestinos e a bexiga", de conseguin- 
te, de natureza grave, mortal. O quarto ferimento, o da face pos- 
terior do tórax, apenas assinala o orifício de entrada de um pro- 
jétil de arma de fogo e penetrante daquela cavidade, foi produzido, 
segundo Veiga Cabral, pelo soldado João Soares, do 9."" de Infan- 
taria. 

Do ponto de vista médico-legal, embora o referido atestado es- 
clareça quanto aos ferimentos recebidos pelo Marechal Lopez, é do- 
cumento que merece alguns reparos, pois, não elucida por meio de 
uma descrição precisa e nem localiza as mesmos consoante deter- 
mina a técnica médico-legal, situando-os, com exatidão, nas regiões 
mencionadas no documento que ofereceram ao Cel. Silva Tavares. 

No que tange, por exemplo, às regiões hipocondríacas nas 
quais se situavam os ferimentos por lança, são regiões superiores, 
altas das faces anteriores e laterais do abdome, de acordo com a no- 
menclatura anatôrnica, logo abaixo das costelas inferiores, de modo 
que o ferimentos ali localizados deviam lesar o fígado, o estôma- 
go, os intestinos grosso e delgado, o mesentério, vasos calibrosos que 
transitam por essas regiões e, ainda, provavelmente, o baço, porém, 
jamais a bexiga, situada na parte inferior e mediana do abdome, 
da região hipogástrica. fi possível, no entretanto, que os ilustres 
facultativos denominassem de hipcondríacas, as regiões abrangidas 
por todo o flanco ântero-lateral direito e esquerdo do abdome até 
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os limites inferiores das regiões hipogástrica e abdominal lateral. 
De outro lado, não determinaram a exata direção e nem situaram 
com precisão os referidos ferimentos e tão pouco a altura onde se 
achavam naquelas regiões, se obliquios de fora para dentro ou vice- 
versa, em relação à linha médio-abdominal. Os mesmo deveriam 
ter sido localizadas "por meio de medidas partindo de pontos f i o s  
e imutáveis, de preferência ósseos, e adotando-se o método das co- 
ordenadas". Embora colocados os dois ferimentos em posições di- 
ferentes nas regiões apontadas, pela descrição sumária dos mesmos 
no atestado, não se têm elementos, dados certos, para se dizer se 
foram produzidos apenas por um único pontaço de lança que atra- 
vessou o abdome de um lado para o outro, ofendendo internamente 
visceras de importância ali albergadas, ou se foram dois ferimentos 
e, daí, a sua direção discordante, como assinala o atestado. O Cel. 
Silva Tavares verificou, pessoalmente, "no baixo ventre, um largo 
ferimento de lança". 

Assim sendo, quer parecer-me, que os ferimentos do abdome, 
referidos no atestado em exame, assentaram-se nas regiões abdo- 
minais laterais, hipogástrica e parte inferior destas, para que pu- 
dessem atingir e lesar os órgãos mencionados naquela cavidade. 

Se os cirurgiões tivessem feito um pequeno esquema da locali- 
zacão das lesões, os esclarecimentos seriam mais precisos. 

O brigadeiro Francisco Antonio Martins dissera que, "exami- 
nando eu próprio o cadáver do ex-ditador, depois do combate, vi 
que tinha na barriga, do lado direito, um ferimento de lanca, que 
atravessou o esquerdo". No entretanto, pela descrição incerta no 
atestado, tem-se impressão de que foram dois os ferimentos rece- 
bidos no abdome pelo Marechal Solano Lopez e não um, a pontaço 
de lança. Ademais, dada a gravidade das lesões abdominais inter- 
nas, os distintos facultativos não fizeram menção a quaisquer der- 
rames de sangue na cavidade abdominal, uma vez que os órgãos 
lesados são ricos em irrigacão sanguínea, não podendo deixar de 
haver ocorrido semelhante acontecimento. 

No que se refere ao ferimento por bala, na face posterior do 
tórax, tão somente aludiram a sua existência, sem fazerem os ilus- 
tres cirurgiões uma descrição de seus caracteres externos, o que 
permitiria, caso fosse realizada, a possibilidade de se dizer da dis- 
tância em que o disparo fora realizado. De acordo com as zonas de 
contorno do orificio de entrada, sobretudo, como se apresentavam 
a observação, esse diagnóstico seria perfeitamente realizável e, 
além disso, poder-se-ia dizer a direção do disparo, se perpendicular 
ou oblíquo ao alvo. Ademais, a expressão "ombro", é tecnicamente 
imprecisa do ponto de vista médico-legal. Em que regiões do om- 
bro o projétil atingiu o corpo do Marechal? 

Nem vale a pena alegar de que a Medicina Legal naquela oca- 
sião, era pouco conhecida de nossos facultativos, uma vez que o seu 
ensino fora instalado nas faculdades da Bahia e do Rio de Janeiro 
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desde 1833, e ministrado de 1856-1875, na Bahia, por Salustiano 
Souto e, no Rio de Janeiro, de 1855 a 1877, por Francisco Ferreira 
de Abreu, Barão de Terezópolis. Portanto, os nossos profissionais 
por esse tempo deviam possuir conhecimentos fundamentais da es- 
pecialidade, conforme o ensino ministrado na época. 

Por isso, as autoridades militares brasileiras, em virtude das 
circunstâncias que cercaram a morte do Marechal Francisco Solano 
Lopez, para se evitarem interpretações inveridicas, contraditórias 
como soem ocorridas, deveriam ter determinado, se possível, a rea- 
lização da necroscopia de seu cadáver, a sua abertura, o seu exame 
interno, por isso que, só assim, ficariam perfeitamente elucidados 
quais os órgãos internos abdominais e torácicos atingidos, a exten- 
são das lesões observadas e aquelas que exatamente foram as cau- 
sadoras de sua morte. 

Todavia, o atestado em estudo, passado pelos distintas cirur- 
giões, que examinaram o corpo do Marechal Francisco Solano 
Lopez, documento de alto valor histórico e médico apesar de sin- 
tético, resumido, dirimiu dúvidas, demonstrando a existência de 
quatro ferimentos no corpo do Marechal Lopez, sendo um, parecen- 
do leve, na região frontal, e três outros de natureza grave, os do 
abdome e do tórax, por isso que penetrantes das respectivas cavi- 
dades e, não há dúvida, responsáveis pela sua morte. 

O documento em exame, com o maior respeito pela memória 
dos distintos facultativos que o assinaram, não é indubitavelmente 
documento médico-legal que satisfaça, completo. Deveria ter sido 
mais claro, minucioso, em pontos essenciais como devera, com in- 
formações mais precisas para a elucidação cabal da mais impor- 
tante questão médico-legal que o caso encerra; a deficiência de 
sua parte expositiva, pois se contentaram em registrar exclusiva- 
mente as lesões externas encontradas, referindo-se de maneira pre- 
cária aos caractres das regiões e órgãos que foram lsados. Os do- 
cumentos médico-legais devem ser elaborados "em linguagem 
clara, precisa, inteligível, sem qualificações, nem classificações im- 
precisas, de modo a serem acessíveis, mesmo aos não profissionais, 
procurando antes nomear, mencionar que classificar. Não basta 
observar, é preciso saber transmitir, pela palavra ou pela escrita 
o que se observou". 

Por fim, ainda, há um ponto a se mencionar no atestado em 
tela, que não se encontra assinalado o que se refere ao pavilhão 
auricular esquerdo do Marechal Solano Lopez, que Veiga Cabra1 
diz que fora seccionado por um oficial brasileiro. Não creio que 
semelhante ato haja acontecido, pois, penso, nenhum oficial bra- 
sileiro seria capaz de faze-10, profanando o cadáver de um inimigo 
morto, mesmo que esse tenha sido o do Marechal Lopez. 

Se de fato, isso houvesse ocorrido, os ilustres cirurgiões que fi- 
zeram o exame cadavérico externo do Marechal Lopez, não teriam 
deixado de mencionar o fato em seu atestado. 



REVISTA DO IKSTITUTO HISTÓRICO E GGOGRAFICO DE S. PACLO R75 

Com a morte do Marechal Francisco Solano Lopez, em 1." de 
março de 1870, as margens do Aquidabanaguí, em combate Leal, 
"terminou, nesse dia, a guerra do Paraguai que custou ao Brasil 
mais de 100.000 homens e quantia superior a 800 mil contos de 
réis, àquele País, mais de um milhão de homens". 

Rocha Pombo diz: "a morte de Lopez põe têrmo a guerra do 
Paraguai. Com ela encerrou-se nesta parte da América do Sul, um 
longo período de desordens, que por sua mesma natureza, de sim- 
ples dissidios internos, se convertiam quase sempre em complica- 
ções internacionais. Lopez é o último grande caudilho. que fecha, 
na zona platina, a história daquelas terríveis usurpações da força 
contra o direito das coletividades. 

A destruicão de sua tirania marca uma era nova na civili- 
zação do continente. 

Desmentindo o que a perfídia apregoava (até fora da América 
e, principalmente quanto aos intuitos do Brasil), no dia da vitória 
estiveram os aliados perfeitamente fiéis aos seus compromissos: 
entregaram, aos seus filhos, a nacão por eles redimida". 

"O Brasil, que prejuízos materiais teve nessa luta", diz Veiga 
Cabral, "não se apoderou de nenhum pedaço de terra paraguaia, 
devolveu aos filhos dessa heróica nação os troféus de guerra que 
lhe tomara e, ainda, após um longo esquecimento, resolveu a 4 de 
maio de 1943, declarar inexistente a indenização que nos devia a 
República do Paraguai". 

Na análise imparcial que acabo de fazer ao documento dos 
Drs. Manoel Cardoso da Costa Lobo e Militão Barbosa Lisboa, a 
cujas memórias rendo a minha respeitosa homenagem, fi-lo ape- 
nas sob os aspectos científico e da técnica médico-legal, visando a 
demonstração da importância de documento como esse, esclarece- 
dor de um acontecimento histórico de relevância, sem outra fina- 
lidade que não fosse a de aclarar e de leve, sequer, diminuir o va- 
lor da peça examinada e delir a competência dos que o elaboraram. 
Profissionais idôneos, heróicos que foram nos campos de batalha e 
que jamais deixaram de cumprir com honra e dignidade a alta 
missão que a Pátria lhes confiou, qual fora a de salvar vidas pre- 
ciosas, cuidar dos feridos e aliviar as dores de milhares de irmãos 
combatentes, tratando-os, para os restituir a alegria de seus lares 
e a Pátria agradecida. 
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DOM PEDRO I E A ORDEM JURÍDICA 
BRASILEIRA 

Thomas Leonardos 

I) UNIDADE, IMPgRIO E CONSTITUIÇAO: O tempera- 
mento contraditório do nosso 1." Imperador colocaria imprevisivel- 
mente o descendente de uma dinastia de monarcas absolutos, na 
vanguarda dos reformadores que abrandariam os poderes totais dos 
soberanos numa limitação de direitos regulados em preceitos cons- 
titucionais. Foi, sem dúvida, graças a essa filosofia avançada para 
a época que a Monarquia Brasileira pôde durar quase setenta anos, 
consolidando a unidade nacional, o mais precioso legado que Por- 
tugal nos deu. 

11) O DIREITO DIVINO DOS REIS: As raizes do charna- 
do direito divino dos reis perdem-se na noite dos tempos. Na anti- 
guidade, praticamente, todas as nações do mundo eram governa- 
das pelos seus reis, mas não Israel que, por longo período - de 
Moisés a Samuel - satisfez-se com seu divino soberano Jeová, rei 
dos exércitos, a comunicar-se com o povo eleito pela voz dos seus 
profetas. Mas quando Samuel envelheceu, todos os anciãos vieram 
ter com ele e lhe disseram: "bem vês que estás velho, e que teus 
filhos não seguem os teus caminhos; constitui-nos, pois, um rei, 
como o têm todas as nações, para que ele nos julgue." Em vão 
tentou Samuel dissuadi-los não só com palavras de desagrado pes- 
soal, mas, sobretudo, advertiu-os, por ordem do Senhor, dos di- 
reitos absolutos a que um rei então se arrogava. Nada adiantou. 
A vontade cega da massa impelia-a - tal como ocorre ciclica- 
mente - ao sacrifício da liberdade rumo a um governo totalitário 
que no passado era representado não pelo partido único, mas pela 
mística figura do Rei Absoluto. Desesperado, implorou Samuel a 
palavra do Senhor que lhe permitiu ouvir "a voz desse povo em tudo 
o que eles te dizem, porque não é a ti que eles rejeitaram, mas a 
mim, para eu não reinar sobre eles". 

a, pois, de influência pagã esse conceito do direito divino dos 
soberanos que entrou a dominar os judeus a partir do rei Saul, in- 
filtrando-se mais tarde no mundo cristão e só recebendo sua pri- 
meira grande contestação no Ano da Graça de 1215 com a impo- 
sição pelos barões ingleses da Magna Carta ao Rei João Sem Ter- 
ra. D. Pedro I nunca reivindicou o direito de monarca absoluto. 
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Antes sempre combateu esse suposto direito, tanto aqui como em 
Portugal. 

111) O VENERANDO INSTITUTO DOS ADVOGADOS 
BRASILEIRO: Quem conhece a sede do nosso Instituto no Rio 
de Janeiro, fundado nos longes do século passado (ano de 1843), 
deve notar que além da galeria dos retratos de seus trinta e nove 
Presidentes, desde o seu fundador, o Visconde de Jequitinhonha 
(Francisco G. Acayaba de Montezuma) até o atual - o ilustre 
jurista Miguel Seabra Fagundes - que outros retratos há a ador- 
narem-lhe as paredes. Não chegam a vinte. Ali estão os de juristas 
de prol como Teixeira de Freitas, Rui Barbosa, Clóvis Beviláqua, 
Pedro Lessa e também os de chefes de estados estrangeiros, como 
Bartolomeu Mitre, Franklin Roosevelt e John Kennedy. Destaca- 
se, porém, encimando a cadeira histórica cerrada pela fita auri- 
verde onde costumava assistir às sessões magnas, o retrato de D. 
Pedro 11, em cujo reinado se fundou a Veneranda Casa. 

Para evitar homenagens fáceis a figuras de passageiro suces- 
so, os estatutos prudentemente cercam a imposição de um retrato 
de um ritual rigoroso: uma proposta bem fundamentada deve per- 
manecer em mesa até que cinquenta sócios, no mínimo, a subscre- 
vam, seguida de posterior aprovação em sessão que reuna pelo 
menos trinta sócios. o que acabou de acontecer na sessão de 17 
de novembro último com relação ao proclamador de nossa inde- 
pendência, o senhor D. Pedro I, por graça de Deus e unânime acla- 
mação dos povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo 
do Brasil. 

IV) O DEFENSOR PERPÉTUO: Com relação a esse título 
de "Defensor Perpétuo" que nossos Imperadores ostentaram é de 
se recordar que o receberam mesmo antes da Proclamação. É que 
pareceu aos patriotas conveniente, depois do compromisso solene do 
"FICO, firmar um laço ostensivo e claro entre o Brasil e o Príncipe 
Regente, para que ele melhor resistisse a pressão portuguesa, ten- 
dente a faz-lo retomar ao Reino. Conta Tarquinio de Souza, que 
ocorreu ao Brigadeiro Domingos Alvrs Branco Moniz Barreto fazer 
do Príncipe o protetor e defensor perpétuo constitucional do Brasil, 
além da regência já outorgada por D. João VI. Seria agora por acla- 
mação do povo. A proposta surgiu na "Loja Maçônica Comércio e 
Artes", célula de efervescente ação política, convencionando-se que 
a data própria para a cerimônia da aceitação da investidura seria 
a 13 de maio, aniversário do rei. E assim foi. Em carta ao pai, D. 
Pedro narrava como tudo se passou: "Depois do beija-mão, a mu- 
nicipalidade mandou pedir-me audiência que eu lhe concedi ime- 
diatamente e esta corporação, pelo órgão do seu Presidente, dirigiu- 
me discurso muito enérgico, no qual me suplicou que aceitasse o 
titulo de Protetor e Defensor Perpétuo do Brasil, pois que tal era 
a vontade de toda a Província e do Brasil inteiro. Respondi-lhe: 
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honro-me e orgulho-me do titulo que me confere este povo leal e 
generoso; mas não posso aceitar como se me oferece. O Brasil não 
precisa de proteção de ninguém, protege-se a si mesmo. Aceito, po- 
rém, o título de Defensor Perpétuo e juro mostrar-me digno dele 
enquanto uma gota de sangue correr nas minhas veias". (Carta 
de D. Pedro I a D. João VI, em 21  de maio de 1822). Surgiu, assim, 
em bela lição de altivez patriótica o título característico dos Im- 
peradores do Brasil: Defensor Perpétuo. 

V) A PROPOSTA: Fui eu o autor da proposta. assim fun- 
damentada que submeti ao Instituto dos Advogados Brasileiros: 

"Senhor Presidente: 

Quando, anos atrás, tive a honra de assumir a cadeira presi- 
dencial desta Veneranda Casa lembrei - logo no discurso de posse 
- que a preocupação do Imperador do Brasil em mandar organizar 
nesta Cidade do Rio de Janeiro, Capital d a  Corte, um "Curso Ju- 
rídico, no qual se ministrassem ensinament.0~ de Direito Natural, 
Público e das Gentes, além das Leis do Império", ocorreu em 9 de 
janeiro de 1825, bem antes de 11 de agosto de 1827, a data histórica 
que marcou a promulgação da lei que instituiu o ensino jurídico 
no Brasil nas Faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo. 

A organização político-jurídica d~ país foi assim uma das pri- 
meiras preocupações dos Fundadores do Império, preocupação essa 
que encontrou em D. Pedro I plena ressonância. Um curioso do- 
cumento de família bem revela esse fato. E o fragmento de uma 
carta de Dona Lmpoldina a seu pai, o Imperador Francisco I d'Aus- 
tria, em que ela revela todo o espanto de uma criatura que saiu de 
i;ma Corte em que Metternich pontificava e caiu em plena efer- 
vescência revolucionária aqui. Ei-10: 

"Aqui tudo é confusão, por toda parte dominam os prin- 
cípios novos, da afamada Liberdade e Independência. 
Estão trabalhando para formar uma Confederação dos 
Povos, no sistema democrático como nos Estados Livres 
da América do Norte. O meu marido, que infelizmente 
ama tudo que é novidade, está entusiasmado, e terá no 
fim que expiar tudo". 

Pedro I foi um homem que viveu no limiar de uma era e no 
princípio de outra. De temperamento tempestuoso dilacerava-o 
constantemente a contradição. Aparentemente. a contradiçãc foi 
uma das suas características, pois, herdeiro do trono, separou o 
Brasil de Portugal; contraditória sua posição posterior que o le- 
vou ao trono português como Pedro IV, depois de ter sido Impe- 
rador do Brasil; contraditória sua luta pela organização entre nós 
de uma Monarquia Constitucional, após a dissolução da Assem- 
bléia Constituinte e a outorga de uma Carta Constit~cional onde 
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se afirmava, medievalescamente, no art. 99, que a pessoa do Im- 
perador era inviolável, sagrada e isenta de qualquer responsabili- 
dade, mas que de qualquer modo perdurou entre nós durante ses- 
senta e cinco anos. 

Nos altos e baixos destas opostas tendências, proclamou a In- 
dependência para, nove anos depois, abdicar, a fim de por-se em 
luta com seu irmão D. Miguel a fim de firmar também em Portu- 
gal a Monarquia Constitucional e garantir o trono para Maria da 
Glória, a Princesa Brasileira. 

Todas essas contradiç6es, porém, com a perspectiva histórica, 
tornaram-se mais aparentes do que reais, pois uma das coisas que 
resta de permanente do seu reinado, foi o respeito, ou melhor, a 
tentativa de respeitar a lei. 

O eminente .jurista Seabra Fagundes, ora na Presidência desta 
Casa, ressaltou com precisão esse- fato no seu discurso de posse, 
chamado de "ORDEM JURÍDICA": 

". . .um passar de olhos pela história nos mostra que os 
primeiros construtores da nacionalidade legaram a Na- 
ção o amor à ordem constitucional, o que vale dizer, a 
limitação do poder com o necessário respeito aos direitos 
de cada um. Essa mentalidade se exprime, quando ain- 
da imaturo o Império, e impressionantemente, na reação 
de Pedro I insólita aclamação com que o povo o recebe 
na Igreja de S. Francisco de Paula, as vésperas do 7 de 
abril: "Viva o Imperador enquanto constitucional!" Lon- 
ge de reprimir policialmente o pregão atrevido, o jovem 
monarca replica serenamente: "Sou, sempre fui e serei 
constitucional!" E porque de tal sentimento imbuido, 
poderia ele dizer, com orgulho, a Pontois, Encarregado 
de Negócios da França, no próprio dia da Abdicação: 
"Renuncio a Coroa com a glória de acabar como comecei 
- constitucionalmente". 

"A fundação dos Cursos Jurídicos, alicerce indispensável para 
essa Ordem Jurídica, foi ele que nos deu e isso foi ressaltado pelo 
Professor Arthur Cezar Ferreira Reis, em memorável Conferência 
nesta Casa, abordando o tema: "AS ESCOLAS DE DIREITO NA 
FORMAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA: 

". . .o ensino do Direito no Brasil, principiado em 1827, 
com o ato de 11 de agosto, não valeu apenas como ensino 
para criar profissionais, mas serviu para criar consciên- 
cia ética e assegurar, com a plenitude de direito, e enca- 
minhamento regular da solução brasileira aos problemas 
que, ontem como hoje, são essenciais para o fortaleci- 
mento do poder e a segurança das instituições". 
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O Presidente Médici endereçou ao Presidente de Portugal car- 
ta  em que 

"o povo brasileiro pede agora ao povo português, de que 
Vossa Excelência é o alto representante, os restos mortais 
de D. Pedro I do Brasil, o D. Pedro IV de Portugal, para 
depositá-los ao lado da primeira Imperatriz, em Ipiran- 
ga, no mesmo sitio onde, há  um século e meio, num ar- 
rebatamento generoso, decidiu ser o intérprete da von- 
tade nacional e se transformou em símbolo da unidade 
brasileira", 

apelo que ensejou admirável resposta do Presidente Américo 
Thomaz: 

"anseio histórico do Brasil, que nós, os portugueses, não 
desconhecíamos, se mais cedo não o atendêramos não 
foi porque os governadores deste país o não tivessem 
por natural, ou porque o vosso desejo nos não lisonjeas- 
se, mas, cidadão de duas nações, símbolo de tão altos va- 
lores, herói comum de duas pátrias, ao Rei D. Pedro IV 
de Portugal, que a uma das nossas cidades legou o cora- 
ção, naturalmente se têm apegado os portugueses. Con- 
sideramos, todavia, nesta hora em que nos empenhamos, 
mais ainda do que em qualquer outra, na  construção efe- 
tiva da Comunidade Luso-Brasileira, que a morada defi- 
nitiva no Brasil dos restos mortais do seu primeiro Im- 
perador constituirá mais um ponto de convergência, um 
novo símbolo de indestrutível coesão - pois que, ao ve- 
nerar em sua terra um herói comum, estará o povo bra- 
sileiro em cada momento a reafirmar elos comuns por 
ele representados". 

Pelo exposto, proponho: 

I 

Que o INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS resgate 
uma dívida de gratidão para com o seu 1." Imperador, colocando 
nesta Casa o seu retrato (obedecido o ritual do art. 30, § 5." do 
Estatuto Vigente) pois foi ele, além do proclamador de nossa inde- 
pendência política, o animador de dois fatos essenciais à formação 
jurídica brasileira, cuja recordação se aninha na alma desta Casa: 

a) o de ter sido o fundador dos Cursos Jurídicos no Brasil 
e mais, 

b) sua fidelidade à ordem constitucional. 
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I1 

Que a inauguração do retrato do Imperador Pedro I do Brasil 
e Pedro IV de Portugal se faça em sessão solene a se realizar em 
Ppoca adequada, ou quando pudermos contar aqui com a presença 
ao ilustre Sócio Honorário desta Casa, o eminente PROFESSOR 
MARCELO CAETANO, Presidente do Conselho de Ministros de Por- 
tugal, devendo, nesse sentido, a Mesa se entender com a Secção de 
Protocolo do Itamarati, a fim de que tal homenagem conste oficial- 
mente do programa a se realizar. 

I11 

Exprimiremos, assim, o júbilo dos sócios desta Casa pelo co- 
roamento feliz das negociações que levaram a bom termo o enten- 
aimento entre Portugal e Brasil, propiciando fiquem tais despojos 
no Monumento a Independência no Ipiranga, onde há 150 anos 
atrás conseguiu Pedro I tornar o Brasil independente, sem guer- 
ra nem sangue e, sobretudo, sem romper os laços de ternura que 
nos ligam a terra de nossos descobridores. Repousarão afinal as- 
sim em terra brasileira os restos mortais de quem a 9 de janeiro 
ae 1822. vibrando de mocidade, afirmou que ficaria conosco "para 
felicidade de todos e o bem geral da Nação". Ficou em vida e ficará 
agora para toda a eternidade " 

Eis a maneira mais expressiva, creio eu, de manifestar a gra- 
tidão e o apreço dos advogados brasileiros à memória daquele ho- 
mem que não quis a 7 de setembro de 1822 tornar-se rei absoluto 
deste pais, preferindo ser Imperador Constitucional. 

VI) FUNDADOR DE UMA ORDEM JURfDICA E DEMO- 
CRATICA Por isso, não foi ele apenas, o Proclamador da Inde- 
pendência Além disso, fundou entre nós - e com que solidez! - 
aquilo que hoje chamamos de Estado de Direito. Assim, mais que 
um Rei Cavaleiro, como o apelidou Pedro Calmon em seu magni- 
fico livro, firmou o sentido histórico da ordem legal brasileira - 
tão tipica e tão diversa de todas as demais nações hispano-ameri- 
canas -e poupou, sem dúvida, muito sangue a seus pósteros, pois 
tivéssemos nós que drrrubar um monarca absoluto e não seria 
mansamerite que removeriamos do trono seu augusto filho, D. Pe- 
dro 11, a 15 de novembro de 1889 e os fatos, por certo, não se de- 
senrolariam tão suavemente. 

Pedro I, por conseqüência, foi muito mais que um "Rei Cava- 
leiro". Grande soberano, seus gestos aparentemente aturdidos eram 
fartamente lastreados de grandeza e sentido histórico. Revelou- 
se, em suma. um homem de estado & altura de sua época e com uma 
larga visão do futuro. Tal como D. João VI veio ele de encontro aos 
anseios nacionais e, com ele, aliou-se numa conspiração familiar 
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pelo Brasil livre em frase que a história registrou: "Pedro, se o 
Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do 
que para algum desses aventureiros". Evitou-se assim que uma 
guerra pela independência encharcasse o país de sangue e dilaceras- 
se o elo de ternura que sempre vinculou o Brasil a Portugal, ense- 
jando que uma forte comunidade luso-brasileira sempre latente, 
aliás, tomasse corpo e forma iim século e meio após a separação 
política. Se a bandeira da República ostenta a palavra ORDEM 
não é apenas por que "ordem e progresso" é um lema positivista. 
Isso só não bastaria se o sentido da ordem jurídica não repousasse 
nos próprios alicerces do Brasil. 

2 tudo isso que os brasileiros não podem nem devem esquecer 
e é por isso que nós, advogados, com nossa respansabilidade de ju- 
ristas - e até certo ponto de historiadores também, pois o Direito 
flui sempre da história - reconhecemos, relembramos e proclama- 
mos no gesto simbólico da colocação do retrato de D. Pedro I do 
Brasil e Pedro IV de Portugal, na sede do nosso Instituto, o que 
ocorrerá em magna sessão este ano, quando nos honrará com sua 
visita um Sócio Honorário muito querido e respeitado que se cha- 
ma Marcelo Caetano, Professor Emérito e Presidente do Conselho 
de Ministros de Portugal. 





D. PEDRO I REVIVENDO-SE EM SEU 
BISNETO DOM LUIZ 

Ricardo Gumbleton Daunt 

Petrópolis viu nascer a 26 de janeiro de 1878, Dom Luiz de 
Orleans e Bragança, segundo filho da Princesa Imperial e herdeira 
do trono, Da. Isabel de Bragança, e do Príncipe conserte, Marechal 
Gastão de Orleans, conde @Eu. 

Como sabemos, era neto de D. Pedro 11, bisneto de D. Pedro I, 
este o fundador da Nacionalidade Brasileira, e trineto do Impera- 
dor Francisco I da Austria e de Luiz Felipe I, rei da França, cor- 
rendo-lhe nas veias, portanto, o sangue das mais remotas e cele- 
bradas Casas Europeias. Era dotado de inteligência viva, cultivada 
no zelo de sábios mestres e lapidada num ambiente em que as vir- 
tudes cristãs eram estimuladas e praticadas. 

Por escolha de seu avô e aquiescência de seus Augustos Pais, 
foi-lhe dado para preceptor, como aos irmãos Pedro e Antonio, um 
insigne homem de letras, Dr. Benjamim Franklin Ramiz Gal- 
vão, Barão com grandeza, por decreto de 18 de junho de 1888. 

Cursa, na França, sempre com brilho, os colégios e institutos 
de renome, bacharelando-se na Sorbone em Letras, Filosofia e Ciên- 
cias Matemáticas. Fez o curso completo de Oficialato na famosa 
Imperial Academia Militar da Austria. 

Propenso ao estudo, consegue notável cultura, como revelam 
suas obras: "Dans les Alpes" (1896-1898), Paris 1900 (excursões e 
diversas ascensões ao monte Branco e outros pontos mais perigo- 
sos, como "Glacier du Jardin" e "Col du Géant") ; "Tour d'Afrique", 
Paris, 1902 - narração da viagem que empreendeu a volta da 
África, parando no Cabo da Boa Esperança, internando-se em La- 
dysmith, teatro da campanha contra os Boers, etc.; "Atravers 
1'Hindu-Kush, Cachernir et Turkestan", Paris, 1906 - visita a Cey- 
Ião e às fndias - caçadas de tigres, ascensão pelo Himalaia, etc. 

Adquiriu vários renomes como alpinista, literato, homem de 
letras. Premiado pela Academia Francesa e pela Sociedade de Geo- 
grafia de França. 

Recebeu o prêmio "Malte Brun", medalha de ouro. "Dois mil 
franceses escreveu "Le Gaulois", na sua edição de 20 de abril de 
1907 aclamaram o jovem príncipe, neto de D. Pedro 11". Myre Vi- 
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lers, saudando D. Luiz, manifestou a ardente admiração que lhe 
tributavam os homens de estudo parisienses. Em 1903, foi eleito, 
por unanimidade, sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasi- 
leiro. Concorreram, para esse ato de justiça e brasilidade, Aquino e 
Castro, Manoel Francisco Corréa, Marquês de Paranaguá, Barão 
Homem de Melo, H. Raffard, Max Fleiuss, A. F. de Souza Pitanga, 
Barão de Loreto, H. da Cunha Barbosa, Paranhos Monte Negro, 
Me10 Rêgo, Oiiveira Catramby, José Américo dos Santos, Visconde 
de Ouro Prêto, Rocha Pombo, Monsenhor Vicente Lustosa, Almeida 
e Sá e Alberto de Carvalho. 

Tornando nosso o pensamento de um insigne biógrafo da Prin- 
cesa Isabel, "1908 foi um ano de fausto para a Família Imperial 
Brasileira exilada". Casam-se em novembro os príncipes e irmãos 
D. Pedro e D. Luiz. D. Pedro desiste, em favor de seu irmão, seus 
direitos a sucessão da Corôa a 30 de outubro. como adiante vere- 
mos. 

D. Pedro casou-se com Elizabeth, Condessa Dobrzensky de Do- 
breseniez, deixando descendência. 

Uniuse D. Luiz à Casa Real das Duas Sicilias, que fora de 
sua avó, Da. Tereza Cristina. 

Consorciou-se com a princesa Da. Maria Pia de Bourbon 
Sicilias, filha do príncipe D. Afonso, Conde de Caserta e chefe da 
Família, em cerimônia realizada na Igreja Paroquial de Nossa Se- 
nhora da Boa Viagem, em Cannes, a 4 de novembro de 1908, con- 
forme convite guardado em meu arquivo, endereçado a meu sau- 
doso tio, Monsenhor Fergo O'Connor de Camargo Dauntre, um 
dos grandes amigos dos Condes d'Eu e do Príncipe nubente. 

A propósito do direito à Coroa do Império do Brasil, vamos 
transcrever a carta que, a 9 de novembro de 1908, Sua Majestade, a 
Senhora Da. Isabel de Bragança, enviou ao Diretório Monarquista, 
com sede no Rio de Janeiro: 

"Exmos Srs. Membros do Diretório Monárquico 

De todo coração agradeço-lhes as felicitações pelos 
consórcios de meus queridos filhos Pedro e Luiz. O de 
Luiz teve lugar em Cannes no dia 4, com todo o brilho 
que desejava para este ato tão solene da vida de meu 
sucessor no Trono do Brasil. Fiquei satisfeitíssima. O 
de Pedro teve lugar no dia 14 próximo passado. Antes 
de casar assinou ele sua renúncia à Coroa do Brasil, e 
aqui lhes envio, guardando eu papel idêntico. Acho que 
deve ser publicada esta notícia o quanto antes (os se- 
nhores poderão fazê-lo da forma que julgarem mais ade- 
quada), a fim de evitar formação de partidos, que seria 
um grande mal para o nosso país. Pedro continuará a 
amar sua Pátria, e prestará a seu irmão todo o apoio que 
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for necessário e estiver a seu alcance. Graças a Deus são 
unidos. Luiz ocupar-se-á ativamente de tudo o que disser 
respeito a Monarquia e qualquer bem para a nossa terra. 
Sem desistir por hora de meus direitos, quero que ele 
esteja a frente de tudo, a fim de preparar-se para a po- 
sição a qual de todo coração desejo que um dia ele 
chegue. 

Queiram, pois, escrever-lhe todas as vezes que jul- 
garem necessário, pondeo a par de tudo que disser res- 
peito a Monarquia e qualquer bem para a nossa terra. 

Minhas forças já não são o que eram, mas meu co- 
ração é o mesmo para amar minha Pátria e todos aque- 
les que nos são dedicados. 

Toda a minha amizade e confiança. 

(a) Isabel, Condessa d'Eu." 

Aqui, em seguida, os termos das renúncias: 

"Eu o Príncipe Dom Pedro de Alcântara Luiz Felipe 
Maria Gastáo Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans 
e Bragança, tendo maduramente refletido, resolvi re- 
nunciar ao direito que pela Constituição do Império do 
Brasil, promulgada a 25 de março de 1824, me compete 
a Coroa do mesmo país. Declaro, pois, que, por minha 
muito livre e espontânea vontade, dele desisto, pela pre- 
sente e renuncio, não só por mim como por todos e cada 
um dos meus descendentes, a todo e qualquer direito que 
a dita Constituição nos confere à Coroa e Trono brasi- 
leiros, o qual passará as linhas que se seguirem a minha 
conforme a ordem de sucessão estabelecida pelo artigo 
117. Perante Deus prometo por mim e meus descenden- 
tes manter a presente declaração. 

Cannes, 30 de outubro de 1908. 

(a) Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança." 

Grande sigilo cerca o plano de viagem do Príncipe D. Luiz de 
Orleans e Bragança a América do Sul, com escala pelo Brasil. 

Em abril de 1907, embarca incógnito em Bordeaux, no "Ama- 
zone", Messsgeries Maritimes, com destino a Buenos Aires. Seu 
intuito era desembarcar no Rio e vir por terra a São Paulo. Em 
Dakar, foi revelada a identidade do Príncipe, ficando logo ciente 
o Governo do Brasil, o qual obstaria seu desembarque. 

Ao chegar ao Rio, uma avalanche de amigos, correligionários 
e compatriotas invade o navio e desfila em carinhosos cumpri- 
mentos ao Príncipe. 
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Aclamações, flores, e, em nome dos monarquistas brasileiros, 
saudou o Principe o Sr. Carlos de Laet. 

Uma comissão da Sociedade de Reverência à Memória de D. 
Pedro 11, composta dos Srs. Carlos de Laet, Amarilio de Vascon- 
celos e Carvalho Moraes, ofereceu-lhe um pergaminho tendo pin- 
tadas ao centro, em aquarela, uma vista da Guanabara e a pal- 
meira plantada por D. João VI no Jardim Botânico, além de uma 
coleção de postais do Brasil. 

Sendo-lhe proibido desembarcar no Rio e em Santos, lançou 
a nação o seguinte protesto: 

"Impedido de desembarcar em terras do Brasil, on- 
de nasci, e de que sempre fui e me tenho mostrado afe- 
tuoso filho, não posso deixar de lavrar este protesto e da 
violência que ora me é feita tomo por testemunhas a 
Deus e a Nação Brasileira. 

Não é verdade que em tempo algum tivesse aberto 
mão de meus direitos de cidadão brasileiro. Cursando a 
Escola Militar da Austria e exercitando-me na carreira 
das armas, no exército daquele pais, tornei logo formal- 
mente explicito que não abandonaria a minha nacionali- 
dade, de modo que em qualquer perigo nacional pudesse 
ser útil a minha Pátria, oferecendo-lhe um soldado pre- 
parado e disposto a todos sacrifícios, inclusive o da vida, 
em prol da honra e da segurança do Brasil. 

Confiando nas garantias que a Constituição de 24 de 
fevereiro assegurava a quaisquer brasileiros ou estran- 
geiros, para desembarcar ou permanecer em tempo de 
paz no território nacional, independentemente de passa- 
porte ou outra formalidade, eu me propunha a visitar a 
minha Pátria, e deste propósito sou removido por inti- 
macão que considero violenta e arbitrária. 

Brasileiro como os que possam ser, sentindo vibrar 
em meu peito todas as fibras do meu patriotismo, revendo 
após 18 anos de exílio as terras do Brasil e não podendo 
nele desembarcar, apelo para a opinião dos meus com- 
patriotas, para a do mundo civilizado, para Deus, Supre- 
mo Regedor das Nações, e confio que ainda um dia se 
fará a justiça que me é denegada." 

O nome de Luis era aureolado por ilibada formação moral e 
intelectual, valendo-lhe chs renomes de estudioso, literato e consu- 
mado sociólogo. 

Para aquilatarmos das qualidades que exornavam o espirito 
do grande Príncipe, passamos a transcrever uma missiva em que 
Rui Barbosa, penitenciando-se de uma indelicadeza, realçou os altos 
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méritos daquele que honrou sua Pátria como pretendente à Coroa 
e ao trono do Brasil. 

Ei-la: 
"Rio de Janeiro, 19 de julho de 1915. Alteza: 

Lendo a preciosa carta, com que sua benevolência 
me honrou a 9 do mês passado, e que acabo de receber, 
senti muito viva impressão da falta grave, gravíssima, 
em que estou para com V. A., não lhe tendo respondido 
aLe hoje aos seus obséquios anteriores, já quando se apre- 
sentou candidato a Academia Brasileira, já quando, em 
data mais antiga, me distinguiu, oferecendo-me um 
exemplar do seu admirável livro "Sous la Croix du Sud", 
tirado em linguagem portuguesa. 

Aceite V. A. esta confissão de meu remorso e do meu 
acanhamento como expiação da culpa, que ouso esperar 
me relevará, a conta das circunstâncias de uma vida 
sempre acidentada e sobrecarregada em excesso, mesmo 
para um organismo novo, quanto mais para o de um 
homem já bem entrado em anos como eu. 

Muito antes de o conhecer pela sua última obra, já 
eu começara a lhe apreciar o talento, lendo, há quinze 
anos, a sua brochura "Dans les Alpes", onde as qualida- 
des de escritor não estão abaixo dos quadros que descre- 
ve, e dos riscos a que se expos na perigosa excursão. Mas 
isso era apenas uma distração em confronto do registro 
das suas viagens e observações debaixo do Cruzeiro do 
Sul. Aí os dotes do observador fino, e do filósofo políti- 
co, junto a sobriedade e à transparência de um estilo 
hábil no aproveitar os recursos do idioma cristalino em 
que se exerce, fazem desse volume um belo escrito e um 
formoso manual de idéias sãs e investigações úteis. 

Desde que o li, foi V. A. o meu candidato a Acade- 
mia Brasileira, que a sua entrada, a meu ver, honraria 
e prestigiaria. 

Escrita do Quartel General do Primeiro Exército 
Britânico, a carta de V. A. vem repassada num ambien- 
te de heroismo sublime e grandeza moral, que aí se res- 
pira. Como me lisongeia que, entre tais emoções, pudes- 
se V. A. ter um pensamento de generosidade para com o 
humilde compatrício, a quem se dirigia! Creia V. A. que, 
se alguma coisa ainda me eleva o ânimo esmorecido com 
as misérias de nossa política interna, é o espetáculo des- 
sa luta de gigantes, dessas maravilhas de abnegação e 
energia moral, esse patriotismo de Titãs, que parece te- 
rem acabado, realmente, de roubar o fogo do céu, para 
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alimentar o da liberdade humana, ameaçada pelas po- 
tências tenebrosas da mais terrivel das barbarias. 

Esse quadro espantoso me levanta o ânimo da nos- 
sa prostração nacional, dando-me o orgulho de perten- 
cer a espécie dessas criaturas de Deus, que Ele ergueu 
acima das outras e, todavia, andam tão decaidas nou- 
tras regiões da superfície do nosso planeta. 

Bem feliz é V. A. em poder sentir bem junto do seu 
esses corações, onde rutila inextinguível a centelha di- 
vina do sacrificio pelo dever, em ter o gozo de aquecer 
a sua alma ao contacto dessa raça, a que todo o mundo 
contemporâneo deve as suas constituições livres, e em 
associar, com a sua presença, uma porção moral da nas- 
sa Pátria a defesa desses interesses externos. desses di- 
reitos sagrados, com os quais prende também direta- 
mente o futuro do Brasil. 

Não sei se as conveniências autorizam estas expan- 
sões. Mas creio que V. A. m'as perdoará, considerando 
que se devem à influência da sua carta, dos nobres senti- 
mentos que nela vibram. Depois, há, no terreno supe- 
rior da filosofia e do cristianismo, uma comunhão, em 
que todos nos podemos reunir, por mais que os acidentes 
e contingências dos fatos e situações individuais nos se- 
parem uns dos outros nesta rápida passagem da vida. 

Retribuindo sinceramente a V. A. os sentimentos da 
afeição que tão generosamente me dispensa, peço-lhe 
acreditar que sou de V. A. 

verdadeiro admirador e amigo 
Ruy Barbosa." 

Muito significativa a presente carta de Ruy, transcrita no belo 
livro de Pedro Calmon - "A Princesa Isabel, a Redentora", sendo 
certo que houve troca de correspondência com outros políticos e 
intelectuais, tais como Rodrigo Octávio, Conselheiro João Alfredo, 
Visconde de Ouro Preto, Martim Francisco, Euclides da Cunha, Car- 
10s de Laet, Lafayete, Afonso Arinos, Conselheiro Silva Costa, Ama- 
dor da Cunha Bueno, Comandante Torres Guimarães, Conselheiro 
Figueira, e Ferreira Viana. 

É indubitável o grande anseio de D. Luiz por um pretexto que 
o trouxesse ao Brasil. Era incomum a sua vibrante brasilidade, 
ávido de prestar serviços a Pátria. 

Teve brilhante atuação na Grande Guerra (1914-1918), alis- 
tado com o seu irmão D. Antonio no exército inglês. Tomou parte 
em diferentes e arriscadas missões, de 23 de agosto de 1914 a 15 de 
junho de 1915, até quando lhe permitiu a saúde já combalida, afe- 
tada de um reumatismo incurável. 
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Na sua folha de serviços assinala-se: Capitão Honorário do 
Exército Britânico; agraciado com a "British War Medal", Victory 
Medal", "Star", Medalha Militar de Yser, da Bélgica. 

Foi, a título póstumo, nomeado Cavaleiro da Ordem da Legião 
de Honra "por ter consagrado todas as suas forças a causa dos 
Aliados e defesa da França invadida", conceito emitido pelo Pre- 
sidente do Conselho de Ministres da França, Senhor Millerand. 

Em suma, tais pensamentos certamente se aninhavam na gra- 
tidão de sua mente: Exéquias suntuosas de Chefe de Estado pres- 
tadas ao seu Avô, o Imperador destronado e a carinhosa acolhida 
com que a França, então golpeada, sempre cercara a Família 
exilada. 

Juntamente com seus pais, os Condes d'Eu, provou a grande 
dor de perder em desastre de aviação, já em plena paz (29 de no- 
vembro de 1918), seu irmão o príncipe D. Antonio, então Capitão 
do Regimento "Royal Canadian Dragoons", ocorrido em Edmon- 
ton, perto de Londres. Era condecorado com a "Military Goss" e 
com a "Croix de Guerre" do Exército Francês. 

D. Luiz de Orleans e Bragança é colhido pela morte aos 26 de 
março de 1920, sem poder realizar seu sonho de voltar ao Brasil, 
como lhe permitira cinco meses mais tarde o Decreto 14.120, de 
3 de setembro, que revogou o banimento da Família Imperial, san- 
cionado pelo eminente Presidente Epitácio Pessoa. 

Suas exéquias realizaram-se na Igreja de N. S. da Boa Viagem, 
em Cannes, onde também se casou, contando com a presença, além 
de seus agoniados progenitores Condes d'Eu e da Princesa viúva 
Da. Maria Pia de Bourbon Duas Sicílias, a da Rainha Da. Amélia 
de Orleans e Bragança e a do Rei D. Manuel de Portugal. Esta- 
vam presentes ainda, aos funerais, D. Pedro de Orleans e Bragan- 
ça, Conde e Condessa de Caserta, Duque de Montpensier, Duque de 
Orleans, Príncipe Genaro de Bourbon, representando o Rei da Es- 
panha; Príncipe Felipe de Bourbon, o Prefeito de Cannes, além 
de muitas personalidades das sociedades francesa e brasileira. 

A cripta dos Orleans em Dreux guarda seus despojos ao lado 
de seu finado irmão D. Antonio. 

Quando do primeiro aniversário de seu desenlace, fizemos ce- 
lebrar missa solene em Santa Cruz do Rio Pardo, onde exercíamos 
o cargo de promotor público, reverenciando, assim, a sua memória 
em um preito de homenagem a uma figura digna de ser por todos 
venerada, tombada por um cruel destino aos 42 anos de idade. 

A carta que aqui transcrevemos e cuja data presumimos seja 
11 de abril de 1909, dirigida a nosso tio paterno, Monsenhor Fer- 
go O'Connor de Camargo Dauntre, é um documento histórico de 
valia indiscutível, pois revela a consciência de uma responsabili- 
dade perfeitamente compreendida pelo Príncipe, herdeiro da Coroa. 
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"São Sebastião, Domingo de Páscoa. 

Prezado Monsenhor O'Connor, 

Mando-lhe nesta carta um exemplar da carta-mani- 
festa que dirigi há três meses aos Srs. Membros do Di- 
retório Monarquista do Rio de Janeiro, pedindo que a pu- 
blicassem. Não tendo eles julgado oportuna essa mani- 
festação das minhas idéias, não julguei conveniente in- 
sistir; mas creio que será bom assim mesmo que nossos 
amigos saibam qual é o meu programa político. 

Receba as mais saudosas lembranças e boas festas 
de Páscoa 

do seu amigo 

(a,) Luiii de Braganga Orleans. 

Partimos amanhã para Madrid 3, Castelana." 

Logo após sua invcstidura na qualidade de Príncipe herdeiro 
e sucessor do Trono, pela renúncia de seu irmão, D. Pedro de Al- 
cântara, lança um Carta-Manifesto em que expõe, com grande cla- 
reza, seu programa político. 

Explana onze teses, a saber: 
Federação. Exército e Marinha proporcionais a população de 

seu vasto território e as suas dilatadas costas marítima e fluviais, 
galardoando os serviços prestados com títulos de nobreza e dis- 
tinções honoríficas. A instrução obrigatória. Justiça unitária e 
independente. A viação pública, ferrovias e de rodagem, de modo 
a não haver mais terras invias. Expansão de seu comércio e de sua 
indústria. Fomentar a aliança do capital e do trabalho, garantida 
por uma legislação adequada. Separação da Igreja e do Estado. 
Catequese dos índios. Restabelecer o Conselho de Estado. Senado 
vitalício, com certos aperfeicoamentos. Restabelecer as ordens ho- 
norificas para a recompensa dos serviços públicos relevantes e 
enaltecer, de modo bem acentuado, as virtudes exemplares de 
certas famílias. 

Em resumo, a grande, e por assim dizer, única preocupação 
do regime imperial deve ser e será o desenvolvimento moral, in- 
lelectual e material do Pais. A honestidade, desinteresse pessoal, a 
justiça e a imparcialidade. 

Permito-me publicar para os meus contemporâneos a carta que 
conservo como relíquia histórica em meu arquivo: 
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"Boulogne-Sur-Seine 

25 de novembro de 1918. 

Prezado Sr. Ricardo Gumbleton Daunt 

Acabo de receber e muito lhe agradeço o Livro de 
Ouro de Ricardo Gumbleton Daunt que o senhor teve a 
gentileza de me mandar. 

um magnífico trabalho que patenteia ao mesmo 
tempo a sua piedade para com a memória de seu ilustre 
Avô e o seu amor pelas tradições familiares a que nem 
sempre infelizmente se dá na nossa terra a importância 
que merecem. 

Só conheci seu Avô indiretamente por tudo o que 
meus Pais me contaram dele; mas nunca esquecerei o 
vulto tão simpático de seu Tio, nosso fiel amigo Mon- 
senhor O'Connor, que muitas vezes fui visitar no modes- 
to aposento de Auteuil e cujo excelente retrato desper- 
tou em mim, como bem pode pensar, as mais vivas sau- 
dades. 

Aceite as mais cordiais lembranças 
do seu muito afeiçoado 

(a) Luiz de Orleans e Bragança." 

Do seu feliz consórcio com a Princesa Maria Pia, deixou des- 
cendência. 

Seu primogênito, Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança 
nascido a 13 de setembro de 1909, no exílio, em Paris, herdou as 
qualidades morais e intelectuais de seu pai e avós, cuja perda foi 
um rude golpe na sua infância. 

Contava apenas onze anos, quando, em 1920, foi revogada 
a lei do Banimento da Família Imperial, seguindo-se a transladação 
para o Brasil dos despojos de Dom Pedro I1 e de Dona Tereza Cris- 
tina, que jaziam em São Vicente de Fora, Portugal. 

Concluindo seu curso de humanidade, matriculou-se na Sor- 
bone para os estudos básicos atinentes a sua condição de príncipe. 

Do seu casamento, a 19 de agosto de 1937, com a Princesa 
Maria, da antiga casa de Wittelsbach da Baviera, nasceram os se- 
guintes filhos príncipes: D. Luiz Gastão, D. Eudes Maria, D. Bel- 
trão Pio, Dona Izabel Maria, D. Pedro de Alcântara Henrique, D. 
Fernando Diniz, D. Antonio, Dona Eleonor, D. Francisco, D. Al- 
berto e as princesas gêmeas Maria Gabriela e Maria Tereza. 

No decurso de 1971, nos foi dado o prazer de assistirmos a va- 
liosa exposição de aquarelas da lavra de S. A. Imperial, que paten- 
teiam seus aprimorados dotes de consumado artista. 
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Além de artista, revela acrisolado amor patriota, retratando 
cidades históricas e lugares pitorescos de nosso país, recordando o 
genial bisavô Dom Pedro 11, cultor, em alto grau, das línguas clás- 
sicas, das letras pátrias, da poesia e da ciência. 

Aqui ficam expressivas homenagens a memória de Dom Luiz 
de Orleans e Bragança, Príncipe pelo sangue, também em ideais 
Ca Pátria e no culto as letras, revelando-se estilista de prol, na 
perene veneração do idioma de Machado de Assis e constante amor 
a sua Terra - o Brasil. 

Senhores Membros do Directorio Monarchista 

A renuncia do meu irmão Pedro a seus direitos de primoge- 
nitura, a posição de Príncipe Imperial em que ella me colloca e a 
autorisação que me deu minha Mãe de estender-me directamente 
com os Sres, incitam-me a manifestar-lhes minha opinião sobre 
o programma politico que me parece mais conveniente adoptar 
para a realisação do fim que almejamos. 

Vinte annos de crises da maxima intensidade e das mais do- 
lorosas consequencias para o prestigio do Paiz e o bem estar das 
seus habitantes, o adiamento da solução dos problemas cuja defi- 
nitiva realisaçáo mais importa ao desenvolvimento da vida nacio- 
nal, o enfraquecimento dos laços de cohesáo do Brazil, titulo de 
gloria do regimen imperial, a oligarchia que campeia desenfrea- 
damente pelos Estados, a paralysação das industrias nacionais ou 
a facticia prosperidade das que se mantem pelo systema nefasto 
de um proteccionismo que encarece e dificulta a vida, bem mos- 
tram que não é o mais conveniente nem proveitoso para o Brazil o 
regimen imposto a 15 de Novembro de 1889. 

O progresso seguro e persistente que a Nação apresentou entre 
a sua Independência e a hora em que desappareceu o Imperio, 
demonstraria que a mais favoravel das formas de Governo para 
ella, era a que lhe permitiu um fructuoso e pacífico progredir em 
tão largo periodo de fecundas evoluçóes; mas assim como ao be- 
nefico regimen com que se tornou benemerito o Sr. D. João VI foi 
mister substituir o da Constituição Imperial e do acto addicionnal 
quando as condições de existencia do Paiz foram outras, tambem 
agora uma Restauração monarchica, conservando as linhas geraes 
daquellas duas cartas constitucionaes, deverá attender a circums- 
tancias novas que tornam forçosas modificações na estructura das 
instituições politicas brazileiras. 

I .  - Assim julgo que a Federação já perfilhada aliás no pro- 
gramma do ultimo Ministerio Imperial, deverá ser mantida, não na 
tendencia a completa autonomia actual, mas no sentido de ga- 
rantir o livre desenvolvimento economico de cada Estado da União 
Brasileira. Homogeneo, unido poderoso e forte perante o estran- 
geiro, póde o Brazil permittir que cada região do seu vasto terri- 
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torio na sua administração e politica interna actue como mais 
acertado seja para o florescer dos seus recursos, de accordo com as 
indicações do seu solo e produção. 

Isto não quer dizer que o systema actual não careça de modi- 
ficações: assim é que a autonomia dos municipios não póde ser o 
que ahi está. Municipios ha que já gravaram gerações futuras, 
por meio seculo talvez, com emprestimos exorbitantes, dilapidados 
sem deixarem fructos que remanesçam. E: indispensavel que a vida 
economica dos municipios ande de accordo com a duração do man- 
dato da respectiva camara. Não é autonomia a liberdade dada aos 
vereadores de hoje de acorrentar como captivos os seus conterra- 
neos, inhibidos de outra actividade que não seja pagar dividas e 
dividas, sem meios no orçamento para obras novas e as vezes sem 
sobras que facilitem a conservação das obras passadas mal empre- 
hendidas. 

11. - Parallelamente a essa Federação e como meio de atte- 
nuar os inconvenientes da diminuição da influencia directa da 
acção governamental do Centro e para maior prestigio, força e e- 
gurança do Paiz deverá a restauração dedicar especial carinho ao 
principal traço de união entre a séde da Federação e os Estados, 
isto é, a constituição de um exercito e de uma marinha proporcio- 
naes a população de seu vasto territorio e as suas dilatadas costas 
maritimas e fluviaes. 

Para nobilitar estas instituições é indispensavel que a Mo- 
narchia galardoe os serviços militares com titulos de nobreza e dis- 
tinções honorificas, cousas que fallam acima de tudo ao patriotismo 
das classes armadas. É necessario tambem que sejam garantidos 
aos militares o bem estar e a consideração que lhes competem as- 
sim como a certeza de não serem olvidados os serviços prestados. 
Enfim os principes da casa reinante deverão pertencer effectiva- 
mente ao exercito ou a marinha, incitando por seu exemplo os 
moços a nobre carreira das armas. 

111. - A instrução deverá ser obrigatoria, mas completamente 
livre, sujeita a fiscalisação do governo só no que diz respeito aos 
exames. A liberdade de ensino, a autonomia que a tal respeito 
compete aos paes de familia são a consequencia forçada do res- 
peito a liberdade individual que é por assim dizer a liberdade 
essencial. 

IV. - É absolutamente indispensável que a justiça seja uni- 
taria e independente. Uma das chagas mais vivas da Republica é 
sem duvida a pessima justiça que hoje existe no Brasil; e contra 
seus desmandos não ha recurso, dentro das malhas da organisação 
da magistratura dupla que o novo regime adoptou. A diversidade 
do processo vae tambem pouco a pouco tornando diverso o direito: 
d'aqui a pouco ser-nos-ha difficil dizer: o direito brazileiro, mas 
teremos de especificar o direito paulista, o direito mineiro e as- 
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sim de coeteris. E por ahi que está se quebrando um dos mais for- 
tes vinculos de cohesão nacional. Magistratura e processo unos; 
pois identico o direito e semelhantes os habitos e necessidades dos 
brazileiros, admissivel não é que diversas sejam as garantias e re- 
gras de viver nas diferentes circunscrições do Paiz. 

V.  - A viação publica bem ampliada é não só o melhor fo- 
mento da industria e da agricultura, mas tambem o principal 
factor do progresso nas regiões de nosso tão abandonado sertão. 
Aonde não puderem chegar as ferrovias que cheguem ao menos 
as estradas de rodagem, de modo que não haja mais terras invias. 
Até aos ultimos recantos do Paiz se espalharão então a instrução 
primaria e a catechese. Aliás, a resolução deste magno problema já 
foi encarada com todo carinho pelos governos do meu saudoso avô. 
Basta ver-se o que diz a esse respeito o Sr. Miguel Calmon du Pin e 
e Almeida no seu ultimo relatorio: 

"A viação ferrea, depois de ter recebido consideravel impulso no 
decenio que precedeu a proclamação da Republica, conservou-se 
nos ultimos annos mais ou menos estacionaria, em consequencia 
sem duvida. da crise financeira que nos opprimia. O diagramma 
junto ao relatorio mostra-nos que o periodo de mais actividade na  
construção das estradas de ferro foi o decorrido de 1882 a 1888 em 
que a média annual atingiu a 800 km ; no ultimo quinquenio (o 
mais fecundo) esta foi inferior a 400 Km. Durante o anno findo, 
concluiram-se cerca de 800 km. de estradas, mas só foram entre- 
gues ao trafego 439 km." (Jornal do Commercio, 13 de Septembro 
de 1908). 

VI. - Um dos factores mais importantes do desenvolvimento 
material d'um paiz foi sempre a expansão de seu commercio e da 
sua industria. Neste sentido convem que sejam dadas à iniciativa 
individual as maiores facilidades e garantias. A acçáo do governo 
deve limitar-se a regularisar a situação economica por um pro- 
teccionismo moderado e variavel com as necessidades do momento, 
devendo tambem ser defendido o consumidor; a fazer tratados de 
commercio com as principais nacões importadoras e a estabelecer 
premios de exportação quando a situação das finanças o permitir. 

VII. - Nem deverá a Monarchia esquecer-se dos grandes pro- 
blemas que precisam de uma solução na sociedade moderna. Fo- 
mentar a alliança do capital e do trabalho por leis similares, po- 
rem adaptadas as nossas condiçóes economicas, as das grandes mo- 
narchias européas, taes como Allemanha, Inglaterra e Italia, dis- 
sipar por esse meio as desconfianças que hoje existem entre as duas 
classes productoras, garantir o trabalho dos operarios, o trabalho 
e o capital dos patrões são reformas essas que um governo de for- 
ma monarchica, muito melhor do que qualquer outro, pode encarar; 
pois estavel a detenção do poder em uma familia, o chefe do Estado 
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não precisar cortejar o voto do proletariado, nem pedir o auxilio 
dos ricos para as campanhas eleitoraes. 

VIII. - Ressalvada a separação da Igreja e do Estado, mas 
sendo a grande maioria da nação catholica, assim como a família 
reinante, é de necessidade um novo ajuste com a Santa Sé para a 
regularisação dos negocios de reciproco interesse não sendo o menos 
importante a catechese dos índios, serviço de que só é capaz com 
efficacia a caridade inextinguivel das ordens religiosas. 

Não deve ser excluido em absoluto dos estabelecimentos publi- 
cos o ensino da Religião, base mais segura da moral e conforto 
principal nos soffrimentos desta vida. Neste ponto como em ou- 
tros, devein prevalecer os votos dos paes de familia. 

IX.  - O Conselho d'Estado, tão injusamente criticado outr' 
rra, deve ser restabelecido. O caracter vitalicio de seus membros 
assegurando a permanencia dos representantes dos diversos par- 
tidos politicos constitue uma garantia da imparcialidade tão ne- 
cessaria; e as luzes ahi reunidas são para a coroa valioso auxilio na 
decisão das questões mais importantes quer de politica internacio- 
nal quer de politica interior ou de administração. 

X .  - O Senado seja vitalicio como outr'ora, mas com certos 
aperfeiçoamentos que lhe dêem ainda maior estabilidade, um terço 
por exemplo de seus membros seja de nomeação da coroa. E um 
modo justo e digno de galardoar com posição eminente os homens 
que nunca militaram na politica, como generaes, magistrados, in- 
dustriais, etc. e que por suas luzes e prestigio serão ornamento 
d'essa assembléa e d'ahi poderão prestar ao Paiz inestimaveis ser- 
viços. 

XI.  - Devem ser restabelecidas as ordens honoríficas me- 
diante as quaes se assignalam e recompensam serviços publicos re- 
levantes e se enaltecem d'um modo bem accentuado as virtudes 
exemplares de certas famílias. A monarchia precisa de recompensar 
nos filhos os meritos dos paes a quem a morte levou sem o devido 
galardão, e como ella virá para cuidar do futuro e não para tomar 
contas ao passado não terá culpados que punir, antes terá bene- 
meritos que premiar, ainda dentre os que, escutando simplesmente 
a voz do patriotismo, deram seu auxilio à Republica e prestaram 
relevantes serviços a Nação. 

Em resumo: a grande, e por assim dizer, única preocupação do 
regimen imperial deve ser e será desenvolvimento moral. intellec- 
tua1 e material do Paiz. Queremos um Brazil grande, forte e prospe- 
ro, queremos que na nossa Patria regnerada tornem a desabrochar- 
se as grandes virtudes que fizeram a gloria do Reinado de meu 
Avo; a honestidade, o desinteresse pessoal, a justiça e a imparcia- 
lidade. 
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Para que o governo seja o que deve ser, é preciso que seus 
orgáos tenham cada qual seu papel bem definido. Limite-se o exe- 
cutivo a suas attribuiçóes naturaes; diplomacia, defeza interna e 
externa do Paiz, assumptos de interesse geral da União. Os corpcw 
legislativos contentem-se com ser como seu nome indica, as as- 
sembléas majestósas em que se elaboram de maior proveito para 
a nação. O poder judiciario, respeitada sua justa independencia, 
não tenha senão uma preoccupaçáo: distribuir completa e egual 
justiça a todos. Enfim a mais ampla liberdade eleitoral, o respeito 
do direito das minorias, a formação de partidos solidos com pro- 
grammas politicos bem definidos, superiores às mesquinhas ques- 
tões de interesse individual devem ser artigos irredutiveis do nosso 
programma, resumido nestas palavras: pouca politica, boa admi- 
nistração. Deste modo tornaremos a fazer o Brazil o que já foi: 
um Brazil onde se consorciem a ordem com a liberdade, o capital 
com o trabalho, o progresso com a probidade, o respeito ao Governo 
com a inviolabilidade de t o h s  os direitos garantidos pela Consti- 
tuição. 

Deus nos preste seu auxilio. 

(a) Luiz de Bragança. 

Folheto formato 32, capa verde; no centro, o escudo 
imperial do Brasil, em preto; com 11 páginas. 

A sobrecarga contém as fotografias de SS. AA. 11. 
Dom Luiz de Bragança e Dona Pia de Bragança, enci- 
madas por uma coroa imperial e a legenda: 

L'D . rincipe . e Princeza Imperiaes do Brazil". 





GRANDES MESTRES 

(REMINISCfiNCIAS) 

Maria Amália Corrêa Giffoni 

Como professor titular de História da Educação em Faculdades 
de Filosofia, Ciências e Letras sentimo-nos tentados a focalizar a 
figura de alguns mestres que se distinguiram em suas especialida- 
des. em vários graus de ensino, abrangendo do primário, ao médio 
e superior e que, pelas qualidades excepcionais. gostariamos que 
se tornassem conhecidos dos pósteros. Ao apresentá-los o fazemos 
em rápidas pinceladas, insuficientes para retratar-lhes a persona- 
lidade e os méritos reais. Fixamos apenas os aspectos que nos são 
familiares, dando de seus vultos visão incompleta. A nossa preten- 
são outro escopo não tem a não ser o da homenagem justa e sincera 
a professores que podemos dizer, sem parcialidade, foram excep- 
cionais e deixaram grande saudade quando partiram. 

I - Madre Romana Scagnolari 

Após ingentes esforços de uma plêiade de benfeitores de Santa 
Rita do Passa Quatro (São Paulo), tendo por coordenador dos tra- 
balhos o Monsenhor Manuel Vinheta, foi concluído, em 1926, o 
magnífico e moderno prédio do Colégio São José, destinado a in- 
ternato feminino e a externato, incluindo primário e cursos de pia- 
no, pintura e bordados, no qual funcionaram, posteriormente, ou- 
tros graus de ensino, em caráter provisório ou definitivo. Propu- 
nha-se a receber as Irmãs da Congregação das Filhas de São José, 
com sede na Itália. Foi naquela localidade, com 4.000 habitantes, 
aproximadamente, na ocasião, que se instalou o primeiro colégio 
dessa irmandade no Brasil, hoje com várias casas a colaborarem 
na educação e cultura brasileiras. Lá encontramos Madre Roma 
na, sendo suas contemporâneas e compatriotas, no citado educan- 
dário, as Madres Dosothéa da Ré, então Superiora, Escolástica, Filo- 
mena, Evelina, Rosana, Carmelita, Celia, atual Superiora e mui- 
tas outras. Aproximadamente nessa época começaram a se esboçar 
os pendores religiosos pouco depois definidos de Diomira Musso- 
lini, Nair Guimarães, Esther Meirelles, Dorsilia Corrêa, brasileiras, 
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que como tantas mais ingressaram na Congregação de São José e 
atualmente ocupam elevados cargos na mesma. 

Nossos pais haviam se mudado para a Fazenda São Sebastião, 
recém-adquirida, dado a possibilidade de haver ila cidade um inter- 
nato onde pudessemos estudar, estabelecimento este que resolveu 
inúmeros casos semelhantes, representando valiosa colaboração às 
famílias locais e de cidades próximas, como Santa Cruz das Pal- 
meiras, Porto Ferreira, Tambau, São Simão, etc. Em antagonismo 
com a nossa reserva e timidez de menina interiorana encontramos 
a vitalidade e a personalidade exuberante de Madre Romana, vinda 
da Europa. Nascida em Fiesso Umbertiano, em 19 de julho de 
1889, na Itália, entrou para o convento em Veneza, em setembro 
de 1921, emitindo os santos votos em setembro de 1923. Exerceu o 
cargo de professora na cidade de Vitoria Veneto, até 1927, época em 
que deixou o seu País para servir no Brasil. Constituiu o grupo das 
seis irmãs iniciadoras da Congregação em terras brasileiras, que 
pas em funcionamento o Colégio São José, de Santa Rita do Passa 
Quatro, nascedouro da mesma. Contrastando com a nossa fragili- 
dade emocional de criança longe da família, deparamos com o di- 
namismo de uma freira moderna que, há mais de três décadas, 
pulava corda com as internas, ajudava a carregar pesados armá- 
nos, dava aulas descontraídas e se comunicava como ninguém. A 
elevada estatura, a sólida formação óssea, o rosto moreno, de ma- 
lares salientes, os olhos brilhantes e a beleza exótica sobressaiam 
no hábito totalmente preto. Os amplos corredores, as grandes sa- 
las e os pátios enormes do Colégio São José pareciam pequenos pa- 
ra contê-la. Logo nasceu grande afinidade entre a menina intro- 
vertida e a irmã adulta, professora, inteligente e compreensiva. 
Os nossos pendores matemáticos talvez tivessem contribuído 
na aproximação com a mestra da matéria porém, muito 
mais que isto, a sua espontaneidade e acuidade viram em nós a 
necessidade de amparo e a levaram a cercar-nos de atenções espe- 
ciais. Como psicóloga nata devia ter percebido que não acompanhá- 
vamos as atitudes das colegas mais ousadas; não nos rebelávamos 
por não poder usar espelho, nem recusávamos a tomar banho 
de camisola, nem comer comidas a que não estavamos acostumadas, 
que morriamos de medo ao ouvir a coruja cantar a noite, no abaca- 
teiro do pátio, pensando que algum mal podia estar acontecendo 
aos nossos, e que deixávamos os trabalhos de agulha encardirem-se, 
pelo suor das mãos, e depois nos apavorávamos temendo ser re- 
preendidas. Não foi só por isto que a sua figura marcante, deci- 
dida e protetora criou em nós uma admiração inextinguível. Foi 
também por ser excepcional professora de matemática, clara, con- 
cisa, entusiasta, conduzindo ao raciocínio com facilidade e, como 
consequência, levava a classe a acompanhá-la prazerosamente 
nas explanações. 
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Passávamos as férias na fazenda, numa casa movimentada 
pela numerosa família, repleta de adultos e adolescentes a nos ro- 
dearem de carinho pela prolongada ausência, e, apesar de tudo, 
refugiávamos no pomar, sob mangueiras floridas, com o chão ata- 
petado de flores, folhas e pequenos caules secos. Utilizamos deste 
conjunto como sala de estudos e nos entretínhamos em operações 
matemáticas. Limpávamos com o pé a área necessária, fazendo 
do solo o quadro-negro, empregávamos um galhinho ressequido a 
guiza de giz, punhamo-nos de cócoras e ficavamos a resolver in- 
trincados problemas. Dentre eles destacavam-se, por depender de 
raciocínio mais prolongado, aqueles que perguntavam em quanto 
tempo um tanque se enchia com duas torneiras abertas, de capa- 
cidade diversas, e outros que diziam do tempo dispendido para 
dois trens se encontrarem, partindo de pontos opostos, com velo- 
cidades diferentes. Problemas desses tipos eram o terror da crian- 
çada. Dias a dias nos ocupávamos procurando solucioná-los, re- 
solvendo equações e decorando teoremas. Após o regresso das fé- 
rias, no primeiro dia de aula, era feita a correção dos deveres. A 
nossa preocupação era acertar tudo, para deixar Madre Romana 
contente. Uma vez, o resultado que obtivemos foi igual ao encon- 
trado por ela, mas o método utilizado para resolver o problema, 
diferente. Mandou-nos ao quadro negro para explicarmos o racio- 
cínio utilizado, sob o olhar curioso da turma. A nossa felicidade 
foi tão grande como deve ter sido a de Einsten ao descobrir a teo- 
ria da relatividade. . . Tinhamos atingido plenamente o alvo. 

Saímos do Colégio São José para estudar em outra localidade, 
depois fomos lecionar e prosseguir os estudos fora. Passamos a re- 
sidir em lugares distantes e poucas vezes voltamos a vê-la. Sem- 
pre desejamos encontrá-la com maior freqüência e falar-lhe de 
nossa admiração, porém nunca mais nos revimos. Embora dese- 
jando tanto, não forçamos contactos para dizer-lhe o quanto nos 
beneficiou o seu interesse e o que representava para nós, solitária 
e introspectiva, o seu carinho. Talvez, inconscientemente, tivésse- 
mos receio de sentir as saudades avolumadas. 

Depois, Madre Romana foi transferida para Vila Matilde, 
(S.P.) onde, com mais três irmás, fundou o Externato São José, 
no qual foi professora e Superiora durante 14 anos. Em 1947, 
voltou para Santa Rita do Passa Quatro, como Superiora do Co- 
légio São José, que ajudou a fundar, lecionando tamwm no Gi- 
násio Estadual. Permaneceu três anos naquela localidade e re- 
gressou, em 1950, a Vila Matilde, para exercer o cargo de Vigária 
Regional da Congregação das Filhas de São José. Em 1958 foi 
transferida para Salto, onde permaneceu como Superiora até 1967 
e de onde tivemos noticias suas. Interessávamos profundamente 
por sua pessoa e atividades. Quando soubemos que, nesse ano, vol- 
tou para a Itália sentimo-nos frustradas, como se parte da infân- 
cia houvesse sido vulnerada e destruida. Compreendemos que o 
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convívio passaria a ser mais difícil, os encontros improváveis e 
nos arrependemos pelo tempo perdido, pelas oportunidades não 
aproveitadas de revê-la. 

Em sua Pátria, de regresso, participou de comissões, traba- 
Inando assiduamente para a renovação e atualização das consti- 
tuições da Congregação. Pelo que fez no Brasil pode-se avaliar a 
extensão de seu trabalho em outro ambiente. 

Madre Romana faleceu, inesperadamente, após uma operação, 
em 29 de setembro de 1969. Soubemos bem depois, em fins de 1971, 
quando acompanhando a comissão de verificação do Ministério da 
Educação e Cultura, para autorização da Faculdade de Educação 
de Santa Rita do Passa Quatro, percorríamos os estabelecimentos 
da cidade, inclusive o Colégio São José. Nele perguntamos por Ma- 
dre Romana, com a intenção de escrever-lhe e enviar-lhe algumas 
publicações nossas, num gesto de gratidão. Sentimos, como poucos, 
o seu passamento e nos arrependemos de não a ter procurado 
mais. Foi imensa a saudade da Madre Romana da nossa menini- 
ce, que descobriu que poderiamos saltar do 2." para o 4 . O  ano pri- 
mário, acompanhando-o normalmente, porque conhecia as alunas 
como ninguém e nelas confiava, percebendo tudo, sentindo tudo e 
tudo procurando solucionar. Penitenciamo-nos, publicamente, por 
não lhe ter revelado o quanto a estimávamos e lhe eramos grata 
por suavizar a nossa infância e preocupar-se com a adolescência 
que se desabrochava. Veio da Itália com toda a sua expansividade, 
que chegava a causar espécie entre as irmãs, pela exuberância e 
alegria fora do comum, que, às vezes, esbarrava nas normas esta- 
belecidas e nos padrões conservadores. A percepção dos valores 
essenciais a tornou arauto das pastorais e encíclicas modernas. Seu 
comportamento, naquela época, se coadunava perfeitamente com 
as diretrizes indicada para os dias de hoje. A Madre Romana que- 
rida, a homenagem pelo que fez pelas criancas e adolescentes da 
nossa terra, nos lugares por onde passou e que, como nós, foram 
grandemente beneficiadas psíquica e culturalmente pela sua mag- 
nífica visão dos problemas educacionais, muita além dos cânones 
em uso nos colégios e, particularmente, nos internatos da época. 

I1 - Prof. Euclides de Lima ( I )  

A sua figura de professor e advogado conceituadissimo se dis- 
tinguia no cenário piraçununguense, por nós frequentado na ado- 
lescência, em meio ao borborinho de estudantes locais e itineran- 
tes, na cidade alegre, bonita e bem cuidade pela qual Fernando 

1. Nasceu em São Roque (5 .  P.) .  .a 19 de janeiro de 1892. Fez o Curso 
Normal na Escola Caetano de Campos e o Curso de Direito ns Faculdade 
do Largo de Sáo Francisco. Foi casado com Dna. Izsura Conceição de Lima 
de cujo matrimônio teve os filhos: Vera. Celso e Maria Thereza. Faleceu na 
Capital Paulista, em 11 de janeim de 1966. 
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Costa tinha carinho especial, não a esquecendo nem mesmo quando 
Secretário da Agricultura, Ministro de igual pasta e Governador do 
Estado. Causava-nos impressão, na época, a fábrica de tecidos, 
onde faziamos pesquisas sociológicas, o Quartel do Exército, da 
arma de Cavalaria, cuja influência na urbe era comentada com 
contradições, e o Colégio dos padres, no Bairro da Raia, que nos 
parece exercer hoje influência aberta, profunda e extensa, portanto 
mais benéfica, sobre a juventude, do que naqueles tempos. No 
entanto, era a Escola Normal Oficial, modelo em construção ar- 
quitetõnica, situada na praça em terreno elevado, ao lado da Igreja 
principal, do melhor hotel e famosa pelo padrão de ensino, o cen- 
tro de interesse de Piraçununga. Todas as cidades vizinhas (Pal- 
meiras, Leme, Araras, Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, 
Descalvado, além de Pinhal) usufruíam das vantagens de seu bom 
ensino. 

Passamos a frequentá-la, embora tivéssemos estabelecimento 
municipal congênere em nossa terra, por ser a mais recomendada 
nas imediações. Foi lá que encontramos o mestre que fez despertar 
em nós uma vocayáo latente, a qual aflorou diante do estímulo 
recebido. Referimo-nos ao Prof. Euclides de Lima, catedrático de 
Sociologia Educacional (2). Iniciava o curso com a Sociologia Ge- 
ral, como preâmbulo e base, com programacão atualizadíssima, es- 
tabelecida com o maior critério e bom senso, oferecendo o que havia 
de mais recente e valioso no setor doutrináriol estribado em biblio- 
grafia das mais completas, em que a inteligencia e a cultura do 
professor eram postas em benefício dos alunos. O Prof. Euclides 
de Lima fazia cair todos os tabus referentes a aula dialogada, com 
a participação ativa do aluno, de acordo com os conceitos meto- 
dológicos que começavam a penetrar, fruto da escola nova, da es- 
cola ativa, da educação renovada, que na época já estavam em 
foco. O interesse de suas aulas repousava no elevado conteúdo 
das mesmas. Quantos anos depois verificávamos, através de alunos 
dos melhores colégios de São Paulo, que a matéria que aprendêra- 
mos há duas décadas, de um professor pioneiro, numa pequena ci- 
dade interiorana era o mesmo que encontrávamos em cadernos 
atuais. As doutrinas internacionais em evidência eram lá venti- 
ladas. A constituição brasileira analisada de ponta a ponta. As 
teorias de Gobineau e Darwin, as doutrinas de Auguste Comte, 
Emile Durkheim, Herbert Spencer, Gabriel Tarde, Ward e outros, 
o contrato social de Rousseau e os conceitos de Claparède e Piéron 
nos eram familiares. Não só eram expostos, como analisados, dis- 
secados e contestados, quando necessário, na voz suave, de um 
professor de olhos castanhos, algumas vezes voltados para o teto. 
De estatura entre média e pequena, dando aula quase sempre 

2. Começou a lecionar em 1917, na Escola Comp1ementar de PiTa- 
çununga que passou, depois, a Escola Normal e na qual permaneceu at6 1938. 
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sentado, a sua figura tranqüila se agigantava pelo saber e os alunos 
pareciam não existir, de tão disciplinados e atentos. O conceito 
que desfrutava junto ao corpo docente e aos discípulos vinha-lhe 
não da posição econômica vantajosa, nem do prestígio de grande 
advogado, um dos melhores da zona, cuja cultura jurídica refle- 
tia-se nas aulas. O que o distinguia era a noção de que a cáte- 
dra lhe impunha o dever de bem ensinar, de preparar consciente- 
mente a juventude que lhe passava pelas mãos, oferecendo-lhe 
o que havia de melhor na conceituação dos problemas sociológicos 
e educacionais. 

Agradecemos ao Dr. Euclides de Lima, como muito de seus 
ex-alunos gostariam de fazê-lo, pelo que com ele aprendemos em 
suas aulas excepcionais, que despertaram em nós o gosto pelos estu- 
dos sociológicos e folclóricos. Recordamo-nos, neste restropecto de 
vida estudantil, de uma preleção muito feliz do Dr. Euclides, so- 
bre a constituição brasileira, com análise e comentário, feita após 
um feriado, e que depois figurou como matéria de prova e acar- 
retou nota zero a toda a classe, que não tivera o cuidado de fazer 
as anotações correspondentes. Nós, por termos adquirido o hábito 
de "taquigrafar" as palavras do mestre, num código muito pessoal, 
antevendo as dificuldades com a bibliografia e o tempo para re- 
constituir as aulas, tivemos elemento para nos furtar ao castigo. 
Quando lhe oferecemos, anos mais tarde, o nosso primeiro trabalho 
sobre Folclore, sabendo-o tão pobre diante de seus vastos conhe- 
cimentos, fizemo-lo prazerosamente, testemunhando-lhe o quanto 
suas preleções haviam nos beneficiado e conduzido seguramente ao 
destino que escolhêramos, em nossa vida profissional. A oferta 
constituiu simplesmente uma homenagem a quem transformou 
uma disciplina do Curso Normal num cabedal de conhecimentos 
equivalente ao fornecido nos melhores cursos universitários do 
momento, praticamente inexistentes na época, dentro da especia- 
lidade. 

Embora pudesse ter sido profundamente útil para os alunos 
um contato maior com o prezado mestre, durante o curso, o seu 
caráter reservado e as ocupações particulares dificultavam-no, se- 
gundo nos parecia. A nós, particularmente, adolescente super-tí- 
mida, egressa de colégio interno, uma simples troca de idéias nos 
parecia temeridade. Desejaríamos tê-la feito apenas para poder 
dizer-lhe, a viva voz, como suas aulas eram proveitosas e como 
conduziam os alunos a aplicarem-se espontaneamente. 

Do Prof. Euclides de Lima ficou-nos, ainda, a impressão do 
grande causídico a quem íamos entregar, da parte de nosso irmão, 
José Augusto da Rocha Corrêa, tabelião em Palmeiras, processos 
de clientes e de quem ouvíamos palavras de elogio a competéncia 
do ilustre advogado, opinião esta corroborada por magistrados aos 
quais estávamos ligados. Lembramo-nos, também, da sua presen- 
ça em Santa Rita do Passa Quatro, onde foi defender um réu, 
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numa causa de repercussão, e onde havia estado outras vezes, por 
motivos idênticos. 

Muitos cargos de relevante importância foram ocupados, pos- 
teriormente, pelo jurisconsulto Dr. Euclides de Lima. Dentre os 
mesmos destacamos: Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito da 
Capital paulista, na gestão do Cel. Asdrubal Nascimento; Procura- 
dor do Estado, lotado na Assistência Jurídica, cargo no qual apo- 
sentou-se; Assistente Jurídico da Assembléia Legislativa de São 
Paulo. 

As suas qualidades pessoais e os conhecimentos especializa- 
dos que possuía levaram-no a ocupar, ainda, a direção do Depar- 
tamento de Serviço Social do Estado, em 1938. 

Outra feição pouco conhecida do Prof. Euclides de Lima era a 
sua veia poética, havendo deixado, inédito, um livro de excelentes 
poesias. 

Para uma personalidade tão brilhante como a desse mestre 
inesquecivel, a quem os jovens que passaram pela Escola Normal 
de Piraçununga têm uma dívida de gratidão, as nossas referências 
ficam a quem das merecidas. Acreditamos haver interessantes da- 
dos não consignados aqui, apesar da boa vontade de sua filha Dra. 
Vera de Lima Karkis em atender a nossa solicitação neste sentido. 
A urgência dessas notas não permitiram espera maior. 

I11 - Prof. Floriano de Alencar (9 

Falar de Floriano de Alencar é dizer muito sobre a Escola de 
Educação Física de São Paulo, atualmente integrada na Univer- 
sidade do nosso Estado. 

Pertencemos a maior turma que por ela passou. Ao entrar 
éramos 200, ao concluí-la est8vamos reduzidos a 80 forman- 
dos. Foi a última atingida pela chamada "prova de fogo", feita 
no primeiro semestre, na qual os alunos que não alcançassem mé- 
dia cinco eram eliminados da Escola, sem possibilidades de obtê-la 
no segundo. O objetivo era a seleção, já que não eram aplicados 
testes e a especialização requeria determinadas qualidades psico- 
motoras, que podiam ser avaliadas com o treinamento, estabelecido 

3.  Nasceu em Botucatu (S. P.), em 12 de janeiro de 1902, filho de Mar- 
tiano Barreto de Alencar e Donária de Souza Alencar. Freqüentou o GinBsio 
do Estado do Parque Pedro I& da Capital, onde fez o Curso Secundário e de 
Humanidades, recebendo em seu término o grau de Bacharel em Ciências e 
Letras. Curmu. em seguida, a Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, diplomando-se em 1925. Foi orador do Centro AoadBmico Oswaldo 
Cruz. Em 1942, fez o Curso de Medicina Especializada, na Escola de Educa- 
qão Fisica do Estado de Sãa Paulo. 

Casou-se em primei- núpcias com Dna. Lili Tibiriçá de Alencar com 
a qual teve a filha Maria Helena e do segundo matrimõnio, com a Profa. 
CBlia de Oliveira Alencar, nasceu Floriano. 



408 REVISTA DO IKSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRbFICO DE S. P.4ULO 

no período que antecedia aquela prova. A finalidade da medida era 
impedir a continuação dos discípulos que não possuíssem as quali- 
dades indispensáveis. Frequentando a Escola de Educação Física 
conhecemos o Prof. Floriano de Alencar, dominando uma classe 
de duas centenas de alunos, coisa totalmente inusitada na época, 
reunidos num grande auditório, sem microfone. 

A matéria, Cinesiologia, das mais áridas, bem acolhida em 
curso médico, porém massante para futuros professores, deveria 
dificultar-lhe a tarefa, porém nunca se percebeu tal coisa. A sua 
personalidade marcante e a grande cultura específica impressio- 
navam aqueles estudantes irrequietos, cujo pendor inclinava-se 
mais para as atividades físicas do que para elucidações teóricas e, 
sobretudo, para um esforço em que a atenção e a memória eram 
solicitadas de forma total, para fixar nome de ossos, músculos, liga- 
mentos e inserções. Quando toda a base estava preparada seguiam- 
se as relações desse conjunto com os movimentos, o estudo dos 
sistemas de alavancas ósseas de vários graus, produzidas pelo tra- 
balho dos músculos sobre os ossos, em suas flexões e extensões, 
etc., etc. Quando saíamos da classe, depois de uma hora de concen- 
tração psíquica, ficávamos anulados para outro esforço do mes- 
mo gênero. Apesar dos pesares, o silêncio durante a aula era 
completo. Só se ouvia a palavra do mestre. Ninguém se mexia, 
levantava-se, nem mesmo tossia. Eram nomes e mais nomes, cor- 
respondentes ao estudo da estrutura ossea, dos músculos, ligamen- 
tos, a brotarem incessantemente, sem um momento de indecisão 
do professor, em meio a quietude em que nem uma cadeira ran- 
gia, nem uma mosca voava. Nos exames tudo era exigido, nada 
perdoada, nada esquecido. 12 que, realmente, iríamos necessitar 
daquela bagagem de conhecimentos. 

Como professor, Floriano de Alencar deu provas de cultura 
especifica extraordinária, em disciplina de bibliografia escassa e 
cuja introdução nos currículos escolares apenas se esboçava. Mo- 
dificando e completando o que diz sobre o assunto a Enciclopédia 
e Dicionário Internacional, assim definiu a Cinésiologia: "2 a ciên- 
cia do movimento corporal (humano), na parte em que se relaciona 
com a Educação e a Medicina". Achava que o termo Medicina é 
mais completo, pois além da Higiene e da Terapêutica abrange a 
Patologia e a Traumatologia, principalmente a desportiva. Pos- 
teriormente, mostrou-nos temas de aulas, elaborados, constituindo 
capítulos que deveriam se transformar em livro, pioneiro entre nós, 
se outras ocupações igualmente importantes e a doença, que 
sobreveio mais tarde, não houvessem impossibilitado a realização 
de seu intento. 

Nos tempos escolares sabíamos apenas que era excelente pro- 
fessor e ótimo médico. Do seu contato com os alunos pouco pode- 
mos dizer, porque as aulas se sucediam sem intervalo suficiente 
para conhecimento pessoal e acreditamos que seus trabalhos fora 
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da Escola de Educação Física o impediam de demora além da ne- 
cessária. Com o passar dos anos fomos nos inteirando das ativida- 
des extramagistério do Prof. Floriano. Soubemos que havia de- 
fendido tese sobre "O suicídio em São Paulo - Estudo Médico 
Legal", sendo aprovado com distinção e recebendo o grau de Dou- 
tor em Medicina. Fora interno da enfermaria da Hospedaria de 
Imigrantes e do Instituto Paulista, havendo trabalhado nos ser- 
viços dos professores Camargo, Resende Puech, Sergio de Paiva 
Meira, Morais Barros e do Dr. Luiz do Rego. Foi, também, anes- 
tesista e um dos primeiros a empregar, em São Paulo, a anestesia 
pelo protóxido de azoto, chamado popularmente gás hilariante. 
Integrou as juntas médicas examinadoras do Instituto de Aposen- 
tadoria e Pensões dos Comerciários. Exerceu cargo de médico da 
Companhia Mecânica de Seguros e da Seguradora Indústria e Co- 
mércio S. A. Foi médico do Departamento de Educação Física e Es- 
portes do Estado de São Paulo. 

Passamos a conhecer melhor o Prof. Floriano de Alencar quan- 
do nos tomamos sua colega na Escola de Educação Física. Foi 
então que pudemos avaliar a sua grande cultura, que lhe permitia 
funcionar com eficiência nas mais variadas bancas examinadoras 
quer fossem de vestibulares, exames finais ou concurso. Desven- 
dou-se para nós a sua verve característica, a sua ironia fina, a 
iniciativa e o poder de realização que lhe eram inherentes. Bem 
educado, formal ou informal conforme as circunstâncias, havendo 
lutado com dificuldades na mocidade (') e atingindo posição eco- 
nômica privilegiada, apercebia-se, com facilidade, das situações 
as mais variadas. 

Como Diretor da Escola de Educacão Fisica, cargo que exer- 
ceu de 1957 a 1964, foi excepcional. Deu-lhe projeção incomum. 
Elevou-a, guindou-a a posição até então jamais alcançada. Refor- 
mulou-a materialmente e conclamou todos os colaboradores a da- 
rem o máximo de si. Procurou fazer com que a Escola atingisse 
maior funcionalidade. Instalou condignamente a diretoria, a sala 
de professores, a biblioteca e a secretaria. Estabeleceu o uso de be- 
ca para o corpo docente, escolhendo-a com esmero, procurando en- 
quadrá-la nos moldes usuais, porém dando-lhe um toque de origi- 
nalidade. Preocupou-se com todos os aspectos dessa Escola re- 
cém-libertada de antiga tutela e projetada no cenário dos Insti- 
tutos Isolados do Sistema Estadual de Ensino Superior. Deu às 
aulas inaugurais, realizadas no inicio dos anos letivos, repercussão 
e solenidade ainda não vistas. Convidava vultos exponenciais pa- 
ra pronunciá-las (5) e dava ao recinto toques de bom gosto, tor- 
. 

4 .  Enquanto cursava a Faculdade c!e Medicina dava aulas noturnas de 
alfabetiza~ão. no Grupo Esco:&r de Vila Mariana, para manter-se. 

5. Lembramo-nos do então Secretário de Estado Ruy Nogueira Martins, 
Prof. Zeferino Vaz. Prof. Henrique Liberalli. Major Sylvio de Magalhães 
Padilha. 
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nando-o perfeitamente apropriado a receber personalidades ilus- 
tres que a distinguiam com a presença (6). As reuniões da Con- 
gregação, as provas e o período escolar deixavam trançparecer o 
cuidado e a importância que lhes eram devidos. 

Merecem destaque os esforços que o Prof. Floriano de Alencar 
dispendeu para a emancipação da Escola de Educaçáo Física, desde 
a sua fundação integrada no Departamento de Educaçáo Física e 
Esportes do Estado de São Paulo. A medida levou-o, e com ele al- 
guns colegas, a audiências com governadores, entre os quais Lucas 
Nogueira Garcez, Jânio Quadros, Adhemar de Barros, Secretá- 
rios de Estados, Presidentes da Assembléia Legislativa de São 
Paulo ('), Deputados e políticos. Como fazíamos parte constante 
do grupo que o acompanhava nesses entendimentos, podemos ates- 
tar, com conhecimentos de causa, o valor de sua atuação. O Prof. 
Floriano de Alencar, inteligente, arguto, persistente, destemido, 
entrava na luta para revindicar e conseguir. 

Várias perspectivas e exigências se delinearam após a eman- 
cipação da Escola de Educação Física de São Paulo e a sua inte- 
graçáo, como Instituto Isolado, no Sistema Estadual de Ensino 
Superior e o seu diretor sempre a conduziu da melhor forma que 
a nova situação reclamava. Não poupava esforços para fazê-la 
atingir lugar de destaque. Dava-lhe o melhor de si, em todos os 
sentidos. Nessas conquistas, numa delas, o seu organismo ressen- 
tiu-se profundamente. Já com passado marcado por enfarte, não 
se poupava e, certo dia, indisposto, foi reclamar sobre verbas, na 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, destinadas, ao que 
nos parece, ao pagamento de colegas e funcionários. Terminada a 
missão sofreu um derrame cerebral que o deixou vários dias entre 
a vida e a morte. Sobreviveu, porém perdeu a fala e alguns mo- 
vimentos. A recuperacão parcial foi lenta, difícil e tormentosa, 
para uma pessoa da têmpera, do dinamismo e da inteligência do 
Dr. Floriano de Alencar, professor, cirurgião, médico de indústria 
e homem de negócios. Nesta longa crise, e até o final de seus dias 
lhe valeram os princípios religiosos, a assistência espiritual, o en- 
contro com Deus que, anos seguidos, proporcionou aos alunos da 
Escola de Educaçáo Física do Estado de São Paulo, nas comunhões 
pascais, cuidadosamente programadas por ele. No amplo salão de 
ginástica e danças era armado o altar, revestido de alva toalha e 
o local enfeitado com flores selecionadas. Capelões acostumados ao 
convívio com universitários dirigiam a cerimônia onde funcioná- 
rios, alunos, professores e o próprio diretor davam exemplo de fé, 

6 .  Fazemcs referência especial ao acadêmico Aureliano Leite, Presidente 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que sempre lhe deu essa 
honra e cuja atenção e simpatia causava grande satisfação ao Prof. Floriano 
de Alencar, aos professores e aos presentes. 

7 .  Dentre os quais. destacamos a figura de Ruy de Almeida Barbosa, 
com a sua imensa boa vontade em atender as solicitações que lhe foram feitas. 
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de coragem e de confiança nos destinos da juventude e da Pátria. 
Floriano de Alencar foi grande mestre, grande diretor e ho- 

mem digno. Estas palavras falam rápida e pobremente de sua 
vida e gostaríamos de tê-las dito quando seu corpo foi baixado a 
terra. 

I V  - Prof. Carlos Henrique Roberhon Liberalli 

a) Dados biográficos 

Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 13 de setembro de 
1909, filho do médico Carlos da Costa Liberalli e Daisy Robertson 
Liberalli. 

Frequentou o Ginásio de São Bento, naquela Capital e diplo- 
mou-se em Farmácia, no ano de 1927, em curso mantido pela 
Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro. For- 
mou-se em medicina pela Escola de Medicina e Cirurgia do Ins- 
tuto Hannemaneano do Rio de Janeiro, em 1934. Fez doutora- 
mento e Livre-Docência em Farmácia, em 1946, e concurso para ca- 
tedrático em 1948-1949, na Faculdade de Farmácia da Universida- 
de de São Paulo. Ocupou a cátedra até a aposentadoria. Recebeu 
o titulo de Professor Titular de História da Ciência, do Departamen- 
to de História da U. S .  P .  Nos últimos tempos ministrava o Curso 
de História da Farmácia e de Bioquímica, na Faculdade de Ciên- 
cias Farmacêuticas na U. S .P .  Além de dedicar-se ao magistério 
superior foi Diretor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (de 
1957 a 1968), integrada na Universidade de Campinas, da qual 
recebeu o título de Professor Emérito. Integrou o Conselho Esta- 
dual de Educação, sendo seu Vice-presidente (1963-1965) e Pre- 
sidente da Câmara de Ensino Superior do Mesmo Conselho (de 
1967 a 1969). Dentre as atividades ligadas a Educação ocupou, 
ainda, o cargo de membro da Comissão, designada pelo Governo 
de São Paulo, para organizar a disciplina Educação Moral e Cívica. 
Participou do Projeto Rondon, como representante do Governo 
Paulista e da Reitoria da Universidade de São Paulo. 

O ecletismo que marcou a personalidade do Prof. Carlos Hen- 
rique Robertson Liberalli levou-o a participar de inúmeras enti- 
dades culturais, científicas e de classe. Foi membro da Academia 
Brasileira de História das Ciências, Secretário Geral da Sociedade 
Brasileira de História da Farmacia, Vice-presidente da Sociedade 
Taulista de História da Medicina, membro da Real Academia de 
Farmácia de Madrid, da History of Science Society dos Estados 
Unidos, Membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
e seu Vice-presidente, Membro da Sociedade de Estudos Filológi- 
cos e da Associacão de Estudos Clássicos, do Conselho da Associa- 
ção dos Amigos do Museu de Arte e Arqueologia da Universidade 
de São Paulo, Membro do Conselho Municipal de Cultura da Pre- 
feitura de São Paulo. Ocupou, inclusive, os cargos de Presidente 
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da Sociedade de Farmácia e Química de São Paulo e 1.0 Vice-Pre- 
sidente da União Farmacêutica de S. Paulo. Recebeu inúmeras 
láureas e medalhas. Publicou cerca de cem trabalhos, ministrou 
cursos e proferiu conferências e palestras inumeráveis. Deixou va- 
liosas pesquisas e pronunciamentos sobre História do Brasil, His- 
tória das Ciências, História da Farmácia, Filologia, abrangendo o 
setor da linguagem científica, Farmacognósia e Fitoquímica, Quí- 
mica Analítica, Farmacotécnica além de vários estudos sobre vul- 
tos luminares. 

O prof. C. Henrique R. Liberalli foi casado com Da. Zelia Mon- 
teiro Liberalli de cujo consórcio teve os filhos Heloisa, Cecilia, 
Lúcia e Carlos Francisco. Faleceu na cidade de São Paulo, em 26 
de outubro de 1970. 

NOTA: Este resumo bibliográfico fundamenta-se em informações que soli- 
tamos da esposa do emérito professor e no que sabiamos a seu respeito ( 5 ) .  

b) Atuação junto a algumas Faculdades 
Conhecemos o Prof. C. Henrique R. Liberalli quando Presiden- 

te da Comissão Examinadora de Concurso ao Magistério Secun- 
dário e Normal do Estado de São Paulo, secção de Biologia Educa- 
cional, em 1943. Nesta ocasião j á  fazia parte do corpo técnico dos 
Laboratórios Fontoura, e lhe fomos apresentados pelo Prof. J. B. 
da Rocha Corrêa, Ex-Diretor da Censura Sanitária do Estado. 

Passaram-se os anos e voltamos a encontrá-lo como membro 
da Câmara de Ensino Superior, do Conselho Estadual de Educa- 
ção, dados os laços que a Escola de Educaçáo Física do Estado de 
São Paulo, então Instituto Isolado, do qual somos catedrático, 
mantinha com aquele Conselho. O Prof. Liberalli era solicitado 
pelo Prof. Floriano de Alencar, na época Diretor da citada Escola, 
para resolver assuntos pertinentes a vida da Escola de Educação 
Física, subordinada ao Conselho Estadual de Educação. Torna- 
ram-se bons camaradas, ligando-os além dos problemas de direção 
o fato de ambos serem médicos e professores universitários. Em 
12-3-1962, o Prof. Liberalli foi convidadc para proferir a aula inau- 
gural naquela Escola, por ocasião do reinício dos Cursos de Licen- 
ciados, Normalista Especializada em Educação Física, Medicina 
Especializada e Técnica Desportiva, cujo tema foi: "Apolo, o equi- 
líbrio do espírito e do físico na Grécia Clássica". Como sempre, a 
palavra fluente e a erudição levou-o a proferir belíssima aula que 
contribuiu para mudar o emblema da Escola de Flducação Física, 
tradicionalmente ligada ao patrocínio de Antinous. Dai por diante, 
foi julgada mais oportuna, por expressar melhor a conjugação 
ideal do homem intelectual com o esportista ou ginasta, a figura 
. 

8 .  Mádo Ferreira Migliano, no Diário Popular (S. Paulo) de 2 de outubro 
de 1970. na secçáo Farmácias e Farmacêuticos, relaciona detalhadamente a 
obra cultural, as entidades a que pertenceu, as  medalhas e prêmios recebidos 
pelo Prof. Carlos Henrique Robertson Liberalli. além de outros dados pessoais 
sobre esta ilustre personalidade brasileira. 
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grega de Apolo, que passou a encimar os documentos oficiais e os 
diplomas, a integrar a bandeira daquela Escola e a medalha dos 
catedráticos. Os contatos do Prof. Henrique Liberalli com a Escola 
de Educação Física prolongaram-se e ele sempre teve pela mesma 
o inaior carinho, dando-lhe a colaboração e aisist~nciasolicitadas 
Como menibro do coruo docente daauele estabelecimento de ensino 
superior, pudemos testemunhar a aiuação do Prof. Liberalli, vinda 
dos tempos do Prof. Floriano de Alencar e que se estendeu a gestão 
do atual diretor, Prof. Miguel Morano, de quem tornou-se parti- 
cular amigo. Com este recordamos, recentemente e com saudades, 
os acontecimentos citados. 

As relações de amizade que ligavam minha família ao Prof. 
Liberalli, e as profissionais solidificadas por contactos através da 
Escola de Educação Física, atualmente integrada na. Universidade 
de São Paulo, nos permitiram procurá-lo, na Faculdade de Far- 
mácia e Odontologia, na R. Três Rios, em companhia do Prof. 
Paulo Henrique da Rocha Corrêa, com quem mantinha intercâm- 
bio intelectual, e o Dr. João da Silva Rocha, também médico e 
professor de Quimica, para informações sobre as medidas necessá- 
rias para a criação de uma Faculdade de Filosofia, em S. José do 
Rio Pardo, grande sonho do último, que se tornou o baluarte e o ba- 
talhador da causa. Não o conhecendo pessoalmente, solicitou-nos 
que os acompanhasse nesse primeiro entendimento, do qual re- 
sultou, efetivsmente, a criação daquela Faculdade. Este encontro, 
que se tornou fundamental, foi relembrado publicamente pelo Dr. 
João da Silva Rocha, na instalação solene da Faculdade de Filoso- 
;ia, Ciências e Letras de São José do Rio Pardo. Naquela ocasião, 
o Dr. João Rocha exp8s ao Prof. Liberalli o indice demográfico da 
cidade e imediações, o número de escolas primárias e secundárias 
existentes no município, o raio de ação que a Faculdade abrange- 
ria e as cidades vizinhas beneficiadas. Falou, ainda, do auxílio que 
a Prefeitura daria à Faculdade e no pensamento de ser criada uma 
sociedade de amigos da mesma. O Prof. Liberalli ouviu paciente- 
mente a explanação, fez as perguntas indispensáveis para esclare- 
cimento do assunto e revelou o ponto de vista de que havia chegado 
o momento das Prefeitura auxiliarem o Estado na criação de Es- 
tabelecimentos de Ensino Superior, para que o encargo deixasse 
de ser apenas da esfera estadual, já que a União colaborava espora- 
dicamente e os recursos econômicos paulistas, na área educacional 
estavam se tornando incipientes. Forneceu os dados essenciais e 
básicos e as instruções indispensáveis para as primeiras providên- 
cias. Saímos da Faculda&e de Farmácia e Odontologia cheios de 
esperança. Havíamos encontrado o homem certo para orientar um 
projeto de alta significação para a comunidade rio-pardense. Com 
a franqueza e a honestidade que lhe eram habituais, disse-nos, tex- 
lualmente, que só seria conseguido algo se fossem atendidas, infle- 
xivelmente as exigências impostas pelo Conselho Estadual de Edu- 
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cação, nada sendo esquecido, nem transigido e que contássemos 
com a sua boa vontade apenas na orientação, devendo ser satisfei- 
tas todas as condições impostas e regulamentares. Continuaram, 
depois desse primeiro encontro, as disposições e os entendimentos, 
dos quais o Dr. João Rocha foi o grande propulsionador. Após os 
trâmites legais e a aprovação na Câmara de Ensino Superior e 
no Pleno, o Egrégio Conselho Estadual de Educação não duvidou 
em aprovar o funcionamento da Faculdade de Ciências e Letras 
de São José do Rio Pardo. A aula inaugural foi pronunciada pelo 
Prof. Carlos Henrique Robertson Liberalli, em 16-4-1966 sobre: "A 
Flora na obra de Euclides da Cunha", peça brilhante pelo conteú- 
do e pela forma de desenvolvimento. Zélia, sua senhora e compa- 
iiheira constante, presente ao evento pôde sentir, como constata- 
mos, a gratidão de São José do Rio Pardo a personalidade que 
tornou possível uma aspiração acalentada ansiosamente. 

De outra luta titãnica participou o Prof. Henrique Liberalli: 
foi a da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Catanduva. Cidade em perfeitas condições para aspirar a um esta- 
belecimento de ensino superior. dada a sua potencialidade econô- 
mica e demográfica e a situação em relação a municípios dela de- 
pendentes culturalmente, teve sua pvetensão praticamente rejei- 
tada pelo pronunciamento de um dos Conselheiros da Câmara de 
Ensino Superior, que optou, no processo, pela instalação de uma 
Faculdade Técnica. Embora fosse realmente a diretriz ideal, por 
quanto o Estado necessita urgentemente de profissionais compe- 
tentes, no setor industrial e agrícola, para atender as solicitaçóes 
econômicas, todavia a soluçáo apontada era irrealizável, uma vez 
que Faculdade desse gênero é de alto custo e a Prefeitura de Ca- 
tanduva não estava em condições de arcar com responsabilidade 
de tal vulto. Entre as duas opções: uma Escola Técnica de nível 
superior, inexequivel, ou uma Faculdade de Filosofia, com secções 
de História, Letras, Pedagogia e Geografia, atendendo uma ju- 
ventude ansiosa por melhor cultura e formacão profissional, apre- 
sentando todas as possibilidades para a sua concretizaçáo, não 
restava dúvidas que a última solucão era a razoável. Os idealiza- 
dores da Faculdade não concordaram com o pronunciamento do 
referido Conselheiro. 

Familiarizados com os problemas do ensino superior, lembra- 
mo-nos logo do Prof. Liberalli, por sabermos de seu ponto de vista 
favorável a criação de Faculdades com o auxilio das prefeituras, 
como era o caso de Catanduva. Sugerimos aos responsáveis pelo 
movimento, tendo a frente o Vice-Diretor proposto Paulo Henrique 
da Rocha Correa, acompanhado do futuro secretário Sr. Edy Frey, 
das Irmãs Maria Thereza, Superiora, e Raquel, da Congregação de 
N. Senhora do Calvário, daquela localidade e do Sr. Pedro Soto, 
integrantes da Comitiva que viera a São Paulo para tratar do as- 
sunto, que entrassem em contato com o Prof. Liberalli e os levamos 
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a ele. Expusemos-lhe as dificuldades e, mais uma vez, com a per- 
manente boa vontade, indicou-nos o caminho. O processo foi avo- 
cado, novos estudos foram feitos, os pontos fracos postos em relevo, 
o regimento, corpo docente, biblioteca etc., revistos. Aconselhou, 
como de hábito, a reparação de todas as deficiências, até que a es- 
trutura da futura Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Catanduva atingisse as condições exigidas. Só então o processo 
entrou em discussão, na Câmara de Ensino Superior e órgãos com- 
petentes. Não fossem a combatividade e o elevado espírito de com- 
preensão do Prof. Liberalli, que lhe eram característicos, jamais 
Catanduva teria a sua Faculdade de Filosofia, da qual foi eleito 
patrono e que se tornou estabelecimento de ensino de alto nível. A 
aula inaugural por ele proferida, em 23-4-1967 sobre "O alvorecer 
da Ciência: Suméria" e transcrita nos Anais daquela Faculdade 
(1967-1968) foi admirável. Mais uma vez estivemos presentes, con- 
vidados para recepcioná-10 e à Zélia e podemos atestar o reconhe- 
cimento do Sr. Antonio Borelli, Prefeito Municipal, dos Srs. Ve- 
readores, do Dr. Lenício Ferreira Pacheco, Diretor da Faculdade, 
da população catanduvense e dos mentores da idéia da criacão da 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Catanduva, cuja exis- 
tência deve-se ?L dedicação do Prof. Liberalli. Como membro da Câ- 
mara de Ensino Superior, do Conselho Estadual de Educação, hou- 
ve ano ou anos em que deu o maior número de pareceres, entre os 
Conselheiros. Encontrava sempre uma solução para os casos, por 
mais intrincados que fossem, no intuito de colaborar no desen- 
volvimento da educação e da cultura, sempre que para isto hou- . . 
vesse possibilidade. 

O Prof. Paulo Henriaue da Rocha Corrêa. então Vice-Diretor 
da Faculdade de ~ Filosof& de ~ a t a n d u v a  e ~rofessor Titular da 
mesma, em seus artigos "Catanduva venceu a luta pela Faculdade 
(Histórico)", publicado na Revista Feiticeira - Catanduva - Ano 
111, n." XVI - julho 1967 e "Organização da Faculdade - Resumo 
Histórico", inserido no Anuário da Faculdade de Filosofia Ciências 
e Letras de Catanduva (vol. 1967-1968), focaliza a atuacão do Prof. 
Liberalli no processo de criacão daquela Faculdade e relata os fatos 
por nós mencionados ( I ' ) .  

Revíamos, com alguma freqüência, o Prof. Henrique Liberalli, 
no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, onde colaborava 
com a sua inteligência, cultura, iniciativa e destemor, revelando, 
como sempre, carinho pelas boas causas. 

Nosso último contacto com o Prof. Liberalli foi por ocasião do 
"cock-tail" do 60.c aniversário da fundação da Academia de Letras 
de São Paulo ( I o ) .  Contou-nos haver se aposentado na Faculdade 
de Farmácia (agora chamada de Ciências Bio-Químicas) e ter sido 
-- 

9 .  Outros  dados sobre a criação da re fer ida Faculdade são fornecidos 
ein nImportantes  subsfdios Faculdade de  Filosofia d e  Catanduvas .  do mesmo 
autor  no jornal «A Cidades - Catanduva,  26-9-1964. 
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recontratado com professor da mesma. Permanecia, ainda, a frente 
da Diretoria Técnica do Laboratório Fontoura-White e parece-nos 
que integrava, também, na ocasião, o Conselho Municipal de Cul- 
tura, assim como ministrava aulas na Faculdade de Ciências Bio- 
Médicas. Estava em plena forma, com grandes trabalhos e não 
menores perspectivas. 

Pouco depois, fomos ao Hospital Santa Cruz levar a Zélia, 
nossa querida amiga, um abraço e fazer a visita devida por nós, 
a ele e família, na qual representamos, também, o Dr. Aureliano 
Leite, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico, que havia 
nos pedido substitui-lo. Não o vimos, porque as visitas estavam 
proibidas. Só o revimos no velório, feito na Faculdade de Farmá- 
cia, transferida do tradicional prédio da R. Três Rios, para o novo, 
amplo e ajardinado edifício da Cidade Universitária onde tínha- 
mos ido algumas vezes, para solicitar-lhe orientação, desejada pe- 
las Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio 
Pardo e Catanduva, sobre a ampliação de vagas, em face do gran- 
de número de candidatos. Como de costume dava-nos a melhor 
indicação, dentro da lei e dos interesses daqueles estabelecimentos. 

Como viveu, cercado de colegas, ex-alunos, amigos, membros 
de instituições culturais e científicas, representantes de órgãos ofi- 
ciais e de elementos exponenciais da administração pública, o seu 
corpo foi guardado no "campus" da Cidade Universitária. Os fune- 
rais realizaram-se num domingo, dia em que São Paulo se esvazia, 
mas a sala onde ficou exposto estava repleta, assim como os cor- 
redores e as escadas de acesso. O pátio revestido de carros, dava a 
sua Faculdade aspecto de dia comum, com aulas a se sucederem. 
Era o adeus ao Prof. Liberalli, a última homenagem expressiva 
e comovedora, a demonstração pública do reconhecimento pelos 
esforços dispensados em prol da cultura e da educação, os agrade- 
cimentos pela solidariedade que sempre teve pelos problemas 
alheios. Acompanhamo-lo, assim como meu marido, ao Cemitério 
do Morumbi, parcialmente concluído. O féretro, dos mais concor- 
ridos que presenciamos, fez-se normalmente pelas ruas asfaltadas, 
tornando-se mais difícil ao atingir os caminhos tortuosos, de terra 
batida, nas imediaçóes da chegada. Deparou-se-nos, então, um 
quadro singular: em pleno domingo paulistano, num campo santo 
distante, bucólico, sem túmulos nem lápides, onde um gramado 
verde apenas se esboçava, com o sentimento a transparecer em to- 
dos os semblantes, foram depositados os restos mortais de um mes- 
tre, que fez da cultura o seu grande objetivo e empenhou-se na 
criação de escolas superiores, pelas quais deu o melhor de sua 
inteligência e de sua têmpera. 

10.  Onde registramos a presenea dos acaden~icos Aureliano Leite Gofredo 
da Silva Telles, Emesto Leme. Maria de Lourdes Teixeira. José Geraldo Vieira 
Leáo Machado, Oliveira Ribeim Neto. José Leite Cordeiro, Alceii Magnarci 
Araújo, Francisco Marins e outros. 



O CORACÃO DE JOSE BONIFÁCIO 

Antônio dos Santos Oliveira Júnior 

Em abril de 1948, a Sociedade Brasileira de Geografia e sua 
co-irmã, Sociedade Brasileira de Filosofia, realizaram solene ses- 
são conjunta em homenagem a Tiradentes e ao nosso aborígene. 

Na impossibilidade de comparecer, meu saudoso Chefe e ami- 
go, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, confiou-me o 
honroso encargo de o representar. 

Depois de memorável conferência com que o Comandante 
Luís Alves de Oiiveira Bello abrilhantou a reunião, discorrendo 
sobre a personalidade e a vida do Mártir de nossa Independência, 
o Sr. Ministro João Severiano da Fonseca Hermes Júnior que na 
ocasião, na Presidência substituía o eminente e saudoso Embai- 
xador José Carlos de Macedo Soares, teve a gentileza de conceder- 
me a palavra, como eventual representante do Conselho Nacional 
de Proteção aos índios e do seu extraordinário Presidente, o Ma- 
rechal Cândido Mariano da Silva Rondon. 

Achando-se presente o Sr. General Francisco Jaguaribe Go- 
mes de Mattos que na antiga Comissão de Linhas Telegráficas Es- 
tratégicas de Mato Grosso ao Amazonas (onde ingressou a 6 de 
maio de 1910) se distinguiu na coordenação de todas as atividades 
científicas, como a 21  de agosto de 1971, ao atingir a idade de 90 
anos, em memorável sessão promovida em sua homenagem pela 
Sociedade Brasileira de Geografia, bem o destacou o General Joa- 
quim Vicente Rondon, comecei rendendo-lhe o preito de minha 
estima e admiração ao fazer justas referências à inestimável obra 
em que ainda estava empenhado com vistas ao oferecimento ao 
Brasil de magnífica Carta Geográfica do Estado de Mato Grosso 
e Regiões Circumvizinhas. 

Tive oportunidade de observar de perto a importância de sua 
colaboração e o zelo com que a cumpria uma vez que chamando- 
me para trabalhar a seu lado, no então Ministério da Guerra, deu- 
me uma melhor oportunidade para aquilatar sua eficiência, ca- 
ráter e patriotismo. 

Como ao ensejo dessa sessão, fora realizada uma Exposição 
de artefatos indígenas, promovida pelo antigo Serviço de Prote- 
ção aos Índios, não me limitei a apresentar ao ilustre Chefe de sua 
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Secão de Estudos que a organizara, meu eminente amigo o Pro- 
fessor Herbert Serpa. 

Aproveitei. também, para falar um pcuco do Índio brasileiro, 
geralmente tão esquecido e marginalizado. E ao exaltar a inteli- 
gência e as qualidades que ele possui e são geralmente ignora- 
das, como não podia deixar de ser, lembrei a figura notávrl de 
José Bonifácio de Andrada e Silva. o Patriarca da Independência 
que ao legar aos estudiosos seus traba!hos "Notas sobre os Índios 
do Brasil", "Civilizacão dos Índios e outras coisas do Brasil", 
"Apontamentos para a civiliza$ão dos Índios Bravos do Império 
do Brasil", se revelou incomparável amigo e defensor dos primi- 
tivos habitantes de nossa Pátria. 

Tanto naquela ocasião, como agora, lembro o culto de adn~i-  
racão que meu saudoso Che;e, o Marechal Rondon, rendia ao Pa- 
triarca de nossa Independência. Demonstrando-o, sempre qur o 
Conselho Nacional de Protecão aos Índios - de que foi o pri- 
meiro Presidente - realizava uma sessão cívica, eis que o grande 
Civilizador das Srlvas mandava colocar o busto de José Bonifácio 
em lugar de honra e cercado de lindas flores. 

Tinha outro forte motivo para ocupar-me dos luminosos en- 
sinamentos legados pelo notável Andrada, uma vez que o escolhe- 
ra para meu Patrono, na Sociedade Brasileira de Filosofia. 

Mal acabara de falar, um muito querido o saudoso amigo, o 
Dr. Paulo José Pires Brandão pediu a palavra para indagar-me 
se eu já havia chegado a alguma conclusáo acerca do local em que 
estaria enterrado o coração do Fatriarca da Independência. 

É que dias antes, na antiga Rua Chile, na acolhedora loja de 
nosso comum amigo Sr. Francisco Niarques dos Santos, ou me- 
lhor, em sua memorável "Arca dos Jacarandás" a que ambos per- 
tencíamos, o grande divulgador da personalidade de Ferreira Vian- 
na,  seu querido padrinho, me afirmava, como adiante se notará, 
náo estar devidamente esclarecido o assunto. 

Antes de discorrer sobre esse particular, seja-me licito dizer 
auas palavras sobre essa original e hoje quasi esquecida "Arca 
dos Jacarandás", onde ingressei levado pela mão amiga do Sr. 
Oldemar de Oliveira Cunha e onde, ainda mais, aprendi a amar e 
admirar a nossa terra. 

Era uma espécie de sociedade sem estatutos e isenta de obri- 
gacões pecuniárias por parte dos seus membros. 

Ali diariamente se encontravam os "Jacarandás". Era um 
agradável e obrigatório ponto de reunião, no qual um grupo de 
ilustres brasileiros, além de saborear o cafezinho habitualmente 
úferecido pelo simpático anfitrião, trocava idéias sobre os temas 
mais relacionados com a nossa História e a vida cultural do Pais. 

Entre outros, desse grupo faziam parte os saudosos Affonso 
d'Escragnolle Taunay, Gustavo Barroso, Lucas Boiteux, Angyone 
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Costa, Vicente Raccioppi, Rodrigo Octavio Filho, Agostinho de 
Almeida, Wanderley de Araújo Pinho, Feijó Bittencourt, Maga- 
lhães Correia, Paulo de Bittencourt, Dante Costa, Luís Edmundo, 
Garcia Júnior e Clado Ribeiro de Lessa. Dele, entre os remanes- 
centes, restam, o Prof. Pedro Calmon, o Dr. Américo Jacobina La- 
combe, o Dr. Peregrino Júnior e os srs. Francisco Marques dos 
Santos e Oldemar de Oliveira Cunha. 

No encontro a que me reporto, n a  "Arca dos Jacarandás", o 
saudoso Dr. Paulo José Pires Brandão, examinava, comigo, um 
exemplar da interessante obra: "Ministério da Educação e Saúde 
EXPOSIÇÕES/ I / EXPOSICÃO JOSE BONIFÁCIO / Centenário 
da Morte do Patriarca da Independência / 1838 - 1938 / Rio de 
Janeiro / . 

Trata-se de um trabalho ou melhor um Catálogo em que os 
estudiosos sempre poderão encontrar subsídios do mais alto inte- 
resse histórico sobre a vida e a obra de José Bonifácio e sobre os 
accntecimentos de que ele direta ou indiretamente participou, 
sobretudo no período mais expressivo de nossa Independência. De- 
mandou ele louvável esforço e boa vontade, graças ao que foi pos- 
sível reunir nesse primeiro volume, preciosos dados informativos. 
Todavia se percebe que os que o organizaram contaram com limi- 
tado tempo de trabalho, não podendo. assim, fazer uma triagem 
meticulosa dos dados colhidos para não retardar o aparecimento 
desse volume comemorativo. 

Foi essa a conclusão a que o Dr. Paulo José Pires Brandão 
chegou comigo ao deparar no subtítulo I11 desse Catálogo, na sua 
seção 4 - Diversos, a seguinte informação registrada sob n." 269: 
"Fotografias da Igreja de São Lourenço, em Niteroi, onde se en- 
contra enterrado o coração de José Bonifácio", informação com- 
plementada pela seguinte nota: "Pertencentes ao arquivo do Ser- 
viço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional". 

Afirmava-me esse saudoso amigo haver lido em fonte digna 
de crsdito, notícia que não coincidia com essa. Não se lembrando 
onde a tinha lido, instou para que eu a procurasse na Seção de 
Obras Raras da Biblioteca Nacional. Ali constatei que realmente, 
a informação acima, registrada sob n." 269, era contrariada. 

O "Jornal dos Debates Políticos e Literários", de 12 de abril 
de 1838, entre outras coisas, dizia ". . .ele conservou-se até a morte 
em S. Domingos de Nictheroy, vivendo no seio da família. . ." 

Enquanto isso, o sizudo "Jornal do Commercio" de 6 de abril 
a que sob n." 241 o Catálogo da Exposição objeto deste estudo fez 
alusão, sem contudo prestar atenção ao que ele informava, em 
longa nota necrológica, dizia: "Hoje proceder-se-á as nove horas, 
ao embalsamento do corpo, que, depois de receber as honras da 
sepultura na corte, será enviado a S. Paulo, pátria deste ilustrado 
varão". No fim dessa longa nota, o "Jornal do Commercio", acres- 
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tentava: "As entranhas tinham sido enterradas no dia 6, n a  capela 
cie S. Domingos." 

Quando há quase um quarto de século, conforme elucidei 
acima, n a  Sociedade Brasileira de Filosofia eu discorri sobre o 
Brasilíndio, fazendo referência ao Patriarca de nossa Independên- 
cia, lembrando-se da conversa que havia tido comigo, a respeito 
c!o assunto, interpelou-me o saudoso Dr. Paulo José Pires Brandão 
cnde estava a verdade. 

Respondendo-lhe, expliquei que tinha dado prosseguimento a 
minhas pesquisas, sem todavia ter chegado a resultados concretos. 

A nebulosidade era muito grande, agravada pelas informa- 
cães desencontradas que nem o Servico do Património Histórico 
e Artístico Nacional, do Ministério da Educa~ão,  lograra esclarecer. 

Por esse motivo depois de fazer essa comunicação, perante o 
saudoso Dr. Paulo José Pires Brandão e o seleto auditório que me 
ouvia, assumi o solene compromisso de dar  prosseguimento &s mi- 
nhas pesquisas até elucidar devidamente o assunto. 

Efetivamente passei a frequentar com muita assiduidade as 
Bibliotecas e Arquivos em busca de novos subsídios. 

No entanto, em virtude de meus compromissos de trabalho, 
essas pesquisas não puderam ser contínuas e foram interrompidas 
muitas vêzes nessa sucessão de anos. 

Somente a partir do fim de 1971, tendo em vista a proximi- 
dade das comemorações do Sesquicentenário da Independência, 
retornei a iniciativa dessas pesquisas, revendo as notas que já 
havia reunido e consultando outras fontes. Examinei detidamen- 
te  para isso fichas bibliográficas, jornais antigos, documentos e 
tudo mais que pudesse interessar. 

Para orientar-me melhor, tratei de reler o testamento do 
grande brasileiro, na parte que poderia ter alguma relacão com 
este estudo. 

Na Ilha de Paquetá, quando ainda se encontrava na condi- 
çFio de preso, em 9 de setembro de 1834, dizia ele: 

"Em nome de Deus, Amen! 
"Eu, José Bonifácio de Andrada e Silva, estando em perfeito 

juizo e não sabendo o termo de minha existência, fiz este testa- 
mento como minha última vontade. e é da maneira seguinte: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"O meu corpo será, sem pompa, sepultado na Igreja aonde 

ultimamente me tiver dado rol, e o respectivo Paroco dirá missa 
de corpo presente por minh'alma". 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Parti, depois, para o nobre e acolhedor centro de cultura que 
L Magnífico Reitor Pedra Calmon preside com tanta eficiência e 
sabedoria, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e nele, gen- 
'ilmente auxiliado pela Sra. Helena Bocayuva Bulcão Mayerha- 
fer, tive o ensejo de manusear fichários e documentos, entre eles 
o de n." 216 - "Cópia do Diário de sua enfermidade" (de José 
Bonifácio de Andrada e Silva), redigido pelos seus médicos assis- 
tentes. 

Trata-se de um minucioso e fiel relato de sua enfermidade, 
que comecou no dia 26 de marco as quatro horas da tarde, e vai 
até o dia 6 de abril de 1938, data em que faleceu, pelas trzs horas 
da madrugada. Informa ainda o documento que o Rev. P. Mar- 
celino, que estava presente, lancou ao enfermo absolvicão e conclui 
dando ciência da "abertura do cadáver", o que, em outras palavras, 
importa em dizer que o corpo foi embalsamado e, portanto, explica 
c enterramento das visceras do Patriarca em Niterói. 

Para melhor ilustra@o, tratei de examinar o documento indi- 
cado no Vol. I, do Catalogo da Exposição José Bonifácio, sob n." 
268 e descrito da forma que segue: "Fac-simile do assento de 
Cbito de José Bonifácio, existente no Livro I.", de óbitos . . . . . . . . 
(1795-1854), da Matriz de S. João, de Niterói". 

Esse registro foi firmado pelo então Vigário da referida 
Matriz, P. Thomaz de Aquino, devendo ser assinalado que cabia 
a essa Matriz a jurisdicão sobre as demais Igrejas de Niterói, no 
que dizia respeito a registros como esse. Note-se que esse assento 
informa que o grande morto foi enterrado com as vestes de Ca- 
valeiro da Ordem de Cristo, omitindo, poréml a indicacão do nome 
6a Igreja que o assistiu. por ocasião de sua morte. 

Embora a Secão Fluminense do "Diário de Noticias", do Rio 
de Janeiro, tenha feito essa publicacão a 5 de julho de 1972, isto 
é, muito depois da conclusão deste meu trabalho, cumpre dar des- 
taque a uma oportuna declaracão feita a esse jornal por 1,lonse- 
nhor Macedo, digno sucessor do P. Thomaz de Aquino no cargo 
de Vigário Geral da Catedral de São João Batista. 

O reverendo prelado e ilustre pesquisador, que prepara uma 
grande obra histórica, descritiva das velhas Igrejas de Niterói, 
como que repelindo - com toda a razão - a afirmativa de um 
vespertino carioca - (cujo nome não foi mencionado)> esclarece 
que José Bonifácio não morreu em Paquetá, como o referido ves- 
pertino alegava, mas sim em Niteróil n a  freguesia de Caray 
(Icarai). onde estava localizada a velha Igreja de São Domingos. 

Como. evidentemente, não poderia dar-me por satisfeito com 
os dados que até esse ponto havia recolhido e que não permitiam 
couclusóes sérias, como era necessário, tratei de prosseguir em 
minhas meticulosas pesquisas. 
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Pareceu-me que para dar prosseguimento a esse trabalho, im- 
punha-se um exame dos documentos existentes no arquivo do 
Servico de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, excelente 
pela sua modelar organização e pela ampla e segura documentacão 
que possui. 

Ali contei coin a gentil atenção de vários funcionários e de 
um modo todo especial, com a valiosa cooperação da Professora 
Ligia Martins Costa, uma de suas mais eficientes e ilustres fun- 
cionárias. 

Perdi muito tempo no exame minucioso da pasta que o 
SPHAN possui, sob n." 269, sobre a Igreja de São Lourenço dos 
Indios. 

Ao examinar cada uma das fotografias anunciadas como sen- 
do da Igreja de São Lourenço dos Índios - onde estaria enterra- 
do o coração do Patriarca da Independência - pensei que em al- 
guma delas haveria algum detalhe concreto que pudesse conduzir 
a essa conclusão, coino alguma lápide, alguma urna, etc.. Nenhu- 
ina pista, porém é encontrada para a averiguacão de que se diz 
na legenda dessas fotografias. 

O prosseguimento de minhas pesquisas demonstrou que essa 
informação infundada, como adiante se verá, foi indevidamente 
incluída no Vol. 1: do Catálogo da Exposicão José Bonifácio. Não 
faltou aos seus organizadoras o rigoroso critério que se inlpóe no 
tratamento dos assuntos históricos. O fato que faltou, foi mais 
tempo para que os seus organizadores pudessem fazer uma neces- 
sária triagem, separando o joio do trigo. 

Li com a maior atenção, cada um dos docuinentos, cabendo- 
me começar pelo "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro", de 
22 de novembro de 1933. Ele contém a Deliberação n." 1.213, de 
21 de novembro desse mesmo ano, relacionado com o compromisso 
ãa  Preceitura Municipal de Niteroi de recuperar a Igreja de São 
Lourenco dos Índios e de zelar pela sua conservação. 

Esse documento interessa muito, não só por assinalar a res- 
ponsabilidade que a Prefeit,ura Municipal de Niteroi na ocasião 
assumiu, de zelar pela sorte daquela histórica Igreja que, naquela 
cportunidade. em nome de D. José Pires Alves, Arcebispo de Ni- 
teroi, lhe foi entregue pelo Rev. Padre José Nicodeinus Vieira de 
Souza Santos como, também, oferece a pista para o esclareci- 
mento da verdade. 

Ocupando-se dessa Igreja, o preclaro Dr. Alberto Ribeiro La- 
mego, em informação apensa a pasta n." 269, do arquivo do 
SPHAN, diz o seguinte: "Erigida em 1627 passando a ser paro- 
quial em 2 de maio de 1758. Neste mesmo morro existiu uma ca- 
pela anterior, iniciada em 1576 pelo jesuita Braz Lourenço e 
inaugurada em 10 de agosto de 1578 com a presenca do Gover- 
nador do Sul do Brasil, Dr. Antonio Saleina. A capela de São Lou- 
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renco em 1933 cedida pelo Bispado a Prefeitura. foi transformada 
em Museu Municipal". (O ilustre geólogo retificou outro trecho 
da informacão que constava da referida pasta.) 

Conforme informei no inicio deste trabalho, estou plenamen- 
te informado do amor que José Bonifácio dedicava aos Índios. 
Esse amor bem justificaria o fato de ter sido essa Igreja a feliz 
depositária de tão apreciada reliquia. 

E verdade que sua posicão geográfica nada ajudaria, pois se 
a Igreja se encontra situada num ponto que desfruta de uma vista 
maravilhosa sobre a baia de Guanabara, a subida acentuadamen- 
te ingreme, de modo algum predispõe a que se suba até lá. Hoje 
em dia um bom automóvel pode atingir a Igreja sem maiores pro- 
blemas, embora a descida do morro, na volta, não deixe de inspi- 
rar cuidados. 

Nos dias que José Boniiácio viveu em Niteroi, até mesmo uma 
charrete puxada por um animal fogoso, teria grande dificuldade 
em subir e descer as ladeiras. Mas, fosse como fosse, tudo justi- 
ficaria o sacrifício de atingir essa Igreja para ligá-la de forma tão 
expressiva a esse festejado vulto de nossa História. 

No entanto, isso não aconteceu. 
Isso pode ser constado pelo exame do conjunto de documen- 

tos que o SPHAN reuniu n a  volumosa pasta a que fiz referência. 
Tive o cuidado de ler com a maior atencão cada um deles. 

De tudo o que observei, o que mais ine chamou a atencão, foi 
a personalidade de um originalíssimo cidadão que n a  qualidade 
ùe 2." Oficial da Prefeitura Municipal de Niteroi, desempenhava 
os funcòes de Zelador-Arquivista dessa Igreja ou seja, o Sr. José 
Luiz de Ararigboia Cardoso. 

Foi subindo várias vezes ao morro, em automóvel e a pé, 
batendo na porta das casas dos mais antigos moradores das ime- 
diacòes, entre eles o Sr. Lourival de tal, o Sr. Antonio de Faria 
(pai e filho) e o Sr. Antonio de Figueiredo, que recolhi elementos 
para dercrever alguns tracos desse homem inteligente, bom e 
apaixonado pela Igreja de São Lourenco dos Índios. 

Falecido por volta de 1941, segundo fui  informado pelo idoso 
Sr. Antônio de Faria, proprietário de um bar e por seu filho do 
mesmo nome - que também o conheceu - José Luiz dizia a to- 
dos e com o maior orgulho, ser descendente do cacique Ararigboia, 
G "Capitão Mór dos Índios do Sul do Brasil", no seu dizer. 

Era canhoto e isso não impedia que escrevesse com grande 
aesembaraço. Embora se desconhe~a o grau de conhecimentos 
escolares que atingiu, seus escritos demonstram certa cultura e 
inteligência. 

No chão que pisaval não sentia, apenas, os resíduos de sam- 
baquis citados pelo digno e conceituado engenheiro-geólogo Dr. 



424 REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRXFICO DE S PAULO 

Alberto Ribeiro Lamego, mas a terra que acolhera os restos mor- 
tais dos seus antigos parentes aborigenes. 

Impulsionado por sentimentos patrióticos, provavelmente 
pela força do sangue de que se orgulhava de levar nas veias, exal- 
tava então o destemido Martim Afonso de Souza, o famoso caci- 
que Ararigboia. Exaltava, igualmente, seus irmãos de raca que 
batendo-se como valentes, livraram a Guanabara da invasão es- 
trangeira. 

José Luís Ararigboia Cardoso instalado em sua atalaia pre- 
úileta, estava sempre atento para defender com a maior tenaci- 
dade e energia a sua querida Igreja de São Lourenço dos Índios 
que, amparada pela Deliberação n." 264, de 2 de março de 1915 
(Lei Federal), é considerada Monumento Nacional. 

Referindo-se a ele a "Revista do Patrimônio Histórico e Artis- 
tico Nacional", do Ministério da Educação e Saúde, em seu n." 5, 
de 1941 e reportando-se ao seu zelo pelo patrimônio da Igreja, 
diz: "o material é carinhosa e incansavelmente defendido pelo 
"Amigo de São Lourenco, Sr. Ararigbóia Cardoso", velho e apaixo- 
nado pesquisador da história local, há pouco falecido." 

De fato sua paixão assumia tais proporções que em defesa de 
sua querida Igreja estava disposto a fazer tudo. Como os tempos 
haviam mudado, ele não iria empregar o tacape ou a flecha para 
defendê-la. Ele, homem moderno e sagaz, preferiu usar outra ar- 
ma, a inteligência. 

Disso se tem prova no bem redigido memorial que a 3 de no- 
vembro de 1936 dirigiu ao Presidente da República com o fim de 
reclamar contra o desinteresse que a administração municipal de 
Niteroi tinha para com esse belo templo do "Outeiro de Ararig- 
boia - Monumento Histórico Nacional do Século XVI", como ele 
o denominou. 

Para que se tenha uma idéia da eloqüência com que esboçava 
o seu protesto tão justo, vale a pena reproduzir o seu texto. Ei-10: 

"A Igreja em apreço guarda em seu seio, três vezes secular, 
os manes do maior brasileiro do Século XVI - o Capitão Mór dos 
Índios do Sul do Brasil - Martim Afonso de Souza - o Ararig- 
boia -, pela Carta Patente de 25 de fevereiro de 1642, fundador 
de São Sebastião do Rio de Janeiro, Niteroi e da Nacionalidade 
Brasileira. 

Além dessas preciosidades históricas referidas, lá no seio au- 
gusto do templo tantas vezes secular, dormem os manes sagrados 
àe Ararigboia e seus índios, os primitivos defensores da integri- 
dade e da liberdade da Pátria. 

Essa pleiade gloriosa, a custa dos maiores sacrifícios, tudo 
fez, no século da descoberta do Brasil, para que nós, hoje como 
ontem, amanhã e sempre, fôssemos brasileiros." 
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Esperava o original defensor das preciosidades da Igreja de 
São Lourenço dos Índios, que o Chefe da Nacão - nesse momento 
c Sr. Getúlio Vargas - se comovesse com o que se estava pas- - - 
sando. 

No entanto, não houve solução alguma, continuando a sub- 
sistir os mesmos e graves motivos denunciados n a  representação. 
E admissivel presumir-se que esta não tenha chegado as mãos do 
Chefe do Governo. Na pasta em que o SPHAN reuniu toda a do- 
cumentação a que me reporto, não existe qualquer indicacão a 
esse respeito. 

Como não tinha havido solucão e como o Sr. José Luiz Ara- 
rigboia Cardoso não entregava os pontos, por ser muito persis- 
tente, eis que a 3 de novembro de i938 - dois anos depois - 
envia ele ao Sr. Presidente da República um segundo memorial 
de protesto. 

Nele se reproduzem os trechos iniciais, transcritos acima e, 
como por encanto, o "Amigo de São Lourenço" encaixa outro que, 
20 que tudo indica, influiu para que, dessa feita, o Sr. Presidente 
da República adotasse as providências que se impunham. 

O parágrafo em tela, adicionado ao texto já conhecido, é o 
seguinte: 

"Não esquecendo que ao lado dos manes de Ararigboia e seus 
indios, está também sepultado, junto ao altar de Nossa Senhora 
da Piedade, o Coração do Patriarca da Independência do Brasil, 
José Bonifácio de Andrada e Silva." 

Ao confrontar os dois memoriais, perguntei a mim mesmo a 
razão pela qual o Sr. José Luiz omitira a sua referência a José Bo- 
nifácio n a  primeira delas. Teria sido o coração do Patriarca ali 
levado depois de 3 de novembro de 1936 quando o apaixonado de- 
fensor da Igreja de São Lourenço dos Índios enviou a sua primeira 
mensagem de protesto ou foi um arguto recurso empregado em 
1938, numa ocasião em que todo o Brasil festejava com a maior 
pompa o Centenário da morte de José Bonifácio de Andrada e 
Silva e numa ocasião em que todos os jornais brasileiros enrique- 
ciam as suas edições com notas focalizando o Patriarca como 
político, filósofo, cientista, etc.? 

Não é necessária qualquer sagacidade para chegar-se a uma 
conclusão segura do método que o zeladoi daquela velha e bonita 
Igreja se valeu, para obter o resultado que ansiosamente esperava. 

Depois desse segundo memorial o Chefe do Governo ouviu o 
apelo do Sr. José Luiz e encarregou o Serviço do Património His- 
tórico e Artístico Nacional a adotar as medidas pertinentes. Elas 
não se fizeram esperar. 

O ilustre e saudoso Dr. Rodrigo Mel10 Franco de Andrade, 
seu dedicado Diretor, confiou à pintora Anita Orientar, Doutora 
em História da Arte, a difícil tarefa de dirigir os trabalhos de re- 
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iuperação da Igreja de São Lourenco dos Índios. Essa conceitua- 
òa técnica, depois de ocupar-se do assunto, asseverou: "podemos 
agora orgulhar-nos de possuir um dos mais excelentes "morceaux" 
ãa  antiga arte colonial, herdado dos mestres da pintura religiosa 
portuguesa. 

Embora compreensível o recurso que o Sr. José Luiz Ararig- 
boia Cardoso adotou para salvar a Igreja de São Lourenco dos 
Índics, tão bela e tão digna de ser visitada por todos os brasileiras 
2 pelos estrangeiros que desejam conhecer jóias da nossa arquite- 
tura colonial, ele acarretou sérios inconvenientes. 

Esse recurso ardiloso deu lugar a confusão que existia e que 
levara meu saudoso consócio e amigo Dr. Paulo José Pires Bran- 
dão a indagar-me em que Igreja, efetivamente, estavam enterra- 
cias as entranhas de grande Patriarca. 

Conforme se impunha, não me contentei, apenas. com a fe- 
liz conclusão oferecida pelo exame e confronto dos dois memo- 
riais que o ardoroso defensor daquela Igreja enviou, como foi ex- 
posto, ao então Presidente da República, Sr. Getúlio Dornelles 
Vargas. 

Inicialment,e. tratei de voltar a Igreja de São Lourenco dos 
índios para ver se conseguia alguma outra informação esclarece- 
dera. Uma das coisas curiosas que notei, é que o morro em que 
ela está localizada desfruta de ótimo clima. Nele predominam as 
pessoas idosas. 

Quando dessa nova visita conheci o Sr. Antônio de Figueiredo 
que com sua mulher, uma filha e um filho, mora nas proximida- 
fies da Igreja. Ele tem agora 77 anos de idade e há vinte anos é o 
encarregado de zelar pela conservação desse templo. É português, 
sendo combatente da I Grande Guerra Mundial. 

Disse-me residir nesse morro há 31 anos, mas que não teve oca- 
sião de conhecer o velho zelador, Sr.  José Luiz Ararigboia Cardoso. 

Respondendo a uma pergunta que lhe fiz, disse nada saber 
acerca de qualquer ligação dessa Igreja com José Bonifácio e, 
ccmo era domingo, aconselhou-me a esperar o Rev. Padre Fran- 
cisco Vieira de Souza Santos que nesse dia sempre ali ia para ce- 
lebrar a missa paroquial. Achei muito oportuna essa sugestão, 
pois como assinalei em outro trecho deste trabalho, esse ilustre 
sacerdote é irmão do Rev. Padre José Nicodemos Vieira de Souza 
Santos que foi quem, em 1933, em nome do Bispado, entregou á 
Prefeitura Municipal de Niteroi essa histórica Igreja. Ninguém 
melhor do que ele que é seu vigário e pelos motivos já assinala- 
dos, é uma das pessoas mais autorizadas para falar sobre o as- 
sunto, poderia ter uma palavra esclarecedora. 

Atendendo ao que lhe perguntei, o Rev. Padre Francisco foi 
incisivo em afirmar que a Igreja de São Lourenço dos Índios, 
nada tinha a ver com o Patriarca. 
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Querendo informacões mais seguras, que estivessem em con- 
dições de confirmar as conclusões a que os fatos me estavam con- 
duzindo, voltei a recorrer a Seção de Obras Raras da Biblioteca 
Nacional e a outras fontes, como ao Instituto Histórico e Geográ- 
fico Brasileiro, a Biblioteca Estadual de Niterói e a conceituados 
bibliófilos. Detive ainda a minha maior atencão no exame dos 
jornais "Sete de Abril", de 9 de abril de 1838; do "Jornal do Com- 
mércio", de 6 e 9 desse mesmo mês, sendo que este último, infor- 
ma: "O cadáver do ilustre varão brasileiro foi embalsamado pelos 
Drs. Meirelles, Octaviano, Cristovão, Faivre, etc., e depois encer- 
rado em um caixão de chumbo que se achava aberto durante a 
cerimónia. As entranhas tinham sido enterradas no dia 6, na ca- 
pela de São Domingos." 

Como se essa informação ainda não estivesse ein condições 
de convencer, recorri a leitura das obras mais autorizadas sobre 
os fastos vividos naquela época. Constatei assim, que em lugar 
algum existia qualquer referência a Igreja de São Lourenco dos 
Índics. 

Ao contrário disso, encontrei a informação que faltava. 
Em interessante trabalho de autoria do Prof. Alfredo Go- 

mes e inserto em "Poliantéia", que o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo publicou em homenagem a passagem do Bicen- 
tenário do nascimento do insigne brasileiro, deparei, com satis- 
fação, uma nota que confirma de forma definitiva o que o "Jor- 
nal do Commercio" informava em sua edicão de 9 de abril de 
1838. 

De fato. Esse meu ilustre consócio, que é um pesquisador 
conceituado e dos mais autorizados acerca do passado nacional, 
em seu excelente trabalho, presta a seguinte e definitiva infor- 
mação: 

"O documento que havia de definir a sua última vontade - 
o testamento - veio a lume n a  Revista Popular, XII, em 1861, 
merecendo ser difundido pelos aspectos curiosos e valiosos da per- 
sonalidade de José Bonifácio. Foi apresentado no mesmo dia do 
seu falecimento (6 de abril de 1838), em São Domingos de Niteroi, 
pelo testamenteiro, o desembargador Francisco de Souza Miran- 
da, ao escrivão interino da Provedoria da cidade de Niteroi, Sil- 
vestre dos Reis Nunes, e aberto pelo juiz municipal interino. Ma- 
nueI de Frias e VasconcelIos, que mandou "se cumprisse e regis- 
trasse". 

Dai a doze dias o testamenteiro assinou o termo de aceitação 
dos encargos da testamentária e a 17 de setembro de 1840, o pro- 
motor interino dos resíduos, advogados Alexandre Moreira de 
Souza Requião, mandou que o testamenteiro "provasse que o tes- 
tador fora sepultado na matriz em que "ultimamente se dera o 
rol". 
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A informacão que se teve, foi a seguinte: 
"Nada consta dos autos a respeito; sabe-se, porém, que o cor- 

po do ilustre finado foi embalsamado e transportado de Niteroi 
para esta Corte (Rio de Janeiro) e depositado nas catacumbas da 
Igreja da Senhora do Monte do Carmo e depois trasladado para a 
vila de Santos. 

As visceras foram sepultadas, creio sem cerimônia religiosa 
de qualidade alguma, na  capela de Nossa Senhora da Conceição 
de Niteroi, de esmola de quatro mil réis, por alma do falecido, a 
pedido do irmão do finado, Martin Francisco Ribeiro de Andrada." 

Essa informação coincide plenamente com a que foi divulga- 
da p-10 "Jornal dos Debates Políticos e Literários", de 12 de abril 
de 1838, que dizia: " . . .ele conservou-se até a morte em Sáo Do- 
mingos, em Niteroi" e com a que foi divulgada pelo "Jornal do 
Commercio" de 9 desse mesmo mês, que dava conta de que as vis- 
ceras, haviam sido enterradas no dia 6, na  capela de São Domin- 
gos onde, realmente, existe a capela de Nossa Senhora da Con- 
ceição. 

Tendo-se esclarecido o assunto que me despertou o maior en- 
tusiasmo e me tomou muito tempo, resolvi escrever este trabalho 
como modesta contribuição ao CONGRESSO DE HISTQRIA DA 
INDEPENDZNCIA DO BRASIL, em boa hora promovido pelo Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro em colaboração com o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo a que tenho a honra 
de pertencer. 

Fui indubitavelmente feliz na elaboração deste despretensioso 
trabalho. Não teria chegado a esse auspicioso resultado caso não 
tivesse podido contar com a valiosa colaboração da Professora Li- 
gia Martins Costa, do Eng." Alberto Ribeiro Lamego, da Sra. He- 
lena Bocayuva Bulcáo Mayerhafer, do Rvedo. Padre José Nicode- 
mus Vieira de Souza Santos e de outras pessoas de boa vontade 
que me ajudaram a reparar o esquecimento que durante 134 anos 
se impôs a essa relíquia tão preciosa. 

Justamente por esse motivo devo palavras de agradecimento 
muito especial a Suas Excelências os Senhores Dr. Raymundo Pa- 
dilha, MD. Governador do Estado do Rio de Janeiro e Desembar- 
gador Romeu Rodrigues Silva, MD. Presidente da Comissão Es- 
tadual do Sesquicentenário, bem como a Sua Excelência Reveren- 
dissima, D. Antônio Almeida de Moraes Júnior que, acolhendo 
com invulgar entusiasmo patriótico o resultado de minha modes- 
ta  pesquisa gentilmente a souberam prestigiar colocando uma lá- 
pide de mármore na Igreja de São Domingos e promovendo a 13 
de junho deste ano de Sesquicentenário, junto a essa Igreja, ma- 
ravilhosa demonstração cívica em homenagem ao Patriarca José 
Bonifácio de Andrada e Silva, por ocasião da passagem de sua 
data natalícia. 



AUGUSTO GUILHERME FREDERICO 
FROEBEL EM SAO PAULO 

Antonio d'Ávila 

Um modestissimo decreto - Na provinciana São Paulo, de 
1896, um lacônico decreto criava nosso primeiro Jardim da Infân- 
cia, a notável instituição educativa que, depois de haver conquis- 
tado a Europa, se propagou pelos Estados Unidos, alcançando 
por fim distantes regióes africanas e asiáticas. 

O decreto n.= 342, de 3 de março de 1896, cuja ementa rezãva 
simplesmente: - "Cria um Jardim da Infância junto a Escola 
Normal da Capital", dizia: O Presidente do Estado, atendendo a 
representação do Secretário do Interior, e considerando a neces- 
sidade da  instituição de um Jardim da Infância como preparo 
a Escola Modelo, 

Decreta: 
Art. único - Fica criado um Jardim da Infância junto a 

Escola Normal da Capital, como preparo a Escola Modelo, revo- 
gadas as disposições em contrário. 

Palácio do Governo de São Paulo, 3 de março de 1896. 

BERNARDINO DE CAMPOS 
Alfredo Pujol 

A República em São Paulo - Proclamada a República, atra- 
vessa o Estado, clima de febricitante agitação no campo da edu- 
cação e da cultura. Em 1890 publica-se a Lei que reforma a 
Escola Normal; em 1892 divulga-se a notável Lei n.= 88, sem dú- 
vida, a mais importante no corpo de nossa legislação do ensino, 
a que se deve o movimento da chamada Grande Reforma. Em 
1894 instala-se a Escola Normal no majestoso edifício da Praça 
da República, antigo Largo dos Curros, obra monumental de Ra- 
mos de Azevedo. Do mesmo ano é a criação de três ginásios no 
Estado, sendo um na Capital; do mesmo ano é ainda a inaugu- 
r q á o  da Escola Politécnica. Ainda em 1894 é a solene inaugu- 
ração do soberbo edifício do Museu Paulista. 

No plano da integralidade do ensino, o Jardim da Infância 
surgiria. naturalmente, como instituiçáo educativa básica, pré- 
primária, o que se deu por volta de 1896, como vimos. 
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Uma figura esquecida - A história de nosso ensino não dis- 
cerniu ainda com bastante clareza, a posicão de nossos reformado- 
res de instru$ão, nessa recuada época, nem atribuiu, em justa me- 
dida. os merecimentos da cada um deles. Porque se Caetano de 
Campos, o médico-educador tem a láurea de o grande reformista, 
com memória no bronze e na pedra, se Cesário Mota, médico e 
educador também recebeu a sua parcela de homenagem no bronze 
e na pedra como Bernardino de Campos, a trindade pedagógica de 
nossa reconstrução educacional depois da República, há uma figura 
que não mereceu ainda estudo cuidadoso e atenção concentrada, 
iiada obstante haver participado do movimento reformista desses 
iecuados tempos, com maior e mais valiosa contribuição, quem 
sabe, do que a atribuída a outras tantas figuras. É pelo menos o 
que afirma em cartão que temos em nosso arquivo, o renomado 
educador falecido José Feliciano de Oliveira, ao prometer, um dia, 
de volta ao Brasil (achava-se n a  Franga), atestar comprovada- 
mente quanto devia a Grande Reforma, ao zelo, entusiasmo e inte- 
!igéncia de Gabriel Prestes, o normalista, deputado, legislador e 
educador. 

Essa é a figura esquecida. 
Mas se esquecido se buscasse hoje reparar a omissão de seu 

nome e de seu merecimento, bastaria evocar o titulo que o re- 
comenda a gratidão da família paulista e dos pósteros, como 
sentença consagradora esta: "Ele criou o Jardim da Infância", 
como da mesma forma se atribuiu a Armando de Salles Oliveira, 
trinta e oito anos depois, o de haver criado a Universidade de 
São Paulo. Nos extremos de nossa estrutura educacional, a Uni- 
versidade e o Jardim, com seus beneméritos inspiradores. 

Ainda: mais que a simples criação desse Jardim, há que 
discernir nos trabalhos de Gabriel Prestes, a circunstância de re- 
levo para a nossa cultura de haver trazido para a nossa história 
pedagógica e a ela incorporadol a figura singular e extraordinária 
ae Augusto Guilherme Frederico Froebel, o Apóstolo da Turingia, 
Não nos deu Gabriel Prestes apenas uma escola de criancinhas, 
um Kindergarten. Mais que isso, versado na história da Pedago- 
gia e senhor do método froebeliano, o esquecido educador para- 
naense e paulista de coração, trouxe para o nosso meio, um corpo 
de idéias de teor filosófico, artístico e moral, que é a substância 
do sistema de Froebel. Com Froebel ele nos incitou ao conheci- 
mento da filosofia alemã, e nos deu a conhecer figuras de ~ r a n d e  
vtililr no cainpo (lu pcdrig«#i'i. re i~~rdando lios ~rÜi ier .  ~esialorzi,  
;)l)erliii. Coni$riio. IIirideiidi~rfi. Laiinethal. ii baronesa de Mnre- 
nholtz é tantos outros. Com eroebec ~ a b r i e l  Prestes enriqueceu 
a nossa metódica e ncs convidou a cuidar mais desveladamente de 
nossa criança, a atentar com mais zelo para o papel da mãe na 
edncação dos filhos. Com Froebel, enfim, Gabriel Prestes abriu em 
nossa educacão uma nova e fecunda frente de combate. 
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O apóstolo da nova Idéia - O Jardim da Infância que se 
instalou em São Paulo, pelas mãos desse benemérito educador 
esquecido. entrava em nosso meio sob o patronato de Augusto 
Guilherme Frederico Froebel, uma das mais eminentes figuras 
da Pedagogia alemã e depois universal, do século passado. Fran- 
cais de Hovre descobre em sua obra os germes da pedagogia mo- 
derna, sementes da melhor orientacão pedagógica de nossos dias. 
Estudiosos de suas idéias no campo da educação, nelas situam 
as diretrizes filosóficas que informaram. muitos anos depois, a 
teoria educativa de um William James. de um Dewey, de Mon- 
tesscri e Kerschensteiner, com a sua famosa escola do trabalho 
- Arbeitsschule. E embora superado em muitos aspectos, quer 
na sua didática dos dons e ocupacões, quer na sua metodologia do 
desenho, na sua concepção do ensino por meios de idéias con- 
trastantes, há em Froebel um educador que não morre, sempre 
vivo e vivificante, no movimento atual do ensino pré-primário. 
Há um eterno Froebel descobridor da crianca que joga e brinca. 
inquieta e ativa, que cria e inventa novas formas de expressão; 
um Froebel que abriu na alma da mulher a centelha do ensino 
no lar, através de cancões e de exercícios - Mutter und Koseliedsr 
- "Canções da mãe e do berço" um Froebel que depcsitou na alma 
feminina todas as esperancas do aperfeicoamento e da redencão 
da humanidade, de suas fraquezas e de suas misérias; um Froebel 
pregoeiro da aprendizagem ativa, de acordo com os interesses 
infantis; um Froebel que, sem as utopias de Rousseau, pregou 
a educacão em contato com a natureza: um Froebel que sonhou 
o melhor ambiente para a educacão da crianca. 

O caminho das incertezas - Órfão de mãe aos nove meses, 
em 1782, data dai o áspero caminho do menino Frederico, que 
só teve repouso com a morte, em 1852, após cinqüenta anos de 
rude pelejar pela sua Idéia. - Porque em Froebel, desde a meni- 
nice, germinava a semente da redenção do homem pela educa- 
ção, longo itinerário de estudos, de reflexóes, trabalhos e derro- 
tas cujo término só a morte permitiu. Desprezado na casa pa- 
terna, ambiente de misticismo religioso, filho do pastor de largo 
e absorvente paroquiato, vivendo na omissão da madrasta, levado 
para casa de parentes, aos verdes anos, aprendiz de guarda-flo- 
resta1 aos 15 anos, nas densas florestas da Turingia, agrimensor, 
estudante de universidade, mineralogista, amoroso estudante de 
línguas orientais, botânico, por sua vez, matemático. a IDÉIA 
que o empolgava interiormente desabrochou tímida em sua alma, 
por volta de 1805, ele aos vinte e três anos. de modo inesperado, 
insólito, estranho. Viera então, experimentando o passo, no ca- 
minho de um pensamento obsedante. Estudante de filosofia. embe- 
bera-se de Kant, Schelling e Hegel. Filiara-se ao movimento ro- 
mântico alemão, empolgara-se pela velha arquitetura medieval 
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germánica, até chegar as portas de Krause, o esquecido filósofo 
teuto. Absorvera as suas idéias, bebera o seu pensamento. E dele, 
em certa circunstância, recebe a notícia de velho e esquecido livro, 
de um pedagogo da Morávia, Comênio - Schola Materni Gramii, 
a primeira semente da educação pré-escolar. em continuidade da 
do lar. 

O encontro providencial - Desses encontros anda cheia a 
história do mundo, quando a aproximacão de espíritos afins muda 
o curso de vidas, traça planos de reformas, acende novos ideais 
nas almas. 

Em Frankfort sobre o Meno, Froebel toma conhecimento de 
uma escola, que Gruner administra, discípulo de Pestalozzi, esco- 
la de idéias novas, inspiradas nas lições de filântropo de Zurich. 
E um instituto modelo de ensino, com um corpo de professores jo- 
vens e entusiastas. O espírito algo dispersivo de Froebel, que 
andara empenhado em tantos ofícios e estudos sem encontrar 
rumo certo, demora-se então no âmbito dessa escola. Há uma 
centelha inesperada na alma do camponês da Turíngia: a do ma- 
gistério, a do ensino. E nessa escola Froebel ouve falar, pela pri- 
meira vez, da concentracão de estudos, do ensino intuitivo, do 
contato do aprendiz com a realidade circundante, do processo men- 
tal no aprender, de material de ensino, de lições de coisas. E, 
envolvido por tantos assuntos desconhecidos e ináuditos, o moço 
turingiano se alista n a  carreira do magistério. Começa a lecionar, 
na escola de Gruner, trava o primeiro contato com alunos e 
programas, adestra-se, passo a passo, n a  arte da didática. E pro- 
duz. O lugar de mestre que Gruner lhe deu, preenche-o com 
dobrados resultados. Seus primeiros alunos brilham nas provas 
finais das matérias de seu ensino, matemática, ciências, geografia 
e história. 

Nessa ocasião escreve ao irmão, como que empolgado pelo 
novo ofício. Nunca, declara, julgaria suas capacidades tão afeitas 
a essa profissão, como agora sentia. E ao mesmo tempo que se 
amolda ao trabalho de ensinar, excita-o o pensamento de conhecer 
na sua oficina. o mestre de Iverdon, João Henrique Pestalozzi, 
que aí mantêm um instituto de ensino. 

Parte Froebel ao encontro do mestre famoso e durante duas 
semanas só tem ali ouvidos para ouvir e olhos para ver. É um 
deslumbrado pelo fulgor das idéias pestalozzianas, e um admira- 
do espectador de práticas a seu ver, mágicas, que vê realizadas 
no instituto famoso: excursões, modelagens, jogos, brinquedos, 
desenhos, manipulação de material didático, vida familiar afetuo- 
sa e, acima de tudo ,animando e plasmando a obra de mestres 
famosos e dotados o gênio amoroso do pedagogo de Zurich. Froebel 
então, nesses rápidos e fecundos dias, de tudo se informa, de 
tudo busca razões e torna para o seu magistério como um conver- 
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tido ou iniciado. Suas aulas, agora, têm novo aspecto e nova 
substância. É um pestalozziano engajado na grande IDfiIA do 
filântropo de Iverdon. 

Tenta novas aventuras do espírito, realiza novos estudos, vive 
dias agitados de reflexões filosóficas e pedagógicas. E porque está 
definitivamente picado pela idéia da educação da criança e do 
homem, seus pensamentos se concentram todos nesse núcleo, não 
vive outras idéias. A educação torna-se motivo absorvente, único 
de suas cogitagóes. 

E retorna, anos depois a Iverdon. Quer mais demorada e mais 
atentamente apreender o método de Pestalozzi. Quer penetrar 
mais fundo na concepcão educativa do mestre, assenhorear-se com 
mais sentido de sua didática. E para lá parte, com alguns alunos 
seus, instala-se no Instituto e durante dois anos participa de sua 
vida e de seus trabalhos. É de recordar-se a fecundidade do con- 
tato desses dois autênticos gênios, encontrando-se na vida diária 
da escola, nos longos serões de debates, confrontando idéias, ana- 
lisando temas pedagógicos, fixando diretrizes didáticas, ao fervor 
do trabalho de eminentes mestres como Niederer e Schmidt. 
um fervilhamento de idéias, de conceitos, de pontos de vista, de 
reflexões. E Froebel, pouco a pouco, amadurecido, discorda aqui 
e ali do mestre, vê lacunas em suas concepçóes, omiss6es nos con- 
ceitos, falhas nas reflexões e ausência de clareza nas idéias. De 
1808 a 1810, confrontando diretrizes, aprofundando pensamentos, 
clareando conceitos e aperfeiçoando práticas, Frobel se afasta 
definitivamente de Pestalozzi. Sua IDÉIA é mais original, seus 
símbolos didáticos, diversos, seus pontos de partida no ensino, 
diferentes. Pouco a pouco constrói Froebel uma nova doutrina 
de educação e de ensino, uma nova pedagogia, sem entretanto se 
desfazer de pontos básicos das lições do mestre; a concepção do 
jogo educativo, da intuição na aquisição dos conhecimentos, do 
contato do aluno com a natureza como estímulo a observação e 
a experimentação. 

Queni era Pestalozzi - Certamente não há no mundo da edu- 
cação espírito mais estranho e mais sedutor que o do solitário de 
Zurich, na Suíça, onde nasceu. Feio de aspecto, áspero de traços, 
de expressão difícil e gaguejante, mal trajado e mal cuidado, só 
havia em Pestalozzi a chama de um mundo interior abrasante e 
viva, que se traduzia nos seus grandes olhos negros. 'Empolgado 
desde cedo pela idéia da fraternidade humana ,em favor do Órfão e 
do desamparado, foi esse o princípio de seu longo caminho peda- 
gógico. Por essa idéia sofreu derrotas acabrunhantes, padeceu 
agros pesares, curtiu cruas dores. Desloca-se de um para outro 
ponto da Suíça, vai de Stanz para Berthoud, de Neuhof para 
Burgdorf, at6 chegar a Iverdon, , com o seu conhecido Instituto. 
Desprovido de dotes administrativos, só se movimenta nas suas 
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empresas no campo das idéias e dos planos pedagógicos. Não sabe 
dirigir suas escolas, deixa que nelas reine a discórdia e compet,i- 
cóes destrutivas. Mas enquanto acesa a luta intestina, a seu redor, 
Pestalozzi reflete, pensa, coordena idéias, intui verdades, apro- 
funda-se na análise do espírito humano e vai criando, para uma 
escola melhor, caminhos novos, novos. processos diferentes de tra- 
balho, diretrizes mais conformes a educação da crianca. E mais 
que isso: é uma grande alma que acolhe no seu íntimo as dores. 
os sofrimentos. as fraquezas, as aspiracóes e os interesses da 
crianca e do povo. 

Grob retratou-o num quadro famoso, que é bem o símbolo de 
sua alma: o pedagogo humilde, um temo sorriso nos lábios, ro- 
deado de criancinhas, uma a lhe enlaçar o pescoço, outras a seu 
lado, a mãe à porta da sala carreando para ele dois pequenitos. 

Dois gênios que se distaiiciani - O segundo estágio de Froebel, 
em Iverdon. de que já tratamos, foi de estranho embaraço para 
a sua IDÉIA. Discorda das mais caras idéias do mestre, dissente 
de seus processos, refuta as suas experiências. Nega valor ao que 
ele preconiza e reforma os planos de sua acão. Então marcha 
resoluto para a realizaçáo de sua IDÉIA, idéia original que vira 
iluminar quase duzentos anos atrás a obra do pedagogo Comênio. 
Sim, quase duzentos anos antes, o mestre da Morávia idealizara 
um nível de ensino - o maternal, Schola Materni Gremii, para a 
educação da primeira infância. Desvenda-se-lhe, depois, bem lon- 
ge, o mundo humanitário do pastor alemão Oberlin e sua obra 
humanitária a favor das criancinhas. Vira aqui e ali, efêmeras 
e vagas, idéias a favor de uma escola pré-primária, ambiente edu- 
cativo que sonhava, prolongamento do lar, espécie de jardim com 
plantas. as crianças, com jardineiras, as mestras, para dar rumo 
e expressão a inquieta alma da criança. 

A idéia da perfeição e do inovinieiito - Espírito reflexivo, in- 
trospectivo, Frederico Froebel tem já esboçados os vigamentos de 
sua original e genial criação, coin os olhos postos no céu, ou 
volvidos para a natureza, cá em baixo, expressão do mundo criado, 
obra excelsa de um Criador supremo. O cometa de 1811 passeia 
pelos céus da Alemanha e inspira a Froebel a sua apaixonante 
"teoria do esférico". A esfera passa a ser em seu espírito um 
símbolo absorvente, idéia da perfeição e do movimento. Essa idéia 
é a inspiração, o impulso de sua pedagogia, a origein de um 
conjunto de dons e de ocupações das mais sedutoras, Dons, pren- 
das dadas a criança, mundo poético de visões e de pensamentos, 
material de manipulacão e construçóes variadas, estímulo de lin- 
guagem e de criatividade. Os dons de Froebel e sua simbologia 
conquistaram o mundo e dos três mais famosos: esfera, cilindro 
e cubo tiraram os discípulos e amigos do pedagogo o motivo do 
monumento que ergueram sobre o seu túmulo. 
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Napoleão passeia pela Europa - Regressando de Iverdon, em 
princípios de 1811, Froebel entra n a  Universidade de Gotinga, 
para estudar línguas orientais: hebreu, árabe, indico e persa. 
Mas estranhos acontecimentos cortam o fio de seus estudos. Na- 
poleão Bonaparte anda convulsionando a Europa, invade a Rússia, 
de onde se retira em face do inverno e da incêndio de Moscou. A 
Alemanha dominada, ergue-se num esplêndido movimento de li- 
bertação, animado pela mocidade generosa, pelas vozes altielo- 
quentes de seus poetas. Abre-se o voluntariado, acorrem às fileiras 
estudantes e professores. Frederico Froebel alista-se, toma parte 
em sangrentos combates, porque dizia: "um futuro educador não 
pode furtar-se ao cumprimento do dever em defesa da pátria". 

E nos dias da campanha libertadora, entra em contato com 
a flor da inteligência alemã, poetas, escritores, mestres, teólogos. 

Terminada a luta, por sugestão do professor Weiss, ingressa 
como assistente no Museu Mineralógico de Berlim. Ai, no silêncio 
das enormes salas, tem a vista i'iquíssima coleção de minerais. 
E Froebel que se formara em contato com a floresta exuberante da 
Turíngia, tem agora um novo material para reflexões: pedras, mi- 
nerais, cristais. A idéia do simbolismo e da perfeiqáo, que lhe 
viera dos verdes anos tem aqui lugar. Na geometria dos cristais 
descobre ele a mesma linha de pensamento de um Criador sempre 
atuante, espalhando pelo mundo expressões de sua criação, homens, 
plantas, minerais. Fonte única dos dons criados, o homem, reflexo 
da divindade, precisava de uma conducão melhor para a sua inte- 
ligência e para as suas potencialidades. A Idéia da unidade das 
coisas, continua a encher-lhe o espírito, a do desenvolvimento 
mental da  crianca é a sua preocupação. 

Nas suas longas vigílias na campanha da libertação, Froebel. 
aos trinta anos, une seu pensamento ao de amigos que ai fizera, 
discorrendo com eles sobre os graves problemas do homem e da 
vida. A visão da guerra, que tivera sob os olhos, o espetáculo de 
campos de batalha juncado de mortos e feridos, teriam acentuado 
nele a convicção de uma nova educação, de processos novos para 
formar o homem, a imagem de um Deus operante e libertá-lo de 
seus rudes instintos. 

Froebel educador, modelado por princípios de humanitaris- 
mo e bondade, surgiria para o mundo, por volta de 1816, numa 
modesta aldeia, em que o levara, com seus amigos, um jogo ca- 
prichoso de circunstancias. Sim, foi a guerra que, ceifando a 
vida de seu irmão Cristóvão, ensejou a abertura da primeira esco- 
la de Froebel, com os primeiros alunos que recebeu, órfãos do 
infortunado irmão. Foi aí que ele iniciou a rota segura de sua 
pedagogia e de sua didática, dando ao mundo da educação um 
edifício perene e sólido que é o do ensino pré-primário, por ele 
sintetizado n a  idéia e na forma do Kindergarten. 
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A estréia de sua atuação pedagógica na aldeia de Keilhau 
é marcada por um cunho de extrema pobreza. É um pardieiro 
em que inaugura a sua escola. Falta-lhe ambiente, falta-lhe ma- 
ierial, faltam-lhe recursos. Só há um grupo de crianças, a espera 
de seu ensino. O começo da obra extraordinária que se estendeu, 
depois, por mais de trinta anos, só denuncia dificuldades, pobreza, 
escassez, miséria. 

A meiga Guilhermina - Por esse tempo de extremas restri- 
çóes, vem incorporar-se ao grupo dos idealistas uma grande figura 
ee mulher: Guilhermina Kepler, nascida Hoffmeister. Antiga 
assistente do Museu Mineralógico de Berlim, culta, ex-aluna de 
filósofos do tempo, vem partilhar da escola de Froebel, pelo ma- 
trimónio com ele, e constituir-se numa das peças mais impor- 
tantes dos futuros trabalhos da pedagogia froebeliana. Aliás, toda 
essa pedagogia da pré-educação infantil está marcada pela presença 
da mulher, mãe, educadora, jardineira, colaboradora. Quem exa- 
minar com atento cuidado as diversas faces da didática de Froebel, 
verá que nelas estão presentes a alma e a mão femininas. Po- 
de-se mesmo afirmar que a Guilhermina Hoffmeister se deve a 
projeção que o pedagogo de Turingia alcançou no mundo, pela 
compreensão que lhe emprestou ao pIano genial dessa obra, peIo 
ânimo indestrutivel que lhe infundiu nos momentos mais difíceis, 
pela força de espírito que colocou a serviço de uma luta, que não 
teve tréguas e só cessou, quando ela morreu, em 1840. 

De uma espécie de tulha ou estábulo, em que se alojou o espí- 
rito de Froebel e de seus colaboradores, nasceu, corporificando-se, 
definindo-se e crescendo a idéia de um ambiente educativo, pré- 
escolar, de um prolongamento do lar, para não interromper a obra 
da casa na educação do homem. Foi aí que se plasmou no espírito 
de Froebel o conteúdo de uma obra singular - A Educação do 
Homem - Menchenerziehung - publicada em 1826, ao mesmo 
tempo que ele fazia circular uma gazeta semanal, dedicada ao 
problema da educação. A leitura da obra de Comênio, já citada, 
Sehola Materni Gremii encaminha melhor o pensamento educador 
d.e Froebel, do trabalho da educação geral para o especial da forma- 
ção da infância, pré-escolar. Desenvolve-se, então, a primeira luz 
na educacão pré-primária. 

Blankenburgo, perto de Rudostadt é o ponto escolhido para 
a criação de uma escola infantil, germe do Jardim da Infância. 
É chamada "instituição para criancinhas" e de acordo com isso 
publica em seu jornal o mote famoso, endereçado a família e ao 
povo alemão: "Vinde, vivamos para os nossos filhos". 

Data dai o aparecimento de noticias dos primeiros brinquedos 
para crianças no ensino, os Gaben ou os Spielsgaben, como já os 
denominava Froebel. Dons eram a pelota, a esfera, o cubo, o ci- 
lindro, seis pelotas coloridas, alojável cada uma nas mãos da 
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criança, com uma série de múltiplos exercícios, que lhe davam. 
ao mesmo tempo, noções de movimento. de forma, de cor, de núme- 
ro, de posicão, de espaço. 

Deve-se notar, desde logo. que Froebel não criou seus dons 
e ocupações (trançado, dobradura, tecelagem, picado, alinhavo, 
etc.,) ao sabor de imaginação momentânea. Não. Os dons de 
Froebel derivaram de sua concepção filosófica da perfeição, ou da 
teoria do esférico, do movimento, da lei dos contrastes, da ideia 
da unidade nas coisas do mundo, a da derivacão das formas, umas 
das outras, e da operosidade da criança, como reflexo da operosi- 
dade de Deus. Estudo mais demorado desses dons e ocupações 
froebelianas, mostra-nos o rigor com que ele os criou e os expe- 
rimentou. Com os seus dons seriados: pelota, esfera, cilindro, 
cubo dividido em cubinhos, prismas, taboinhas; com os bastõezi- 
nhos, varetas e anéis (estes criados pela segunda mulher de 
Froebel, Luisa Levin), com as ocupações já citadas e mais a ma- 
nipulação construtiva de blocos, Froebel visava a uma rigorosa 
diretriz na atividade infantil, ou seja, a diretriz matemática, geo- 
métrica, diretriz prática, usual, e a diretriz artística das formas 
simétricas. Partia ele dos sólidos, descia às superfícies, as linhas 
e aos pontos, ao ângulo, às formas inventadas pelas crianças, ao 
arranjo de blocos na reprodução de pontos, arcos, castelos, forta- 
lezas, móveis. As crianças cabia por em jogo a sua extraordinária 
força criadora e inventiva, como pela primeira vez na história 
da pedagogia se lhe ensejava brincar aprendendo e arquitetando 
coisas de sua imaginação, derivando uma de outras e pondo em 
prática a famosa lei dos contrastes, denominação de Froebel aqui- 
lo que Hegel no movimento dialético das idéias havia assinalado 
como tese, antítese e síntese. 

Pedagogo de extrema sensibilidade, Froebel, em cuja perso- 
nalidade havia acentuados traços femininos, acrescentou ao brin- 
quedo e ao trabalho a nota poética e musical. De sua pena são 
numerosas as poesias que se fez musicar e endereçadas a mãe, 
as Mutter und Koselieder, já citadas, cem canções graciosas para 
ajudar a mãe na educação do filho, desde o berço. Além disso 
concebeu e fez executar curiosas gravuras incitadoras da obser- 
vação e do interesse infantil, quadros da vida familiar e comuni- 
tária, campestre, guia de conhecimentos e de temas profissionais. 

Essa em linhas gerais a concepção educativa de Froebel: criar 
uma instituição educadora da criança, para a criança pequena, 
antes da escola, prolongamento do lar, que a apanhasse desde o 
berco, aos cuidados da mãe, dos três aos sete anos, num ambiente 
sadio e formador, com jogos e atividades dirigidas pela jardineira 
especialmente preparada para esse mister, por ele e seus colabo- 
radores, para as tarefas do Kindergarten. 

Momento histórico foi esse quando, andando as voltas com 
a visão educativa de seu instituto pré-escolar, buscava o nome que 
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o caracterizasse dentro de sua concepcão filosófico-pedagógica. Eis 
que um dia, em face de esplêndida paisagein, aberta a sua vista 
como delicioso jardim, indo de Keilhau para Blankenburgo, com 
seus colaboradores Middendorf e Barop, pára e exclama o seu 
Eureka. Achara o nome adequado, ajustado a sua idéia - Kin- 
dergai-ten, Jardim da Infância. 

Unia discípula à altura do gênio - Foi nos banhos de Liebens- 
tein: n a  Turingia, que Froebel, viúvo e desalentado, resolveu fun- 
dar nas imediacões um novo instituto infantil para criancinhas. 
Corria o ano de 1840. Relata a história que ali, desajeitado de 
modos e descuidado nos trajes, beirando os sessenta anos, anda 
Froebel acompanhado de um bando de criancas pobres, a quem 
divertia com trejeitos e jogos, cantando com elas e animando 
marchas e rondas. E tais truanices fazia que o tinham por louco, 
ou charlatão. Foi ai  nesse lugar famoso para a história da Pe- 
dagogia que o encontrou a Baronesa Berta de Marenhot, da no- 
breza alemã, como o encontrou o famoso pedagogo germânico 
Adolfo Diesterweg. Foi ai  que, desprezando o parecer do povo 
i do pedagogo, a baronesa de Marenhot proferiu a famosa pala- 
vra, que assim se gravou para a história: "Tratam-no de louco 
mas talvez seja um desses homens que durante a vida sofrem o 
desprezo da humanidade e aos quais a posteridade levantará mo- 
numentos''. Bela antevisão da glória! Belo encontro de duas 
almas afins, empenhadas ambas na redencão da humanidade pela 
educacão! 

Unem-se então, no ideal e na prática, os dois altos espíritos, 
e daí por diante goza o ancião de relativa paz em suas aventuras 
pedagógicas e na concretização de seus planos do Kindergarten, 
Data desse tempo a propagação da idéia dessa instituicão educa- 
tiva, o aprimoramento de seus dons, a fixacão de uma didática 
mais clara e mais accessivel a aprendizes do método, com nume- 
rosos cursos de jardineiras que ele e seus amigos professavam. 
Já por esse tempo acorriam dezenas e dezenas de jovens que 
vinham buscar na fonte os ensiilamentos froebelianos, que aos 
poucos foram chamando a atenção das famílias e da nobreza, 
penetrando em toda parte, animando a primeira educacão do 
homem. O mogo que aos vinte e três anos se alistara coino mes- 
tre-escola na escola-modelo de Gruner, em Frankfort, em sua 
primeira experiência pedagógica, está agora, a beira dos seus se- 
tenta anos, o mesmo espírito, a mesma flama, buscando realizar 
a obra que é hoje, no mundo, preocupacão dominante de gover- 
nos e de administradores escolares: não deixar aberto o hiato 
da educacão infantil dos três aos sete anos ,para que não se per- 
cam os efeitos da cuidadosa criação da criança, no lar. 

Uni espírito que aleanca a plenitude - Em 1851 festeja 
Froebel os seus setenta anos. Em torno dele congregam-se nume- 



rosos pais e crianças. Estão a sua volta, mão a mão, os seus 
velhos e incansáveis colaboradores Middendorf, Langethal, Barop. 
Do alto da montanha que galgara tão dificultosamente, passo a 
passo, Froebel podia agora contemplar o caminho percorrido. E 
ientir-se feliz, o Kindergarten divulgado, legiões e legiões de jar- 
dineiras a serviço da IDÉIA, os dons reconhecidos como admiráveis 
instrumentos de aprendizagem e de educação. Alcança a plenitude 
da vitória. Mas é por pouco tempo. O menino desprezado na 
casa paterna, aprendiz de guarda-florestal, adolescente, o estu- 
dante de agronomia, arquitetura. filosofia e línguas, soldado da 
libertação, o criador de dons, não terá descanso senão com a 
morte. Porque decreto do Governo alemão, fundamentado em equi- 
vocos e desconhecimento da obra froebeliana, proíbe o funciona- 
mento e a criação de jardins da infância no  território prussiano. 

Em face da realidade atordoante, vendo por terra quarenta 
anos de vigílias, de trabalhos, de peregrinações, misérias e de so- 
frimentos morais sem conta, Froebel não se abate. A chama 
interior que o animava no decurso de tantos e tantos anos, brilha 
agora com redobrado fulgor. Ergue-se de sua momentânea pros- 
tração e entra de novo na luta. Protesta junto as autoridades, 
recorre, pede audiências por intermédio de sua extremosa discí- 
pula Marenholtz, chega-se por ela ao governo e reivindica a sus- 
pensão da sentença inexorável. Nada alcança. E então, ferido 
de morte, regressando de uma reunião de educadores, a última 
em que esteve divulgando a sua IDÉIA e onde fora recebido de 
pé e aclamado, Froebel descansa a sofrida cabeça no  leito de 
morte e entrega a atormentada e cansada alma a Deus. Era o 
dia 21 de julho de 1852. 

Divulga-se a IDÉIA no exterior - Graças a baronesa de Me- 
renhotz, a obra de Froebel, sufocada n a  Alemanha, é divulgada 
n a  Europa. Sai a nobre mulher dos estreitos limites da incom- 
preensão (afirmava-se que a escola de Froebel era uma escola de 
pequenos socialistas e geradora de indisciplina dos espiritos), 
vai a Franca. a Bélgica, a Itália, a Holanda, a Inglaterra. Por 
meio de livros. de opúsculos, de folhas, de cursos e de conferên- 
cias e audiências, o Kindergarten ganha adeptos. Abala convic- 
ções, encaminha inteligências, conquista grandes e nobres espiritos. 
Michelet dá-lhe guarida no seu famoso La Feinine. Adere a insti- 
tuição o renomado Dickens, que anda enamorado pela obra de 
redenção da criança, tracejada em Oliver Twist. Vai o método 
a África e a Ásia levado por missionários católicos e protestantes. 
E dos Estados Unidos vem buscar a nobre idéia educadores de 
renome. Livros, revistas, jornais, salões, escolas estão cheios da 
idéia do Kindergarten. Vem de longe, dos Estados Unidos, buscar 
a flama do Jardim da Infância, Elisabeth Peadbody, em 1868. 
Mas desde 1860 havia Jardins nos Estados Unidos, transportados 
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por ex-discípulos, de Froebel. Quando se viu frustrado na sua 
trajetória, com a proibição dos jardins, em sua Pátria, Froebel 
voltou os olhos para a nobre República do Norte. Pensou em 
trasladar para lá e divulgar, pessoalmente a sua IDÉIA. E tinha 
razão de assim pensar. Os Estados Unidos converteram-se em 
pouco tempo no berço dos Kindergarten. Milhares dessas institui- 
ções se espalharam pelos Estados da República, animados por 
grandes espíritos que o acolheram, com Horace Mann e Miss Ho- 
race Mann. Triunfou definitivamente aí, a obra que a Alemanha 
havia desconhecido e sufocado. 

Frutos de uma obra vencedora - Atento a todos os movi- 
mentos da educação no mundo, Rui Barbosa conheceu como poucos 
a obra do Kindergarten e divulgou entre nós, nos seus famosos 
Pareceres os resultados dessa instituição. Dele as notas que mais 
demonstraram os frutos do Jardim da Infância, credores no de- 
curso de alguns anos por uma soma de benefícios na educação 
dos pequenos. Lemos aí, compendiados por Rui e no rol de inúme- 
ros pareceres de altas autoridades norte-americanas do ensino, que 
ao Jardim se creditava a educação das mãos e da vista, o gosto 
de criar e de trabalhar, o cultivo da inteligência e da sensibili- 
dade, o apuramento da sociabilidade e das maneiras, a educação 
dos músculos no manejo de instrumentos e de ferramentas, ge- 
radora de futuros operários, o desenvolvimento físico e mental e, 
de um modo geral, a fundamentação de conhecimentos, de ati- 
tudes e de hábitos que se refletiam até mesmo nos estudos pos- 
teriores na Universidade. 

Consagrado assim, nos Estados Unidos, como consagrado fi- 
cou na Europa, em partes na Europa, em partes da África e da 
Ásia, o Kindergarten froebeliano alcança a provinciana cidade de 
São Paulo, há mais de setent,a anos, aqui se fixando como a pri- 
meira semente da instituição educativa da primeira infância, e 
se multiplicando por dezenas e dezenas de congêneres, na Capital 
e no Interior, constituindo-se, depois, na espectativa de um gran- 
de movimento de educação pré-primária. 

Depais da República - A República no Brasil, por nós já 
lembrada, proclamada a 15 de novembro de 1889 provocara em 
nosso Estado um empolgante movimento de construção e de re- 
novação escolar. Instituira-se uma nova lei do ensino normal, com 
a reforma da Escola Normal da Praça da República, reforma de 
Caetano de Campos, em 1890; dois anos depois, a Lei n." 88, re- 
forma a instrução pública no Estado, com as frutuosas criações 
tia escola-modelo, complementar e um copioso corpo de inovações. 
E de 1894 a criação de ginásios do Estado, e do mesmo ano a da 
Escola Politécnica, a instalação da Normal paulista no majestoso 
edifício da Praça da República. Aparecem os primeiros grupos 
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escolares na Capital e no Interior. Prenuncia-se a fundação de 
uma Escola de Medicina. Uma áura de reformas educacionais sa- 
code todos os espíritos. Surge no Estado uma sub-estrutura idealis- 
ta, o movimento renovador e romântico pró-educação popular. As 
figuras apostólicas de Caetano de Campos, Bemardino de Campos, 
Gabriel Prestes, José Feliciano, Cesário Mota abrem o caminho a 
revolução pedagógica, discursando, programando, legislando, com 
vistas ao futuro. Nunca a educação teve tal fulgor em nosso 
Estado que nesses idos da República. 

Gabriel Prestes - Normalista e parlamentar, conhece de longa 
data a obra de Froebel e vai buscar a idéia do Jardim da Infância 
nas tímidas linhas da Reforma de Caetano de Campos, quando 
coloca na base da estrutura educacional que sonha, o Kindergarten 
froebeliano. 

Diretor da Escola Normal de São Paulo, de 1893 a 1898, 
Gabriel Prestes é um apaixonado pela obra da educação popular. 
Na Direção da Escola Normal, desce em cuidados pela escola- 
modelo e observa que falta a esta uma fase preparatória. Antevê 
o que viram outros, a necessidade de um degrau preparatório 
para a escola preliminar, no âmbito da primeira infância. E cria 
o Jardim da Infância de São Paulo, o primeiro que tivemos oficial, 
instalado em 1896. 

Foi pelas mãos de Gabriel Prestes que Froebel entrou em 
nossa Capital, patronando uma instituiçáo admirável, abrigada 
num edifício amorosamente planejado e construido pelo gênio 
arquitetônico de Ramos de Azevedo, instituição que completou 
o ano passado (1971) 75 anos de vida, cuja tradição é nosso orgu- 
lhe nosso desvanecimento. 

i2 sabido, diz a história, que Gabriel Prestes se fez o operário 
mais diligente desse período de construções, quer do edifício da 
Escola Normal, quer do Jardim da Infância. Viram-no rondar 
diariamente a obra desses edifícios, diligenciar pelo seu acaba- 
mento, estimular os operários, animar os empreiteiros. Viram-no 
junto ao edifício do Jardim da Infância, a verificar o andamento 
dos trabalhos da graciosa construção, uma das mais belas de 
nossos edifícios escolares. 

Gabriel Prestes que tinha tanto de Froebel no seu ardente 
idealismo, como de administrador hábil e experimentado, multi- 
plicou-se na obra de planejamento e do funcionamento desta insti- 
tuição educativa. A ele; se deve a escolha dos professores que inte- 
graram o seu primeiro corpo docente. Dele as traduçks de pá- 
ginas e páginas do inglês, de livros e de revistas norte-americanas, 
sobre dons froebelianos, brinquedos e jogos. Ele foi o criador de 
Revista do Jardim da Infância, com dois alentados volumes; - 
dele traduções, versões de ocupações. 
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Vida e obra do criador - Gabriel Prestes merece mais duas 
linhas sobre a sua vida. Nasceu em Palmeiras, no Paraná, a 21 
àe setembro de 1867. Viúva a mãe, - transfere-se para Campinasl 
em nosso Estado, e ai  faz seu curso primário. Em Capivari reali- 
za, depois, estudos secundários e inicia seu magistério em Itapi- 
ra. Em 1886 matricula-se ila Escola Normal de São Paulo e em 
1888 é professor normalista com distinção. Jornalista por voca- 
@o, colabora no "Grito do Povo" e em 1890 filia-se no Partido 
Republicano Paulista. Eleito deputado em 1891, representa o 
professorado no Congresso e se torna ardoroso paladiilo da causa 
do ensino, quando publica em "O Estado de São Paulo" uma 
série de artigos sobre projetos de lei. dos quais sairia a notável 
Lei n." 88, de 8 de setembro de 1892. Na Câmara prepara o pro- 
jeto da Lei n.; 169, de 7 de agosto de 1893. E neste mesmo ano 
é chamado, primeiro normalista, ao cargo de diretor da Escola 
Normal, e providencia a mudança dessa Escola da Rua da Boa 
Morte para a Praça da República. Promove, então, a instalacão 
das Escolas Complementares e Modelo. Amplia a biblioteca e o 
museu de história natural da Escola, o laboratório de física e 
química. Constrói o edifício do Jardim da Infância e inicia a 
sua organizacão. Publica ainda, já o vimos, a Revista do Jardim 
da Infâricia, em dois alentados voluines, revista que sai enrique- 
cida coin sua colaboração. Em 1898 exonera-se da diretoria da  
Escola Normal e de membro do Conselho Superior do Ensino e 
abandona a política. Ingressa no comércio e se torna um dos 
diretores do Banco União de São Paulo e diretor fiscal do Banco 
Hipotecário e Agrícola. 

O primeiro Jardiiri - O Jardim da Infância trazido para 
São Paulo pelas ináos laboriosas de Gabriel Prestes, não obstan- 
te as modificacões sofridas nos Estados Unidos, aqui chegou 
ainda com o rígido caráter froebeliano. Tinha uma Bíblia - 
The Paradise of Childhood, de Edward Wibié, de cujas páginas 
brotaram os nossos programas: o nosso horário. as nossas lições 
de dons e ocupacões. Era uma peça inteiriça, nos inoldes do espí- 
rito matemático-geométrico de Froebel, que imprimira ao Kin- 
dergarten, um cunho rígido, ortodoxo de princípios e de normas. 
Durante mais de vinte anos foi um Jardiin froebeliano puro, en- 
quadrado na didática dos dons e ocupações. Porque o Jardim da 
Infância de Froebel, para outros divulgadores ou praticantes, per- 
dera muito de seu espírito, ficara aferrado a letra dos textos peda- 
gógicos. E Formiggini Santainaria, uma das mais perspicazes co- 
nhecedoras do método, em livro intitulado Cio che é vivo e ció 
che é rnorto della pedagogia di Federico Froebel, recorda que viu 
Jardins iguais, esteriotipados em toda a Europa, os mesmos Jar- 
dins, padronizados. a mesma linguagem, as mesmas atitudes, as 
mesmas perguntas e respostas. Os mesmos dons retirados de 



caixas iguais, o cubo apanhado com a mão esquerda. pelas crian- 
$as, a esfera com a direita, tudo uniforme, mecanizado, rigido, 
de acordo com manuais orieiltadores. 

Nosso primeiro Jardim nasceria também regulado, dentro de 
um horário minucioso de atividades: chamada, saudação, dons, 
preparo para a merenda, merenda. repouso, entrada, canto, mar- 
cha, trabalho manual, varetas, anéis, etc., tudo demarcado pela 
divisão do tempo, tudo prevenido. Mas na realidade, não era esse 
o Jardim da Infância de Froebel. Era um Jardim mecanizado, 
rigido. Avisado, porém, Gabriel Prestes prefacia o primeiro vo- 
lume da Revista do Jardim da  Infãncia e comenta: "Está claro 
e escusado seria dizê-lo, que não desejamos que as indicações que 
publicainos (refere-se a Revista) sejam seguidas a risca; ao con- 
trário, queremos que elas se aprimorem e transformem, vivificadas 
pelo cunho de individualidade que, oxalá. lhes possam imprimir 
as nossas professoras. Só assim os Jardins da Infãncia poderão 
adaptar-se ao nosso meio. É preciso que se faça uma transplan- 
tação apenas inas uma verdadeira aclimação. De modo que o 
sisteina se aperfeiçoe aos nossos costumes, a nossa índole e tem- 
peramento". 

Recordemos que essa adaptacão se fez, desde o inicio, pelo 
zelo, competência e carinho de grandes mestres paulistas, com 
traduções do alemão por dna. Rosina Nogueira Soares, as do 
inglês e a parte poética por dna. Zelina Roliin. 

A mnsa do Jardim da Infância - Pela sua contribuicão a 
obra de implantação de nosso primeiro Jardim da Infancia, nos 
últimos quatro anos do século passado, pela sua penetracão inte- 
ligente no coração e na alma de Froebel, de que retirou a substân- 
cia de sua poética e de seus contos, Zalina Rolim merece que 
lhe dediquemos umas linhas de homenagem. Recordemos um 
pouco. Por volta de 1946, o professor Oliveira Orlandi e o autor 
destas linhas, empenhados em escrever subsídios para a história 
da educacão paulista, tiveram noticia de que vivia ainda, tran- 
qüila e margeando os setenta anos, numa das avenidas da Ca- 
pital a educadora e poetisa Zalina Rolim. Deram-se pressa em 
procurá-la para, de viva fonte, autorizada, colhêr dados sobre 
a história que escreviam, no capitulo do Jardim da Infância. 
Foram procurá-la e a encontraram, lúcida e graciosa na sua res- 
peitável velhice, a mais formosa moca de São Paulo, no tempo, 
e a mais d-edicada e culta de nossas jardineiras, náo obstante náo 
haver cursado nenhuma escola normal. Estiveram a recordar. 
então, no aconchego de uma sala. de visitas do velho São Paulo. 
o que fora e o que fizera essa extraordinária filha de Botucatu. 
na educação de nossa primeira infância, no ameno recanto de 
nosso Kindergarten. 
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Coube a essa bela e notável poetisa afeiçoar o espírito geomé- 
trico e rígido da didática froebeliana ao nosso meio e a feição da 
criança paulista, aos seus interesses e capacidades. O que foi esse 
trabalho de ajustamento, de moldagem, de adaptação, dizem bem 
os dois volumes de 700 páginas da Revista do Jardjm da Infância, 
em que a pena de Zalina deixou dezenas e dezenas de poesias, 
de contos, de quadras, de arranjos, de marchas ritmadas Ora, 
mulher tão ricamente prendada, a "musa da criança paulista", 
como a denominamos, merece como Gabriel Prestes a nossa co- 
movida homenagem. Por que Zalina não foi apenas uma poetisa 
da infância. Mais do que isso, seu livro CORAÇÃO, foi obra 
elogiada pela critica brasileira, de Bilac a Valentim Magalhães, 
com os mais rasgados encômios. De seu livro disse Bilac" não 
e um livro vulgar de senhora inteligente, este. É um livro de 
um poeta acabado, para quem a maneira difícil do estilo moderno 
já não tem segredos. "Pinheira Chagas, em O Pais, afirmava que 
o livro de versos de Zalina Rolim valia mais que os livros de 
Bilac, Raimundo Correia e tantos outras.. . E assim Zalina, à 
distância de mais de setenta anos atrás, recebia o título de "poeta", 
que caberia bem mais tarde a grande figura de Cecilia Meireles. 
Pois bem. Em que pese esse juizo, o livro de Zalina - Livro das 
Crianças - poesia para a infância, do mesmo tempo, a nosso 
ver, encobre o mérito do Coração. O Brasil inteiro conheceu e 
recitou versos desse livro encantador. 

Evolução do Jardim - O Jardim da Infância de Gabriel 
Prestes viveu com seu primitivo estilo até 1920. Nesse ano, a 
Lei n." 1750, que teve sua regulamentação no Decreto n." 3356, 
de 31 de maio de 1921, declarava em seu artigo n.O 72 que os 
Jardins da Infância destinados a ser o intermediário entre a fa- 
mília e a escola, iniciavam a educação física, intelectual e moral 
das crianças e se podiam instalar junto as escolas normais. Mais 
tarde, o Código de Educação, decreto n.O 5388, de 21 de abril de 
1933, dá-lhe maior amplitude, dizendo no artigo 213: Os Jardins 
da Infância serão formados de classes experimentais, destinadas 
a fornecer às crianças situações em que haja oportunidade a cada 
aluno de praticar auto-direção e auto-controle, de desenvolver 
a iniciativa e a invenção e de aprender a coordenar seus esfor- 
ços e interesses com os de seus companheiros. Artigo 214. No 
decurso de três anos denominadas graus devem os processos de 
educação ser orientados segundo os principias fundamentais se- 
guintes: 

a)  o interesse da criança deve ser o centro orientador do 
programa escolar; b) o programa dos vários graus deve ser orga- 
nizado por centros de interesse, projetos e outras formas de 
ensino globalizado; c) todo o aprendizado deve ser feito em 
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situação real, que propicie o desenvolvimento do senso de soli- 
dariedade e de cooperação social. 

Já então os Jardins da Infância funcionariam anexos aos 
grupos escolares e às escolas primárias, incorporados aos Insti- 
tutos de Educação e às Escolas Normais do Estado. 

Em 1950, com a criação do Serviço de Educação Pré-Primária 
da Secretaria da Educação, alarga-se o desenvolvimento dessas 
instituições, na Capital e no Interior do Estado. Do único Jar- 
dim da Infância que tivemos, uma modesta escola de preparató- 
rios, de 1896, evoluímos para estes números, em 1969 e seguintes 
anos: 

1969 - Estado - 1.316 classes com 36.227 alunos 
1970 - Estado - 1.316 classes com 35.800 alunos 

- Capital - 432 classes com 12.335 alunos 
- Interior - 861 classes com 23.445 a lun0~  

1971 - Estado - 1.454 classes com 40.034 alunos 
- Capital - 475 classes com 13.625 alunos 
- Interior - 979 classes com 26.400 alunos. 

Com relação a instituições pré-primárias particulares, temos 
o seguinte movimento. Note-se que as escolas desse tipo, nas esta- 
tísticas chamam-se liceus, escolas, externatos, colégios, não se po- 
dendo saber se são exclusivamente de cursos pré-primários, de 
outros também. 

As Delegacias de Ensino, da Capital acusam o seguinte: 

1,s Delegacia 
2 . ~  Delegacia 
3." Delegacia 
4.s Delegacia 
5.Oelegacia 
6.0 Delegacia 
7.5 Delegacia 
8 .P  Delegacia 

Total 

64 escolas 
130 escolas 
40 escolas 
28 escolas 
17 escolas 
17 escolas 
13 escolas 
35 escolas 

244 escolas 

Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 escolas 

Total Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  444 escolas 

Isto permite o cálculo de, aproximadamente, 6000 alunos do 
Interior e outros 6 ou 7 mil na Capital, nas escolas particulares, 
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o que perfaz um total geral de alunos dos estabelecimentos ofi- 
ciais e dos particulares de uns 52 ou 53 mil pré-primários matri- 
culados no Estado de São Paulo. Isto é, entretanto quase nada, 
em face dos 1300.000 pré-primários do Estado, crianças da faixa 
etária de 3 aos 7 anos, clientela desses cursos. 

Reininiscências - Registra a Poliantéia do 1." Centenário do 
Ensino Normal em São Paulo (1846-1946), algumas notas relativas 
ao Jardim da Infância, cujo prédio foi demolido por volta de 
1942. Com a sua demolição, destruiu-se uma das mais belas e 
originais construções escolares que tiveinos, com a artística ro- 
tunda, salão de 15 x 15 e em cujo âmbito se desenrolaram episó- 
dios marcantes na vida cultural de São Paulo. Aí se realizaram 
sessões solenes da Escola Normal, aí se fizeram provas de concurso 
para essa Escola e a Universidade de São Paulo, ai festas de 
formatura, aí sessões cívicas, ai centros de alistamento de volun- 
tários para a jornada de 32. Por esse Jardim passaram grandes 
figuras de nosso mundo político, literário, social e cultural, aí 
foram recebidos e falaram, para grandes auditórios, as expressões 
mais altas de nossa literatura, prosa ou poesia: Coelho Neto, Alber- 
to de Oliveira, Olavo Bilac, ou de foral João de Barros, ou da 
política, Wenceslau Brás, e do m~indo. o rei dos belgas, Albert,o I, 
a Rainha, o Príncipe. Ai dissertaram George Dumas, Piéron e 
tantos outros. 

Gabriel Prestes e seus colaboradores - Orientando os primeiros 
passos do Jardim da Infância, além do corpo docente já citado, 
a professora de trabalhos manuais, Rosina Nogueira Soares, co- 
nhecendo bem o alemão, traduziu dele tudo quanto achou de 
interessante no assunto, para a formação das futuras jardineiras. 
Ela que fora mestra de Jardim, na Bélgica, vulgarizou quanto de 
útil achou no campo de pedagogia do Kindergarten. 

O material froebeliano para o Jardim da Infância, veio todo 
dos Estados Unidos, por encomenda de Gabriel Prestes, inclusive 
um harmônio para as aulas de marchas e cantos. Os convites de 
professores para ele foram feitos nesta ordem: 

1.") Joana Grassi: 2:) Ana de Barros; 3.9) Isabel ~ r à d o .  
Para inspetora foi escolhida Dona Maria Ernestina Varela e para 
auxiliar da inspetora, a poesia Zalina Rolim, de que já falamos. 

Páginas de saudade - Na Poliantéia já citada, colhemos al- 
guns retalhos de reminiscências, de antigos colaboradores do Jar- 
dim. Disse o ex-aluno Paim Filho: "Embora inspirado na didática 
froebeliana e representando uma derradeira projeção do ciclo ro- 
mântico a imiscuir-se pelo século XX, já não era permitido que 
ali se utilizassem, para quaisquer fins dos formosos contos da 
"carochinha" que, no entanto fazem as delícias das criancas nos 
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longos serões de família, ao redor da lamparina crepitante de pe- 
tróleo. "Lembra depois o mesmo memorialista quanto teria o 
Jardiin, nesses cinqüenta anos de atividade (escrevia em 1946), 
contribuído para a educação artística da criança paulistana quan- 
to teria feito pelo aprimoramento de seus sentimentos." 

Mas há ainda, a assinalar, no espaço cultural do Jardim da 
Infância paulistano aí, no decurso de sua vida pitoresca e poética, 
uma menina, aluna do 1.5 período, revela, decidida vocação para 
o piano. Toca de ouvido quanto ouve. E embora menina, passa 
a ajudar Dona Joaninha (Joana Grassi) nas músicas das mar- 
chas. Aos cinco anos compõe uma valsa. Dá-lhe o nome de 
"Jardim da Infância" e a dedica ao Dr. Oscar Thompson, diretor 
da Escola Normal. Representa-se depois uma comediazinha: "Rles- 
tra de Música", em que toma parte a menina Guiomar Novais, 
era essa a extraordinária vocaçãol já no segundo período. Apa- 
rece vestida de maestro, cabeleira e sobrecasaca marron toca uma 
peça de Shumann "Melodia do Reino Encantado" e depois, "Ca- 
valinho de pau", do mesmo compositor. Agora o Jardim é sacudi- 
do por notável acontecimento: o próprio Presidente do Estado 
Dr. Bernardino de Campos vai visitá-lo e põe em alvoroço a casa 
das crianças. Falta a festa a nota patriótica, mas a menina Guio- 
mar Novais ainda se incumbe dessa parte, com o Hino Nacional 
de Gotschalk. 

Conclusão - O presente trabalho não se enquadra bem no 
âmbito de uma tese, a altura de um Congresso de História, como 
o de Campinas. Não pretende abrir novos rumos a um estudo. 
nem debater problemas históricos quaisquer. Não estabelece uma 
tese, nem quer provar uma verdade ou desfazer um erro. Trata-se 
apenas de um subsídio para a História do Ensino, em São Paulo, 
na esteira das contribuições valiosas que a essa história ofereceu 
o saudoso filho de Tatui e adotivo de Campinas, João Lourenco 
Rodrigues, com o seu "Um Retrospecto" - Alguns subsídios para 
a História Pragmática do Ensino Público de São Paulo e o "Livro 
Jubilar, ambos publicados em 1930. 

E com esse caráter de meros subsídios, arrola apenas um con- 
junto de informações sobre o Jardim da Infância de São Paulo, 
criado em 1896, graças ao esforço de um educador e parlamentar 
injustamente esquecido, o professor Gabriel Prestes que, ainda 
coincidência, realizou seus primeiros estudos em Campinas. 

Com o trabalho Augusto Guilherme Frederico Froebel em São 
Paulo, que oferecemos como contribuição ao Congresso de Histó- 
ria de Campinas, nada mais buscamos senão concorrer com o pouco 
de nosso conhecimento para a recordação do movimento de sin- 
gular relevo na História da Pedagogia, qual o iniciado e realizado 
por Frederico Froebel, quer corno fonte e inspiração da pedagogia 
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moderna, quer como expressão dos anseios a favor da educação 
popular, que se iniciou no Estado, com ao advento da República 
e em cuja liderança se alteiam as figuras de Caetano de Campos, 
Cesário Mota, Bernardino de Campos e outros. Restabelecendo 
a verdade histórica, como queria o mestre Feliciano de Oliveira, 
há um lugar de relevo nesse movimento, a favor de Gabriel Prestes. 
E esse lugar, que era reivindicamos para ele, ainda não lhe foi 
concedido. 

Se houver, pois, uma idéia a defender neste trabalho, essa 
é incluir no monumento dos grandes homens de nossa educação, 
no inicio da República, a figura singular e benemérita de Gabriel 
Prestes, com o titulo que lhe cabe de "Fundador do Jardim da 
Infância Paulista". 



A PRIMEIRA CUSTÓDIA FRANCTSCANA DO 
BRASIL 1584-1657 

Frei Venâncio Willeke 

INTRODUÇÁO 

Sobre a atividade missionária franciscana em terras de Santa 
Cruz entre 1500 e 1583, havia até há pouco tempo muita con- 
fusão, enchendo lendas e até mentiras históricas as lacunas deixa- 
das pelos cronistas da Ordem Seráfica. fi as pesquisas do saudo- 
so Frei Odulfo van der Vat, OFM, historiador escrupuloso e impar- 
cial, que devemos a visão clara do passado missionário e rigorosa 
separa~ão de lendas e fatos documentados ( I ) .  

O que durante o prazo acima pôde resistir a crítica histórica 
são os seguintes dados missiológicos franciscanos: 

1 )  Na companhia dos descobridores do Brasil vieram, em 
1500, sete franciscanos portugueses, sob a chefia do Guardião 
Frei Henrique Soares de Coimbra, OFM, sendo este o primeiro 
sacerdote a celebrar a Santa Missa e a pregar o evangelho em 
Porto Seguro, diante da tripulaçáo portuguesa e de alguns Índios 
Tupiniquim. Em seguida, todos os portugueses, exceto dois de- 
gredados, prosseguiram viagem para a Índia ( 2 ) .  

2.) A atividade missionária dos Franciscanos portugueses 
principiou por volta de 1516, em Porto Seguro, levando pelo menos 
dois anos. Foi quando ergueram a primeira igreja no Brasil dedi- 
cando-a a São Francisco de Assis. Tendo batizado algumas de- 
zenas de Tupiniquim, os dois frades anônimos foram mortos pelos 
Índios pagãos, em represália às desumanas explorações cometi- 
das pelos colonos portugueses. Tudo indica que nessa ocasião 
foi extinta toda a colônia lusitana de Porto Seguro. Os Jesuítas, 
que trinta e poucos anos depois do morticínio assumiram a cate- 

1.  Frei Odulfo van der Vat, OPM - Princjpios da Igreja no Brasil Pe- 
trópolis 1952 dedica os capitulas 1-11 (p&gs. 21-137) à rigorosa critica de 
autores antigos (citado Vat). 

2 .  Frei Venâncio Wílleke OFM Pfimórdios üa FFé no Brasil, in RiHGB 
vol. 287 pág. 502 ss. 
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quese, em Porto Seguro, elogiaram muito o sucesso missionário 
dos protomártires franciscanos do Brasil ( ') . 

3 . )  Mais ou menos em 1534, aparecem em Salvador da Bahia 
Frei Diogo de Borba e vários confrades franciscanos, desenvol- 
vendo porém atividade efémera visto que em breve seguiram 
viagem para outro destino (') . 

4 Franciscanos espanhóis, impedidos de seguir para o Pa- 
raguai, estabeleceram-se em Mbyaçá Santa Catarina, catequisando 
os Carijós, a partir de 1538. Foi ai  que o chefe da Missão, Frei 
Bernardo de Armenta, OFM fundou as primeiras escolas, reunin- 
do os moços e as mocinhas Carijós em dois internatos, para cada 
sexo um estabelecimento ('). 

5.") Cerca de 1548, chegaram dois franciscanos italianos a 
Porto Seguro. Procurando porém missionar outras tribos no  Sul 
baiano, um dos frades se afogou no rio que até hoje se chama 
"Rio do Frade". O outro missionário voltou para a Itália. 

6.") De 1558 a 1570, missionou, em Vila Velha do Espírito 
Santo, o ermitão espanhol Frei Pedro Palácios, simples irmão 
franciscano, provavelmente mandado por São Pedro de Alcántara. 
Além da vida eremitica e da catequese dos silvícolas, dedicou-se 
a difusão do culto mariano sob a invocacão de N. Senhora da Penha, 
cujo santuário lhe deve a existência (',). 

7.') Por volta de 1574, é ereta em Olinda (Pernambuco) uma 
fraternidade da Ordem Terceira regular de São Francisco, atri- 
buindo-se fundação a fundação a um religioso franciscano. 

8 Levado por ventos contrários chega a Pernambuco o 
franciscano português Frei Álvaro da Purificação. Exercendo o 
seu apostolado, em Olinda, conquista a simpatia do povo e recebe 
a oferta do recolhimento e da igreja de N. Senhora das Neves, 
pertencente a Ordem Terceira regular de São Francisco. Pedin- 
do aos Superiores de Portugal a devida licença para demorar no 

3. Vat págs. 21-43 - Frei Maniiel da Ilha, OFM Diri Antonii Brasiliae 
Custodiae enarratio seu relatlo manuscrito de 1621. fl. 286 (citado I lha) .  
Cartas Jesuiticas JII (Cartas. infomaçbes etc. do Pe. José Anehieta, S. J . )  
Rio de Janeiro 1931. pág. 312. - - Frei Antônio de Sta.  Maria Jaboatão. OFM 
Novo Orbe Seráfico Brasifiro, 2 vols. Ria de  Janeiro 1858/62 I, 1 pág. 11-15 
& 18-24 (citado Jabnatao). 

4. Jaboatão I, 1 pág. 48-55 & I. 2 pág. 24-26. - Vat, pág. 44-51. 
5 .  Vat pág. 64-84. Frei Venância Willeke, OFXNóbrega e seus precur- 

sores na Catequese in Nóbrega S. Paulo 1970 pág. 546s. 
6 .  Frei Venâncio Willeke, OFM Frei  Pedro P a k i o s ,  OFM in RIHGB 

"01. 286 pág. 26ss. - Frei Vicente do Salvador, OiWI História. do Brasil 1500- 
162i,  5.8 edição, São Paulo 1965, pág. 119  S. (citado Salvador). - Ilha fl. 
283" S. - Jaboatáo 1. 2 pág. 13 - Vat. pág. 156s. - Frei Basilio Roewer. 
OFM O Convento d a  Penha &o Espírito Santo, Petrópolis 1958. Grande parte 
desta obra t rata  de Frei Palácios. 
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Frei Antônio da Arrábida, O m r  - Bispo titular de Anemúria 
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Brasil e a vinda de alguns confrades,'Frei Álvaro recebe ordem 
de voltar ao Reino ('). 

9 . )  Entre 1583 e 1585, trabalham em Salvador e São Paulo 
duas turmas de Franciscanos espanhóis, sem deixarem resultados 
duradouros. 

Os nove grupos missionários de Franciscanos portugueses, 
espanhóis e italianos que propagaram a fé, em tempos e regiões 
diferentes do Brasil, não lograram estabelecer a Ordem Seráfica 
no Pais, visto lhes ter faltado um determinado plano e orienta- 
ção uniforme; sem a catequese pôde apontar sucessos duradouros 
a falta de continuidade, embora a culpa nem sempre coubesse 
aos missionários. 

1 .  A Fundacão da Custódia de Santo Antônio 

Presidindo, em 1584, ao capítulo da Província de Sto. Antõ- 
nio de Portugal, Frei Francisco Gonzaga, Superior Geral da Ordem 
Franciscana, recomendou aos padres capitulares o despacho fa- 
vorável de um requerimento de Jorge de Albuquerque Coelho, 
Governador de Pemambuco no sentido de obter Franciscanos 
portugueses para aquela capitania. Apesar de vir a petição apoia- 
da pelo próprio Rei Felipe 11, os capitulares como a uma se de- 
clararam contrários a uma fundação no Brasil alegando a pouca 
idade da Província de Sto. Antonio e o número reduzido de re- 
ligiosos. O Superior Geral não se deixou intimidar decretando a 
fundação de uma Custódia sob o titulo de Snto. Antônio nomean- 
do incontinenti a Frei Melchior de Santa Catarina Vasconcelos 
primeiro custódio do Brasil. O documento de nomeação ainda 
existente foi datado de Lisboa, a 13 de março de 1584. 

Prevenindo qualquer oposição futura da parte dos Francis- 
canos portugueses, Frei Francisco Gonzaga ameaçava, na bula 
de nomeação, com penas eclesiásticas a quem pretendesse estorvar 
a obra missionária e concedia plenos poderes ao Pe. Custódio per- 
mitindo-lhe ademais que recrutasse missionários de sua Província 
e de outras. Para melhor defesa dos interesse da nove1 custódia, 
Frei Melchior poderia em pessoa ou substituído por outro confra- 
de assistir aos capítulos provinciais de Portugal. Um breve pon- 
tifício de Xisto V despachado em 1586 garantia aos missionários 
poderes e privilégios excepcionais frustradas e consciente de sua 
responsabilidade, Frei Melchior preparou a expedição franciscana 

7 .  Frei Basílio Roewer, OFM A Ordem Franciseana no Brasil, Petrópolis 
1942 pág. 20 (citado: Rwiver-Brasil). - Vat. pág. 112s. 

8 .  Ilha £1.  272-v .  - Salvador pág. 298. - Jaboatão 1, 2 pág. 121-124. 
- Vat pág. 168ss. - Frei Venãncio Wilieke, OFM Frei iilelchior de Sta. 
Catarina Vasconcelos, OFDI in Vozes ano 65 (1961) p&g. 897-910. 



com todo esmero, obtendo entre outros favores do governo a cha- 
mada ordinária que visava a ajudar o culto divino mediante a 
oferta de farinha de trigo, azeite, cera e vinho de missa ("). Para 
a travessia do Oceano Atlântico recebia cada religioso 40$000 dos 
cofres públicos. 

Aos 12  de abril de 1585, chegaram a Olinda os sete francis- 
canos do primeiro grupa missionário, inclusive o Pe. Custódio, 
sendo nos primeiros dias hóspedes de Filipe Cavalcanti. Em se- 
guida, estabeleceram-se junto da Sta. Casa de Misericórdia de 
Olinda a cujaç enfermos prestavam os socorros espirituais. 

Ciente da chegada dos Franciscanos, Da. Maria da Rosa, ter- 
ciária franciscana regular ofereceu a Frei Melchior o convento 
e a igreja de N. Sra. das Neves. O Pe. Custódio de bom grado 
aceitou a generosa oferta, contanto que as recolhidas e órfás. até 
então abrigadas no convento, conseguissem antes um prédio ade- 
quado, ao que a doadora concordou. N a  festa de São Francisco, 
4 de outubro de 1585, ocuparam os Franciscanos o seu definitivo 
convento, hoje casa-mãe de todos os Frades Menores do Brasil. 
O documento da escritura oficial, datada de 27 de setembro de 
1585, esclarecia a Frei Melchior que a doadora já fizera oferta 
de seu recolhimento a vários provinciais franciscanos, sem que 
nenhum deles tivesse aceito, enquanto outras Ordens religiosas 
em vão haviam solicitado a vantajosa doação ("'). 

2 .  Apostolado 

Passados alguns meses de aclimacão que os franciscanos de- 
dicaram à cura d'almas em Olinda empreenderam eles a cate- 
quese dos índios da redondeza. O resultado não se fez esperar; 
pois, em 1586, Frei Melchior construíu perto do convento um 
internato para os indiozinhos que, devidamente instruídos na 
religião católica, algum dia serviriam de catequistas auxiliares 
entre seus patricios. O método dos catequistas juvenis emprega- 
do em Olinda fez escola nas demais missões fundadas em Per- 
nambuco e na Paraiba, posto que o internato fosse substituído 
por externatos. 

Para as vocações franciscanas que entrementes apareciam 
entre os colonos portugueses levantou Frei Melchior orientado 
pelo arquiteto Frei Francisco dos Santos, um noviciado rente 
ao convento olindense, tendo efetuado a primeira vestição trocou 
a farda militar pelo burel da. milícia seráfica. 
- 

9. A graça+ordinária foi. em 1590, estendida aos conventos de Salvador 
e Paraíba e posteriormente às novas fundações. 

10. Rower-Brasil pág. 26,  - Ilha £1. 272. - Jaboatáo I, 1 pág. 136 e 146. 



454 REVISTA DO IXSTITCTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

Publicando em 1587 a sua história franciscana, Frei Francisco 
Gonzaga já póde incluir nela os primeiros resultados da ativida- 
de missionária de seus súditos em Pernambuco ( I 1 ) .  

Mas, ao lado dos resultados, não faltavam os contratempos 
que olindenses inescrupulosos causavam aos franciscanos tentan- 
do aliciar os indiozinhos internados para escravizá-los. Neste intui- 
to, todos os meios inclusive as calúnias, foram empregados. Ainda 
que a verdade triunfasse, os missionários desistiram dos inter- 
natos nas fundações posteriores de Igaraçu e Paraíba limitando- 
se a externatos e abrindo pequenas residências franciscanas entre 
as tribos catequizadas enquanto as missões olindenses eram pe- 
riodicamente visitadas pelos abarés residentes no convento de Olin- 
da. Várias missões surgiram até longe de qualquer convento, p. 
ex.: Siri e Una, tratando-se nestes casos de tribos belicosas que 
o exército colonial em vão combatera (li). Pois, mesmo derrota- 
cios, esses sivilcolas não deixavam de embaraçar a vida e a ati- 
vidade dos colonos devastando-lhes as plantações e matando o 
gado e os vaqueiros. A influência da catequese em breve se paten- 
teou benéfica, transformando os lobos em mansos cordeiros. Onde 
falharia a arte bélica dos portugueses vence a doutrina pacífica 
dos mensageiros de Cristo (9. 

A vida missionária dos Franciscanos já tão cheia de renúncias 
e sacrifícios ainda foi mais atribulada pelas dissensões que apa- 
receram entre eles e os Jesuitas da Paraíba (1593) ; mas, os maiores 
desgostos lhes eram ocasionados pelos colonos e funcionárius pú- 
blicos que pela sua ganância e vida dissoluta dificultavam e pre- 
judicavam a boa marcha da catequese ("'). 

Quando Frei Melchior, em 1954, entregou o cargo custodial 
a seu sucessor Frei Leonardo de Jesus, a nove1 custódia contava 
conventos em Olinda, Salvador (1587), Igaraçu (1588), Paraiba 
(1589) e Vitória do Espírito Santo (1591) e as missões de Olinda, 
Itapissuma, Itamaracá, Ponta de Pedras, Siri, Tracunhaém, Una 
(PE), Assunção, Sto. Agostinho, Jacoca, Mangue, Joane, Praia, 
Almagra, Piragibe e Guiragibe (PB) . 

Ao acúmulo de trabalho representado por tantas fundações 
não correspondia o número de religiosos que entrementes havia 
vindo da Europa e da própria colônia. Nestas condições não admira 
que a custódia procurasse, em primeiro lugar ocupar bem todos os 
postos declinando novos encargos. De fato, Frei Leonardo aceitou 

11. Francisco Gonzaga, OFM De Origine Serayhicae Religionis e jusque 
~~rogressibus. Roma 1587, págs. 1359, 1361. - Frei Venáncia Willeke. OFM 
h Prawe adotada pelos Franriseanos nas Missões entre os indior 1585-1619, 
in Vozes ano 57, (1963) pág. 270-278. 

12 .  Ilha fls. 291-295. - Jaboatão I, 2 pág. 201. 
13. Jaboatão I, 2. pág. 169 e 366. 
14. Ilha, fl. 302-311v. 
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apenas a nova missão de Porto de Pedras em Alagoas e seu sucessor 
imediato, Frei Brás de São Jerônimo, em 1596, fundou um curso 
de estudos superiores para formação dos clérigos franciscanos 
de Olinda. 

Vindo em 1603, o novo custódio Frei Antonio da Estrela expõe 
ao governo de Madri a situação da custódia. Instado pelo gover- 
nador Diogo Botelho, Frei Antônio afirmava no relatório que não 
podia atender as ordens do governador no sentido de aceitar novas 
missôes entre os Potiguaras se não fosse remediado imediata- 
mente um abuso que entrara na custódia brasileira; pois, mais 
de doze missionários haviam conseguido a sua transferência para 
Portugal, por intermédio de amigos de certa influência, enquanto 
o próprio custódio, em vez de oito ou dez missionários, acabava de 
receber apenas dois de Portugal (I '). 

O enérgico protesto de Frei Antonio da Estrela parece ter 
surtido efeito, pois em breve destacou vários missionários entre 
os Potiguaras, sendo um dos superiores de Aldeias Frei Vicente do 
Salvador, autor da "Crônica da Custódia do Brasil" (1617) e 
da "História do Brasil" (1627). 

Assim como em Olinda, os franciscanos encontraram tam- 
bém na Bahia um vasto campo de catequese entre os silvícolas. 
E2tretant0, a autoridade eclesiástica e civil, reunida na pessoa 
de Dom Antônio Barreiros, apresentou certas dúvidas quanto aos 
privilégios pontificios e reais, de cuja confirmação iria depender 
a obra catequética franciscana. O fato é que antes da segunda 
metade do século XVII, a custódia não aceitou missóes bahianas. 

Sobre a catequese exercida pelos fracniscanos de Vitória não 
há detalhes, constando apenas que a obra de Frei Pedro Palácios, 
22 anos após a morte deste, floresceu de novo entre as tribos vi- 
zinhas ("'). 

Reassumindo em 1606 o governo custodial, Frei Leonardo de 
Jesus procedeu a fundação de três conventos: Ipojuca, Recife, 
Rio de Janeiro, nomeando primeiro superior deste último a Frei 
Vicente do Salvador. 

Entretanto, mais que as novas fundações interessava ao go- 
verno da Custódia de sto. Antônio a disciplina regular, segundo 
esclarecem os estatutos elaborados pela junta custodial em outu- 
bro de 1606 e aprovados pelo capítulo provincial de julho de 1607. 
A partir desta data, rareiam as notícias sobre as missóes. 

Criada a prefeitura apostólica de Pernambuco e nomeado o 
primeiro prelado em 1616, tiveram os franciscanos ordem de entre- 

1 Archivo General de Simancas./Secretarias Generales. cód. 1488,/ Cartas 
de 1603-1605, fl. 64s rnanuscr. - Salvador pág. 343. - As cartas seguiam 
para a Cõrte de Madri porque Portugal se achava sob a coroa de Espanha. 

16 .  Raewer-Brasil. págs. 31 e 72. 
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gar ao Ordinário as missões dessa circunscrição eclesiástica, as 
quais até então haviam sido "Independentes do Ordinário quanto 
ao espiritual e ainda dos governadores em coisas temporais, por 
privilégios reais e breves pontifícios ( I 7 ) .  

Uma vez baixada a ordem, os próprios franciscanos insistiram 
na entrega, dando-se esta apenas em 1619 ('9 e sendo os religiosos 
substituídos pelo clero secular. Estranhando a seus novos pasto- 
res e não se podendo acostumar ao regime diferente, muitos aldea- 
dos fugiram para as selvas. Foi quando se recorreu novamente 
aos frades menores com recomendações especiais d'El-Rei; mas, 
estes, uma vez livres de inúmeros desgostos e perseguições, recusa- 
ram-se a voltar ( I e ) ,  sendo então revezados pelos missionários de 
outras Ordens. 

No decorrer dos anos, haviam os Franciscanos missionado mais 
de trinta aldeias entre a Paraíba e as Alagoas, aqui entre os 
Caetés de Porto de Pedras (1597), constituindo a catequese a 
meta principal. A s  aldeias dé Assunção, Una, Jacoca, os três cen- 
tros missionários anônimos entre os Potiguaras aceitos depois de 
1603 e Porto de Pedras contavam cada qual quatro religiosos. 
Assim no tempo de maior florescimento, deve ter havido 50 a 60 
missionários entre os índios ( ? O ) .  

O resultado da catequese é brevemente apontado por Frei 
Vicente do Salvador "doutrinando-os e batizando os enfermos que 
estavam in extremis que foram mais de sete mil, fora as crianças 
e adultos catecúmenos que foram 45.000, como consta dos livros 
dos batizados, enquanto os tivemos a nosso cargo" (?I). 

Acrescenta Frei Manuel da Ilha que, durante as epidemias, 
nenhum enfermo morria sem ter recebido os sacramentos e refe- 
rindose ao resultado geral das missões franciscanas afirma que 
muitos milhares de almas foram convertidas a fé católica ( a ) .  

Entretanto, a custódia de Sto. Antônio não abandonou por 
completo a catequese entre os índios; pois, em 1624, seguiu uma 
de Olinda para Fortaleza, São Luis e Belém a fim de introduzir 
os confrades missionários recém-vindos de Portugal, e destinados 
ao novo comissariado do Grão Pará ). 

17. Jaboatão I, 2 pág. 363s.  
18. Arquivo Provincial dos Franciscanos (Recife) I ,  1 fi. 219 (rnanuscp). 
19. Serafim Leite, S. 3. Histósla da C m p h i a  de Jesus no Brasil Lisboa 

1938 I11 pág. 346. 
20. Ilha fls. 292v, 293-294v, 296". 
21. Salvador pág. 344. 
22. Ilha fl. 311. 
23. Salvador p&g. 456. ??rei Venãncio Willeke, OFM Frei Cristóvão de 

Lisboa in RiHGB vol. 289 p6gs. 112-136. 



3 .  Desenvolvimento da Custódia e revezes 

Um dos cuidados principais de Frei Melchior foi de garantir 
a custódia uma existência segura, abrindo por isso o noviciado 
em Olinda, já em 1586, e destinando-lhe um prédio especial rente 
ao convento. No mesmo sentido, Frei Brás de São Jerônimo, em 
1596, organizou os estudos superiores, no mesmo convento 01in- 
dense, embora alguns religiosos considerassem os estudos e o novi- 
ciado incompatíveis numa só casa de formação. Mas anos depois, 
o capitulo aprovou a medida tomada por Frei Brás. 

Na escolha dos terrenos destinados a construção dos conventos, 
Frei Melchior gostava de ir pessoalmente examinar as condições, 
in loco. Hoje podemos afirmar que o Pe. Custódio se saiu sempre 
bem, particularmente porém na Bahia onde, no chamado Calvário, 
já havia uma igreja e um pequeno convento que em 1587 foram 
eferecidos aos franciscanos ( ' .I) .  Não se agradando da localiza- 
ção Frei Melchior declinou a oferta optando pelo local do con- 
vento atual, enquanto o Calvário passou a ser ocupado pelos Car- 
melitas ('j). 

Em 1590, o mesmo alvará que concedia a ordinária aos con- 
ventos de Salvador e Paraíba proibia a fundação de novos con- 
ventos. Talvez seja este um dos motivos por que Frei Melchior 
em seguida fundou apenas um convento em Vitória (1591), en- 
quanto os cariocas que haviam oferecido um terreno para uma 
fundação nova foram protelados até 1606. Outrossim, ao governo 
colonial não constava a fundação do convento de Igaraçu; 
de Igaraçu; pois, concedeu a ordinária apenas aos três con- 
ventos de Olinda, Salvador e Paraiba não permitindo a construção 
de novos conventos afora os três existentes. N a  realidade havia 
porém quatro conventos (?". 

Além dos conventos até agora citados, a custódia, no decorrer 
do século XVII, teve as seguintes fundações: São Francisco do 
Conde-BA (1629) Sirinhaém-PE (1630), São Paulo e Santos (1639), 
Cassarebu-RT, e Paraguassu-BA (1649), Caim-BA, Vila Velha-ES 
e Angra dos Reis-RJ (1650), Itanhaém-SP (1655), São Cristóvão- 
SE (1657). O primeiro impulso para fundação de algum convento 
partia em geral da população das respectivas vila6 e povoados, 
cujos habitantes desde Portugal estavam familiarizados com os 

24. Jaboatão Ií pág. 53s. 

25. Vat capítulo VI11 - Pedro Caimon Hisi6Ra. do Brasil, Ria 1959, pág. 
417 cita Frei Antónia da Ilha como representante de Frei Melchior, enquanto 
este em pessoa examinou as condiçóes, em Salvador. Engana-se também o 
autor afirmando terem os franciscanos aceito a igreja existente em Salvador. 
NBo vale o recurso ao Livro dos GnardiHes do Conx.ento de S. Francisco da 
m a ,  Bahia 1943 por ter sido escrito, mais de século depois da fundação do 
convento. 
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filhos de São Francisco desejando tê-los também n a  Brasil como 
guias espirituais (?'). 

Em 1614, deu-se um acontecimento de suma imprtância para 
a custódia de Sto. Antônio, recebendo o custódio recém-eleito, 
Frei Vicente do Salvador, o privilégio de realizar capítulos no 
Brasil e ocupar todos os cargos exceto do custódio cuja eleição se 
reservava a provincia-mãe de Lisboa. Dadas as comunicações di- 
fíceis e demoradas entre o Reino e o Brasil-colónia (ida e volta: 
seis meses) a concessão do privilégio representava considerável 
alívio e o primeiro passo para a completa independência da custó- 
dia brasileira. De fato, já em 1617, o governo colonial ponderava 
a elevação da custódia a categoria de província autônoma para 
de futuro se concentrarem os cuidados no comissariado francis- 
cano a ser criado no Grão Pará ("). Tal plano deixou de se reali- 
zar, em virtude da guerra holandesa até 1657. 

A invasão holandesa na Bahia (1624-1625) e em Pernambuco 
(1630-1654) trouxe duas provações para a custódia franciscana. 
A igreja e o convento de São Francisco da Bahia passaram um 
ano em poder dos calvinistas, ficando desalojada e dispersa a 
numerosa comunidade. Frei Vicente do Salvador, na qualidade 
de testemunha ocular, pinta os horrores da guerra ('q. 

Pior que n a  Bahia tornou-se a situação em Periiambuco e 
na Paraiba, onde a partir de 1630, todos os conventos cairam nas 
mãos dos invasores. Mais de 40 franciscanos foram desterrados, 
em fins de 1639 ou começos de 1640, perecendo quase todos no 
exílio; alguns foram até trucidados enquanto se entregavam ao 
culto áivino. O convento de Olinda sofreu em particular a fúria 
dos calvinistas, durante o incêndio dessa cidade. 

Logo no inicio da invasão holandesa, o Pe. Custódio Frei Anto- 
nio dos Anjos mandou os estudantes da Ordem para Salvador, 
transferindo para lá também a sede da custódia, embora pro- 
visoriamente. 

Enquanto os Franciscanos conseguiram escapar à prisão exer- 
ceram a cura d'almas, visto que muitas paróquias se achavam 
destituídas de clero; outros serviam de capelães militares, parti- 
cularmente no forte de Nazaré onde havia uma comunidade re- 
ligiosa. Frei Manuel da Piedade, filho e guardião de Olinda, acom- 
panhou o exército até Cabedelo-PB animando os soldados e sacra- 
mentando os feridos até que ele mesmo sucumbiu aos golpes de 
uma alabarda holandesa, aos 18 de dezembro de 1631. 

27.  No século XVIII, já expulsos os Jesuitas e restringidas a s  outras 
Ordens religiosas do Brasil. os franciscanos tiveram convite de fundarem con- 
ventos em Natal-Pm. Aquirás e Canindé-CE, Oeiras-PI etc. Mas o governo 
colonial, desde há muito. negava as licenças. 

28. Barão de Studart Dorumentos para a História do Brasil Fortalem 
1904. toma I. pág. 129. 

29.  Salvador, págs. 436-494. 
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O custódio Frei Cosme de São Damião, querendo realizar a 
visita canônica dos confrades de Pernambuco e da Paraíba, foi 
preso pelos batavos em 1636. Condenado ao exilio, embarcou com 
os tripulantes holandeses, que muito o maltrataram. Rompendo 
uma epidemia a bordo, o frade pagou o mal sofrido tratando a 
seus inimigos gratuitos com todo o carinho. A tanta caridade 
cristã os marujos não puderam resistir soltando o prisioneiro a 
altura de Itapuã-BA. 

Os filhos de São Francisco estiveram presentes em todo o 
movimento da  restauração desde as primícias da  insurreição per- 
nambucana de Ipojuca, aos 17 de junho de 1645, até as batalhas 
dos Guararapes. Não admira, pois, que n a  capitulação dos holan- 
deses, em 1654, o custódio Frei Daniel de São Francisco tivesse 
convite de entrar no  Recife a frente do exército brasileiro, rece- 
bendo a justa homenagem por todos os serviços relevantes que os 
franciscanos haviam prestado, durante a chamada "Guerra divi- 
na" . 

Expulsos os holandeses do Brasil, os conventos levaram muitos 
anos até que todo se restauraram e conseguiram normalizar a 
vida claustral e as atividades apostólicas. 

Enquanto os conventos do extremo Norte da Custódia ficaram 
ocupados pelos invasores batavos, os custódios aproveitaram a 
relativa calma, no centro e sul do pais estendendo as fundações, 
da Bahia até São Paulo, e recrutando também vocações nas res- 
pectivas regiões. Destarte, encheram aos poucos as sensíveis la- 
cunas abertas pelo exilio de 40 frades, vitimas da perseguição 
calvinista. 

4 .  Independência da custódia e ereção da Província 

No meio dos distúrbios da guerra holandesa, em 1647, a custó- 
dia de Sto. Antonio recebeu a sua independência da província-mãe 
seguindo-se a ereção da província autônoma, em 1657. Embora 
a província portuguesa tentasse frustrar a concessão de tal prer- 
rogativa, a Sta. Sé manteve a sua decisão assás ponderada e 
fundada. 

Os motivos que levaram a custódia a pleitear a independência 
foram estes: 1) As comunicações difíceis e demoradas entre o 
Brasil e Portugal; 2) A dificuldade dos custódios vindos de Por- 
tugal se ambientarem no Brasil; 3) A continuidade do governo 
custodial prejudicada com a retirada dos ex-custódios imediatos 

30. Frei Venãncio Willeke, OFX Con\-cnto de Sto. Antônio de Ipojura 
in Revista. do PHAN, Rio 1956 n.u 13. separata págs. 25-29. - Frei Bonifácio 
Miieller. OFM Origem e Desenvolvimento da Prorincia de Sto. Antônio do 
Brasil in Prorineia de Sta Antõnio do Brasil 1657-1957, - Recife, 1957, págs. 
83-104. 
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para Portugal; 4) A dificuldade que o governo provincial dos 
franciscanos de Portugal achava em julgar e resolver os proble- 
mas da custódia. 

Tão Justas razões não podiam deixar de merecer a atenção 
da Sta. Sé (j'). Entretanto a nova provincia brasileira não podia 
de todo separar-se de Portugal enquanto o Brasil continuava co- 
lônia portuguêsa. Assim todos os negócios com Roma e com o 
governo eram encaminhados para Lisboa, onde havia um procura- 
dor geral franciscano do Brasil. De certo era no interesse do Reino 
que também a província brasileira ainda continuava a receber 
vocações franciscanas de Portugal, prevenindo-se destarte contra 
qualquer movimento de independência política nos próprios con- 
ventos da colônia. 

Ainda que se procedesse a ereção da provincia brasileira autó- 
noma, não se negava com esse passo imenso trabalho prestado 
pelos franciscanos portugueses, tanto no campo da catequese como 
da cultura, quer antes quer depois da criação da província bra- 
sileira. Também não se pode pór dúvida que durante os 72 anos 
de existência da custódia reinava ótima disciplina regular em 
todos os conventos e que as missões entre os índios nunca mais 
alcançaram o auge do primeiro florescimento de 1585-1619, As 
numerosas biografias de custódias e outros religiosos que Jaboatão 
incluiu no seu "Orbe Seráfico" dão testemunho da vida regular 
florescente. Por outra, o6 franciscanos não teriam suportado os 
múltiplos sacrifícios da vida missionária e da guerra holandesa se 
lhes faltasse o espírito profundamente religioso. 

A pobreza franciscana aparecia até nas formas primitivas 
dos conventos, conforme hoje ainda se verifica no de Ipojuca e 
num painel da autoria de Frans Post (século XVII) que repro- 
duz o convento de Igaraçu. destacando-se ambos pela simplicida- 
de. Já nos primórdios da custódia de Sto. Antonio, a arquitetura 
franciscana adaptava-se às exigências da colónia, sendo as plan- 
tas elaboradas in loco pelo arquiteto Frei Francisco dos Santos, 
enquanto outras Ordens como p. ex.: os Jesuítas recebiam as 
plantas minuciosamente traçadas na Europa. Ao mesmo Frei Fran- 
cisco dos Santos se devem também as primeiras imagens de barro 
cozido, expostas nas igrejas franciscanas da custódia (.;'). 

31. Jaboatão I, 1 pág. 230. 
32. Rodrigo M. F. de Andrade Artistas, Coloniais, Rio 1958, págs. 15-19, 

AS referências que o autor faz a Frei Francisco dos Santos a partir de 1649, 
dizem respeito a outro fi-anciscano do mesmo nome. visto que o piimeiro, após 
n seu custodiato de 1609 a 1612. voltoii definitivamente oarn Portueal íCf. . ~~- - 
~aboatão  I, 1 pág. 228 e 2361, onde faleceu em 1625, enquanto o >eg&io 
portador deste nome, ainda em 1660. era guardião e em 1670 morador no 
convento de Saivador (Cf. Arquiva Pravinclal dos Franciscanos do Recife XXXI 
e Jaboatáo I. 1 pág. 265) quando Frei Francisco dos Santos I deveria ter 
tido cem, respectivamente 110 anos de idade, caso se tratasse de um mesnio 
franciscano. pois, em 1585, chegara ao Brasil, j& sendo sacerdote. 
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Embora a dura vida missionária não desse margem a ativi- 
dades literárias merecem menção as obras já citadas de Frei Vi- 
cente do Salvador e o "Catecismo para o gentio do Brasil" como 
ainda "Ritos, Costumes, Trajes e Povoações destas Gentes" da 
autoria de Frei Francisco do Rosário, provavelmente perdidos na 
guerra holandesa. Também outros manuscritos terão desapareci- 
do ou em conseqüência da invasão batava ou da paulatina supres- 
são da Ordem, a partir da perseguicão pombalina até a extinção 
quase total durante o império de Pedro 11. 

EPÍLOGO 

Acabamos de apresentar o resumo histórico da custódia fran- 
ciscana de Sto. Antônio, particularmente sob o aspecto das mis- 
sões, por ter sido este o apostolado mais meritório e tão funda- 
mental para o futuro do Brasil. Infelizmente os filhos de São 
Francisco escreveram a sua história missionária na areia. Mas 
longe de nos conformarmos com os poucos documentos ainda exis- 
tentes no Brasil, cumpre recorrer aos arquivos da Península ibé- 
rica, onde o pesquisador é surpreendido pro muitos originais dos 
quais aqui nem fazemos idáia. Eis uma cópia, cujo original se 
acha no Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Lisboa figu- 
rando provavelmente como documento mais antigo existente sobre 
o convento de Sto. Antonio da Paraíba: 

I .  Provisão da Ordinária da Paraiba 

Eu E1 Rei faço saber aos que este alvará virem que havendo 
respeito aos Padres da Custódia de Sto. Antônio das partes do 
Brasil terem fundado nelas três mosteiros um na cidade do Salva- 
dor da Bahia de Todos os Santos outro em Pernambuco e outro 
na Paraíba e estareme neles trinta religosos e o mosteiro de Per- 
nambuco somente ter por ordinária duas arrobas de cera, um 
quarto de azeite e uma pipa de vinho e um quarto de farinha, 
cada ano e os outros dois não terem coisa alguma hei por bem se 
fazer esmola a cada um dos outros dois mosteiros que estão na 
dita cidade do Salvador e em Paraíba doutras duas arrobas de 
cera, um quarto de azeite e uma pipa de vinho para o culto divino 
e necessidades dos Padres deles e que Ihes seja tudo comprado 
nas ditas partes à custa de minha fazenda pelo mando ao meu 
feitor ou almoxarife da Capitania da Paraiba que ora é e ao diante 
por que de qualquer dinheiro que tiver de seu recebimento compre 
as ditas duas arrobas de cera um quarto de azeite e uma pipa de 
vinho e de vinte e um dias do mês de novembro do ano passado 
de quinhentos e noventa em diante em que fiz esta esmola aos 
ditos Padres lhes dê cada ano as ditas coisas e ihes faça o paga- 
mento delas por este o alvará sem mais outra provisão e pelo 
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treslado dele que será registrado no livro de sua despesa pelo 
escrivão de seu cargo com conhecimento dos ditos Padres e assen- 
to do dito escrivão do que despender nas ditas coisas. Mando que 
lhe seja levada em conta a quantia que nisso montar a qual esmola 
Ihes assim faço (SI. 14) com declaração que nas ditas partes do 
Brasil se não fará mais outro mosteiro da dita Ordem que os 
três neste alvará declarados que já são feitos. E outro tal (?) 
alvará como este mandei passar aos Padres do mosteiro da cidade 
do Salvador na Bahia e de Todos os Santos para por ele haverem 
também out'ra tanta esmola e este hei por bem que valha como 
carta e que não passe pela chancelaria sem embargo das ordena- 
ções do segundo livro em contrário. Manuel Marques o fez em 
Lisboa a dez de janeiro de mil quinhentos e noventa. 

Pedro de Paiva o fez escrever 
Rei e guarda. 

SI. 15 

Nos livros da fazenda d'El Rei nosso senhor no registro do 
alvará de que a postila atrás faz menção fica posta a verba que 
ela requer em Lisboa a 29 de maio de mil quinhentos e noventa. 

Pedro de Paiva 

Fonte: Arqiiivo Nacional da Torre do Tombo de Lisboa, Sto. Antônio 
<lua Capiichos março 18, fls. 13-15. 

O dociimento desconhece a existência da Convento de Sto. Antbnia de 
Igai-a~ii-PE fundada em 1388. O citado mosteiro dc Pernambuco vem a ser 
o de Olinda. 

1 1  Fundação do Convento de N. P. São Francisco da Cidade 
de São Paulo ("') 

?3 o convento de Nosso Pai São Francisco da Cidade de São 
Paulo um dos primeiros e mais antigos desta Provincia da Ima- 
culada Conceição do Rio de Janeiro, porque teve a fundação em 
aquele mesmo tempo, em que esta Provincia era ainda Custódia 
subordinada a Provincia de Sto. Antônio de Portugal e o Custódio 
que aceitou esta casa em o capitulo custodial que se celebrou 
no convento de N. P. São Francisco da Bahia foi o Pe. Pregador 
Frei Manuel de Sta Maria, filho da Província de Sto. Antônio 
de Portugal e o primeiro Prelado para esta casa se elegeu neste 
Capítulo com o titulo de vigário in cápite e o votado em capitulo 
foi o Pe. Pregador e Leitor Frei Francisco dos Santos ("), o qual 

33. Este documento histórico se  acha no arquivo provincial, instalado 
no convento de S. Francisco de São Paulo, datando de fins do século XVII. 
Omitimos o principio por tratar  da custódia. e o fim dedicado a alguns are- 
ligiosos de virtude e fama de  santidade^. (Pasta «Convento de Sáa Paulo»). 

34.  Trata-se aqui de Frei Francisco dos Santos 11. Cf. nota 32. 
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estando no Rio de Janeiro partiu aos 18 de dezembro de 1639 
chegando a esta vila de São Paulo aos 5 de janeiro do ano seguin- 
te com os religiosos que por tábua lhe foram dados e se recolheram 
em umas casas que estavam de frente da ermida de Sto. Antonio 
em a qual iam dizer missa, administrar os sacramentos da Sagra- 
da Comunhão, nas quais casas estiveram até vésperas de Sto. 
Antônio em cujo dia se passaram para o recolhimento que já 
neste sitio estava feito pela grande diligência do Custódio Frei 
Manuel de Sta. Maria e da muita ajuda que para isto deram os 
moradores de tal sorte que, começando-se aos 27 dias do mês de 
abril do sobredito ano; aos 12 de junho já estava capaz para os 
religiosos se passar para ela e o passarem-se neste dia suponho 
que foi a razão que tiveram para lhe darem o título de Convento 
de Sto. Antonio. 

Este dito primeiro Prelado do recolhimento com o titulo de 
Sto. Antônio se foi para Portugal tratar de vários negócios da Câ- 
mara acerca da expulsãd dos Padres da Companhia por cuja causa 
foi eleito o Padre Pregrado Frei Francisco de Coimbra, sendo Custó- 
dio o Pe. Frei Francisco das Neves o qual mudou a casa do sitio 
em que [se achava] contra o parecer de toda a comunidade e da 
Câmara e vila por ser o sítio exposto às inclemências do tempo 
e falto de água que não se achou. no qual sitio a mandou fazer 
seu antecessor. Esta mudança se fez, no fim do ano de 1642 
pela Câmara sendo Juiz o Síndico Paula do Amaral, assistindo o 
Capitão mor Gaspar de Souza Uchoa e o Ouvidor Baltazar Alves 
Chaves os quais, por ordem do Governador Geral Antonio Teles 
da Silva. vieram da Bahia eovernar esta vila. em novembro de 
1642. 

Nos seguintes anos se foi continuando a obra do convento 
novo no sitio em que hoje se acha até que no tempo do Pe. 
Guardião Frei Luis do Rosário se passaram do convento velho 
de Sto. Antonio para este convento novo de Nosso Pai São Fran- 
cisco, em dia das Chagas de Nosso Pai que esta suponho devia 
ser a razão de mudarem o titulo do Convento de Sto Antonio 
em Convento de N. P. São Francisco, no qual dia se disse a pri- 
meira missa, cantada pelo Padre Frei Manuel dos Mártires, Comis- 
sário destas casas do Sul, e pregou o dito Pe. Guardião Frei Luís 
do Rosário, com grande aceitação, o qual por ir ao capítulo, tomou 
posse da sobredita casa o Pe. Presidente Frei Manuel de São José, 
em 19 de setembro de 1647. 

Chegou o sobredito Guardião Frei Luis do Rosário ao Rio de 
Janeiro onde soube ser falecido o Custódio Frei Bento de Sta. 
Catarina por cuja causa, passados três meses e meio, tornou para 
este convento a governá-lo como Guardião que era. E no ano se- 
guinte de 1648, aos 20 dias de março, chegou a este convento de 
São Paulo o treslado autêntico da separação desta Custódia da 
referida acima. 
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Ao depois da ereção desta Custódia em Província, neste con- 
vento de N. P. São Francisco da Cidade de São Paulo se conti- 
nuaram sempre estudos de filosofia e teologia cujo tempo e era 
se poderá colhêr dos livros do arquivo do Rio de Janeiro. 

Neste convento se acha sita uma capela cujo arco está na 
parede da nossa Igreja, a qual pertence a Ordem Terceira da 
Penitência onde se fazem com muita edificação e aproveitamento 
todos os exercícios espirituais. Está ornada com todo o primor. 
E de haver Terceiros neste convento consta do livro do arquivo 
deste convento que, sendo o Pe. Frei João de São Francisco co- 
missário no ano de 1676, principiaram os Irmãos Terceiros a fazer 
a sua capela pZ) .  

35. As  primitivas capelas da Ordem Terceira ligadas 2s igrejas dos 
Franciscanos por meia de um arco foram, na decorrer dos séculos, Substituídas 
por igrejas mais espaçosas, conservando-se porém a s  capelas originais, ao 
lado destas, no Rio de Janeiro e no Recife. - A primeira noticia da projetada 
fundação do convento de São Paulo remonta a Frei Vicente do Salvador, 
OFM História do Brasil, São Paulo 1965, pág. 114. - Cf. Frei Basilio Roewer, 
OFM Pbpinas de Histjria Francisetina no Brasil, Petrópalis, 1957, pág. 74%. 



POEMA DA INDEPENDENCIA 

Paulo Bomfim 

Aqui em chãos de Setembro 
Há um príncipe e sua espada 
Desembainhada no tempo, 
Há um príncipe e seu cavalo 
Galgando serras selvagens, 
Serras-potros corcoveando 
Com crinas de mata virgem 
E cascos brancos de espuma. 

Aqui em chãos de Setembro 
Há um príncipe e seu destino, 
E a História se faz planalto 
E um sangue forte percorre 
As artérias do Ipiranga, 
Sangue moço, sangue audaz 
Gritando um grito de vida, 
Um brado de independência 
Que é vitória sobre a morte. 

Aqui em chãos de Setembro 
-4 cidade está de joelhos. 
Mortos e vivos se unem 
Na eterna oracão da terra, 
E a cruz do velho colégio, 
Torna-se a cruz dos caminhos 
Sonhados por bandeirantes, 
Torna-se a cruz de uma espada 
Empunhada por Dom Pedro 
Primeiro em nossa lembrança, 
Na gratidão, na saudade 
Da grande Pátria ancestral. 
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Aqui em chãos de Setembro, 
Oramos pelo Brasil, 
Evocamos nossos mortos, 
Cultuamos nossos heróis 
E entregamos ao futuro 
A força de nossa Fé, 
O sol místico que nasce 
Das manhãs de nossa História, 
O grito que se repete 
Do príncipe e imperador, 
A palavra Ifidependência 
Livre e forte ressoando 
Como um brado de protesto 
Entre os caminhos do tempo, 
Sobre o silêncio da morte. 

Sete fadas, sete luas 
Montam guarda a sete dias 
Por onde vem caminhando 
O príncipe cavaleiro 
E sua espada encantada, 
O imperador e o destino 
Criando outros destinos 
Entre as estrelas que crescem 
Aqui em chãos de Setembro. 



ANTONIO CONSELHEIRO, O 
DE «OS SERTOES)) 

MÍSTTCO 

Jorge Bertolaso Stella 

1. Os Sertões, de Euclides da Cunha, tem sido estudado sob 
vários aspectos por pesquisadores e críticos de alto valor ('1. 

Os Sertões são António Conselheiro. 
A obra é um monumeilto. 
A nossa literatura e a nossa história têm muito a. colher 

dessa mina inesgotável. 
É uma obra destinada a não desaparecer. 
Quanto mais se avança para a frente, tanto mais se lê com 

interesse e aproveitamento esse arquivo precioso de uma parte 
da nossa história empolgante e triste. 

2 .  O meu propósito, nestas linhas despretensiosas, é focalizar 
ligeiramente Antônio Conselheiro, colocando-o a par de alguns 
místicos da história religiosa. 

Personagem complexo. 
Aqueles que o descrevem não o conheceram pessoalmente e 

utilizaram-se de fontes apresentadas por outros. 
Quero, de modo especial, ocupar-me da parte positiva e não 

negativa de Antonio Conselheiro, mesmo porque este artigo não 
comporta um estudo de extensão e de profundidade como seria 
preciso, sob o aspecto critico. 

Esta figura estranha, perseguida e combatida, de quem não 
se fala, porque aqueles que o poderiam fazer emudeceram pela 
morte, é marcada com termos que a reduzem a trapo, como "pa- 
ranóico". "famigerado", "bárbaro", "fanático", "louco" e outros. 
Porém, examinada sob um certo ângulo, apresenta-se ao meu espi- 
rito como digna de estudo e de simpatia. 

Que é um místico? 
Místicos os há de várias espécies. 
Uns são extaticos, contemplativos, recolhidos, outros irrequie- 

tos, excitados, confinando, as vezes, com os fanáticos, como no 
-- 

1. Olirnpio d e  Souza Andrade. História e Interpretaçáo de Os Sertões. 
São Paiilo. 1966. 
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caso do apóstolo Paulo, antes da sua conversão, quando era judeu 
ardoroso e perseguidor dos cristãos. 

O místico deve ser estudado dentro da sua época e do seu 
ambiente. Tirá-lo daí é desfigurá-lo e, mais do que isso, é não 
compreendê-lo. 

Sob a pecha de "fanático", e por isso pernicioso, António Con- 
selheiro tem passado de boca em boca. 

Porém, fanático é também o indivíduo de convicção profunda. 
Nada o demove do seu ideal, embora perseguido, mal interpretado, 
expulso ou condenado a fogueira. 

Um dia Spinosa fora intimado a comparecer perante uma 
comissão austera de judeus, acusado de ateísmo. Ele, firme nas 
suas convicçóes, fora expulso da Gremiaçáo. No entanto, Renan, 
num discurso que se tornou célebre, referiu-se a ele como um 
homem "embriagado de Deus". 

Giordano Bruno também não reilegara os seus princípios e 
a Igreja o condenou a fogueira como hereje. Ele, tranqüilo, pe- 
rante o tribunal da Inquisição, disse estas palavras que revelam 
a sua efigie: 

"Maggior timore provate voi nel pronunciare Ia sentenza 
contra di me che non io nel riceverla" ( 2 ) .  

Se Antõnio Conselheiro fosse pego no cerco de Canudos, talvez 
tivesse sido crucificado e ultrajado como Cristo, com a diferença 
de que na crucificação de Jesus os discípulos o abandonaram, 
enquanto que na de Antônio Conselheiro, até as crianças se acer- 
cariam da cruz, tal a devoção desses infelizes, que também, mal 
compreendidos, procuravam nele uma palavra de conforto, última 
expressão de amor. 

Não compete a mim, e nem é este o lugar de manifestar a 
minha reprovação quanto a maneira pela qual foram sacrificados 
homens, mulheres e crianças nessa campanha destruidora. Outros 
já o fizeram. Se a escravidão foi uma nódoa em nossa história, 
Canudos foi uma mancha que nos entristece. 

3 .  Da infância de Antônio Conselheiro sabe-se muito pouco. 
Os raros escritores que dele se ocupam (?),  deram-no como 

uma criança tímida e boa, levando uma existência normal, a de- 
vorar o "Lunário Perpétuo", aventuras de cavaleiros medievais 
e textos religiosos, as guerras do Imperador Carlos Magno e os 
Doze Pares da França, a Princesa Magalona e as lições do cate- 
cismo católico. 

2.  Domenico Berii, Giordano Bruno da Nola, Sua Vlta e Sua Dottrina, 
Firenze, 1889, pág. 326. 

3 .  Nertan Macedo, Antônio Conselheiro, Rio de Janeiro, 1969, pág. 101. 
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Nasceu a 13 de março de 1830, em Quixeramobim, no Ceará. 
Oriundo de família brava, mas digna. Seu pai chamava-se 

Vicente Mendes Maciel, "homem irascível, mas de excelente ca- 
ráter, meio visionário e desconfiado, mas de tanta capacidade 
que, sendo analfabeto, negociava largamente em fazendas, tra- 
zendo tudo perfeitamente contado e medido de memória, sem 
mesmo ter escrita para os devedores" ('). Este quadro é de Eucli- 
des da Cunha. 

De Nertaq selecionamos estes termos a mais, em seu abono: 
"vigoroso", "inteligente", "cortez", obsequioso" e "honrado" ( a ) .  

Antônio Conselheiro era pardo e filho natural. Sua mãe, 
Maria Joaquina, era também parda. Seu nome completo era Anto- 
nio Vicente Mendes Maciel, apelidado "Antonio Conselheiro", em 
vista dos conselhos que costumava dar. 

O pai desejava que o filho, um dia, fosse sacerdote; sendo, 
porém, arnancebado, imaginava tal fato como um empecilho. Re- 
solveu então casar-se com Maria Joaquina, ato este que se reali- 
zou no dia 31 de agosto de 1834. 

Educado na disciplina rigida da honradez, o moço era tímido, 
tranqüilo, retraído, avesso a troça, preocupado no cumprimento 
de sua obrigação, como caixeiro de seu pai. 

Era raoaz de vida corretissima e calma. afetuoso e comareen- 
sivo. 

Após a morte do pai, tendo sobre os ombros a tarefa de 
velar por três irmãs solteiras, só depois de casá-las é que cogitou 
de constituir o seu lar. 

Casou-se a 7 de janeiro de 1857, com Brasilina Laurentina 
de Lima, sua parenta, filha de Francisca Maciel, irmã de seu pai, 
bastarda e parda como ele. 

4 .  Dada a derrocada financeira, ele se transferiu para outros 
lugares, procurando sempre fazer alguma coisa, um trabalho ho- 
nesto. 

Eis um trecho dos Sertões: 
"Tendo ficado sem bens de fortuna, Antônio Maciel, nesta 

fase preparatória de sua vida, a despeito das desordens do lar, 
ao chegar a qualquer nova sede de residência, procura logo um 
emprego, um meio qualquer honesto de subsistência. Em 1859, 
mudando-se para Sobral, emprega-se como caixeiro. Demora-se, 
porém, pouco ali. Segue para Campo Grande, onde desempenha 
as funções modestas de escrivão do Juiz de Paz. Dai, sem demora. 
se desloca para Ipu. Faz-se solicitador, ou requerente no fo- 
rum" ( I , )  . 

4.  Os Sertões, 27.Qdiqá0, 1968, pág. 118. 
5. Nertan Macedo, Antônio Conselheiro. Rio de Janeiro, 1969. pag. 105. 
6. Os Sermes, 1967, pág. 119. 



Em Ipu sofre uma desgraça, a maior da sua vida: um oficial 
de polícia lhe raptara a esposa. O golpe que sofreu atingiu-o ern 
cheio. 

O ladrão que rouba a riqueza material rouba muito, é certo, 
mas não rouba tudo. Porém, o ladrão de coracão, que furta os afe- 
tos da alma, rouba tudo o que há de melhor n a  vida. A vitima tor- 
na-se um cadáver. 

Coberto de vergonha, que é a película da personalidade em 
muitos indivíduos, desnudada a alma, humilhado, o desgraçado 
procurou vestir-se do silêncio, do isolamento e tomou o rumo do 
sertão. 

Apareceu em vários lugares n a  Bahia; dos sertões de Per- 
nambuco passou aos de Sergipe, na cidade de Itabaiana, em Ita- 
picuru-de-Cima. De 1877 a 1887 errou pelos sertões, tendo che- 
gado até o litoral, em Vila Conde (1887). Passou por Alagoasinhas, 
Inhambupé, Bom Conselho, Geremoabo, Cumbe, Mucanho, Mas- 
sacará, Pombal, Monte Santo, Tucano, restaurando aqui os muros 
arruinados de um cemitério, reparando ali uma Igreja em ruínas, 
erguendo além uma capela. 

Era um judeu errante. 
O golpe e a decepção que sofrera mudaram-lhe o destino da 

vida e o ideal. 
Que se passaria naquele coração ermo de afetos e coberto de 

ignomínia? 
Ao infeliz somente restava uma esperança e um conforto neste 

mundo de ilusões - a re1igiã.o. 
A educação religiosa que recebera, pois estava destinado a 

ser padre, foi-lhe um bálsamo na hora da provação. A f é  e a 
esperança sublimam as provações da alma. Entendeu que o isola- 
mento seria melhor para ele e buscou-o. 

O seu caso não era único, na experiência dolorosa da socieda- 
de; outros muitos, ao serem feridos na alma, mudaram de ideal 
e de rumo na existência. 

Victor Hugo, no  seu livro imortal, Os Miseráveis, espelho da  
sociedade em todos os tempos, deixa perceber que "Monsenhor 
Bem-vindo", assim denominado em outros tempos, sofrera um 
abalo profundo, de que resultara o vulto magnânimo entre os 
sacerdotes dos seus dias. 

Na sua peregrinação, António Conselheiro vivia de esmolas; 
porém, só recebia o suficiente para não morrer de fome e dormia 
no chão ou sobre uma tábua. 

Levando as costas um surrão de couro em que trazia papel, 
pena, tinta, a "Rli'ssão Abreviada" e as "Horas Marianas", dando 
a impressão de um paranóico, é assim descrito neste longo lance: 
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"apareceu no sertão do norte um individuo que diz chamar-se 
António Conselheiro, e que exerce grande influência no espírito 
das classes populares, servindo-se do seu exterior misterioso e 
costumes ascéticos, com que se impõe a ignorância e a simplici- 
dade. Deixa crescer a barba e cabelos. Veste uma túnica de 
algodão e alimenta-se tenuemente, sendo quase uma múmia. 
Acompanhado de duas professas, vive a rezar tercos e ladainhas 
e a pregar e dar conselhos as multidões, que reúne, onde lhe per- 
mitem os párocos; e, movendo sentimentos religiosos, vai arreba- 
nhando o povo e guiando-o a seu gosto. Revela ser um homem 
inteligente, mas sem cultura" (') . 

Alguns profetas empreenderam práticas ascéticas e eram ho- 
mens rudes e não homens de estudo segundo o pensamento mo- 
derno. Jeremias, por exemplo, vagou pelas estradas: levando sobre 
os ombros um jugo (tipo de jugo muscular); Isaías andou nu 
três anos; João Batista vinha do deserto e vestia-se de pelo de 
camelo, com um cinto ao lombo e somente comia gafanhoto e 
mel silvestre. 

Quanta gente da sua época náo os considerava loucos? 
O próprio Jesus não escapou dessa crítica, pois considerado 

endemonhado. 
& bom notar que Antonio Conselheiro possuía alguns conhe- 

cimentos. Não era analfabeto. Frequentou a escola quando me- 
nino e estudou rudimentos de latim, francês, português, com o 
professor Manoel Antônio Ferreira Nobre. Desempenhou as fun- 
ções de escrivão de Paz e fez-se solicitador ou requerente no Fo- 
rum. Era advogado dos pobres. 

Tendo-se transferido, certa vez, para uma fazenda chamada 
O Tigre, tornou-se ali mestre-escola e ensinava português, aritmé- 
tica e eeo~rafia. Fez-se também professor primário na Santo - - 
Amaro. 

5 .  No seu infortúnio, como dissemos, António Conselheiro 
tratou de receber conforto na religião. 

Quando as esperanças da terra fenecem, as do céu, para o 
religioso, aparecem e trazem conforto. 

Conhecendo ele agora o mundo por um outro prisma, age 
de modo estranho, dado o seu estado psíquico-religioso. 

Consoante as circunstâncias, a religião pode produzir espé- 
cimens diversos, podendo comprometer o indivíduo, fazendo-o 
alvo de várias interpretacões. Somente Deus, que não olha para 
o exterior da religião, mas para o coracão, para o interior do 
individuo, pode julgar. 

A religião de Antonio Conselheiro era a mesma da sua infân- 
cia; mas agora, em outra época e com outra experiência, dado 

7.  Os Sertões, pág. 122. 
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o choque que sofrera, revelou-se aqui e ali com características 
diferentes, sendo por muitos considerado um desequilibrado. 

Ele sentia o desejo de pregar. 
Em regra, há dois lugares atraentes para alguns místicos: 

o cemitério e a Igreja. Ambos, ambiente do silêncio. 
Os mortos sempre impressionaram e alguns estudiosos têm 

afirmado que o culto dos mortos deu origem a religião. 
O cemitério é a zona da esperança, invenção de Jesus, e 

prende o indivíduo aos seus antepassados. Ele atrai a veneração 
e obriga a pensar, a meditar sobre o mistério da morte e do além. 

Por onde António Conselheiro passava, deixava traços inapa- 
gáveis do seu interesse em construir cemitérios ou restaurá-las, 
como também Igrejas. Ele, que vira vários sepultamentos quando 
menino em sua cidade natal, impressionado, considerava o túmulo 
lugar sagrado. 

Respirava, parece, o mesmo sentimento do Profeta Neemias, 
ao responder ao rei Artaxerxes: "Como não estaria triste o meu 
rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais asso- 
lada?" Neemias, 2:3. 

Outra atração forte para Antonio Conselheiro era o templo. 
Gostava de edificar Igrejas e Capelas ou restaurá-las. Possuía 
grande veneração pela casa de Deus. A sua mente estava voltada 
para esse recinto sagrado. 

Faz lembrar as palavras do salmista: "Que eu habite na casa 
do Senhor por largos dias". Salmo 13:3. 

E foi nessa casa onde ele morreu. 
Se o cemitério é o local da esperança, a Igreja é o recinto 

da fé, onde o indivíduo retempera sua vida espiritual em comunhão 
com Deus. 

6 .  Fato notável, Antonio Conselheiro não convidava nin- 
guém a segui-lo. 

Seguiam-no e o faziam com a sua religião mística. Aquela 
pobre gente necessitava de um guia na vida, e, desarvorada, se- 
guia as pegadas desse profeta pobre e estranho; eram "como ove- 
lhas que não têm pastor". Mateus, 9:36. Ele nada tinha a ofe- 
recer aos que o seguiam, porque "vinha do tirocínio brutal da 
fome, da sede, das fadigas, das angústias recalcadas e das misérias 
fundas. Não tinha dores desconhecidas. A epiderme seca ruga- 
va-lhe como uma couraça amalgada e rota a carne morta. Anes- 
tesiava-a com a sua própria dor; macerava-a e sarjava-a de cilicio 
mais duro que os huréis de esparto; trouxera-a de rojo pelas 
pedras dos caminhos; esturrava-a nos recaldos das secas; inteiri- 
çava nos rebentos frios, adormecera-a em transitórios reparos, nos 
leitos dilacerantes das caatingas.. . Abeirava muito a morte nos 
jejuns prolongados com requintes de ascetismo que surpreenderia 
Tertuliano, esse sombrio propagandista da eliminação lenta da 
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matéria, descarregando-se do seu sangue, fardo pesado e importuno 
da alma impaciente por fugir" (9). 

Essa gente rude, ignorante, nada tinha a esperar de um ho- 
mem vazio do mundo, mas talvez por isso mesmo o seguissem. 

Este relato pungente coloca-se ao lado da vida de São Paulo: 
"Em trabalho e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e 
sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez", 2.a Carta aos Co- 
ríntios, 11:27. "Oxalá, diz ele, me suportásseis um pouco na minha 
loucura". 2.0 Carta aos Coríntios, 11: 1. 

Ainda outros passos o apóstolo diz, gemendo: "Até a presente 
hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, 
e não temos pousada certa. E nos afadigamos, e trabalhamos com 
as nossas próprias mãos; somos injuriados e bendizemos; somos 
perseguidos e sofremos. Somos blasfemados, e rogamos; até o 
presente temos chegado a ser como lixo deste mundo, e como a 
escória de todos", 1.= Carta aos Corintios, 4:ll-13. 

Antonio Conselheiro não se preocupava com o seu físico; da- 
va-lhe inteiro desprezo. Alimentava-se pouco, o suficiente para 
não morrer de fome e, às vezes, apenas com um pires de farinha. 
Vestia somente um camisoláo de algodão. 

De uma Upanichada do 7.: século a.C. extraímos esta des- 
crição do homem: 

"Neste corpo permeado de ossos, de pele, de tendões, de medula, 
c?e carne, de esperma, de sangue, de viscosidade, de lágrimas, de 
remela, de excremento, de urina, de bile e de fleuma - como se 
pode ter prazer? Neste corpo tomado de paixões, da ira, do dsejo, 
das representqóes, do temor, da dúvida, da inveja, da 
separação daquilo que se ama, da união com aquilo que se 
odeia, da fome, da sede, da velhice, da morte, da enfermidade, 
da tristeza e de outras afliç&s - como se pode ter prazer?" ("). 

Tempo houve, reza a tradição, que Buda também comia ape- 
nas um grão de arroz por dia e dormia nos cemitériw, vestindo-se 
com os andrajos dos cadáveres. 

Lembro ainda, entre outros, o místico filósofo Plotino, que 
tinha repugnância do seu próprio corpo. Julgava-o instrumento 
desprezível, razão por que não permitiu fizessem a sua escultura. 

Vem ao caso citar um pensamento do próprio São Paulo, que 
reflete o seu estado intimo: "Miserável homem que sou eu! Quem 
me livrará do corpo desta morte?". Carta aos Romanos, 7:24. 

Tenho pensado que se nos fosse dado ver São Paulo: - anão, 
pernas arcadas, nariz aquilino, magro, feio, raquítico, sobrance- 
lhas unidas, quase cego, olhos melosos, enfezado, barba comprida, 

8 .  Os Sertões, pág. 123-124. 

9. Maitry, Upanisad, I, 3.Q. 
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irascível, capa surrada, epiléptico segundo alguns, observaríamoe 
alguma semelhanca entre ele e Antônio Conselheiro. 

Por vezes os místicos se conhecem por dentro e por fora. 
Uma vez, no tribunal, Festa exclamou perante os grandes que 

o cercavam: "Estás louco, Paulo!" - Atos dos Apóstolos, 26:24. 
E passando adiante, o apóstolo se associa aos outros com esta 
frase: "Nós somos loucos". 1 s  Carta aos Coríntios, 4:lO-13. 

Lembra, esse fato, a figura de Pedro Valdo, de Lião. Num 
ato de mudança de vida, distribuiu os seus bens aos pobres, 
abandonou a família e passou a pregar o cristianismo diferente 
do da Igreja Católica e foi chamado louco. Pedro Valdo deu 
origem a Igreja Valdense, na Itália. 

7 .  Antonio Conselheiro pregava contra a vaidade femini- 
na, e considerava a beleza da mulher como a face tentadora de 
Satanás. Experiência dolorosa tivera ele. 

Nunca mais olhou para uma mulher. Falava de costas, 
mesmo com as beatas velhas. 

Vem a propósito narrar o conceito de Buda sobre as mu- 
lheres. 

Um discípulo do Mestre, de nome Ananda, que era para com 
Buda o que João fora para com Jesus, interrogou-o certa vez 
como deveria comportar-se em relação as mulheres: 

"Não olhar para elas, Ananda. 
Mas se não pudermos deixar de olhar para elas? 
Não falar com elas, Ananda. 
Mas se não pudermos deixar de falar com elas? 
Toma muito cuidado, Ananda". 
O sexo feminino é absolutamente condenado nos livros do 

Janismo. 
Mahavéra, para quem as mulheres eram a causa de todo ato 

pecaminoso, viu o verdadeiro estado do mundo. 
As mulheres são a maior tentação do mundo. Isso declara 

o sábio. Ele náo deve falar de mulheres, nem olhá-las, nem con- 
versar com elas, nem reclamá-las como suas, nem fazer o seu 
trabalho. 

8 .  Antônio Conselheiro era guia espiritual. Procurava 
incutir no espírito dos seus seguidores o sentimento do temor 
de Deus. Obrigava-os a exercer a sua religiosidade com rezas, 
ladainhas e atos exteriores, como seja beijar o santo. 

Recomendava o jejum, a abstinência, a pureza. Ele mesmo 
dava o exemplo. Seguia a Jesus, cujas palavras eram vida. Na 
calamidade procurava o isolamento e a relação mais intima com 
Deus. 

Místico, ele tinha convicções religiosas profundas, como bom 
católico. 



A religião estava nas fibras da sua alma. 
Insurgiu-se contra alguma coisa que ele julgava errada n a  

sua Igreja, afirmando que ela perdera a sua glória e obedecia a 
Satanás. 

A sua moral era restrita como a de Montanus, que nunca 
lera. É interessante como os místicos, sem se conhecerem, têm 
algumas idéias em comum ou universais. 

Mas Antônio Conselheiro era uma criatura humilde e, de 
certo modo, obediente a sua Igreja. Procurava concorrer para o 
seu progresso. Valham-se estas linhas: " . . . por cuja razão os 
vigários o deixavam impunemente passar por santo, tanto mais 
que ele nada ganha e, ao contrário, promove os batizados, casa- 
mentos, desobrigas, festas, novenas, tudo mais em que consis- 
tiam os vastos rudimentos da Igreja" ( Io )  

Ele tinha certo modo de entender e desaprovava certas idéias. 
Vem ao caso um fato. Um capuchinho falando sobre o jejum 
como meio de mortificar a matéria e refrear as paixões pela 
sobriedade, sem, entretanto, exigir demoradas angústias, porque 
"podia-se jejuar muitas vêzes, comendo carne ao jantar e toman- 
do pela manhã uma chávena de café", tolhendo-lhe o sermão 
irreverente e irônica, contradita: 

"Ora, isso não é jejuar; é comer a fartar!" ("1. 
Antônio Conselheiro sabia o que era jejum real. Ele o prati- 

cava. 
Seguindo, também, o impulso da sua consciência, pregava 

onde lhe fosse possível, a despeito da proibição de Dom Luiz, o 
arcebispo, em circular ao clero bahianol a 16 de fevereiro de 
1882, proibindo as atividades religiosas a que se entregava Antô- 
nio Conselheiro: pregações do púlpito de capelas ou sobre lata- 
das, constru~ão de novas igrejas. reconstrução de cemitérios, etc. 

Muitos eram favoráveis a ele quanto a certas idéias. Alguns 
eleitos do povo, em postos políticos. e entre eles um sacerdote, 
apresentavam-no como um benemérito do qual os conselhos se 
amoldavam pela ortodoxia cristã, a mais rígida. 

9 .  Ele não era político, mas como muitos políticos não 
olhava com bons olhos a República. Como observador, a seme- 
lhança de muitos outros conservadores, o seu pensamento estava 
voltado para a Monarquia. 

Pugnava pela boa ordem. Insurgiu-se contra o álcool, saben- 
do-o causa de grande mal, como aconteceu com seu pai, ao tempo 
em que se embriagava, tentando matar a mulher e fracassando 
no comércio. 
-- - - --. . 

10. 0 s  Srrtões, pág. 129. 
11. Os Sertões. pág. 138. 
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Na sua comunidade havia uma cadeia para os perturbadores 
da ordem. Desejava o bem-estar de todos. Infelizmente escapa- 
vam a sua observaçáo fatos graves. 

Vem ao caso citar este trecho de Nertan Macedo. Um dia, 
em Canudos, disse aos que o rodeavam: "Quando Jesus andou 
pela terra, foi acompanhado de cinco mil pessoas. No meio delas 
havia mais gente detestada do que boa. Ao lado do Bom Jesus 
já tem o mesmo número de pessoas" ( '> I .  

Antônio Conselheiro estava integrado nessa família de infe- 
lizes e de alguma sorte dependia deles. Nesse caso, o indivíduo, 
às vêzes, tem a vontade controlada por outrém. Lembro-me das 
palavras de Jesus, referindo-se a Pedro: . . ."quando eras moço, 
te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias; mas quando 
fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá, e te 
levará para onde não queiras". João 21:18. 

Antônio Conselheiro foi acusado de crimes, porém foi reco- 
nhecido inocente pela policia 

Não pretendo eximí-10 de faltas. Resta saber se certos atos 
reprováveis, em Canudos, foram praticados com a sua aprovação. 

Por falta de certas luzes, cometeu erros que, em parte, o 
desabonarn. 

Nessa direção, vem ao caso citar mais uma vez Saulo de 
Tarso, religioso em extremo que, como judeu, no seu fanatismo, 
perseguiu a Igreja de Cristo, julgando estar prestando um servi- 
ço a Deus. Eis as suas palavras: "Persegui este caminho até a 
morte, prendendo e metendo em prisões, tantos varões como mu- 
lheres". Atos dos Apóstolos 22: 3-4; 8:3. E prossegue: "Obriga- 
va-os a blasfemar". Atos das Apóstolos, 26:10?11; Carta aos Fili- 
penses, 3:6; 1- Carta a Timóteo, 1:13. Alhures, confessa que por 
ignorância o havia feito. 

Não fora debalde que Jesus proferiu estas palavras: "Qual- 
quer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus". João, 
16:2. 

10.  Como muitos outros pregadores e místicos, Antônio 
Conselheiro doutrinava que os bens deviam ser em comum - 
tudo para todos. 

A Igreja Cristã primitiva praticou com êxito o comunismo. 
São Lucas, o médico amado, apresenta este relato importante 
sobre o assunto: "Um era o coração e a alma das multidões 
que criam e ninguém dizia que coisa alguma do que possuia 
era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Não 
havia entre eles necessitado algum; porque todos os que pos- 
suíam herdades e casas, vendendo-as, traziam o preço do que 

12. Nertan Macedo, op. cit., pág. 147. 
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fora vendido e depositavam aos @s dos apóstolos. E repartia-se 
por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha". Atos 
dos Apóstolos, 4: 32-37. 

Atónio Conselheiro era advogado dos pobres, pastor dos po- 
bres. Como Zoroastro, chamado "pastor dos pobres". Como desse 
conselhos, foi chamado "Conselheiro". 

Quando não trabalhava em público, dirigindo obras pias, bus- 
cava o sossego e a solidão. 

Conhecesse a Bíblia, saberia, para seu conforto e orientação, 
o que Cristo dissera em frases resumidas, mas universais: 

"Bem-aventurados os pobres", Mateus, 5:3; Lucas, 6:20. 
"Bem-aventurados os que choram", Mateus 5:4. 
"Bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça", 

Mateus, 5: 11. 
Os livros de que ele se servia para as suas prédicas, embora 

proibidos pela Igreja, eram a Missáo Abreviada e as Horas Ma- 
rianas. Mais tarde adquirira também um breviário. A sentir 
Nertan Macedo (I8), serviu-se também de um outro livro. "Ele 
compunha o seu breviário pessoal, particular, nas horas de me- 
ditação". 

É de crer que ele, destinado pelo pai a ser sacerdote um 
dia, e agora adulto e infeliz, se despertasse da consciência de 
criança essa aspiração de ensinar, doutrinar e exercer a seu modo 
o seu ministério. 

11. A semelhanca de outros místicos, impressionava-se com 
o Juízo Final, o fim do mundo. Tachavam-no de louco e quiseram 
interná-lo sob o pretexto de monomania religiosa. 

Uma nota importante: ele não acreditava em bruxaria. 
Não era tão desequilibrado como pensavam. 
Para ele, este mundo ilusório, "mundo de trevas", no dizer 

de São Paulo, cheio de decepções, inimigo de Deus, e sob o con- 
trole de Satanás, devia ter um fim para dar lugar a um mundo 
melhor, que somente se processaria com a vinda de Cristo. Sem 
o saber, ele andava nas pegadas do apóstolo Paulo, o qual, pre- 
gando sobre o mesmo tema, era chamado "louco". Atos dos Apósto- 
los 26:24; 1.o Carta aos Coríntios 4:10. 

Lembro-me de que, quando estudante de teologia, o rev. Eduar- 
do Carlos Pereira que, além de filólogo e professor, era pastor, 
fez uma série de sermões notáveis sobre a vinda de Cristo, que 
deveria acontecer em 1932-1933. 

Nós, seus alunos, não rezávamos pela mesma cartilha do 
mestre quanto a esse assunto. Mas ninguém de nós pensava que 

13. Nertan Macedo, op. cit., p8g. 143-147. 
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o pregador fosse louco. Ele havia estudado a matéria, baseado 
em grandes teólogos. 

António Conselheiro fora mal interpretado. 
Ele nunca mandou matar ninguém. Nunca mandou perse- 

guir alguém. Não matou o que manchara o seu lar, estando com 
o clavinote na mão. Nem seguiu o exemplo da sua família - 
os Maciéis, célebres, corajosos e temidos. 

Moisés assim não procedeu, ao ser chamado o homem mais 
manso do mundo - matou o egípcio. 

Ele era religioso, piedoso, mistico, humilde e perseguido por 
fanatismo. 

Levado certa vez pela escolta, foi espancado; porém, não for- 
mulou a mais leve queixa. 

Sabemos que sua religião, no começo, se concretizou num 
oratório portátil, que era dependurado num galho de árvore. Ajoe- 
lhavam e oravam. Fazia lembrar a "arca da aliança" do Velho 
Testamento, que significa "casa" e a presença de Deus, com a 
diferença, porém, que a araca era considerada tabu. O indivíduo 
que a tocasse morreria. 2: Livro de Samuel, 6:l-15. 

Antônio Conselheiro tinha alguns conceitos e hábitos inte- 
ressantes, coligidos por Nertan Macedo (") . 

Entre os seus manuscritos, descobriu-se esta definição da vi- 
da: "Que é a vida humana neste mundo? Uma peregrinação para 
a eternidade". 

No fim do breviário, despediu-se do mundo com estas expres- 
sões, que cheiram a panteísmo: "Adeus povo, adeus aves, adeus 
árvores, adeus campos". 

É este modo de ver com relação a origem divina do poder 
politico, que Oliveira Paiva e João Brígido já haviam observado 
na mentalidade sertaneja: "Todo poder legítimo é uma emanação 
da onipotência eterna de Deus, e está sujeito a uma regra divina, 
tanto na ordem temporal como na espiritual, de sorte que, obe- 
decendo ao Pontífice, ao Príncipe, ao Pai, só a Deus obedecemos." 

Aos que o procuravam só permitia uma saudação: "Louvado 
seja Nosso Senhor Jesus Cristo". 

Não tomava em suas mãos dinheiro de espécie alguma, "nem 
mesmo o de Pedro Segundo". 

Sempre dizia que se alguém tem coragem de furtar uma 
agulha, a mesma coragem teria para furtar coisas maiores: um 
boi, um cavalo. 

1 2 .  A morte de Antonio Conselheiro, em 22 de setembro, no 
cerco de Canudos, é assim relatada: "Ao ver tombarem, arrom- 
bados os santuários, santos feitos em estilhaças, altares caídos, re- 

-- 

14.  Nertan Macedo, o , ~  rit., pãgs. 143-147. 
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liquias sacudidas no encaliçamento das paredes e - alucinadora 
visão! - o Bom Jesus repentinamente apeado do altar-mor, ba- 
queado sinistramente em terra, despedaçado por uma granada, 
o seu organismo combalido dobrou-se ferido de emoções violentas, 
começou a morrer. Requintou-se na abstinência costumeira, le- 
vando-a ao absoluto jejum. Imobilizou-se certo dia, de bruços, 
a fronte colada a terra, dentro do templo em ruínas". 

Ali o encontrou, numa manhã, Antonio Beatinho. Estava rigi- 
do e frio, tendo aconchegado ao peito um crucifixo de prata ("). 

13. Pobre homem que passou por fanático! Porém, aqueles 
que o perseguiam não podiam, em boa consciência, atirar pedra 
contra ele, pois respiravam as mesmas idéias. 

Sem comentário, transcrevo uma nota ao pé da página de 
"Os Sertões": "Pormenor curioso: a força seguiu a 12, ao anoite- 
cer, para não seguir a 13, dia aziago. E iam combater o fana- 
tismo" ('9 ). 

Desenterrado, cortaram-lhe a cabeça e foi exposta ao vitu- 
pério. 

Antonio Conselheiro é digno de um estudo mais largo e pro- 
fundo como místico da história religiosa em nossa terra. E os 
resultados venham talvez a demonstrar que Antonio Conselheiro 
não é "um homem grande pelo avesso", mas "um homem grande 
pelo direito". 

Louvo-lhe o amor devotado aquela pobre gente que ele pro- 
curou guiar na vida espiritual. 

Louvo-lhe a convicção religiosa profunda da alma, morrendo 
abracado com o crucifixo. 

1s. Os Sertões, pág. 413. 
16. 0% ,Sertões. pág. 173. 





EVOLUWO HLSTóRICA DE ITANHAEM 

Francisco Antônio Mendes Caruso 

A pré-história itanhaense tem suas raizes na expedição dita 
colonizadora, idealizada por D. João I11 e por ele confiada ao nobre 
Martim Afonso de Sousa. 

Essa expedição - depois de percorrer a costa sulamericana de 
Pzrnambuco ao rio da Prata - apareceu na já existente povoação 
de São Vicente no dia 22 de janeiro de 1532. 

Em seguida, dar-se-ia a instalação oficial da primeira vila em 
terras da América portuguesa, a célula mater da nacionalidade - 
São Vicente - que em dois anos já seria a sede da Capitania do 
mesmo nome, doada pelo monarca lusitano ao futuro Governador 
Geral da Índia. 

Pero Lopes de Sousa, no seu famoso Diário de Viagem, relata 
que seu irmão esteve, posteriormente, no planalto piratiningano, 
onde criou nova vila ao pé de um riacho. Querem alguns historia- 
dores que Martim Afonso - retornando do planalto a São Vicente 
- dedicou-se ao depois a percorrer as cercanias de sua vila pio- 
neira, tendo, nessa inspeção, chegado até o local onde hoje se lo- 
caliza Itanhaem e mais adiante ainda, quando deparou com um 
sítio propicio para assentar-se uma terceira povoação no futuro 
território vicentino. Esse local hoje conhecido por Ruinas do Aba- 
ré-bebê - ficava nas terras dos índios Itanhaens, que a habitavam 
desde tempos imemoriais. É voz corrente, tradicionalmente acei- 
ta, que no local onde mais tarde se localizaria a vila de Itanhaem, 
Martim Afonso deixou uma ermida em um elevado existente, na 
época, junto a margem esquerda do rio batizado inicialmente "da 
Conceição" e depois Itanhaem (1). 

Esses fatos se realmente ocorreram, provas não existem, o 
que nos leva, a falta de certeza formal, a mostrá-los sem contudo 
nos atrevermos a lançar nosso aval em tais assertivas. 

Por quase duas décadas, silenciam as informações a respeito 
da existência ou não da povoação de Itanhaem (Z), voltando a 

i. O elevado citado é a atual morro do Convento. O antigo curso do 
rio Itanhaem passava pelos fundos do Convento, tendo como leito a atual rua 
Antônio Oiívio de Araújo, antigo %Caminho de baixos. 

2 .  NOS referimos aqui tanto a povoação de Itanhaem na  margem esquer- 
da da foz do rio Itanhaem, como a povoaç8a da aldeia dos Itanhwns, esta. 
como já vimos. localizada a uns quilômetros daquela, e hoje dentro do Mu- 
nicípio de Peruibe. 
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baila sua criacão, agora com dados mais positivos, somente no ú1- 
timo ano da década de 40. Nesse ano: vão estabelecer-se na margem 
esquerda da foz do rio Itanhaem os portugueses João Rodrigues 
Castelhanos e Cristovão Goncalves, dando inicio a um arraial 
que seria visitado (3 )  pelo artilheiro alemão Hans Staden e al- 
guns companh-iros, incluindo Juan Salazar, os quais haviain es- 
capado de uin naufrágio nas proximidades. 

Sabe-se que, n a  oportunidade, Juail Salazar fez enviar uma 
carta para o Capitão mor vicentino, pedindo que este mandasse à 
Itanhaem uma embarcacão para conduzi-lo. juntamente com seus 
companheiros, a São Vicente. Esse testemunho, legado a posteri- 
dade por Hans Staden, invalida as afirmações de Frei Gaspar da 
Madre de Deus, que dizia não haver ainda, em 1555, povoação al- 
guma no local onde se situou a vila de Itanhaem. Contrária ainda 
a essa assertiva do beneditino santista é a ordem, datada de 1553, 
baixada pelo Governador Geral Tomé de Sousa, mandando aos que 
se achavam "derramados" pelas proximidades de Itanhaem que se 
fossem fixar n a  povoação fundada por Goncalves e Castelhanos. 

Por essa época, o portugues Pedro Martins Namorado, che- 
fiando um grupo de combatentes, deu guerra ao gentio que asso- 
lava essa parte da Capitania (Itanhaem e suas redondezas), dizi- 
mando-o, tendo sido então contemplado (4) com as terras que 
coilquistara, advindo dai o seu cognome "Conquistador de Ita- 
nhaem". Em 1558, tomou posse do cargo de Capitão mor vicentino 
um dos ex-comandados de Namorado nessas expedições guerreiras 
acima mencionadas, Francisco de Moraes Barreto ( 5 ) .  

No ano de 1561, Francisco de Moraes Barreto solicitou a Pedro 
Martins Namorado licença para elevar a povoacão de Itanhaem a 
vila. Fez mais ainda Namorado, pois concedeu as terras para o 
"rocio" da nova vila. Em abril desse ano, Itanhaem é guindada a 
condicão de vila, recebendo Câmara, Cadeia e Pelourinho (6), re- 
quisitos indispensáveis para a efetiva criacão de uma vila. Ainda 
nesse ano, Itanhaem recebe um Alcaide - Brás Eanes - e um 
Juiz Pedâneo - Cristovão Goncalves. 

3 .  Poitanto. provando sua existéncia. Esse fato é narrada por Hans 
Staden em seu livro <Duas viagens ao Brasil:>. Pelas notas ele Carvalho Fran- 
co, qiie cumpletaln a livro. conclui-se qiie essa visita a Itanhaem ocorreii pelos 
idos de 1551 ou conieco do ano seguinte. 

4 .  O que se deduz do seu testamento. 
S. Nona Capitão rnor vicentino. Serviu de 1558 a 1561. 
6 .  O Peloilrinho d e  Itanhzem - qiie se localizava rio antigo Largo de 

São Francisco. a meio caminho entre o início da ladeira do Convento e o prédio 
da  Ckmara - foi retir'3do desse sei, habitat depois de 1840. Levado para a 
parte em ruinas do Convento, teve o seli fuste e pedestal iredeçcobertos». em 
10 de dezembro de 1917, par Benedito Calixto. Que realizava pesquisas arqueo- 
lógicas em Itanhaem. Essas peças ainda hoje se el icontrm jogadas em uiii 
canto do Conveiito. oli.idadas pelas autoridades itanhaenscs que não se decidem 
a aproreitar lima relíquia de tamanho valor. 
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Os Camaristas de São Vicente não foram muito favoráveis a 
essa resolução do Capitão mar Francisco de Moraes Barreto, tendo 
mesmo tentado a sua impugnação. Porém, era ela já definitiva e 
nada mais pode ser feito. Itanhaem, talvez idealizada em 1532, 
efetivamente iniciada em 1549, alcança afinal seu reconhecimento 
oficial, através da ereção em vila, no ano de 1561. 

Nessa época, sua população tinha sido em muito aumentada, 
recebendo Itanhaem muitos moradores de Bertioga e São Vicente, 
que para lá se mudaram a f im de fugirem do perigo representado 
pelos tamoios de Iperoig. Foi em Itanhaem, em junho de 1563, 
na ermida existente na já citada elevacão e que dominava a vila, 
que os mesmos tamoios juraram manter a paz com os tupiniquins 
e também com os brancos, isso sob as vistas do Padre Manuel de 
Nóbrega. 

Futuramente, o número de habitantes de Itanhaem iria cair 
sensivelmente, procurando os retirantes outras povoações da Ca- 
pitania, que ofereciam melhores condições de vida. Restaria de 
importante em Itanhaem a ermida do morro, considerada milagrosa 
e um ponto obrigatório de busca pelos romeiros e peregrinos. 

Para as visitas a Itanhaem, os moradores do planalto utiliza- 
vam lima velha trilha indígena, que nascia perto de Ibirapuera 
(Santo Amaro) e vinha dar no atual Porto Velho do rio Branco ( 7 ) .  

Lendo-se vários documentos pertencentes ao arquivo francis- 
cano, como as "Memórias da Senhora Conceicão", tem-se um qua- 
dro perfeito de Itanhaem ao redor do fim da centuria quinhentis- 
t a  e inicio da seguinte, com narrativas emocionantes de graças ob- 
rid;ij pelr~s perc<riiios I I U  el.niidl do morro. undc taiiibémi.edizou o 
AJIU.;IOIIJ ou Ui~:~sil - J u 2  dc ~lncl l i r tu  s ~ r i o s  dcis seus riilagrcs. 

2 

Ainda no primeiro quartel da centúria seiscentista, uma fa- 
mosa demanda iria conferir a vila de Itanhaem a oportunidade de 
elevar-se n a  hierarquia administrativa que presidia aqueles tempos 
e assim alcancar um "status" somente reservado a pouquissimos 
burgos dentro da América espanhola (8). 

Referimo-nos a célebre questão Vimieiro-Monsanto, lide sur- 
gida entre os herdeiros de Martim Afonso de Sousa, inicialmente 
pelas Capitanias que haviam pertencido a Pero Lopes de Sousa (9), 
cuja geração se extinguira, e ao depois, inexplicavelmente, por par- 
-- 

7 .  Bartolomeu Fernandes de Faria usoii esse caininho, em 1710, para 
ir de Sã0 Paiilo à Itanhaem e. em seguida.. tomar os carregamentos de sal 
da  Praça de Santos. E m  1838, foi essa trilha bastante melhorada e recebeu 
a pomposo título de *Estrada de Santo Arnaror ou <Caminho do Gados. 

8 .  Nessa época. Portugal e conseqüentemente o Brasil estavam sob o 
damínia espanhol. 

9 .  Capitanias de Itamaracá, Santo Amaro e Santana. 
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te da Capitania de São Vicente. O resultado desse pleito, contra- 
riando toda a lógica e o direito, pendeu para os Monsantos, esbu- 
Ihando os Vimieiros (10) de parte dessa Donatária de São Vicente 
(11). 

Essa injustiça perpetrada contra os Condes de Vimieiro, resul- 
taria na elevação, ocorrida no dia 7 de fevereiro de 1624, da vila 
de Itanhaem a condição de sede dos domínios dessa Casa no Brasil, 
ou seja a Capitania de São Vicente (12). 

Como diz o ditado popular: "há males que vêm para bem". E 
isso efetivamente ocorreu. O "mal" feito aos Condes de Vimieiro, 
resultou em um "bem" para a vila de Itanhaem, que de modestis- 
simo burgo, galgou os píncaros da escala hierarquica reservada pa- 
ra as localidades do Brasil daquela época. 

Para Itanhaem afluiu toda a máquina administrativa neces- 
sária ao governo de uma Capitania de quase cem léguas de costa e 
sertão. Esse corpo administrativo se constituis de Capitães mores, 
Ouvidores, Juizes, Tabeliães, Escrivães, Soldados, etc., que, de Ita- 
nhaem, iriam gerir os negócios de toda uma Donatária, a qual, 
juntamente com sua vizinha - a Capitania de São Vicente (ou 
de Santo Amaro) - se transformaria, mais tarde, no mais adian- 
tado Estado da nação brasileira. 

Aqueles moradores, que habitavam Itanhaem, na maioria anal- 
fabetos, receberam o reforço de uma outra casta, culturamente um 
pouco mais elevada. Dionisio da Costa - que foi Capitão mor ita- 
nhaense (de 1649 a 1652) e após terminar sua gestão continuou 
ainda na vila de Itanhaem - era um desses funcionários executi- 
vo-administrativos, cuja cultura se sobressaia para a época. Foi 
ele autor de um manuscrito dedicado à nossa história, o qual che- 
gou as mãos de Frei Gaspar da Madre de Deus, que o cita em seu 
famoso livro "Memórias para a história da Capitania de São Vi- 
cente". 

Como resultado de ter Itanhaem recebido foros hierárquicos 
mais elevados, vantagens materiais também lhe foram incorpora- 
das. Logo se tratou de transferir a matriz da vila, situada no alto 
do atual morro do Convento (13) .  para mais perto da Câmara. 
Não contente com isso, os itanhaenses conseguiram com os fran- 
ciscanos a instalação de um Convento dessa Ordem na sua vila. 
Para tal, doaram, através da Irmandade de Nossa Senhora da Con- 

10.  Incontestavelmente eram os  legíticas ~ossuidores da Capitania de - 
São Vicente. 

11. AS vilas d e  São Paulo. Santos, São Vicente e outras. 
12. A Capitania de São Vicente, sem as vilas de Saa Paulo, Santos e 

São Vicente. passaria a denominar-se Capitania de Itanhaem. Já a Capitania 
de Santa Amaro. com o reforço dessas vilas, furtadas aos seus legítimos 
donatirios, passaria a denominar-se Capitania de São Vicente. 

13.  Era  a antiga ermida dos tempos da fundação, reformada e ampliada. 
Já a matriz construida perto da Câmara, ficava um pouco para trás da atual  
matriz de Sant'Ana. 
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ceição, a ermida do morro para que os religiosos de São Francisco 
construissem a sua Casa. Empossados a partir de 1654, só no ini- 
cio do século seguinte, contudo, puderam dar a igreja que haviam 
recebido o aspecto de um verdadeiro Mosteiro. Eram os francisca- 
nos outras luzes que aportavam a Itanhaem, era toda uma cultura 
a serviço da formação da população itanhaense. 

Por todo o restante do século, a vila de Itanhaem esteve no 
auge de seu desenvolvimento. Segundo testemunho deixado pelo 
Provincial dos franciscanos - Fei Miguel de São Francisco - a 
vila de Itanhaem, nessa época, contava com muitos homens ricos, 
um comércio ativo com outras localidades e, nos seus pastos. 
abundava grande número de bovinos. Para isso, muito contribuia 
o estado da barra do rio Itanhaem, inteiramente desobstruida, pos- 
sibilitando a passagem de navios de bom calado. 

3 

Todavia, se inicialmente com o descobrimento de metais pre- 
ciosos no sul da Capitania (Iguape e Paranaguá), o despovoamento 
da vila de Itanhaem foi mínimo; com o aparecimento do ouro das 
Gerais, no fim do século, a debandada foi geral. Mesmo os Capitães 
mores, para ficarem mais perto da zona do ouro, quase que se ins- 
talaram no vale do Paraiba, tendo Taubaté sido considerada uma 
espécie de vice-sede da Donataria, que, naqueles tempos, pertencia 
a Casa da Ilha do Príncipe. A esse estado de coisas, somou-se o 
arruinamento da barra do rio Itanhaem, que dai em diante iria 
impossibilitar a navegação, exceto para barcos de muito pequeno 
calado (14). 

O golpe definitivo, entretanto, viria com o governo de Rodrigo 
Cesar Meneses, Capitão General da Capitania de São Paulo e Mi- 

14 .  Várias vezes projetou-se a abertura de um canal entre os morros 
de Sapucaetava e Piraguira; com a finalidade de desviar para a Piainhu 
parte das águas do rio Itanhaem. o qiie possibilitria a recuperação da Siid 

barra e permitia a navios de maior calado chegarem até a vila. 

Uma das primeiras tentativas de soliicionar-se esse problema ocoricu 
em 1798 (24 de janeiro). quando o Governador da Capitania de São Paulo 
- Antõnio Manuel de Melo Castro e Mendonça - -  oficiou à Ckmara itanhaense 
solicitando informes sobre a s  conveniêncins da abertura do citado canal. 

E m  1837, a Ctmara Municipal de Itanhaem requereu à Assembléia Pm- 
vincial um auxilio de 1:200$000 para a abertura do canal, já que a s  provi- 
dencias tomadar. em 1798 não foram completadas. Esse pedido. contudo, não 
foi atendido. Voltaria ã baila o assunto no ano de  1872, quando a C h a r a  
itanhaense novamente dirigiu-se ã Assembléia Irgislativa pedindo providên- 
cias para a realização desse projeto. considerado entáo altamente benéfico 
para a vila de Itanhaem. Mais uma vez sem sucesso, somente no começo 
do atual seculo cogitou-se, outra vez, da abertura desse ~lendáriou canal, 
tentativa essa que foi. entretanto, iniciada, mas logo posta de lado. devido às 
grandes dificuldades encontradas para leva,i. avante os trabalhos. De lá para 
cá, não se voltou a pensar no assunto. 
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nas de sua repartição (15). Do ano de 1721 para a frente, a vila 
de Itanhaem, embora nominalmente sede da Capitania do mesmo 
nome, foi, juntamente com as outras vilas sob a sua jurisdição, 
incorporada administrativamente a Capitania de São Paulo. A Ca- 
pitania de Itanhaem continuou existindo, talvez até 1753, mas só 
ficticiamente, pois não só sua sede como as demais vilas estavam 
anexadas efetivamente a Capitania de São Paulo (16). 

Com tudo isso, a vila de Itanhaem foi pouco a pouco se infe- 
riorizando, conhecendo então um longo período de decadência e os- 
tracismo, que veio alcancar o comeco do nosso século. 

Para tipificar o alcance dessa degradacão, basta a citação de 
L7.m relatório (datado do ano de 1777) de Matias José Ferreira e 
Abreu, sobre a situação do Bispado de São Paulo. Ao se referir a 
Paróquia de Itanhaem, comandada pelo Vigário Francisco José de 
Sobra1 (17), anota ele, entre outras coisas, o seguinte: "o pé do 
altar rende, quando muito, vinte mil séis, porque o povo é o mais 
pobre de todo o Bispado, e de número muito diminuto". Todavia, 
esse povo - "de número muito diminuto e o mais pobre de todo 
o Bispado" - havia feito inaugurar, no ano de 1761, a matriz de 
Sant'Ana, para substituir a matriz velha, que era datada da pri- 
meira metade do século dezesseis (18), como já vimos atrás. 

Em fins do século XVIII e início do seguinte, a maior preo- 
cupação, a molestar a vila de Itanhaem, se originava dos constan- 
tes recrutan~entos, que obrigavam os jovens itanhaenses a se inte- 
grarem nas Companhias de Milícias sediadas em outras localida- 
des. Como a maioria da população itanhaense se compunha de 
modestos pescadores, a perda dessa juventude era um Ônus muito 
elevado para a comunidade, pois, na vila, ficariam então poucas 
pessoas com condições de suprir os cargos administrativos e as obri- 
gacões de vereança da Câmara. - ~ 

A par disso, no começo do século XIX, o Capitão mor da vila 
de Itanhaem, Antonio Gonçalves Neves, responsável por esse recru- 
tamento, encontrava dificuldades em preencher a quota de recru- 
tas que cabia ao seu Município. Em seguidos ofícios, datado do 

1 A Capitania de São Viceiite. coniprada ao .\Iarqiiês de Cascaes pela 
Coroa. transfornloil-se ria Capitania de São Paulo.  Desta, desmemhrou-sc a 
regiáo das minas gerais, constitiiindo a Capitania de Minas Gerais. 

16 .  A data mais aceita para a anexaGáo da Capitania de Itanhaem ã 
Coroa portuguesa é a de 31 de agosto de 1753. hIs coma o alva:.& régio. datado 
desse dia e que t ratava da  matéria. não foi localizado, paira ainda alguma 
dúvida sobre u fato. Coini já ficou dito, essa incorporação foi apenas spro-for- 
ma:>, pais a Coroa liisitana, muitos anos atrás. t ratara de anexar as vilas 
pertencentes ?A Capitania de Itanhacm ao elenco da Capitania de São Paulo, 
isso sem indenizar o Donatário. 

li. Que era itanhaense de nascimento. 
18. Houve ainda outra igreja em Itanhaem, a Capela de Santa Luzia. 

que se situava em um beco localizado ao lado do atual prédio da Prcfeituia 
Municipal. Dessa capela, contudo. nào restou vestigio. 



ano de 1818, o triunvirato que governava a Capitania de São Paulo 
reprimia o Capitão mor itanhaense por demorar n a  remessa dos 15 
recrutas de Itanharm, os quais iriam formar no Regimento de Ca- 
çadores de Santos (19). 

Com o advento da Independência do Brasil, muitas foram as 
alteracoes processadas no campo político-administrativo tanto na 
esfera regional como no plano nacional. 

Uma lei, datada do primeiro dia de outubro de 1828, alterou 
os antigos Conselhos (20), transformando-os em Câmaras Muni- 
cipais (21), com atribuições um pouco diferenciadas daqueles (22). 

Com isso, os antigos Conselhos, cujos membros eram nomeados 
e serviam pelo prazo de um ano, foram modificados para Câmaras 
Municipais, estas compostas de vereadores selecionados por via de 
eleicáo e com mandato de quatro anos. 

A primeira Câmara Municipal de Itanhaem, obedecendo aos 
imperativos da lei de 1 de outubro de 1828, foi empossada no dia 
9 de fevereiro de 1829 (23). Era ela constituída dos seguintes 
membros: 

Presidente: Padre João Batista Ferreira 
Vereadores: Sargento Francisco Mariano Soares (Vice-Presi- 

dente): Alféres Joaquim José de Sobral, Antonio Luis de Andrada, 
o ex-Capitáo mar Antonio Gonçalves Neves: Fernando José de So- 
bral e Sousa, Antonio Pedro de Gusmão. 

Secretariava a Câmara, desde alguns anos, o Escrivão Brital- 
do José Lustosa, um operoso servidor dessa Casa Legislativa e o 
responsável por preciosas atas, lavradas quando das sessões de ve- 
reanca e que chegaram até nós graqas ao grande pintor e histo- 
riador Benedito Calixto de Jesus (24). 

5 

Para culminar a longa série de vicissitudes, que castigaram a 
vila de Itanhaem por longo tempo, um pavoroso incêndio, ocorrido 
. ---- ~ 

10. NO ano de 1822, a vila dc Iianh9.em t:%n~bém idealizo,~ festividades 
para saudar a prorlanla~áo da  Inilrpendéncio r10 Brasil. A Câmara itanliaense 
envinii iim oficio rio Governador da P r q a  de Santos pedindo a ,presença da 
Companhia de Milícias da vila. sediada em Saiitcs, para  abrilhantar as  co- 
.menioracòes Esse pedido, euntlido iiào foi aceito e os festejos. realizados no 
dia 1 0  de out~ibro. não piide:-am contar com os b;.acas a:dados itanhaençes. 

20. Conselho aqui é também sin6ninio de Câmara. 
21. Itanhaem foi elevada a condição de Miinicípia em 20 de outubro 

de 1700. 
2 2 .  Essa lei também aboliii o cargo de Capitão mor. 
2 3 .  O primeiro Prefeito Municipal de  Itanhaem - Capitão João Antoiiio 

de Paula e Oliveira - foi empossado nessa função a 21 de setembro de 1835. 
24. Já servia. Eritaldo José Lustosa. a Casa Legislativa itanhaensc. ao 

que parece, desde 1812. Aposentou-se no ano cle 1837. 
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na noite do dia 17 de março de 1833 (25), destruiu parcialmente o 
Convento de Nossa Senhora da Conceição de propriedade dos fran- 
ciscanos. O alcance da tragédia só não foi maior graças ao heroís- 
mo da população itanhaense, que, alertada pelo toque dos sinos, 
acorreu em grande número ao alto do morro para defender a Casa 
de sua Padroeira. Com isso, foi possível salvar-se as preciosas ima- 
gens que se encontravam na capela e ainda outros objetos sácros. 

Os religiosos de São Francisco - que serviam aos itanhaenses 
tanto no campo espiritual como no educacional - ainda perma- 
neceram em Itanhaem por onze anos. Foi no dia 7 de setembro 
de 1844, que Frei José da Natividade Puga - último Guardião do 
Convento de Nossa Senhora da Conceição - entregou ao Sindico 
(Antonio Gonçalves Neves) os bens que estavam sob sua guarda e 
partiu. 

Os franciscanos já haviam, no começo do século, abandonado 
a aldeia de São Joáo Batista (26), cuja igreja logo ruiu. As ima- 
gens, que pertenciam a esse templo, entre as quais a "Virgem de 
Anchieta" (27), foram então levadas para a matriz de Sant'Ana da 
vila de Itanhaem. 

O Convento de Itanhaem só seria parcialmente restaurado a 
partir de 1861. Nesse ano, os itanhaenses fizeram reviver a velha 
Irmandade de Nossa Senhora da Conceição e idealizaram uma cam- 
panha de coleta de fundos para a realização das obras reparadoras. 
Quatro anos depois, eram elas concluidas. No dia 8 de dezembro 
desse ano de 1865, uma procissão solene conduziu a imagem de 
Nossa Senhora da Conceição (28) ,  retirada na noite do incêndio, de 
volta para o seu lugar no altar mor da igreja do Convento. -- 

26 .  17 de maio para Frei Basilio Rower. 
26. A antiga aldeia de Nossa Senhora da Conceição dos Itanhaens. a 

mesma onde Martim Afonso teria vislumbrado u m  local propicio para a insta- 
lação de um povoado. Hoje é conhecida por Ruínas do Abarê-bebê. Esteve 
ela, desde fins do século XVII a inicio do século XIX, sob a direção dos francis- 
m o s .  

27 .  Essa imagem de Nossa Seiihara da Conceição tem uma hist6ria muita 
controvertida,. Embora alguns historiadores, como Frei  Basílio Rower, não 
aceitem essa versão, ela pertencia à igreja da aldeia de São João Batista e 
foi cognominada a <Virgem de Anchietau, parque era da predileção do Tauma- 
turgo do B m i I .  Provavelmente originária de Portugal, é muito confundida 
com a outra imagem de Nossa Senhora da Conceição, esta a Padroeira de 
Itanhaem, que sempre esteve na igreja do Convento (e  anteriormente a este 
na  ermida do morro) e foi salva do incêndio. 

2 5 .  Ainda segundo Frei Basilio Rower, esta é que seria a imagem da 
predileção de José de Anchieta e não a que se encontra hoje n a  matriz de 
Sant'Ana. Sua origem é bastante polemizada. Para  uns. teria vindo de Por- 
tugai e era destinada a São Vicente. Durante o desembarque, o caixão onde 
viajava foi trocado por outro destinado à Itanhaem, que continha uma imagem 
de Nossa Senhora da Conceição. Es ta  ficou assim em São Vicente e a outra 
- Nossa Senhora da Amparo - seguiu para Itanhaem, lá permanecendo até 
hoje como se fase Nossa Senhora d a  Conceição. P z a  outros, teria sido esculpida 
por um sentenciado aqui mesmo no Brasil, que, não sendo especializado no 
assunto, não a apresentou da maneira convencional adotada para Nossa Senhora 
da Conceição. 
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Três itanhaenses - os irmãos Zeferino Antonio e Joáo Ma- 
riano Soares e mais Leopoldino Antonio de Araujo - tanto se dis- 
tinguiram nesse trabalho de restauração, considerados pelos ita- 
nhaenses como ponto de honra, que receberam o titulo de "Res- 
tauradores do Convento". É signiiicativo citar que quase todos os 
habitantes da vila de Itanhaem, de uma forma ou de outra, cola- 
boraram na realização dos trabalhos. 

Com a retirada dos franciscanos, coube aos próprios itanhaen- 
ses a dura tarefa de ministrar as primeiras letras aos jovens de 
sua vila que atingiam a idade do aprendizado. O mais antigo pro- 
fessor itanhaense, que conhecemos, foi o Capitão Manuel Bento 
de Andrade, que aparece exercendo suas funções na vila de Ita- 
nhaem em 1844, ano, como já ficou dito, que os franciscanos dei- 
xam Itanhaem. Sucede-o, talvez em fins d a  década seguinte, O 
Professor Joaquim Mariano de Meira. At6 o fim da centúria, a 
vila de Itanhaem ainda teria mais dois professores: Joáo Batista 
do Espírito Santo e Antonio Mendes da Silva, este aposentando-se, 
do cargo, em 1917. 

Na parte espiritual, a vila de Itanhaem, com a partida dos 
franciscanos, s6 não ficaria sem a assistência religiosa porque ti- 
vera a felicidade, desde a última metade do século XVIII, de ver 
alguns de seus filhos abraçando a carreira eclesiástica. Começan- 
do pelo, já citado, Padre Francisco José de Sobral, passando pelo 
Padre João Batista Ferreira (Presidente da primeira Câmara Mu- 
nicipal eleita de Itanhaem), pelo ?adre Pedro Domiciano da Silva 
e finalizando com o Padre Antonio Maria dos Santos. Teve ainda 
Itanhaem a glória de ter sido o berço natal de Frei Antonio de 
Santa Mafalda (29), que chegaria ao topo da escala hierárquica 
franciscana, exercendo o cargo de Provincial. 

A par disso, vários outros padres "forasteiros" estiveram tem- 
porariamente em Itanhaem, mantendo a Par6quia constantemen- 
te servida pelas luzes religiosas. Desse, poderemos citar: o Padre 
Antonio Pereira Jorge (Vigário em 1790) ; o Padre Antonio Ramos 
Barbas e Lousada (em 180516); o Padre Patricio Manuel de An- 
drada e Silva (30); Reverendo João Cardoso de Meneses (Vigário 
encomendado em 1841). Além disso, os franciscsnos, quando ain- 
da estavam em Itanhaem, faltando Vigário na Paróquia, passavam 
a desempenhar também essa função, acumulando-a com as obriga- 
ções para com sua Ordem. Eis alguns: Frei Antonio de Santa Es- 
colástica (em 1833) e Frei Luis de Santo Ambrósio (Vigário en- 

29. No séciilo Antonio José Ferreira. Era  irmão do Padre Joáo Batista 
Ferreira. 

30. Segundo Ant6nio &tendes da Silva Jr., era ele irmáo do Patriarca 
da Independência. Esteve em Itanhaem. interinamente, no ano de 1835. 



490 REYISTA DO ISSTITI'TO IIIST<~P.ICO E GEOURAFICO DE S PACLO 

comendado nomeado pelo Bispo de Santos? D. Manuel Joaquim de 
Andrade) . 

O Padre Antonio Maria cios Santos - titular do vicariato ita- 
nhaense desde 1840 -partiu para Santos em 1878. Em consequên- 
cia disso, a Paróquia de Itanhaem ficou relegada a um total aban- 
dono, sem mesmo um único sacerdote para administrá-la. As duas 
igrejas da vila de Itanhaem, a do Convento de Nossa Senhora da 
Conceicão, e a matriz de Sant'Ana, passavam, pela falta de pa- 
dres, o ano inteiro quase que fechadas. Os sacerdotes de São 
?aulo e Santos só lá compareciam quando das duas festas religio- 
sas, que eram os únicos acontecimentos a conferir a vila um pouco 
de animacào e permitia aos seus moradores quebrar a rotina en- 
fastiosa levada durante um ano. 

Eram essas festas bastanteantigas. A de Nossa Senhora da 
Ccncei$áo - datada dos priinórdios da vila e-festejada no  dia 8 
Ue dezembro - e a do Divino Espírito Santo - que somava a parte 
religiosa. comemorações outras d e  cunho sócio-folclórico. 

O esquecimento, a que ficou relegada a Paróquia; propiciou o 
aparecimento, em Itanhaem; de alguns ministros protestantes, 
cuja missão era a-rrebanhar para seus cultos os esquecidos paro- 
quianos itanhaenses. : . . ~ ~ . ~ . 

Por outro lado, a matriz de Sant'Ana, permanecendo o ano 
inteiro praticamente fechada, ficou com o seu interior bastante 
arruinado, o que obrigou os  itanhaenses a, através de uma. subs- 
cricão popular, levantar o.numerário.necessário para as obras d e  
reparação da parte avariada. (31). 

~ ~ 

~ ~ 

6 

Na crônica do final do século passado em ~tanhaem,  poderia- 
mos n~encionaq dois acontecimentos. Em 1888, criou-se uma So- 
ciedade literária - denominada Gabinete de Leitura Itanhaense 
- que iria representar um capitulo importante na evolução meil- 
tal dessa pequena comunidade litorânea (32). Esse Gabinete de 
Leitura foi fundado por alguns itanhaenses desejosos de - atra- 
vés da informação obtida de livros, jornais, revistas - atualizarem 
os seus parcos conhecimentos e captarem assim as outras realida- 
des existentes fora dos limites de sua modesta vila. Já em 1896, 
depois de ingentes esforços, era finalmente inaugurada a sede pró- 
pria da Sociedade. Além de uma bem aparelhada biblioteca, con- 
seguida quase que exclusivamente por doacões, o Gabinete de Lei- 
tura tinha ainda um pequeno museu (33) e também um palco 
- .  

31. Essas obras for.am realizauas em 1895. 
32.  Itaniiaem já possuia m a  Sociedade Musical desde 18G6. 
33. Onde podiam ser contemplados os iardamentos dos  dois últimos Ca- 

pitáes nmrei itanhaenses. 
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reservado para a apresentação de espetáculos dramáticos, bem CO- 
mo conferências e outras atividades culturais (31). 

Sabe-se que alguns espetáculos musicais compostos pelos pró- 
prios sócios, quando levados a cena, transformaram-se em retum- 
bantes sucessos, fato que realça a tradição musical itanhaense (35). 

Resistiu o Gabinete de Leitura até o final daquela época bati- 
zada pelos norte-americanos "the roaring twenties" (36), quando 
se transformou no Clube itanhaense, com objetivos bem diferentes 
daqueles imaginados em 1888. 

Ainda no final do século passado, surgiu uma questão entre 
Itanhaem e Iguape a respeito de suas divisas. Com raizes antigas 
(37) ,  esse conflito se avolumou a partir de 1893. Anteriormente a 
essa data (desde os tempos da primeira Câmara Municipal eleita 
em Itanhaem), tudo que se referia a zona agora litigiosa era tra- 
tado pelo Governo Provincial com a Câmara de Itanhaem. Nesse 
ano de 1893, os papéis relativos a construção de uma ponte sobre 
o rio Guaraú (zona até então, inquestionávelmente, pertencente 
a Itanhaem) foram enviados, pelo Governo Estadual, para Igua- 
pe. Por outro lado, autoridades iguapenses (Inspetores de Quar- 
teirão) teimavam em exercer jurisdição além de seu território, 
avancando para as terras do seu vizinho Município. Isso motivou 
variados protestos, partidos das diversas autoridades itanhaenses, 
ao Govêrno Estadual e aos próprios principais de Iguape. 

Levado o conflito a Comissão Estatística do Congresso Legisla- 
tivo Estadual, a razão inicialmente foi dada a Itanhaem, veredito 
esse logo reformulado por outro, que estabeleceu a barra do rio 
Una do Prelado como divisa natural entre os dois iitunicipios. 

Parecia ter sido resolvida a questão, porém os iguapenses, anos 
depois, resolveram estender suas fronteiras, invadindo novamente 
a jurisdicão itanhaense, o que ocasionou novo arrastar burocrático 
do conflito. 
-~ - 

34.  O pano de boca do palco. pintado e ofeitcdo pur  Benedito Cnlixtu. 
trazia a s  caravelas da armada de I\.Iai.tim Afonso de Soiisa fiindmdas no parto 
de  São Vicente. 

33. 1'0s tempos imperiais. It2iihaem chegou a ter  duas bandas de m0siç.a. 
Gma - Cnião Concórdia - do Partido Conservador e oiitia Eco Liberal - 
do Partido Liberal. O itanhaense António Pedra de Jesus 118S4-19'211 é até 
hnir Iemhiado em S S n  Virente F n i  cle entiw oiitras ?oiças: R e c e n t ~  da banda ...d. ~-~~~ ..... ~. ..~ ~ - ~ - ~  ~. ~- ~~ . ~~ ~ ~ ~ 

virentina. Tntierantc da banda Humanitária: Fiinclado. da ~ o r ~ e d i i d e  Iliisical . ~ . . ~ ~ . ~ ~  -.., ~~ ~ 

22 de Janeiro; Mestre da Sociedade Colonial Portugiiesa. Compositor. deia2ii 
vasta obra. 

36 .  Os anos da década de vinte. 
37. 1748: acordo entre  os Vigários rir Itanliaeiii e Iguape. A divisa 

entre os dois >Iunicipios seria o morrc de Jiiréia. 1817: Ordeni do Governo d a  
Capitania de São Paulo. fix,anda o rio L7na do Prelado camc o limite entre 
os dois Miinicipios. 1820: -4 Câmara itanhaense reparte o territóriz de seu 
Miinicipio em distritos. L-m desses ia do ciirnc do morro ria Jureia ate  o rume 
do morro de Peruibe. 
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Depois de algumas tentativas de projeto d'e divisas, recusadas 
por ambos os litigantes, chegou-se a um denominador comum. E 
ficavam os limites entre Itanhaem e Iguape pela barra do rio Una 
do Prelado (38). 

Data da primeira decada do século corrente o projeto de cons- 
truir-se uma estrada de ferro ligando Santos é Iguape. Por uma 
série de motivos, resolveu-se, contudo, alterar esse plano primitivo. 
O traçado definitivo da linha ficou sendo o seguinte: de Santos à 
Peruibe acompanhar-se-ia a estrada da marinha, tomando, dai em 
áiante, o rumo do interior para alcançar Santo Antônio 'e Juquiá, 
ponto final dos trilhos. 

A concessionária inicial - Brazilian Construction Railway 
Company - foi sucedida pela Pauling & Cia. Ltda., que, mais tar- 
de, se transformaria na Southern São Paulo Railway, esta a em- 
presa que efetivamente explorou o empreendimento (39). 

O tráfego normal de passageiros até Itanhaem teve início no 
dia 21 de dezembro de 1913. Foi esse um dia muito festejado em 
Itanhaem, pois novas oportunidades de desenvolvimento se abriam 
a essa tradicional localidade. 

Na fase anterior a existência da estrada de ferro, a comu- 
nicação de Itanhaem com outras localidades processava-se de ma- 
neira muito penosa. A ligação com Santos, por exemplo, era feita 
pela praia e em carros de tração animal. Partia-se de Itanhaem ao 
cair da noite, para amanhecer-se no Porto dos Reis, arrabalde vi- 
centino. Uma viagem de Itanhaem a Iguape, então, era uma epo- 
péia digna de ombrear-se com os feitos realizados pelos nossos ban- 
deirantes no sertão desconhecido. Durava ela de três a quatro dias 
e durante o percurso era necessário usar-se os próprios pés, car- 
ros de tração animal e ainda barcos. 

A linha férrea veio completar uma triade muito importante 
para a vila de Itanhaem. As duas etapas primeiras foram: insta- 
lação de uma Agência de Correio (pelos idos da metade do século 
passado), e montagem da linha de telégrafo (em 1866). 

No primeiro quartel do século M, a população itanhaense 
começa a tomar consciência que uma nova época estava surgindo 
para a sua comunidade. Já em 1907, Carlos Botelho consegue levar 

38. A lei. que põs finl a essa disputa, é a n.0 1444 de 23 de dezembro 
de 1914. Presidia o Estado. nessa época, o Dr. Altino Arantes. Pa ra  o alcan- 
ce desse resultado, muito batalhou uma Comissáo itanhaense, constituida exclu- 
sivamente para o caso. Compunham-na: Benedito Calixto de Jesus, Narciso 
de Andrade e Antònio Mendes da Silva. Auxiliou-a. em muito. CesBrio Bastos, 
Senador Estadual. 

39. Pelo decreto n.9 4.324 de 23 de dezembro de 1927, foi ela incorporada 
à Estrada de Ferro Sorocabana. 
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para Itanhaem a água encanada (40). Inicialmente ela abastece 
um único chafariz (colocado no Largo da matriz). Posteriormen- 
te, um outro chafariz, este localizado na antiga rua Direita (41), é 
também colocado para servir a população. Em seguida, a água é 
ligada diretamente as residências. 

O ano de 1912 vê Itanhaem receber iluminacão a gás. Três 
anos depois, aparece em Itanhaem o seu primeiro jornal, "O Cor- 
reio do Litoral" de propriedade de Antonio Mendes da Silva Jr. 
Em 1922, constroi-se, no Largo da Matriz, um Coreto destinado a 
abrigar a Banda de música itanhaense em dias de concerto. 

Além disso, a inauguração, em 1914, da Ponte Pênsil veio fa- 
cilitar a viagem de automóvel de Santos e São Vicente até Ita- 
nhaem. Pessoas de destaque passaram entáo a visitar Itanhaem: 
Vicente de Carvalho, Capistrano de Abreu, Washington Luis (vá- 
rias vezes), Altino Arantes e muitos outros. 

8 

Constituido Município em 1700, Itanhaem, a partir de então, 
passaria a ter os seguintes limites: a barra do rio Una do Prelado 
(com Iguape), a Cordilheira Geral (com as localidades de serra 
acima) e o rio Mongaguá (com São Vicente). Isso duraria até o 
ano de 1948, quando Itariri conseguiu emancipar-se politico-admi- 
nistrativamente de Itanhaem. Onze anos depois, foi a vez de Pe- 
ruibe e Mongaguá tornarem-se independentes, o que reduziu o Mu- 
nicípio de Itanhaem, antes tão vasto, a uma pequena faixa de 
terra. 

Em anos passados, ao contrário, possibilidades houve do Mu- 
nicípio de Itanhaem aumentar o seu território, porém não foram 
elas coroadas de sucesso. Se não vejamos: Em 1914, a Freguesia de 
Prainha (hoje Miracatu), distrito de Iguape, propugnou ser in- 
corporada ao Município itanhaense. Não conseguindo exito nessa 
tentativa, os moradores de Prainha, em 1931. voltaram a agitar o 
problema. Agora tinham eles a companhia dos habitantes de Ale- 
crim (hoje Pedro de Toledo) e Juquiá, também municipes de Igua- 
pe. Era desejo dos moradores dessas três localidades que os seus 
distritos fossem separados de Iguape e constituissem um novo Mu- 
nicípio, mas admitiam ainda, como outra alternativa, a anexação 
dele a Itanhaem. Infelizmente, mais uma vez, essas justas preten- 
sões não lograram alcancar os seus objetivos. 

40. Até entáo, a po,pulação itanhaense abastecia-se de água potável em  
duas fontes. A NBe Benta e a Água Vermelha. Para a lavagen de roupa. 
existia a fonte do Fabelo, em belo estilo colonial. O antigo <Caminho de 
Baixo, (atual rua Antônio Olivio d e  Araújo) era todo pontilhado de <<tubos* 
(olhos d'água). que tamb6m eram usadas para a lavagem de roupa. N o  
sopé do morro do Convento, perto do antigo Parto dos frades, havia ainda 
a fonte Itaguira, a única remanescente nos dias atuais. 

41. Atual m a  Cunha Moreira. 
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Porém, ainda em 1958, uma boa noticia veio amenizar a tris- 
teza representada pela diminuiqão do território itanhaense. A lei 
n." 5121. datada de 31 de dezembro, criou a Comarca de Itanhaem, 
um antigo sonho de todos os itanhaense. Em 29 de setembro de 
1962, tendo como juiz de Direito o Dr. Lair da Silva Loureiro e 
como Representante do Ministério Público o Dr. Alcides Amara1 
Sales. deu-se a ei^etiva instalação da Comarca. Era o poder ju- 
dicante se reunindo ao já existente poder político-administrativo. 

Os filhos pródigos - os franciscanos - retornaram à Ita- 
nhaem em 1940. Foi-lhes confiada a administracão da Paróquia 
itanhaense. O Convento de Nossa Senhora da Conceição, que ha- 
via sido cedido a Mitra Arquidiocesana em 1916 (42), recebeu no- 
vos melhoramentos para acolher os religiosos de São Francisco (43). 

Os dois primeiros franciscanos enviados pela Ordem a Ita- 
nhaem foram: Frei Hilário Banse e Frei Getúlio. Infelizmente, os 
filhos de São Francisco só ficariam em Itanhaem até 2 de feve- 
reiro de 1953, quando novamente se retiraram. 

Em 6 de fevereiro de 1960, chegaram para ocupar o Convento 
as Irmãs da Ordem franciscaiia do Coracão de Maria, que, por sua 
vez, permaneceram até marco do ano corrente. Substituiram-nas 
as religiosas da Ordem Servas de Jesus Sacerdote, provenientes de 
Ribeirão Preto. 

10 

Como adendo final a este trabalho, gostariamos de dedicar al- 
gumas linhas a Benedito Calixto de Jesus. 

Nascido em Itanhaem no dia 14 de outubro de 1853, era ele 
filho de João Pedro de Jesus e Dna. Gertrudes Soares, ambos ita- 
nhaenses. Sua carreira de pintor tomaria grande impulso no ano 
de 1881, quando decorou o Teatro Guarani de Santos. Convidado 
pelo Visconde de Vergueiro, ainda nesse ano, foi para a França 
aprimorar a sua arte. Estudou em Paris - n a  Academia Julien 
- com os professores Gustav Boulanger, Lefèvre, Robert Fleury 
e Sangsgerock. 

Voltando ao Brasil, radica-se em São Vicente. Ao lado da pin- 
tura, dedica-se também a várias outras atividades, como a pesquisa 
histórica, a arqueologia, a astronomia, e o magistério (44). 
-~ 

42. De 1921 a 1924, o Convento foi novamente retaui'ada (parcialmente). 
As obras foram cxeciitadas por ordem de  Washington Luis, Presidente do 
Estado. 

43 .  E m  1940. foram instaladas no Convento: luz elétrica e água emanada.  
44 Chegnii a orupar cátedra iia Escola de Belas Artes. 



Sua obra de estreia no campo histórico, o livro "A villa de Ita- 
uhaem", é publicada em 1895. Em seguida, passa a integrar o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, para o qual enviou 
dezenas de trabalhos. 

Na pintura, especializa-se em marinhas, telas de motivos his- 
tóricos e religiosos. Seus quadros hoje são encontrados em diversos 
museus e igrejas espalhados por todo o Brasil. 

Em 1924, ano que Itanhaem comemorava o seu tri-centenário 
de elevação a cabeça de Capitania, Benedito Calixto recebe, solene- 
mente, (45) a Cruz da Ordem de São Silvestre, a ele conferida plo 
Papa Pio XI. 

Faleceu em São Paulo no dia 31 de maio de 1927. Deixou mais 
de seiscentos quadros e ainda vasta bibliografia sobre assuntos his- 
tóricos. Seu melhor trabalho, nesse campo, foi "Capitanias Pau- 
listas". 
- 

45, E m  missa realizad,s. no Convento cle Sossa  Senhora <ia Coneei~ã3. 
na dia ã de dezembro. 
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PERFIL DE UM REVOLUCIONÁRIO 

Fernando Whitaker da Cunha 

A obra de Aureliano Leite vibra como um guerreiro se apres- 
tando para a refrega. Foi elaborada, em grande parte, nos cár- 
ceres políticos, nas tribunas, nos exílios, nas redações, fumegan- 
do em suas páginas de áscuas. Não a escreveu ele com punhos 
de renda, mas com a manopla do gladiador. Ficcionista de pulso 
("Amador Bueno"), sagaz e bem informado jornalista ("Retratos 
a Pena"), abalizado cronista de nossos fastos ("História da Civili- 
zação Paulista", "História, da Casa Verde" etc.), autorizado genea- 
logista ("A Família Bueno"), é como historiador político ("Memó- 
rias de um Revolucionário", "Martírio e Glória de São Paulo", 
"Episódios do Exílio", etc.) que sua ardorosa personalidade melhor 
se realiza,. 

Homem de paixões sagradas, mas, sobretudo, um corajoso 
patriota e um admirável idealista voltado, de forma absorvente, 
aos iilteresscs coletivos, Aui'eliaiio Leitc participou intensamente 
de imnortantes eventos aue n<>s iclata. documentadamente. e aiie 
expliéam a nossa evolu&o sócio-política. Dai terem seus livros, 
mais característicos, a precisão, a autenticidade dos diários ínti- 
mos e a relevância das memórias, contendo indisputáveis retratos 
a pena, que traçam magníficos perfis, lavrados numa linguagem 
viva, fluente, sutilmente irónica, que, não apenas convida ao diálo- 
go, como conduz à polêmica. 

Revolucionário, por temperamento e por caráter, jamais se 
compós com a ilegitimidade, nem deixou de apontar, intemerato, 
os males do regime e de certos homens públicos, aos quais falta- 
vam consciência e civismo, engolfando-se nas miragens do poder. 

Acusado de volubilidade política defendeu-se sobranceiro: 
"Estou sempre com a opinião de São Paulo" (in "Memórias de 
um Revolucionário", pág. 252). Em verdade, esse mineiro ilustre, 
ligado iniludivelmente aos destinos paulistas, mas projetando sua 
ação patriótica no cenário nacional, esteve, permanentemente, com 
o Estado que, honrosamente. o adotou e ninguém poderá invecti- 
var São Paulo, por instabilidade histórica de seus desígnios. 

Parlamentar, que usava a toga de um senador romano, Aure- 
liano Leite, com voz máscula e solene, em sua longa e profícua 
vida de homem público, tem almejado ardentemente um Brasil 
jurídica e politicamente soberano, economicamente poderoso e so- 
cialmente justo. 





UM GENERAL DO IMPERIO 
Manuel Martins do Couto Reis 

MeUo Nóbrega 

Entre os oficiais-generais do exército imperial brasileiro que 
se notabilizaram, não somente em feitos d'armas como tam?Am 
em realizações culturais, não tem sido lembrado, a altura de seus 
méritos, o paulista Manuel Martins do Couto Reis. Suas ativida- 
des técnicas e administrativas desenvolveram-se por mais de ses- 
senta anos, abrangendo movimentado período de nossa História. 

Iniciando sua carreira no regime colonial, Couto Reis serviu 
às forças reinó'i e imperiais, participando dos fatos culminantes 
de nossa autonomia política. Seus dotes de caráter e inteligência 
fizeram-no respeitado e distinguido pelas autoridades governa- 
mentais da Colônia, do Vice-Reino e do Império, que o cumularam 
de encargos e honras. A tal ponto que, sendo, em 1822, um dos 
membrgdo ministério que as'cortes~ortuguesas quiseram impor 
ao Princi~e Recente. o aue Doderia indisuo-10 com a exaltacão aa- ~, ~. 
triótica dos b&sileiros, *foi  outo to Reis, a seguir, figura de 
relevo no cerimonial da coroação de D. Pedi-o I, e membro da 
Assembléia Constituinte. Foi cavaleiro professo da Ordem de São 
Bento de Aviz, tendo requerido a comenda da Ordem da Rosa, 
segundo documento que consultamos na Seção de Manuscritos da 
Biblioteca Nacional. 

Pouco tem sido escrito sobre esse paulista ilustre, além do 
que consta de publicações militares ou de referências acidentais, 
nem sempre exatas, nas crônicas históricas, muitas vezes em sus- 
cintas notas de pé-de-página. 

Manuel Martins do Couto Reis nasceu na então vila de Santos, 
em meados do século XVIII, sendo errôneas as informações de 
que viera A luz em terras da Metrópole'. Não registram os do- 
cumentos que consultamos a data do nascimento. O Capitão 
Alfredo Pretextato Maciel da Silva" situou-a no decorrer da 
quinta década daquela centúria, o que, em sua vagueza, repre- 
senta o máximo de precisão possível, à falta de documentos mais 
elucidativos. Quando ainda Tenente, Couto Reis, estando a ser- 
viço d'el Rei no malfadado presídio do Iguatemi, compareceu no 
processo de justificaçán requerido pelo Patrão-Mor da praça, João 
de França e Silva, instaurado sobe a presidência do Brigadeiro 
José Custódio de Sá e Faria, enviado do Capitão-General da Ca- 
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pitania de São Paulo. Dos autos desse inquérito, datada de 18 
de agosto de 1775, consta a qualificação do depoente, arrolado 
como quarta testemunha: "Manuel Martins do Couto Reis, Te- 
nente de Infantaria de uma das companhias da Praça de Santos, 
filho de Manuel Martins dos Santos, natural da praça de Santos, 
de idade que disse ser de vinte quatro anos pouco mais ou me- 
nos. . . 3". 

Manuel Martins dos Santos, embora nenhum documento 
tenhamos encontrado que o afirme diretamente, era pessoa de 
certa influência na vila de Brás Cubas. Deixa-o certo o teor 
de uma carta escrita pelo Capitão-General D. Luís Antônio de 
Sousa Botelho e Mouráo. Dirigindo-se, em 17 de setembro de 
1770, ao Sargento-Mor José de Macedo Souto Maior e Castro, 
nomeado para chefiar a "conduta" de socorro à guarnição do 
Iguatemi, com a qual deveria seguir um contingente militar, o 
Morgado de Mateus assim se referiu ao Tenente Couto Reis, um 
dos três oficiais destacados para servir no longínguo fortim: 

"Ao Tente. Mel. Miz. vmcc. repreenda por se atrazar e \ se 
não fora por atenção seo pay havia de ser prezo e fique vmce. 
daqui advertido para não consentir por lá rapazeada alguma e 
se as houver castigalos como merecem O'. 

Essa benevolência, tão rara em nossos sátrapas coloniais, que 
dispunham de vidas e bens quando e bem conviesse a seus capri- 
chos e interesses, sempre acobertados e legitimados pelo nome do 
monarca distante, mostra o grau de deferência que o Capitão-Ge- 
neral tinha pela família do jovem tenente, então com dezenove 
anos, aproximadamente. Outra carta do Morgado de Mateus con- 
firma a estima votada ao pai de seu subordinado, como adiante 
se verá. 

A essas razões de ordem pessoal somavam-se, porém, as do 
zelo pela coisa pública. Manuel Martins do Couto Reis, que me- 
recera o posto de tenente, como então era comum, por sua pro- 
cedência e cultura, possuía habilitações j, sendo, além disso, muito 
hábil em topografia e desenho. Ao ser transferido para a praça 
de Nossa Senhora dos Prazeres do Iguatemi (cuja ereção fora 
aprovada por carta-régia de 22 de março de 1767), Couto Reis 
já se distinguira, como oficial de granadeiros, por seus conhecimen- 
tos de Geografia e Geodésia. Tais merecimentos, que se amplia- 
ram com o estudo e a prática, estão comprovados por farta do- 
cumentação existente em nossos arquivos militares. De grande 
valia eram tais habilitações, num tempo em que o território bra- 
sileiro, pouco explorado, obrigava as expedições a duvidosa orien- 
tação de grosseiras cartas de inseguro petipé ou de roteiros tra- 
çados por leigos, na escala fantasiosa do mais-ou-menos. Daí, 
talvez, a escolha de Couto Reis, nominalmente requisitado pelo 
Capitão-General, em carta de 19 de julho de 1770, ao comandante 
da praça de Santos, Manuel Borges da Costa: 
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"Faço sciente a vmcc. como e acho occupado em fazer pre- 
parar a expedição pa. o Guatemy, e que athé o fim deste mez 
poderá estar prompta, e muito proxima a partida; pelo que me 
he preciso prevenir a Vmce. de que para esse tempo heide mandar 
marchar para esta cid'. os quarenta soldados que hão de ir des- 
tacados para aquella Praça com seus competentes oficiais, os quais 
hão de ser o Tenente Manoel Mis., o Alferes Joaquim Xavier de 
Moraes e o Cadete Joaquim Roiz. de Oliv"., aos quaes heide man- 
dar pagar nesta ci&. e immediatamente háo de partir.. .$". 

Em Portaria baixada a 1.9 de novembro do mesmo ano, o 
Morgado de Mateus ordenou fossem aproveitados os préstimos do 
Tenente Couto Reis durante a viagem da frota de canoas que de- 
veria largar de Araraitaguaba, rodando pelo Tietê e pelo Paraná, 
a caminho do Iguatemi: 

"Porquanto se faz preciso huma individual noticia das viagens 
deste sertão o Sargento-mor D'. José de Macedo mandará fazer 
um roteiro da sua derrota, diariamt'. escrito em que conte tudo - 
o q for vendo, incontrando e succedendo na sua viagem; como 
também mandará fazer pelo Tente. Manoel Miz. os mapas dos - 
rios, paizes. e cousas mais notaveis q se acharem, escripto, e de- 
liniado tudo com a maior propried'. e certeza "'. 

Outro documento oficial comprova o apreço do Capitão-Ge- 
neral pelo Tenente santista: em carta endereçada ao Tenente-Co- 
ronel Joáo Martins Barros, comandante do presídio, em data de 
31 de outubro do mesmo ano e remetida por mãos do chefe da 
Monção, D. Luis Antônio assim recomendava os jovens oficiais 
que iam servir nos paludais do Iguatemi: "Como estes officiaes 

<vão p". essas partes são rapazes, e lhe falta o abrigo de suas 

casas sem terem lá quem seja por elles, espero q vmce. os ampare 
não só como superior, mas como pay, consolando-os, avivando-os 
e governando-lhe todas as suas acções, e dandolhes bons conselhos, 
fazendo que aproveitem, e não se botem a perder; como entre 
elles o TenV. e o Alferes já houve em Santos alguma differenca, 
se estas razões quizerem tornar a renascer, vmc*. as atalhe logo, 

por todos os meyos < lhe parecer 
Nos termos e em igual data, o Morgado de Mateus escreveu 

ao Capitão Joáo Alves Ferreira, subcomandante da praça. 
A viagem para o Iguatemi, por via fluvial, iniciava-se em 

Araraitaguaba, para onde convergiam, em canos e tropas de muares, 
os víveres requisitados nas povoa@5es vizinhas, as armas trans- 
portadas de São Paulo, todos os aviamentos, enfim, a serem embar- 
cados. A militança era transferida das unidades mais adestra- 
das, escolhendo-se, de preferência, elementos que já tivessem expe- 
riência das dificuldades do sertão. A tripulação das embarcações 
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formava-se, a força, entre os canoeiros da região. Aos que fugiam 
a conscrição, castigava-se na alma, mandando para o aljube seus 
pais, filhos ou esposas. . . 

O curso dos rios Tietê e Paraná, navegado no sentido da cor- 
renteza, a remo e varejão, interrompia-se em utus e itaipavas 
que me muito retardavam a viagem. A passagem dos rápidos fazia- 
se com alivio de meia carga, ou de toda ela, com as canoas entregues 
a habilidade e coragem dos pilotos, e nem sempre com a segurança 
da sirga. Nm varadouros, os cascos monóxidos, compridos e estrei- 
tos iam de arrasto, a ombro e a pulso, sobre rolões de madeira, 
nos aclives mal estevados. O Brigadeiro Sá e Faria, em 1774, gas- 
tou trinta e nove dias para vencer as 193 léguas dessa navegação 
estafante e arriscada, de que Teotônio José Juzarte nos deixou 
trágico relato. 

Não guardaram os documentos existentes qualquer notícia 
da frota comandada por D. José de Macedo e, no Arquivo Público 
de São Paulo, não foram encontrados o diário e o roteiro recomen- 
dados por D. Luís Antonio. Apuramos, apenas, que, em carta de 
29 de março de 1771, o Morgado de Mateus, dirigindo-se ao Sar- 
gento-Mor, declarava-se ciente de que a "conduta" chegara a salvo, 
conforme comunicação verbal de pessoa embarcada no Iguatemi 
a 3 de fevereiro 

A 8 de abril, o Morgado de Mateus escrevia ao Tenente Couto 
Reis palavras de elogio e incentivo: "Estimo que vmce. chegasse a 
essa Praça com feliz successo e lhe agradeço a política da sua 
attenciosa lembrança. Fico certo de que vmc"., em toda  as occa- 
sioens do Real Serviço a que assistir nessa Praça ou em outra 
qualquer pt'. a que for mandado, desempenhará fielmente não só 

as obrigações da sua honra e do seu posto, mas aquella herdou 

de hum pai que tanto se distingui0 no Serviço, em cvmc". o deve 

imitar. Estimarei i assim o pratique para q com muito credito 

possa merecer aquelles postos a 6 o conduz o bom procedimento 'u". 

Na documentação coligida sobre o Iguatemi, além de cópias 
de folhas de pagamento a tropa regular e de aventureiros, em ser- 
viço na praça (dezembro de 1771, julho de 1772 e junho de 1774), 
só encontramos, datada de 25 de junho de 1775, uma outra carta 
do Morgado de Mateus, amável e confortadora, que n idêno t i c i a  
de Couto Reis. Nessa missiva, o Capitão-General acenava-lhe 
com a esperança de próxima remoção: 

"As boas notícias: tenho da sua conducta, me poem na obri- 

gação de agradecer-lhe o Louvável procedimento, com nessa 
Praça se tem distinguido, e assegurar-lhe c tenho disposto man- 
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da10 render, e < com mta. brevidade chegara ahy o seu rendimen- 
* 

to; no emtanto hei de estimar, passe Livre de molestias, e q 
em todas as ocazioens de Serviço, me dê de sy as mesmas provas, 

com q té agora se tem acreditado: eu assim o espero, e q sempre 

me de occasioens em i possa darlhe gosto L'". 
D. Luis Antônio cumpriu a promessa, o que, mais uma vez, 

demonstra a especial amizade que dispensava ao jovem oficial. 
Lembre-se que o comandante do Iguatemi, apesar de solenes e reite- 
rados protestos, nunca viu chegar seu substituto no governo do 
pestífero posto militar fronteiriço, aí morrendo, durante uma das 
epidemias que assolavam periodicamente o miserável reduto de 
palhoças e estacadas, que a tanto se reduzia a praça de guerra 
da pomposa linguagem dos documentos. 

A propósito da estada de Couto Reis no Iguatemi, o Coronel 
Maciel da Silva informou ter-se prolongado o penoso encargo 
até 1774. Engano evidente, porque, como vimos, só em junho do 
ano seguinte é que o tenente mereceu uma esperança de rendi- 
ção. Ainda mais distante da verdade é a afirmativa de Azevedo 
Marques, de que Couto Reis fora destacado para o Iguatemi em 
1774 I?. 

Procuremos imaginar o que representaram os quase cinco 
anos passados pelo oficial santista no pestilento mocambo erguido 
a margem do Iguatemi, - taipas e sapés, mal defendidos por 
toscas palissadas e algumas bocas-de-fogo, sob a permanente 
ameaça de castelhanos e guaiacum, da mal&ria e da fome, de 
animais ferozes e peçonhentos, das pragas de ratos e gafanhotos, 
de todas essas calamidades ignoradas ou subestimadas pela go- 
vernança real, sempre interessada em poupar despesas, espaçan- 
do as expedições de socorro, punindo com mão-de-ferro as queixas, 
as rebeldias e as deserções. 

Incorporado às forças que, sob o comando do Tenente-General 
João Henrique Bohn, seguiam para o extremo Sul, a fim de re- 
pelir os invasores espanhóis, Couto Reis participou da campanha 
até a derrota do inimigo. Tropas castelhanas, apesar das cláusulas 
do tratado de 1763, não haviam abandonado a praça do Rio Gran- 
de. Desatendida a intimaçáo de retirada, Bohn atacou-a no dia 
1.0 de abril de 1776, pondo os adversários "em huma tarn vergonho- 
sa, e precipitada fugida, que deixarão tudo quanto nella tinháo, 
por não terem tempo de levarem cousa alguma", segundo comu- 
nicou o Marquês de Lavradio, em carta de 7 de maio do mesmo 
ano, ao Capitão-General de São Paulo. Ao mesmo tempo, os solda- 
dos portugueses acometiam o forte de Santa Tecla, tomando-o 
por capitulação, após um assédio de dezessete dias. Com esse feito 
terminou a campanha, retirando-se os vencidos para Montevidéu. 
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Finda a luta, Couto Reis foi encarregado da exploração e le- 
vantamento das terras situadas entre a barra do Rio Grande, a 
freguesia do Estreito, o arroio Taim e os campos de Piratini, missão 
de que se desobrigou, apresentando a carta geográfica datada 
de 1777, existente, por cópia, em nossos arquivos militares, segundo 
informou Maciel da Silva. 

Ainda no posto de tenente, Couto Reis continuava lotado no 
Regimento de Infantaria da Capitania de São Paulo. Em 1779 
foi transferido para o I.? Regimento da mesma arma, do Rio de 
Janeiro, por permuta com o Tenente Francisco Antonio Cardoso 
de Meneses, de acordo com ordem régia de 18 de janeiro e patente 
assinada pelo Vice-Rei D. Luís de Vasconcelos e Sousa, de 2 de 
outubro do ano seguinte 13. mês anos depois, Couto Reis foi pro- 
movido a Capitão, na mesma unidade (6.g companhia), conforme 
patente de 17 de dezembro de 1783 Designado pelo Vice-Rei 
para levantar uma carta topo'gráfica dos Campos dos Goitacases, 
o engeheiro militar apresentou, em outubro de 1785, o resultado 
de seus trabalhos. Esse mapa localizou todas as freguesias e esta- 
belecimentos agrícolas existentes na região, servindo de ilustra- 
ção a longo memorial intitulado Descrição geográfica, política e 
croiiológica do distrito dos Campos dos Goitacases, de que existia 
uma cópia nos arquivos de Alberto Range1 'j. O original pertence 
ao acervo histórico-geográfico do Estado-Maior do Exército, por 
oferta de Nilo Peçanha. Parte desse trabalho foi transcrito nos 
Apontamentos para a história da Capitania de S .  To'mé, de Augusto 
de Carvalho. E Antero Magalhães assim salientou os méritos des- 
sa exposição: "Campos e todo o distrito vizinho vivem nas pági- 
nas desse documento minucioso e analítico e é uma revelação (. . . ) 
O manuscrito que alardeamos tem de ser pelo seu inestimável 
valor, fundamento e manancial imprescindível de todas as obras 
modernas, relativas aos problemas da baixada. Tudo está nele ao 

" ' 9  . E de estranhar, por isso, que José Carneiro da Silva, pri- 
meiro Visconde de Araruama, em sua monografia publicada em 
1819 I', não citasse, sequer, o nome de Couto Reis. 

Elevado ao posto de Sargento-Mar, por ato de 2 de fevereiro 
de 1796, no regimento em que servia l8, Couto Reis, ainda por 
ordem de D. Luís de Vasconcelos, "delineou geometricamente sobre 
o próprio terreno o mapa topográfico do distrito da cidade de 
Nossa Senhora da Assunção do Cabo Frio, em o qual se notam 
miudamente todos os objetos mais circunstanciados da sua ma- 
rinha e sertões adjacentes com as divisões particulares das suas 
povoações e freguesias", informando Maciel da Silva que uma cópia 
dessa carta existe na mapoteca do Exército. 

Já Tenente-Coronel, foi Couto Reis designado, pelo Conde de 
Resende, por ato de 3 de julho de 1793, para estudar e propor as 
medidas necessárias ao desenvolvimento da Real Fazenda de San- 
t a  Cruz, extenso latifúndio que pertencera a Companhia de Jesus 
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e estava incorporado ao patrimônio da Coroa desde a expulsão dos 
inacianos, em 1759. No Arquivo Público Nacional, entre os papéis 
relativos aquele estabelecimento rural, existem numerosos do- 
cumentos firmados pelo Tenente-General, sobre suas atividades 
fiscalizadoras e administrativas durante o período de 1793 a 1803, 
autógrafos que foram exibidos na exposição comemorativa do cen- 
tésimo duodécimo aniversário de fundação da instituisão, em fe- 
vereiro de 1950. 

Vários memoriais e relatórios foram redigidos por Couto Reis 
quando administrador da Real Fazenda, sobressaindo, por sua 
importância, o plano de reorganização apresentado em 18 de de- 
zembro de 1793. Investido, inicialmente, das funções de inspetor, 
seu signatário deu início a execução das providências propostas, 
para recuperação do estabelecimento. Entre suas comunicações e 
planos de trabalho, o mais importante e conhecido é o divulgado 
pelo órgão oficial do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
em junho de 1843 ?", "segundo manuscrito existente na Bibliote- 
ca Publica da Corte": Memórias de Santa Cruz, seu atabelecimen- 
t o  e economia primitiva; seus sucessos mais notáveis, continuados 
do tempo dos denominados jesuítas, seus fundadores, até o ano 
de 1804 'I. Este importante documento, em que se fazem consi- 
derações muitos severas sobre a decadência da fazenda, desde que 
passada a administração de funcionários reinóis, é datada de 23 
de outubro de 1804, constando do manuscrito, além do relatório 
propriamente dito, outras informações: demarcação e medição de 
certas áreas de terras (ofícios de 23 de outubro e 16 de novembro 
do mesmo ano) e exposiçSo do estado do fundo agrícola e seu lucro 
geral até 31 de dezembro de 1804, por estimativa. Afonso de E. 
Taunay, em 1935 2 2 ,  entre outros assuntos referentes à economia 
colonial, no século XVIII, comentou alguns passos dessa documen- 
tação, dando-a como escrita em 1799 e remetida., em 27 de setem- 
bro, ao futuro Conde de Linhares, por José Castanho de Lima. 
O titulo do relatório, segundo Taunay, diferia do publicado pela 
Revista do Instituto apenas no período abrangido pela comuni- 
cação:". . . até o ano corrente de mil setecentos e noventa e nove". 

Não conhecemos o texto desse documento, parecendo tratar-se 
de memorial repetido, em sua parte geral, em remessas posteriores, 
com a necessária adição de assuntos e comentários supervenien- 
tes. Abundante foi a correspondência de Couto Reis dirigida as 
autoridades portuguesas do Brasil, pois, como consultor, inspetor 
e administrador, permaneceu por mais de vinte anos ligado aos 
problemas da Real Fazenda, de 1793 a 1816, pelo menos, porquan- 
to é datada de 15 de agosto desse último ano a memória que apre- 
sentou, Reparos sobre a atual decadência da Real Fazenda de Santa 
C m z ,  análise e verberação dos erros de seus sucessores no gover- 
no da vasta e rico propriedade agropecuária. Esse escrito está 
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guardado, em original, na Secção de Manuscritos da Biblioteca 
Nacional. 

A leitura dos relatórios e memoriais de Couto Reis revela as 
dificuldades burocráticas com que teve de lutar, desde sua desig- 
nação, em 18 de agosto de 1793, para vistoriar a fazenda, então 
administrada pelo Desembargador José Feliciano da Rocha Ga- 
meiro. Obrigado a acusar inúmeras irregularidades, Couto Reis 
sofreu ataques e intrigas que enfrentou com desassombro, confun- 
dindo inimigos e detratores. Eram amplos seus poderes, compe- 
tindo-lhe, de início, "revisar toda a fazenda e estabelecimentos 
anexos, examinar o adiantamento ou atrasos dos seus primeiros 
detalhes, as qualidades das terras, seus defeitos e merecimentos 
e a vista deles descrever um plano novo, que enchesse completa- 
mente as instruções verbais e por escrito". Assim fez o zeloso mi- 
litar. E tendo seu programa administrativo aprovado pelo Vice-Rei, 
passou a executálo com mão firme. Além do escrupuloso rigor 
no exercício de suas funções, Couto Reis demonstrou elevado senso 
de justiça e avançadas idéias sociais. Lamentando, embora, a 
escravidão, elogiou a politica dos padres no trato com os cativos, 
a aplicação de métodos produtivos, nos trabalhos do campo, o 
emprego dos produtos e lucros em obras de assistência e carida- 
de. De confronto entre os dois períodos saíram muito mal coloca- 
dos os prepostos da governança real. Alguns trechos do memorial 
são dignos de destaque, pela independbncia moral do autor, não só 
na defesa dos jesuítas como pela condenação do cativeiro: 

"A boa conduta da escravatura era atendida como princípio 
do maior interesse e felicidade. Haviam os Jesuítas inventado 
novos processos de premiar os escravos que se distinguissem pela 
fidelidade e aplicação ao serviço adoçando desta sorte as amar- 
guras de uma sujeição tão violenta e repugnante & Leis da Na- 
tureza". 

Para amenizar a situação dos negros arrolados no patrimônio 
da Fazenda, Couto Reis deu-lhes tratamento humano, que se adian- 
tou, de muitos anos, à mentalidade de seu tempo: 

"Fiz reviver os seus antigos costumes, as suas solenidades na 
Igreja, com liberdade de nela entoarem os seus hinos, as suas 
cantilenas nos serviços, e de executarem os seus bailes nos dias 
festivos. Atendi à menor idade de um e outro sexo, levando-a 
a serviços leves, e proporcionados ao gênio e forças. . . "  

Todo esse zelo foi inútil, pois, em 1816, designado para vis- 
toriar a situação da fazenda, já no posto de Marechal de Campo, 
Couto Reis encontrou tudo em abandono e desordem, como resul- 
tado de má administração, a que não era estranha a burocracia 
colonial. 

Quando ainda em exercício na propriedade rural da Coroa, 
Couto Reis fora elevado a patente de Coronel, a 20 de maio de 
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1801 ?% Antes, ainda Tenente-Coronel, a 10 de fevereiro de 1799, 
dirigira ao Governo duas "reflexões", a primeira Sobre o modo 
de reduzir os índios com suavidade e desembaraçar as objeções 
que da sua inimizade se podem supor, e outra Acerca da tentativa 
da navegação do Rio Paraíba? e os seus confluentes mais volumo- 
sos, manuscritos também existentes na Biblioteca Nacional. Num, 
o autor narrou os encontros com os silvicolas, fez o recenseamento 
aproximado de suas várias tribos e propôs a divisão das terras, 
em fazendas e núcleos colonizadores, de maneira a atrair e fixar 
o gentio nas lavouras de cana e nos engenhos; no outro, levantou 
a questão de navegabilidade do Paraiba, em certos trechos, bem 
como a possibilidade de exportação de madeiras, em pequenas em- 
barcações, que as levassem até o litoral. 

Por carta-régia de 24 de setembro de 1808, D. João VI, to- 
mando em consideração os merecimentos e préstimos de Couto 
Reis, promoveu-o a Brigadeiro de Artilharia. A 20 de abril de 
1814, o operoso paulista enviou, datada do Rio de Janeiro, ao 
Marquês de Aguiar, longa exposição sobre a necessidade "de esta- 
belecer cartas geográficas, bem calculadas, de todas as Capitanias, 
em que se indicassem, individualmente, as suas partes centrais, 
até aqui mal conhecidas". Lembrando haver sido o autor do le- 
vantamento geográfico de terras fluminenses, Couto Reis infor- 
mou que esse mapa fora entregue, em duas vias, uma a D. Luis 
de Vasconcelos e outra ao Conde de Resende, restando-lhe "pe- 
daços dos originais, que no decurso dos 24 anos decorridos, se iam 
consumindo em alimento das traças de onde poderia arranjar 
uma terceira cópia". Oferecia se o Brigadeiro para executar esse 
trabalho ou o levantamento cartográfico da Capitania de São 
Paulo, não só pelos conhecimentos que tinha, como por encon- 
trar-se inativo, o que muito o vexava: "Eu vivo, Sor. Exmo. ha  
mais de cinco anos, em hua perfeita inapção, e para minha sensi- 
bilidade, vergonhoso ocio, porque podendo ter servido ao Principe 
de algum modo interessante, achome indesculpavelmente arrojado 
a hum extranho esquecimento. Para desenvolverme dessa penuria 
incompativel ao meu genio, e poder nos restos dos meus dias 
empregarme em algua cousa util ao R ' .  Serviço, me lembra 
levar a Presen~a de V. Excia. esta passagem dos meus successos. 
Todos temos direito de zelar os nossos creditos, e a conservação 
de nossa saude não nos merece menor cuidado. Hé por estes dous 
grandes motivos, meu Ex""'. Senhor, q eu, por hum Requerimen- 
to, que se acha pendente de despacho de V. Exm, procuro ser 
ocupado (decentemente) na  Capitania de S. Paulo, cujo clima, 
tão análogo ao meu temperamento, me pode facilitar meyos de 
por a limpo os meus trabalhos Geográphicos. . .24". 

Couto Reis, então com sessenta e cinco anos, aproximada- 
mente, alegava, em favor de sua pretensão, meio século de serviços 
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prestados à Coroa, "política e militarmente". A petição não foi 
atendida e o requerente continuou na Corte. Seus merecimentos 
não deixaram, porém, de ser reconhecidos, pois, por carta patente 
de 17 de dezembro de 1815, foi graduado no posto de Marechal 
de Campo, acesso confirmado em 15 de abril de 1818. No ano se- 
guinte, a 28 de julho, foi assinada sua graduação como Tenente- 
General, efetivada por ato de 24 de abril de 1821. 

Havendo sido criada, por decreto de 16 de fevereiro de 1822, 
o Conselho Geral das Províncias, Couto Reis foi eleito, com o 
Desembargador Antonio Rodrigues Veloso de Oliveira, represen- 
tante de São Paulo, tomando assento no dia 2 de maio do mesmo 
ano. 

Acelerava-se o movimento autonomista, acentuado pelas rea- 
ções metropolitanas às atitudes e decisòes do Príncipe Regente, 
envolvido pela inquietação nativista. Entre as notícias chegadas 
a D. Pedro, na tarde de 7 de setembro, pelo correio Paulo Bregaro, 
estava a de que as Cortes Portuguesas tinham declarado nula, 
irrita e de nenhum efeito a criação do Conselho Provincial. Outras 
medidas, igualmente agravantes, feriam a autoridade e a dignida- 
de do Príncipe, notadamente a imposição de novos Secretários de 
Estado, um dos quais era o Tenente-General Couto Reis, nomeado 
para a pasta da Guerra. Apesar dessa escolha para fazer parte 
de um ministério constituído, deliberdamente, segundo Varnha- 
gen, de desafetos dos Andradas, Couto Reis continuou a merecer 
a confiança de D. Pedro: mantido o Conselho Geral das Províncias, 
ao Tenente-General coube, como um de seus titulares, a honra de, 
nas cerimònias da coroação e sagraçáo, empunhar uma das varas 
do pálio imperial. 

Em 1823, reunida a Assembléia Constituinte, Couto Reis, eleito 
suplente de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, pela Província 
de São Paulo, serviu desde a abertura dos trabalhos (3  de maio) 
até 1.O de julho, quando se apresentou o deputado que substituía. 
Durante o tempo de sua investidura, integrou, com os Generais 
José Arouche de Toledo Rendon e Manuel Jacinto Nogueira da 
Gama, a Comissão Permanente de Marinha e Guerra, constituída 
a 12 de maio. 

Por aviso do Ministério da Marinha, de 11 de setembro de 
1826, Couto Reis foi nomeado vogal do Conselho de Guerra reuni- 
do para apurar a responsabilidade do Vice-Almirante Rodrigo Fer- 
reira Lobo, quando no comando das forças navais do Rio da Prata. 

No ano seguinte, em dia que não conseguimos fixar, morreu 
o Tenente-General Manuel Martins do Couto Reis. De sua vida, 
inteiramente dedicada ao Brasil, por muito e longos anos, em lu- 
gares ínvios, no exercício de perigosas e difíceis missões; dessa 
vida que participou de momentos gloriosos de nossa História, que 
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nos resta? No imediatismo dos interesses pessoais e das maqui- 
nações políticas pouco tempo tem sobrado, aos brasileiros, para o 
estudo de nosso passado e reconhecimento de suas grandes figuras. 
Parece já não haver lugar em nosso panteáo: todos os nichos, todos 
os pedestais estão ocupados, muitos por vultos recém-desapareci- 
dos, cujo mérito ainda está sendo julgado, e outros por conspícuos 
cidadãos ainda vivos, que usufruem a glória de uma consagração 
duvidosamente antecipada. 0. culto de muitos de nossos verda- 
deiros grandes homens resume-se na homenagem municipal de 
uma placa em esquina de rua. O bronze oficial, que entulha nossas 
praças, azinhavrando-se a espera de uma oferenda votiva, pretexta 
apenas, de vez em quando, preito de calendário. Estão, sem dii- 
vida, mais dignamente honrados os heróis esquecidos, que não 
sofrem o vexame de uma veneracão imposta a decreto, discurso 
e banda de música. . . 
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UM REGO BARROS PERNAMBUCANO 
NO SUL DE MINAS 

(Esboco genealógico) 

José Guimarães 

Silva Leme, na "Genealogia Paulistana", titulo Furquins (6 , 
258), registra a descendência incompleta do Capitão Antônio 
Furquim da Luz e de sua mulher Mécia Vaz Pedroso, esta filha 
do Capitão Francisco Xavier Pedroso e de Maria Cardoso. Desco- 
briu o grande linhagista 8 filhos do casal, quase todos partici- 
pantes dos sucessos que abalaram a cidade mineira de Pitanguí 
cerca de 1719. 

O historiador mineiro Feu de Carvalho, no magnífico tra- 
balho "Ocorrências de Pitangui" ("Anais do Museu Paulista", 
tomo 4.<, 634), registra ordem de prisão contra diversos paulistas 
que moravam naquela cidade, entre os quais notamos Francisco 
Pedroso Xavier, Sulpício Pedroso Xavier, Estevão Furquim, Luís 
Furquim, Francisco do Rego Barros, natural de Pernambuco, Gas- 
par Guterres da Silveira e outros. Os quatro primeiros desta re- 
lação eram filhos do Capitão Antônio Furquim da Luz, e havia 
também um genro - o pernambucano Francisco do Rego Barros, 
não mencionado na "Genealogia Paulistana". 

Reproduzindo parte do que escreveu Silva Leme, passamos 
a registrar a descendência do Capitão Antônio Furquim da Luz 
e de sua mulher Mécia Vaz Pedroso, acrescentando o que desco- 
brimos da geração do Sargento-mor Francisco do Rego Barros. 

1-1 Escolástica Furquim Pedrosa. Em Parnaiba, SP, em 1705, 
primeira vez, C.C. Valentim Pedroso de Barros, que foi assas- 
sinado num tumulto em Pitanguí, filho de Pedro Vaz de 
Barros e de Maria Leite de Mesquita. 

1-1 Escolástica Furquim Pedrosa, no arraia1 dos Furquins, MG, 
segunda vez, c.c. José da Silva de Magalhães, filho de João 
Corrêa Magalhães e Vasconcelos e de Francisca Romeiro 
Velho Cabra1 ("Genealogia Paulistana", 7." 391). Este casal 
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passou a morar em Aiuruoca, MG, onde descobrimos os se- 
guintes filhos: 

2-1 Maria da Silva Furquim, bat. em Pitanguí no Oratófio 
que existiu no sítio de Antônio Furquim da Luz, cerca 
de 1722. Era órfã de pai e mãe em 1747 e morava 
em Aiuruoca, no sítio da Gupiara, em casa de seus tios, 
o Sargento-mor Francisco do Rego Barros e Arcângela 
Furquim da Luz. Aí mesmo, em 20-5-1747, habilitou-se 
para C . C .  seu parente em 4.0 grau Francisco Rodrigues 
Braga, filho de José Rodrigues Braga e de Maria Bicuda. 

2-2 João Pedroso Magalhães, nat. de Aiuruoca. Ai mesmo, 
na capela da Alagoa, em 14-2-1752, c.c. Helena Moreira 
de Jesus, nat. de Airuruoca, filha de Manuel Nogueira 
Antunes e de Joana Rodrigues Moreira. 

2-3 Manuel Magalhães da Silva, nat. de Aiuruoca. Aí mes- 
mo, na capela da Alagoa, em 14-2-1752, C.C. Joana No- 
gueira de Jesus, nat. de Aiuruoca, filha de Manuel No- 
gueira Antunes e de oJana Rodrigues Moreira. 

1-2 Luzia Furquim, c.  c. Bartolomeu Bueno Calhamares. 

1-3 Estêvão Furquim de Morais, c .  c. Isabel Pires. 

1-4 Padre Antonio Furquim da Luz, falecido em Itu. 

1-5 Maria Furquim da Luz, c.c. João Paes Rodrigues Betimk. 

1-6 Sulpício (ou Simplicio) Pedroso de Morais, C.C .  Maria Nunes 
de Bitencourt. 

1-7 Luis Pedroso Furquim, C.C. Escolástica de Gusmão. 

1-8  Capitão Francisco Pedroso Xavier 

1-9 Arcângela Furquim da Luz ou Arcângela Furquim Xavier 
Pedrosa (omitida na "Genealogia Paulistana"). Nasceu em 
Parnafba, SP, cerca de 1704, e foi C . C .  o Sargento-mor Fran- 
cisco do Rego Barros, nascido cerca de 1686 na "cidade de 
Pernambuco", com provável ligação ao tronco de Jerônimo 
de Albuquerque e Maria Arcoverde, através da "Nobiliarquia 
Pernambucana" (1,481, e II,56). Este casal esteve em Pi- 
tanguí e no arraial dos Furquins, passando depois a morar 
em Aiuruoca, MG, no lugar denominado Gupiara. O Sar- 
gento-mor Francisco do Rego Barros e sua mulher foram 
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testemunhas no processo de casamento de sua sobrinha Ma- 
ria da Silva Furquim, em 1747. O Sargento-mor já era 
falecido em 1749. Descobrimos os filhos: 

2-1 Capitão Antônio Furquim da Luz, nat. do Pilar de Pi- 
tanguí. Sendo solteiro, teve os seguintes filhos naturais: 

3-1 Inês F'urquim da Luz (filha de Perpétua Coelha), 
nat. de Aiuruoca. Ai mesmo, na capela da Alagoa, 
em 2-9-1755, c .c. José de Araújo Silva, nat. de Aiu- 
ruoca. filho natural de Manuel de Araújo Coimbra 
e de Maria da Silva. Descobrimos: 

4-1 José de Araújo Silva, nat. de Aiuruoca. A i  
mesmo. na capela da Gupiara, em 6-10-1784, 
c.c. Maria de Sousa, nat. de Aiuruoca. 

4-2 Mariana do Rosário Silva, nat. de Aiuruoca. 
Ai mesmo, na capela da Alagoa, em 24-2-1789, 
c.c. Simão Garcia Mulano, nat. de Pouso Alto, 
filho, de Simão Garcia Mulano e de Rita Cor- 
rêa. 

4-3 Joaquim de Araújo Silva, nat. de Aiuruoca. Na 
matriz de S. João de1 Rei (conforme registro 
em Aiuruoca), em 11-5-1796, c .  c. Rita Maria 
Diniz, nat. de Barbacena, filha de Silvestre 
Diniz Pacheco e de Ana Gonçalves da Costa. 

3-2 Antônio Furquim de Camargo (filho de Francisca 
da Costa de Camargo), nat. de Aiuruoca. Ai mes- 
mo, em 11-2-1766, c.c. Ana Maria da Assunção, 
nat. de Aiuruoca, filha de Miguel Luis da Fonseca 
e de Maria de Assunção Soares. Descobrimos: 

4-1 Maria do Rosário, nat. de Aiuruoca. Ehi Bae- 
pendi, em 5-5-1806, c.c. Matias Ribeiro de Mo- 
rais e de Ana Pereira da Cruz. 

2-1 Capitão Antônio Furquim da Luz, nat. do Pilar de Pi- 
tangui. Em Aiuruoca, em 24-9-1749, c.c. Antônia do 
Sacramento, nat. de Santo Antônio do Rio das Mortes 
Pequeno, capela filial de São João de1 Rei, filha de Félix 
Ferreira do Amaral, nat. da Ilha Terceira, e de Maria 
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Rodrigues, nat. da Vila de São José (hoje Tiradentes. 
M G  . Descobrimos: 

3-3 Maria do Rosário (Acioli de Albuquerque), na t .  
de Aiuruoca. Aí mesmo, na capela da Gupiara, 
em 15-8-1781, C . C .  o Capitão Antônio Pereira de 
Magalhães, nat. de Baependi: filho do Alferes João 
Pereira de Magalhães e de Maria de Lara de Jesus, 
por esta neto de Francisco Rodrigues Rafael e de 
Maria de Lara de Jesus 1 "Genealogia Paulistana", 
5.-, 505 e 9.^, 193). Descobrimos: 

4-1 Ana Margarida Zeferina de Barros, nat. de 
Baependi. Aí mesmo, em 26-6-1804, c.c. José 
Francisco Grota, nat. da Vila de Ribeira Gran- 
de, Acores, filho de José Rebelo Grota e de 
Luisa da Silva. 

4-2 Delfina Cirina de Albuquerque, bat. em Bae- 
pendi em 19-1-1794. Ai mesmo, em 1811, hab. 
para c .c. José Pereira Ramos, viúvo de Ana 
Pedrosa da Silva, com dispensa de afinidade 
em 3.; grau. 

4-3 Cândida Cardina Acioli de Magalhãesl em Bae- 
pendi, em 1824> hab. para C.C. João de Sousa 
Lima, nat. de Pouso Alto, filho de João de 
Sousa Portes, de Barbacena, e de Ângela Ma- 
ria do Espirito Santo, de Baependi, np. de 
Pedro de Sousa Lima, de Itu. e de Isabel de 
Siqueira, de Taubaté, nm. de Leonel Rodrigues 
Simões, de Vila Nova, Arcebispado de Braga, 
e de Francisca Machado, de Baependi ("Ge- 
nealogia Paulistana", 3.0, 58). 

3-4 Manuel Furquim da Luz, nat. de Aiuruoca. Aí 
mesmo. em 11-9-1782, C . C .  Teodora Maria de Jesus, 
nat. de Aiuruoca, filha de José Martins Borralho, 
nat .  de S. Vicente de Alfins (Alfenas), Bispado 
do Porto, e de Teodora Barbosa de Lima, nat.  da 
Piedade (hoje Lorena, SP),  np. de Manuel Antônio 
e de Isabel Martins Borralho, nats. da  mesma S. 
Vicente de Alfins, nm. do Sargento-mor Francisco 
Barbosa de Lima, nat.  da cidade de S. Paulo, e 
de Maria de Andrade de Sampaio, nat. de Jacarei 
("Gen. Paulistana", 6.0, 229). Descobrimos: 
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4-1 Esméria Jacinta da Luz, nat. de Aiuruoca. Aí 
mesmo, em 29-4-1802, C.C. seu parente Joa- 
quim do Rego Barros, nat. de Aiuruoca, filho 
do Capitão Cosme do Rego Barros e de Maria 
Barbosa de Lima. Geração na linha masculina. 

3-5 Francisco Joaquim de Barros. Em Aiuruoca, em 
5-2-1783, C.C. Agueda Pereira da Fonseca, filha de 
José Pereira da Fonseca e de Gertrudes . . . . . . da 
Silva. Descobrimos: 

4-1 Angélica Messias de Barros, nat. de Aiuruoca. 
Aí mesmo, em 4-10-1813, C . C .  Antonio Manuel 
de Campos, nat. de Aiuruoca, filho de Jeroni- 
mo de Campos Silva e de Ana Maria. 

3-6 Mariana Rodrigues de S. José, nat. de Aiuruoca. 
Ai mesmo, em 20-7-1790, C.C. o Alferes João de 
Magalhães Pereira, nat. de Baependi, filho do Alfe- 
res João Pereira de Magalhães e de Maria de Lara 
de Jesus, citados em 3-3 supra. Descobrimos: 

4-1 Mariano Pereira de Magalhães, nat. de Aiu- 
ruoca. Em Itajubá, em 9-10-1836, c.c. sua pa- 
renta (consangüinidade em 2: x 3.= graus) 
Emerenciana Furquim Pereira, nat. de Pouso 
Alto, filha de Joaquim Custódio Pereira e de 
Maria Angélica. 

4-2 Teodoro Pereira de Magalhães. primeira vez, 
C . C .  Maria Silvéria Pinheiro, falecida em Pa- 
raisópolis em 12-3-1853. 

4-2 Teodoro Pereira de Magalhães, segunda vez, 
em Pouso Alegre, em 29-10-1853, C.C.  sua pa- 
renta (consanguinidade em 2." x 4." graus) 
Ana Vitória de Magalhães, nat. de Cristina, 
filha de Francisco Custódio Pereira e de Ma- 
ria Alda de Magalhães. 

3-7 Miguel Furquim da Luz, foi casado e teve a filha: 

4-1 Maria Angélica (Furquim), cremos que foi 
c .  c. Joaquim Custódio Pereira, tendo os filhos: 

5-1 Francisco Custódio Pereira, c .  c. Maria 
Alda de Magalhães. 
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6-1 Ana Vitória de Magalhães, bat. em 
Cristina em 16-4-1836. Foi a segun- 
da esposa de seu parente Teodoro 
Pereira de Magalhães, acima cita- 
dos. 

5-2 (creio) Emerenciana Furquim Pereira, 
c .  c. seu parente Mariano Pereira de Ma- 
galhães, acima citados. 

3-8 Francisca Maria de Paula, bat. em Aiuruoca ein 
30-11-1772. Aí mesmo, na capela da Gupiara, em 
20-8-1793, c .c .  Francisco Dias Bravo. iiat. de Pouso 
Alto, filho de Lourenço Dias Bravo e de Quitéria 
da Cunha Pontes. 

2-2 Maria Josefa da Conceicão, nat.  de Bom Jesus do Fur- 
quim. Em Aiuruoca, na capela de Santana da Gupiara, 
em 18-6-1754, c .c .  o Tenente João Rodrigues Silva, nat. 
da Freguesia de S. Jorge de Barzia, Arc. de Braga, filho 
de João Rodrigues Silva e de Maria Rodrigues Alves, 
da mesma naturalidade. Maria Josefa da Conceição 
era viúva em 1766, como consta do inventário de Bento 
Pinta de Magalhães. 

2-3 Capitão Cosme do Rego Barros, cuja naturalidade não 
descobrimos. Antes de 1746, c .c .  Maria Barbosa de Li- 
ma, filha do Sargento-nlor Francisco Barbosa de Lima 
e de (Maria de Andrade de Sainpaio). ("Genealogia 
Paulistana". 6.c, 229). Descobrimos os filhos: 

3-1 Ana Maria da Conceição, bat. em Aiuruoca em 
3-2-1746, Ai  mesmo, na capela de Santana da Gu- 

piara, em 2-3-1767, primeira vez, c.c.  Antonio de 
Sousa Caldas, viúvo de Teresa de (Morais?), se- 
pultada em Aiuruoca. 

1 Ana Maria da Conceição, n a  capela da Gupiara. 
em 26-6-1777, segunda vez, c.c. o Alferes José Cor- 
rêa de Toledo, nat. de Aiuruoca, filho do Tenente 
Manuel Corrêa Arnaut e de Teresa Joaquina de 
Toledo ("Genealogia Paulistana", 5.', 490). 

3-2 Mariana Francisca de Lima e Barros, na capela 
da Gupiara, em 31-7-1781, c.c.  Faustino Domingues 
Maciel e de Maria da  Cunha ("Genealogia Paulis- 
tana", 8.0, 242). Descobrimos: 
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4-1 Claudina Rosa de Albuquerque, nat.  de Aiuruo- 
ca. Aí mesmo, em 1808, habilitou-se para c .c .  
parente Manuel Martins de Barros, nat. de 
Aiuruoca. filho do Alferes José do Rego Barros 
e de Ana Maria do Nascimento. Não encon- 
tramos o termo de casamento. parecendo que 
não se realizou. 

4-2 Mariana Esméria, nat.  de Aiuruoca. Em Bae- 
pendi, em 1810, hab. para c.c. seu parente 
Joaquim Domingues Maciel, nat. de Baependi, 
filho de Antônio (ou Justo?) Domingues Ma- 
ciel e de Isabel Vieira de Jesus. 

4-3 Capitão Feliciano Roldão da Cunha, nasc. em 
Aiuruoca em 1787. Aí mesmo, em 1815; hab. 
para c .  c. sua parenta Ana Francisca Nogueira. 
nat. de Baependi, filha de Francisco Martins 
de Barros e de Francisca Nogueira. 

3-3 Maria do Rosário Acioli e Albuquerque, nat. de 
Aiuruoca. Ai mesmo, na capela da Gupiara, em 
5-6-1782, c .  c. Antonio Bueno Freire, viúvo de Maria 
Joaquina, ele filho de Alferes José Teixeira de Fi- 
gueiredo e de Escolástica Bueno da Silveira ("Ge- 
nealogia Paulistana", 7.0, 286). Com ilustre gera- 
ção que passou para Resende, RJ. 

3-4 Joaquim do Rego Barros, nat. de Aiuruoca. Aí mes- 
mo, em 29-4-1802, c.c. sua parenta Esméria Ja- 
cinta da Luz, nat. de Aiuruoca. filha de Manuel 
Furquim da Luz e de Teodora Naria de Jesus. Des- 
cobrimos: 

4-1 Manuel Barbosa Lima, nascido em Aiuruoca 
em 1805. Aí mesmo, em 1823, hab. para c .c .  
sua parenta Maria Clementina de Barros, nat.  
de Aiuruoca, filha de Antônio do Rego Barrcs 
e de Custódia Maria do Sacramento. 

4-2 Maria Esméria do Nascimento, casada em Re- 
sende, RJ, com Silvério Soares Lucindo, cita- 
dos em "Casamentos na Matriz de Resende", 
página 164, nessa magnífica série de trabalhos 
em que o douto genealogista Itamar Bopp, 
brindando a genealogia brasileira, vem reve- 
lando as linhagens da cidade fluminense de 
Resende. 
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3-5 Capitão Antônio Barbosa de Lima, nat. de Aiuruo- 
ca. Em São João de1 Rei, na Ermida de Nossa 
Senhora das Dores do Cel. Francisco Joaquim, em 
16-2-1800, c . c .  Ana Rosa de Jesus, nat. de S. José 
(hoje Tiradentes, MG), filha de Pedro de Alcânta- 
ra  de Almeida e de Mécia Joaquina de Magalhães 
(Cópias de casamentos de S. João de1 Rei, no Arqui- 
vo Nacional, e "Genealogia Paulistana", 6.0, 279) 

3-6 Alferes José Joaquim do Rego Barros, nat. de Aiu- 
ruoca. Em Baependi, em 7-6-1790, c .  c. Maria Anto- 
nia do Sacramento, nat. de Baependi, filha de Lou- 
renco José de Andrade e Silva, nat. de Carrancas, 
e de úrsula Maria de Jesus, nat. de Baependi, np. 
de Mateus Leme Barbosa e de Isabel Maria de 
Jesus, nm. de Manuel Martins Covas. nat. da Vila 
de Mondim de Basto, e de Maria da Silva Luz, esta 
filha de Tomé de Sousa do Prado e de Margarida 
Bicuda da Silva. Maria Antonia do Sacramento 
contraiu segundo casamento em Aiuruoca em 
15-4-1800. Descobrimos: 

4-1 Escolástica Joaquina do Nascimento, nat. de 
Aiuruoca. Aí mesmo, em 1-12-1810, c .c .  Ve- 
ríssimo Pimenta da Cunha de Carvalho, nat. 
de Aiuruoca, filho do Capitão Antônio de Aran- 
tes Marques e de Ana da Cunha de Carvalho 
("A Família Arantes", do Dr. Arnaldo Arantes, 
páginas 62 e 124). 

4-2 Hipólita Joaquina do Sacramento, nat. de 
Aiuruoca. Ai mesmo, em 25-4-1811, c .c. Joa- 
quim José Ferreira, nat. da Freguesia de Santa 
Eulália, Bispado do Porto, filho de José Fer- 
reira de Andrade e de Teresa Maria Coelho. 

4-3 Silvéria Maria do Sacramento, nat. de Aiuruo- 
ca. Aí mesmo, em 26-11-1812, c.c. o Tenente 
Antônio Mendes de Carvalho, nat. de Aiuruoca, 
filho do Capitão Joaquim Mendes de Carvalho 
e de Maria Josefa) de Carvalho. Silvéria fez 
testamento em Baependi em 1-2-1830. 

4-4 Francisco de Paula Barros, nat. de Aiuruoca. 
Aí mesmo, em 16-2-1813, c.c. Maria Joaquina 
de Siqueira, nat. de Aiuruoca, filha do Alferes 
Romão Goncalves Gil e de Gervásia Nunes 
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de Siqueira, nm. do Capitão-mor Miguel Mar- 
tins de Siqueira e de Francisca Leme de Si- 
queira ("Genealogia Paulistana", 7. , 534). 
Gervásia figura na "Gen. Paulistana" com o 
nome de Januária. tendo sido identificada pelo 
saudoso linhagista Dr. Carlos da Silveira ("Re- 
vista do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo", tomo XLVIII, página 102). 

4-5 Gabriel do Rego Barros, em Aiuruoca, em 1835, 
hab. para c.c. sua prima (3.? grau) Maria 
Rosa de S. José, filha de Francisco do Rego, 
np. do Alferes José do Rego Barros. 

2-4 Francisco do Rego Barros, nat. de Aiuruoca. Provavel- 
mente em Campanha, antes de 1752, primeira vez, c.c. 
Matilde Alvares Jacinta, nat. de Guaratinguetá, filha 
de Domingos Álvares Ferreira e de Tomásia Pedrosa 
da Silveira ("Genealogia Paulistana", 5.;, 432). 
Descobrimos: 
3-1 Manuel, bat. em Campanha em 15-8-1752. 
3-2 Arcângela, bat. em Campanha em 26-1-1755. 
3-3 Joaquim Leonel da Silveira, bat. ein Campanha 

em 6-3-1761. Em Lavras, em 4-3-1785, c .c. Quitéria 
Ferreira de Jesus, nat. da Borda do Campo (hoje 
Barbacena), filha natural de Bento Ferreira de Brito 
e de Rosa Maria de Jesus. 

2-5 Francisco do Rego Barros, em Lavras, na capela de Três 
Pontas, em 23-11-1778, segunda vez, c.c. Maria do Ó, 
viúva de Mateus Luís Ferreira, ela nat. do Sumidouro, 
MG, filha de João Marques Brandâo e de Ana Maria 
dos Santos. 

2-6 Alferes José do Rego Barros, nat. de Aiuruoca. Ai mes- 
mo, em 24-11-1762, c.c. Ana Maria do Nascimento, nat. 
de Aiuruoca, filha de José Martins Borralho e de Teodora 
Barbosa de Lima, já citados em 3-4 de 2-1. Descobrimos 
os filhos: 

3-1 Maria Francisca de Barros. nat. de Aiuruoca. Ai 
mesmo, na  capela da Gupiara, em 23-2-1792, c.c. 
Francisco Fernandes da Cruz, nat. de Mogi das 
Cruzes, filho de Francisco Corrêa de Morais e de 
Antonia Maria de Jesus. 

3-2 Antonio do Rego Barros, nat. de Aiuruoca. Em 
15-1-1799, c .c. Custódia Maria do Sacramento, nat. 



de Baependi, filha do Capitão Antônio Pedro da 
Costa e de Maria Joaquina da Silva. Descobrimos: 

4-1 Maria Clementina de Barros, nat. de Aiuruoca. 
Aí mesmo, em 1823, hab. para c.c. seu parente 
Manuel Barbosa Lima, nat. de Aiuruoca, filho 
de Joaquim do Rego Barros e de Esméria Ja- 
cinta da Luz, já citados. 

3-3 Mariana Francisca de Albuquerque, nat. de Aiuruo- 
ca. Na matriz de Baependi, conforme registro em 

Aiuruoca, em 25-10-1802, c. c. Joaquim José Braga, 
Braga, nat. de S. Martinho, Arc. de Braga, filho 
do Sargento-mor Bartolomeu José Bahia e de Flo- 
nana Maria da Trindade. 

3-4 Manuel Martins de Barros, habilitado em Aiuruoca, 
em 1808, para casar com sua parenta Claudina 
Rosa de Albuquerque, filha do Capitão Faustino 
Domingues Maciel e de Mariana Francisca de Lima 
e Barros, já citados. Acreditamos que esse casa- 
mento não se realizou, porque, além de não ser 
encontrado o respectivo registro, logo depois Ma- 
nuel Martins de Barros se casou com outra mulher 

3-4 Manuel Martins de Barros, nat. de Aiuruoca. Ai 
mesmo, em 17-10-1811, c.c. Maria Gertrudes do 
Nascimento, nat. de Lavras, filha de Manuel Gon- 
çalves da Costa e de Maria Francisca. 

3-5 Francisco Martins de Barros, c.c. Francisca No- 
gueira. Descobrimos a filha: 

4-1 Ana Francisca Nogueira, nat. de Baependi. Em 
Aiuruoca, em 1815, hab. para c .  c. seu parente 
Capitão Feliciano Roldão da Cunha, nat. de 
Aiuruoca, filho do Capitão Faustino Domin- 
gues Maciel e de Mariana Francisca de Lima 
e Barros, citados. 

2-7 Maria do Rosário Acioli de Albuquerque, pernambuca- 
na, segundo a "Geriealogia Paulistana" (6.", 266). Cre- 
mos porém que era natural de Aiuruoca, onde foi ba- 
tizada em 5-5-1737, com o nome de Maria. Foi C.C. 
Bento Pinto de Magalhães, português, falecido em S. 
João de1 Rei em 22-3-1766, deixando 8 filhos menores' 
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3-1 Josefa, com 10 anos em 1766. 

3-2 Mécia Joaquina Pinto de Magalháes, c .  c. seu pa- 
rente em 4.- grau, Capitão Pedro de Alcântara de 
Almeida, filho de Caetano Furquim de Campos e 
de Isabel Sobrinha de Almeida ("Genealogia Paulis- 
tana, 6.0, 266). São trisavós do consagrado histo- 
riador Dr. Aureliano Leite, atualmente na Presi- 
sidência do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo. 

3-3 Francisca 

5-4 Bento Pinto de Magalháes", nat. de S. Joáo de1 Rei. 
Em Guaratinguetá, em 1788, c.c. Maria Pires de 
Araújo, nat. de S. Luis de Paraitinga, filha de Iná- 
cio de Sousa Botafogo e de Ana Barbosa ("Gen. 
Paulistana", 3.=, 133). Descobrimos: 

4-1 Francisco Pinto de Magalháes, nat. de S. Joáo 
de1 Rei. Em Pouso Alegre, em 25-6-1829, c .  c. 
Francisca Francelina de Ataide, nat. de Pouso 
Alegre. 

3-5 Ana 

3-6 Rita Marcelina de Magalhães, nat. de S. Joáo de1 
Rei. Foi c .  c. Antonio Álvares Franco, nat. da Cam- 
panha, filho de outro Antonio Álvares Franco, nat. 
de Sarmento da cidade de Lisboa, e de Maria Jo- 
sefa de Gouvêa, nat. de Baependi, np. de Domingos 
Álvares Franco, nat. de Chaves, e de Catarina da 
Costa, nat. de Lisboa, nm. do Sargento-mor Manuel 
Nunes de Gouvêa, nat. de S. Juliáo, Lisboa, e de 
Rosa Maria do Prado, nat. da Piedade (hoje Lo- 
rena). ("Gen. Paulistana", 6." 433, e "O Sargento- 
mor Manuel Nunes de Gouvêa", de nossa autoria, 
in-"Semana Religiosa", de Pouso Alegre). 

4-1 Floriano, bat. em Campanha em 11-4-1786 

4-2 Amariles, bat. em Campanha em 4-2-1788. 

3-7 Francisco Pinto de Magalhães, casado, em 15-6-1794, 
com Maria Custódia da Assunção, filha do Sar- 
gento-mor José Leite Ribeira e de Escolástica Maria 
de Jesus. Geração no magnífico trabalho do Dr. 
Armando Vidal Leite Ribeiro - "A Família Vidal 
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Leite Ribeiro", página 82 e seguintes. São avós 
do sacerdote e educador de S. João de1 Rei, Cô- 
nego António José da Costa Machado ("Efemérides 
de São João de1 Rei", I,83 e 11,173, valioso trabalho 
do historiador sanjoanense Sebastião de Oliveira 
Cintra) . Ver também "Adenda a Genealogia Paulis- 
tana", de Afonso d'E. Taunay, in-"Revista do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de S. Paulo", tomo 
XXXVIII, e "Anuário Genealógico Brasileiro", VIII, 
101. 

3-8 Isabel, com 5 meses em 1766 

2-7 Joaquim, bat. em Aiuruoca em 5-6-1743 

2-8 Ana, bat. em Aiuruoca em 8-5-1746 



ORAÇÕES E PALESTRAS 





NECROLÓGIO DOS SQCIOS FALECIDOS 

Alfredo Gomes 

Sábio, indiscutivelmente sábio, o preceito estatutário que pro- 
grama a sessão magna de encerramento do ano social com a 
relembrança da fundação do Sodalicio e o elogio dos sócios fa- 
lecidos, estabelecendo o traço-de-união: no tempo e no espaço, e, 
sobretudo, na eternidadel entre os que, por primeiro, se uniram 
para dar origem ao congraçamento da inteligência e da  cultura, 
a serviço de São Paulo e do Brasil, nas áreas da História, da 
Geografia e das Ciências e disciplinas correlatas' e os que, man- 
tendo o fogo sagrado. continuaram com a mesma alevantada preo- 
cupação, o mesmo acendrado espírito, o mesmo irrefreável inte- 
resse de investigar, estudar e analisar o passado paulista que 
outro não é, senáo o passado brasileiro. Os que continuaram a 
se reunir, animando esta Casa, vitalizando-a. erigindo-a num tem- 
plo de amor a sabedoria que é, por tudo, o amor à verdade em 
suas relacóes com a grandeza material e espiritual de nossa Terra 
e de nossa Gente! 

Setenta e sete anos são decorridos desde a instalação, a 1." 
de novembro de 1849, num ensolarado meio-dia, abrigados os 
presentes em sala da  Faculdade de Direito do Largo de São Fran- 
cisco, conforme convite anteriormente distribuído pela comissão 
composta dos Drs. Domingos Jaguaribe, Estevam Leão Bourroul 
e Antônio de Toledo Piza. Com que emoção reli a a ta  pertinente 
a histórica e gloriosa ocorrência, publicada no primeiro volume 
da Revista do Instituto, em 1895! 

Em retrovisão, por segundos, avulta o quadro magnífico ofe- 
recido pelas quase setenta personalidades, número, logo mais enri- 
quecido, que ouviram a palavra inicial de Jaguaribe, expondo 
a finalidade da convocação, e o aplaudiram, dando começo aos 
trabalhos com a aclamacão do Dr. Cesário Mota Júnior para 
presidir a douta e entusiástica assembléia. 

Trabalhos proveitosos. objetivos. eficientissimos, práticos. co- 
mo resultado de homens de excepcional envergadura intelectual, 
de reconhecido trato nas coisas humanas. 

Ao término estavam aprovadas as bases do Estatuto, em ca- 
ráter provisório. por proposta do Dr. Garcia Redondo, escolhida 
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a Diretoria integrada pelos Srs. Drs. Cesário Mota Júnior, Presi- 
dente, Domingos Jaguaribe, Vice-presidente, Antonio de Toledo Pi- 
za, Secretário, Estevam Leão Bourroul, Carlos Reis e Cônego José 
Valois de Castro, coroada com a presidência de honra que, ainda 
por proposta de Jaguaribe, unanimente aceita, coube ao Dr. Pru- 
dente José de Moraes Barros. 

Cesário Mota declarou instalado o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, felicitando o Estado de São Paulo e congra- 
tulando-se com "os iniciadores de tão útil idéia, cuja brilhante 
realizacão os deve ter enchido de júbilo", concluindo por protes- 
tar prestacão de serviços a nove1 sociedade. 

Não se ultimaria o generoso ano de 1894 que viu surgir, 
como marcos de excepcional relevo intelectual, a par do Sodalicio, 
nos comecos do milésimo, a Escola Politécnica, a instalação do 
Museu Paulista, no palácio do Ipiranga, i10 mês de maio, e o 
Ginásio do Estado. Em setembro, não seria encerrado o ano de 
1894. não findaria o milésimo sem que o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo houvesse aprovado seu primeiro estatuto, 
englobadamente, na sessão de 23 de dezembro, e em redação final, 
n a  de 30 de dezembro; eleita sua primeira diretoria efetiva, pre- 
sidida por Cesário Mota, tendo por companheiros, o Conselheiro 
Dr. Manuel Antonio Duarte de Azevedo, n a  Vice-Presidência, Dr. 
Carlos Reis, na 1.i Secretaria, o Dr. Manuel Ferreira Garcia. Re- 
dondo, na 2.i Secretaria, e o Dr. Domingos José Nogueira Jagua- 
ribe, na Tesouraria. E, constituídas as respectivas coinissões per- 
manentes, na sessão de 30 de dezembro, que, ao tempo, deno- 
minavam-se: 

1.0 - Comissão de Regulamentos e Estatutos (Dr. João Pe- 
reira Monteiro, Dr. Severino de Freitas Prestes e Dr. Estevam 
Leão Bourroul) ; 

2.e - Comissão de Admissão de Sócios (Drs. Manuel Duarte 
de Azevedo, Bento Bueno e Luís de Toledo Piza e Almeida); 

3.0 - Comissão de Redação da Revista (Drs. Antônio de 
Piza, Domingos José Nogueira Jaguaribe e Manuel Ferreira Garcia 
Redondo) ; 

4.a - Comissão de História e Estatística de São Paulo (Drs. 
Antônio de Toledo Piza, Jaime Serva e Sr. Lafaiete de Toledo); 

5 . p  - Comissão de História Geral do Brasil (Drs. José Estácio 
Correia de Sá e Benevides, José Valois de Castro e Aureilano de 
Sousa e Oliveira Coutinho) ; 

6.0 - Comissão de Geografia de São Paulo (Dr. Teodoro Sam- 
paio, Prof. Tancredo do Amara1 e Dr. Orville A. Derby); 

7.: - Comissão de Geografia Geral do Brasil (Dr. José Vicen- 
te de Azevedo, Major Gabriel Prestes e Sr. Tiburtino Mondin 
Pestana) ; 
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8.0 - Comissão de Literatura e Manuscritos (Dr. Pedro Augus- 

to Gomes Cardim, Horácio de Carvalho e Francisco Inácio Xaoier 
de Assis Moura); 

9.7 - Comissão de Ciências, Numismática e Arqueologia (Drs. 
Paulo Egidio de Oliveira Carvalho, Dr. Gabriel Osório de Almeida 
e Alberto Loefgren), e 

10.g - Comissão de Artes e Indústrias (Drs. Francisco Fer- 
reira Ramos, Francisco de Paula Ramos de Azevedo e Inácio 
Wallace da Gama Cochrane) . 

Nasceu o Instituto em uma escola - a Academia de Direito, 
e foi embalado em seus primeiros anos. em duas outras escolas: a 
Escola Normal e o Ginásio do Estado, em cujas dependências 
realizavam-se as sessões, e ele próprio - o Sodalicio - jamais 
deixou de ser autêntica escola promovendo o estudo e o desenvol- 
vimento das ciências históricas e geográficas, das ciências huma- 
nas e sociais, buscando no passado a seiva que, no presente, ali- 
menta e fortalece o futuro, cuidando das raizes das tradições 
que embasam a formacão da nacionalidade, dando-lhe a razão 
e a configuracão do ser. 

Os pró-homens do Instituto Histórico, seus primeiros vultos 
representativos, merecem perene evocação, pela iniciativa conso- 
lidada na pujante realização, orgulho de São Paulo e do Brasil. 

Pró-homens que se perpetuaram pelo pensamento e ação, 
transformados em oragos, em numes, em imagens-presencas, re- 
lembrados pelos exemplos, pelas licóes. 

A eles somaram-se tantos outros que da terrena vida partiram 
para a perene sobrevivência na celestial mansão, onde os créditos 
obtidos abriram-lhes os processos da glória. 

Ano após ano, encerra-se o exercício social com a fraterna 
assembléia em que, paradoxalmente, corporifica-se a imateriali- 
dade para o culto da superioridade do talento, do engenho, da 
inteligência, da cultura. Se todos se unem pela saudade que o 
remêmoro impõe, a ninguém assalta a dúvida de haverem os sé- 
culos herdado os que souberam conquistar a perpétua honra com 
os louvores do tribunal da. posteridade. 

fi o conforto suavizado da pura, doce e magoada saudade 
nascida da sempre inconformada e inconformável ausência dos 
que amamos e eterizados avultam em nosso respeito, em nossa 
veneração, fazendo-se o ausente presente, revendo-se-o no que 
deixou e permanecerá imeperecivel. 

São as construçóes morais, as virtudes. os predicados que se 
tornam visíveis, ganham dimensões não imaginadas, e multipli- 
cam-se, para surpresa nossa, surgindo como edifícios inundados de 
maravilhosa luz, a chamar a atencão para o que não era sequer 
suspeitado. Para viver, é preciso morrer. Só a morte traz a lem- 
branca o merecimento, o valor, a nobreza e a utilidade do ser 
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criado que soube criar, de quem pensou e existiu, de quem asso- 
ciou ao corpo desfeito, o espírito intangível e indestrutivel. Só 
a morte conduz a ressurreição pelo que continua de sublime, de 
importante, de exemplar. 

Dentre as imagens atuais a projetarem luz entre nós como 
a das estrelas que, embora extintas, continuam com o brilho no 
imenso infinito, há de ser revividas aquelas que o ano social 
registra, abismadas na eternidade. 

Quinze ilustres consócios: 

Sete da categoria Honorários: 

Astor Guimarães Dias, falecido aos 47 anos; 
José Alves C~inha Lima, falecido aos 57 anos; 
Percival de Oliveira, falecido aos 74 anos; 
Pompeo Rossi, falecido aos 77 anos; 
Antonio Augusto de Lima Júnior, falecido aos 81 anos; 
Carlos de Moraes Andrade, falecido aos 82 anos, e 
Ezequiel de Moraes Leme, falecido aos 87 anos. 

Dois correspondentes Nacionais: 

Luis Felipe de Castilhos Goycochêa, falecido aos 77 anos, e 
Levy Fernandes Carneiro, falecido aos 89 anos. 

Um Benemérito: 

Alexandre D'Alessandro, falecido aos 75 anos. 

Dois Titulares: 

Mílton Camargo da Silva Rodrigues, falecido aos 67 anos, e 
Mário Leite, falecido aos 79 anos, 

Três Eméritos: 

Herbert Baldus, falecido aos 72 anos; 
Rivadávia Dias de Barros, falecido aos 84 anos, e 
José Maria Whitaker, falecido aos 92 anos de idade. 

Dos quinze, o mais antigo membro do Sodalicio, era o Dr. 
José Maria Whitaker, que a ele pertencia desde 5 de março de 
1908, portanto, há sessenta e três anos. Com o largo espacamen- 
to  de vinte e três anos, seguia-se-lhe o Dr. Rivadávia Dias de 
Barros, admitido a 5 de outubro de 1931. Daí a dois anos, também, 
numa data de 5 de outubro (1933), ingressava o Dr. Carlos de 
Morais Andrade, e, no ano seguinte, a 20 de setembro de 1934, 
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o Dr. Herbert Baldus, fechando a década dos trinta, o Dr. Luís 
Felipe de Castilhos Goycochea que veio para o nosso convívio. 
ainda num cinco de outubro, em 1938. 

A década dos quarenta, pertenciam dois sócios, o Dr. Percival 
de Oliveira, acolhido aos 6 de julho de 1942, e o Eng. Alexandre 
D'Alessandro, eleito a 21 de agosto de 1948; a dos cinqüenta, dois: 
Drs. José Alves Cunha Lima, 12 de maio de 1956, e, Mário Leite, 
de 9 de junho do mesmo ano. Os outros pranteados consócios 
eram dos anos sessenta. A 21 de outubro (o mês de recepcão que 
registrou o maior numero de falecidos, nada menos de 4, dos 
quais 3, acolhidos em igual data, 5 de outubro, embora em anos 
diversos), de 1961, abriam-se as portas desta Casa para receber 
o Dr. Astor Guimarães Dias, a 2 de junho de 1962, elegia o Dr. 
Antonio Augusto de Lima Júnior; a 2 de março era a vez do 
Prof. Ezequiel de Moraes Leme; em 1964, aos 18 de julho, o Dr. 
Mílton Camargo da Silva Rodrigues; em 1965, repetindo o dia 
2 de março, o Dr. Pompeo Rossi, e, por fim, aos 16 de abril de 
1966, o Dr. Levy Fernandes Carneiro. 

HONORÁRIOS 

ASTOR GUIMARÁES DIAS 

Lamentável o prematuro desaparecimento de Astor Guima- 
rães Dias. Para confirmá-lo. basta a transcrição do Parecer da 
Comissão de Sindicáncia do Sodalício, dado aos 5 de outubro de 
1961, quando o então candidato atingia trinta e sete anos de idade, 
pronunciamento esse firmado por Almeida Magalhães, Oliveira 
Ribeiro Neto e Olímpio de Oliveira Pimentel: 

"O Dr. Astor Guimaráes Dias é um estudioso do Direito 
e da História, províncias do conhecimento em que vem pu- 
blicando trabalhos substanciosos e muito aplaudidos pela 
crítica. Prova irrefutável do seu notável apego aos estudos, 
da dedicação as coisas do espírito e do valor dos livros e 
opúsculos com que tem enriquecido a bibliografia jurídica 
e histórica, encontramo-la no longo "Curriculum Vitae" que 
apresenta. A obra que acompanha a proposta do Dr. Astor 
Guimaráes Dias, intitulada "Estudos Biográficos dos Direto- 
res da Faculdade de Direito de S. Paulo", é, sem dúvida, 
belo trabalho de história e biografia que muito interesse a 
cultura nacional, e revela nesse ilustre jovem aquela mesma 
chama de entusiasmo e carinho pelas Arcadas gloriosas, que 
encontramos nos pioneiros do gênero, que se chamaram Al- 
meida Nogueira e Spencer Vampré, ambos deste Sodalício. 
Quem perlustrar as laudas do magnífico ensaio sobre os Di- 
retores da Academia de S. Paulo. por certo não hesitará 



em sufragar o nome do Dr. Astor Guimarães Dias para o 
quadro de sócios Honorários do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de S. Paulo". 

Nada mais seria necessário acrescentar para dizer da enver- 
gadura intelectual de Astor Guimarães Dias. Quero, porém, numa 
palavra de apreço. oferecer breve depoimento pessoal. Conheci 
Astor nas velhas Arcadas, já membro do Ministério Público. fa- 
zendo e promovendo cursos de extensão universitária, atento as 
aulas de mestres exponenciais ou prelecioilando nas áreas de seus 
conhecimentos, sempre com ntusiasmo. com fé, com segurança, 
extrovertidamente, mas côilscio de sua responsabilidade. Gran- 
jeou eycelente conceito; igualmente, como profissional, lastreado 
por segura base cultural. Recebeu importantes comissões, dentre 
as quais a que lhe foi atribuída pelo Chefe do Ministério Público. 
meu saudoso amigo e companheiro da grei republicana, Mário 
de Moura Albuquerque, que encarregou Astor de redigir a His- 
tória do Ministério Público. Nesta Casa. nesta tribuna em que 
ora se evoca sua sombra vivente, ouvimo-lo fazer o belo elogio 
de seu eminente Patrono Brasílio Augusto Machado de Oliveira, 
Mestre do Direito, eloquentissimo tribuno, titulado Barão da Santa 
Sé, pelo Papa Pio X. em 1910, Poeta e Prosador, fundador e pri- 
meiro Presidente da Academia Paulista de Letras. 

Versou Astor, com brilho os aspectos fundamentais da vida 
de Brasílio Machado, detendo-se, com mui justeza, no destaque 
da promotoria com Prudente de Moraes, Costa Carvalho e outros, 
Piracicaba que lhe deve a alcunha de "noiva da colina", depois em 
Casa Branca, e como advogado, "Sacerdos Justitiae", em Mococa, 
Franca do Imperador, etc. 

Aplaudido pelo feito de homem de cultura, Astor como astro 
tombado em pleno fastígio. prossegue oisualizado na bela traje- 
tória que deixou para honra e glória de sua memória. 

JOSÉ ALVES CUNHA LIMA 

Arrebatado cedo, igualmente, pelas inexoráveis Parcas que 
não poupam temidas surpresas. Veio para o Sodalicio por minhas 
mãos. Conheci-o, também, nas Arcadas de São Francisco. Seguía- 
mos o Doutorado. Homem realizado: causídico, redator do serviqo 
público estadual, deputado reeleito em diversas legislaturas, cons- 
tituinte estadual em 1947, Secretário do Trabalho no Governo 
do eminente Prof. Lucas Nogueira Garcez. Ministro do Tribunal 
de Justica Militar do Estado de São Paulo, salientava-se nos ban- 
cos escolares da veneranda Academia pela excepcional dedicação 
aos estudos, inteligência aguda, penetrante. Ante fatores positivos, 
vulto representativo de reconhecida e proclamada projeção social, 
política e cultural, propus-lhe o nome para o quadro social, con- 
tando com o decidido apoio de Dácio Pires Correia, Carlos Pen- 
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teado de Rezende, Domingos Laurito, Raul Votta, Manuel Rodri- 
gues Ferreira e Tomás Oscar Marcondes de Sousa, cabendo ao 
Prof. Almeida Magalhães o exame do mérito fundamentado em 
dois trabalhos histórico-juridicos do proposto. Foi valiosa aquisi- 
ção a de Cunha Lima, companheiro tão ligado aos meus senti- 
mentos afetivos, e a cuja memória tributo este momento de saudade 
de convívio sempre lembrado e de homenagem a memória de 
homem culto, estudioso, nobre e útil. 

PERCIVAL DE OLIVEIRA 

Foram proponentes de Percival de Oliveira: o Dr. Frederico 
de Barros Brotero, Prof. Tito Lívio Ferreira, Desembargador Júlio 
César de Faria, Dr. Afonso d'Escragnolle Taunay e quem ocupa 
a tribuna. 

O Parecer da Comissão de Sindicância avisadamente ficou 
pelo ecrne: "conhecidos os reais méritos que exornam o espírito 
brilhante do distinto candidato". 

Mais do que suficiente. 
Percival de Oliveira: bacharel em Direito pela Faculdade de 

Direito do Brasil, doutor em Direito pelas Arcadas e professor 
(Livre Docente) da mesma; membro correspondente do Instituto 
de Direito Internacional de Buenos Aires, Oficial da Ordem de 
São Tiago da Espada, e portador de outras distinçóes. Membro da 
Sociedade de Medicina Legal e Criminologia, do Instituto de Di- 
reito Social, do Instituto Heráldico e Genealógico, da Associação 
dos Antigos Alunos da Academia de Sãa Francisco e do Pen Clube 
de São Paulo. Promotor Público, Sub Procurador Geral do Estado, 
Diretor do Departamento Jurídico da Prefeitura, Diretor do Insti- 
tuto de Criminologia do Estado, Secretário de Estado do Governo 
de São Paulo, Desembargador, autor de numerosos e valiosos tra- 
balhos, dentre os quais: "Portugal de ontem, de hoje e de amanhã". 
"Batalha de Aljubarrota", "Descoberta do Brasil", "Camões Poeta 
e Soldado", "Os primeiros Navegadores da Costa Brasileira". Inte- 
ligência privilegiada e cultura aprimorada, polimórfica, eclética, 
esplêndido orador, esbanjou talento em dezenas do conferências, 
feitas de improviso, que deleitaram auditórios do Clube Português, 
do Centro Republicano Português, da Casa de Portugal, do Teatro 
Municipal de Campinas, do Teatro Municipal de Sáo Paulo, do 
Clube Piratininga, do Pen Clube de São Paulo. Neste, em formo- 
sa oração proferida no Salão de atos da veneranda Casa dos Je- 
suítas, no Páteo do Colégio, saudou em 1964, os galadoardos com 
a Medalha do Mérito Literário, consagrando o Poeta Ribeiro Neto, 
o Prosador Aureliano Leite, o Jornalista Loureiro Gama, o Teatró- 
logo Guilherme de Figueiredo, e, estimulando, o orador desta so- 
lene sessão que fora distinguido na área da literatura infanto-ju- 
venil. Pois, da magnífica peça, respondida por Oliveira Neto, não 



532 REVISTA DO INSTITUTO HISTóRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

ficou vestígio nem sequer nas páginas do Boletim X da respeitá- 
vel entidade, onde se lê relato alusivo. 

Percival, um enamorado de Portugal, lá estivera, com a se- 
nhora, e encantara-se. Registra-o o extraordinário memorialista 
e insigne expoente de nossa literatura, o beletrista e historiador 
de tantas obras, Aureliano Leite. Registra-o nas monumentais 
"Páginas de Uma Longa Vida". Estava Percival entre os que, 
num dos comboios a correr de Lisboa, Tejo acima, se extasiavam 
com a maravilhosa paisagem do "jardim a beira mar plantado", 
e explodiam em frases e interjeições entusiásticas de louvor a lusi- 
tana terra. 

Foi, ainda, Percival um dos baluartes da organização do I1 
Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, realizado, en- 
tre tropecos vários, e até hoje com os Anais a reclamar publica- 
ção, ao que parece, a se efetivar com a intervenção do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo. Percival integrou a d i r e~ão  
do Colóquio organizada pronta e oportunamente pelo Magnífico 
Reitor Ernesto Leme, e composta pelo Reitor, na qualidade de 
Presidente. e por Waldemar Ferreira, Vice-presidente, com os mem- 
bros, além de Percival: Mário de Sousa Lima, J. F. de Almeida 
Prado, José Soares de Me10 e Aureliano Leite, sendo Coordenador 
o Prof. Soares Amora. 

Eis, em brevissimo escorço, alguns elementos caracterizadores 
do companheiro de tertúlias do Pen Clube, do amigo confrade do 
Sodalício, do Mestre que com engenho e arte, dignificou esta Casa 
e nela tornou seu nome imorredouro, evocado com particular 
emoção. 

POMPEO ROSSI 

Paulista de nascimento, paulista de Serra Negra, Pompeo Rossi 
ficou seduzido por Ouro Fino, aliás, de somenos, pois é muito di- 
fícil ignorar o que existe de paulista em Ouro Fino, sabendo-se 
que um mineiro de lá é do mais precioso fino ouro bandeirante 
-- Aureliano Leite, e aceitando-se, consciente e consentidamente, 
o que o próprio historiador Aureliano Leite, friza com absoluta 
verdade histórica: "Das velhas localidades mineiras. nenhuma apre- 
senta mais apertados laços de consanguinidade histórica com São 
Paulo em Ouro Fino". E esta Casa confirma-o exuberante e qua- 
lificadamente. 

Ouro Fino dispensou, merecidamente, a Pompeo Rossi as hon- 
ras da cidadania honorária. Advogado dos mais conceituados, pro- 
fessor da Faculdade de Direito do Sul de Minas, presidente da 
Secção local da Ordem dos Advogados do Brasil, membro do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, somava, também, 
o honroso posto de Major Farmacêutico da Reserva do Exército 
Nacional. Perquiridor do nosso passado, legou a cultura geral e 
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histórica, vários livros, estudos e ensaios, principalmente relaciona- 
dos com os caminhos paulistas de acesso às Gerais, identificando, 
inclusive, alguns dos que pisaram as paragens do Sul de Minas 
e os chãos de São Francisco do Ouro Fino, no roteiro por Atibaia. 

Estofo admirável o deste ilustre e culto confrade que, em 
vida, exaltou o quadro do Sodalicio com a projeção de um nome 
aureolado por alevantada fama cultural. 

ANT6NIO AUGUSTO DE LIMA JÚNIOR 

Mineiro, cem por cento mineiro, mineiro de Leopoldina, no 
vale do rio Pomba, na encosta da Serra Leopoldina, região da 
Mata, outrora (Leopoldina), chamada pitorescamente "Feijão Cru", 
mineiro culto, de boa estirpe, Antonio Augusto de Lima Júnior 
pertencia. a Academia Mineira de Letras, da qual é "imortal", na 
categoria de correspondente, o nosso festejado Presidente Aureliano 
Leite. Pertencia, Lima Júnior por direito de conquista e de amplo 
cabedal, ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, 
Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e a Sociedade 
de Geografia de Lisboa. 

N a  vida pública ocupou cargos de relevância: Auditor da 
Justiça Militar, Procurador da Marinha junto ao Tribunal Mari- 
timo, Chefe de Missão Cultural Brasileira enviada a Portugal, etc. 

'Jornalista insigne. Militou por mais de meio século no "Diário 
de Minas", "Gazeta de Noticias", "Jornal do Comércio", "Diário 
da Manhã, "Estado de Minas". 

Entre as obras, são por demais conhecidas a "História dos 
Diamantes nas Minas Gerais" e a "Pequena História da Inconfi- 
dência de Minas Gerais". 

Beletrista e historiador, Lima Júnior engrandeceu o Sodalicio 
com os seus múltiplos títulos e a sua elevada cultura, dignifi- 
cando a Casa que, hoje, volve a destacar-lhe os méritos no preito 
a sua saudosa memória. 

CARLOS DE MORAES ANDRADE 

Alto, esguio, enxuto, amorenado, olhos brilhantes, barba cuida- 
da, quase terminando em ponta no rosto aparentemente áustero, 
porém vivaz como o todo, sempre dinâmico, denunciando movimen- 
tos apressados, sobraçando a fasta, trajado com certo aprumo, eis o 
Dr. Carlos de Moraes Andrade, ilustre advogado nos auditórios 
da Capital, oriundo de notável família paulista, visceralmente 
paulista nas suas idéias e nos seus ideais, sofrendo e regosijando-se 
na sua dedicação a São Paulo. 

Completo orador judiciário, fulgurante tribuno popular, Carlos 
de Moraes Andrade devotou-se aos estudos de história, etnografia 
e geografia paulista, como que, armazenando conhecimentos, argu- 
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mentos, fundamentos para as causas de interesse de São Paulo, 
pelas quais sempre lutou brava e denodadamente. 

Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, integrou o Coil- 
selho Suceccional de São Paulo, ocupando uma das Secretarias. 
Exerceu proficuamente o magistério, no Ginásio Osvaldo Cruz, 
na Escola de Comércio "Álvares Penteado" e na Faculdade de Fi- 
losofia de São Paulo. 

O Movimento Constitucionalista de 1932 teve em Carlos de 
Moraes Andrade um de seus eminentes e mais entusiastas respon- 
sáveis. 

Parlamentar, representou São Paulo na Constituinte de 1934. 
Portou-se corajosamente. Trovejou, elegantemente, memorá- 

veis discursos que agitaram o plenário como as tempestades assus- 
tam os corações em horas imprevistas. 

Destaco um episódio: o de 20 de julho de 1935. Carlos de 
Moraes Andrade esgrimia-se com tal violência, na sonoridade ora- 
tória, que sua companheira de Bancada, e sempre fiel companheira 
de política, a destemida e temida Dra. Carlota Pereira de Queiroz, 
preocupada com as perspectivas de desfecho insatisfatório, supli- 
cava ao ardoroso parlamentar que se moderasse. Nem por isso, 
Carlota, protegida, atrás da cadeira presidencial deixava de gritar 
aos adversários qualificando-os nada mais nada menos de "Imo- 
rais". Brigava-se, parlamentarmente, por criticas feitas a políti- 
ca de Armando de Salas Oliveira. Até Aureliano Leite que che- 
gara ao recinto do Palácio Tiradentes, vindo de uma solenidade, 
acabou entrando na refrega "sem tempo sequer para deixar a 
cartola" que ornava o indumento cerimonioso, o protocolar fra- 
que.. . 

Teve, por mais de uma vez, Carlos de Moraes Andrade, a 
prisão por galardão político, por sinal na agradável companhia de 
Aureliano Leite, pelo ano de 1930, em São Paulo, e em 1937, no 
Rio de Janeiro, então Capital Federal. Voltou a Câmara, mais 
tarde, 1946, preenchendo a cadeira de Mário Mazagão que renun- 
ciou ao mandato, fiel à União Democrática Nacional da qual foi 
um dos fundadores, diminuído, porém, seus contatos com a Câ- 
mara. 

Quando da clarinada quatrocentona que reuniu a gens paulis- 
ta na Associação dos Cavaleiros de São Paulo, Carlos de Moraes 
Andrade, hipotecou-lhe apoio e a prestigiou com a presença Data 
da agremiação minha convivência mais próxima com o grande 
paulista que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
evoca na grandeza de seu espírito e do seu civismo. 

EZEQUIEL DE MORAES LEME 

Desceu a noite. Na solidão povoada da biblioteca busco nas 
estantes um álbum, recuando, no tempo, cerca de quarenta anos. 
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Ei-10. A capa, protegida pelo couro, ostenta a simbolização do 
magistério na representação ideográfica do relevo que personalisa 
a Escola. 

Abro-o e leio na folha-rosto: 

Instituto Pedagógico "Caetano de Campos" 
Ad augusta per angusta" 

Professorandos de 1932. 
São Paulo. 

Mais duas folhas e coroado pela tríade retratada dos mestres 
Reinaldo Ribeiro da Silva, Mozart Tavares de Lima e Dr. Carlos 
da Silveira, a base. em primeiro plano, realca-se a figura serena, 
amadurecida, mas, traduzindo aquela juventude peculiar ao bra- 
sileiro de raizes interioranas, sobreleva-se a figura tranqüila do 

Dr. Ezequiel de Moraes Leme 
A mente, vem-me belo poemeto que parafraseio: 

rafraseio: 
Das pegadas de outrora já despontas 
entre as memórias vindas do passado 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

que junto a outros versos, alterados pelo devaneio, de Bernardo 
Guimarães e Alberto de Oliveira, soluçando saudade e nostalgia: 

Leva-me Saudade, toma-me em teu carro, 
em teu regaço leva-me dormindo, 
entre fagueiros sonhos embalados 
por esse espaço infindo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anseio fulgir, volvendo a mocidade, 
no divino milagre da Saudade. 

A velha escola, os antigos mestres, os jovens colegas esfu- 
maçando-se nas páginas cinza-escuro do álbum-arquivo, daqueles 
idos gloriosos de 32, em que o homem de cabelos brancos tinha 
entao por tribuna a escadaria do prédio da Praca da República 
num entardecer de maio e a base do obelisco na Praça do Patriar- 
ca, vibrando n a  defesa da dignidade paulista, influenciado pelos 
mestres que perpassam em sua lembranca, argamassando civismo 
com os ensinamentos hauridos em aulas de História, onde pontifi- 
cava Erasto de Toledo, e em aulas de Geografia, magistralmente 
prelecionadas por Ezequiel de Moraes Leme. cuja paixão pela Astro- 
nomia transferia-se aos alunos, todos, a noite, perquirindo os céus 
paulistas, a procura de constelacões. e capazes de desenhá-las em 
mapas celestes sem maiores dificuldades, todos tomando por sim- 
bolo ao Cruzeiro do Sul, atestado de fé nas coisas de São Paulo 
e do Brasil. 
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Professor inato, de uma família de professores, o terceiro entre 
os treze filhos de Cândido de Moraes Leme e Maria da Conceição 
o terceiro entre os treze filhos de Cândido Moraes Leme e Maria 
da Conceição Leme, todos com muita honra e orgulho nascidos em 
Bragança, descendentes de António Leme da Silva, e, mais remota- 
mente, da velha cêpa portuguesa, de Lemes que pisaram os chãos de 
São Paulo, "desde o século XVI", como registram o eminente Mestre 
Ernesto de Moraes Leme, Vice-presidente do Sodalício e Presidente 
do Silogeu paulista, e José Benedito de Moraes Leme, irmãos 
de Ezequiel, em suas Notas genealógicas sobre "A Família Moraes 
Leme, em Bragança", publicação comemorativa do Centenário de 
nascimento de Cândido de Moraes Leme, ocorrido em 1959. 

Diplomado, em 1905, pela Escola Normal de São Paulo, ingres- 
sou no  magistério público no  ano seguinte, em Santa Cruz das 
Palmeiras, cidade de minhas recordações jornalisticas, pois fui 
redator do jornal local "A Cidade", dirigida por Gabriel de Vas- 
concelos Bittencourt, nos princípios da  década de 30. Em 1908, 
era professor em Porto Feliz, em 1909, em Itatiba, assumindo 
logo a direção do Grupo Escolar de Ribeirão Bonito (1909-1910), 
do qual se removeu para a direcão do Grupo Escolar "Cel. Manuel 
Franco da Silveira", de Pirassununga (1910-1911). Já nomeado 
lente catedrático de Geografia Geral e do Brasil, História da 
Civilização e do Brasil, da Escola Normal Primária da mesma 
cidade de Pirassununga, (decreto de 29 de março de 1911), assu- 
miu, por concurso, a cátedra de Cosmografia e Geografia, da 
Escola Normal Secundária de São Carlos, aí  permanecendo cerca 
de dez anos. Em 1921, transferiu-se para a Escola Normal Se- 
cundária de São Paulo que se transformou em Instituto Pedagó- 
gico "Caetano de Campos", e, pelos Decretos ns. 5.846, de 21 
de fevereiro, e 5.884, de 21 de abril de 1933 (Código de Educação), 
em Instituto de Educação, e com o advento de Universidade de 
São Paulo, com igual denominação, vinculado, porém, a Universi- 
dade, pela Escola de Professores. 

Aposentou-se no  exercicio da cátedra, n a  renomada Casa de 
Ensino d a  Praca da República, aos 30 de janeiro de 1935. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, desde 1920, exerceu 
advocacia n a  cidade de São Carlos, em 1921, e, a seguir, em São 
Paulo. 

Em 1913, publicou o Curso de Geografia Geral, ampliado dai 
a dois anos, sob o titulo "Elementos de Cosmografia e de Geogra- 
fia Geral", obra considerada clássica n a  literatura didática, com 
larga aceitacáo, tendo alcançado nove edições. 

Em fevereiro deste ano de 1971, aos vinte desse mês, já ausen- 
tes as "diferenças voluntárias e incertas do mundo" olhos postos 
nos despojos do Mestre querido, testemunhei a solidariedade n a  
dor comum, procurando no céu estilo e disposição para o pensa- 
mento, como o faço, neste momento a revocação da sua memória, 
trazendo a Ezequiel de Moraes Leme, a perene gratidão e o louvor 
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pleno da Casa que se envaideceu, e não olvida, de haver escolhido 
a nobre inteligência que Deus, misericordioso e justo, recebeu em 
seu seio. 

Diante de mim, o álbum, na noite silente. 
Na página aberta, o retrato sereno. tranquilo, do bem-aven- 

turado Mestre. 
Surpreendo-me ao ouvir minha própria voz: 
Obrigado, Professor: 

volvi a mocidade, 
no divino milagre da Saudade, 
para o louvor 
ao mestre laureado, 
de mérito assinalado, 
que Deus, com amor 
premiou na eternidade. 

CORRESPONDENTES NACIONAIS 

LUÍS FELIPE DE CASTILHOS GOYCOCHÊA 

Inexplicável a atração que, desde a meninice, senti pela Ama- 
zônia e, de modo especial, pelo seu extremo-oeste. Atribuo-a, numa 
tentativa de esclarecimento, a leituras, inclusive "A Jangada" de 
Júlio Verne, focalizando aspectos históricos e geográficos de vasta 
área, e ao quanto me sensibilizou a. epopéia de Plácido de Castro 
ao incorporar ao Brasil o que, acertadamente, Rio Branco acen- 
tuou como "dependência geográfica do Brasil", e Rui Barbosa qua- 
lificou de "apropria~ãa jure ocupantis", graças ao "descobrimento, 
o uso e o estabelecimento". 

Pois, nesta Casa, no dia 13 de outubro de 1939, ao assumir 
seu posto, eleito, no ano anterior, a 5 de outubro, Luís Felipe 
de Castilhos Goycochêa propiciou-me indeléveis instantes de agra- 
dável e inesquecível deleite, com a conferência sobre o famige- 
rado "Mapa da Linha Verde e a Questão Acreana", publicada as 
páginas 209 a 225 do volume XL da Revista do Sodalício, versan- 
do curiosidade histórica que, a época, dos acontecimentos encer- 
rados com o Tratado de Petrópolis, de 17 de novembro de 1903, 
constituía "um fantasma que todos queriam ver, de quem toda 
a gente falava, mas cuja presença se temia". 

A morte de Goycochêa, a mim, recentemente anunciada 
pelo Magistrado Fernando Whitaker da Cunha, ocorrida em fe- 
vereiro de 1969, reviveu o fascínio da natureza selvática que me 
há tanto motivado, a ponto de nos idos de trinta ao me aventurar 
aos primeiros modestos livros, haver mesmo aprofundar estudos 
regionais para compor possível romance de ação no cenário acrea- 
no. Ficou a idéia, em abandonados apontamentos, agora trazi- 
dos a balha pela faIecimento de quem recebera a investidura no 
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Sodalicio com "profundo desvaiiecimento", tomando-a "como a 
melhor paga ao esforço feito até então (1938) para conhecer e 
fazer conhecido nosso passado"' conservando-a "como incentivo 
para mais e melhor trabalha n a  História do Brasil e para a Histó- 
ria do Brasil". 

Fernando Whitaker da Cunhal tratou da personalidade insigne 
de Goycochêa ao tomar posse da  Cadeira n.- 38, da  Academia 
Carioca de Letras, a 19 de maio de 1970, que tem como patrono 
Vicente Lícino Cardoso e por fundador Gaycochêa, num estudo 
bem elaborado e documentado, aproximando ambos pela significa- 
ção cultural e literária, estreitamente ligados pelo cunhadio. 

Goycochêa era gaúcho, da cidade do Rio Grande, onde nasceu 
em 1892. Estudou n a  Escola Militar, deixando-a para se formar 
engenheiro civil, na Bahia, em 1914. Mais tarde, fixou-se em 
Barra Mansa, da qual chegou a ser Prefeito. Pertenceu, também, 
a Academia Riograndense de Letras, em que ocupou a Cadeira 
n.O 18. Integrou, no Rio de Janeiro, a Grupo dos Peregrinos, por 
mais de trinta anos, ao qual pertenciam: ele, Goycochêa, Hilde- 
gardo Leão Veloso, Rodrigo Otávio Filho, Celso Kelly, Miranda 
Neto e Peregrino Júnior, então Presidente da Associação dos Artis- 
tas Brasileiros e que teria dado nome a plêiade intelectual. 

Positivista, porém, náo opinioso, aplicando-se-lhe o que Aure- 
liano Leite, com a felicidade própria de sua atilada inteligência, 
apontou em relação ao católico Brasílio Machado: "Nunca se fe- 
chou assim n a  estreiteza de um dogmatismo exagerado, porque 
não era estranho ao progresso e ao desenvolvimento. Isto signi- 
fica ter sabido conciliar sua f é  com sua erudição". 

Goycochêa dedicou-se as letras nos domínios da  História, da 
Geografia, das Ciências, em geral, legando a cultura brasileira 
obras de valor, como "A Margem da Filosofia das Ciências", "Fi- 
losofia das Ciências", "Guerra dos Farrapos", merecendo de Ivan 
Lins, conceito expressivo: "Era um escritor de estilo sóbrio, claro 
e preciso, que unia ao talento literário, sólida formaçáo cienti- 
fica" (in "Correio do Povo", de 18-6-69, apud Fernando Whitaker 
da Cunha e D. Martins de Oliveira, "Fala de Barranqueiros", pág. 
"1). 

Honra, portanto, a memória de quem soube semear para que 
os pósteros pudessem colher na seara da  cultura! 

LEVY FERNANDES CARNEIRO 

Em suas notáveis "Páginas de Uma Longa Vida", repositório 
não apenas dos fatos e feitos de ilustre varão, mas toda uma sín- 
tese de largo período histórico, político e social do País, Aureliano 
Leite ao se referir ao colegiado parlamentar federal salientou a 
excelente escolha geral dos deputados, com a maior exceção clas- 
sista, anotando n a  representação do Rio de Janeiro, Levy Car- 



neiro, a par de Raul Fernandes, Acúrcio Torres, Prado Kelly, Fábio 
Sodré. 

Melhor dimensão lhe não há de ser dada que outra merecida 
qualific-50, a de um dos quatro cardeais da Comissão de Cons- 
tituição e Justiça da Câmara de Deputados composta por ele, 
Levy Carneiro, Raul Fernandes, Pedro Aleixo e o Mestre Walde- 
mar Ferreira. Os quatro cardeais que um velho e irritado parla- 
mentar, por sinal, do Acre, inconformado com a contrariedade 
a certa pretensão pessoal, enfileirava em concepção pitoresca, 
injustamente pitoresca, lembrando o Apocalipse. 

A imensa cultura jurídica, universalizada pela soma de co- 
nhecimento e aprofundada pela especialização em alguns dos seus 
mais importantes ramos, a forma@o literária, que exornavam a 
personalidade de Levy Carneiro, haviam de ser instrumentos de 
grande eficácia, como o foram, nas lidas parlamentares, assim 
em todas as atividades, funções, cargos exercidos ou de que par- 
ticipou. 

Facilitava-lhe a ação o ser orador de categoria, ao nível dos 
gaúchos João Neves e Carlos Machado; dos baianos irmãos Man- 
gabeira (Otávio e João), J.  J.  Seabra e Pedro Calmon; dos mi- 
neiros Antonio Carlos, Pedro Aleixo, do carioca Sampaio Correia; 
do fluminense Prado Kelly, e dos paulistas Waldemar Ferreira, 
Roberto Moreira, Moraes Andrade, Gama Cerqueira. 

As emendas oferecidas ao anteprojeto da Constituição de- 
nunciam eloquentemente seu apego a objetividade e a clareza dos 
textos eliminando-lhes as ambiguidades e vernaculizando-os cor- 
retamente. Aliás, em entrevista a "Noite", de 6 de março de 1934, 
deixou patente o cuidado com a redação, declarando, a certa altu- 
ra. "Consagrei a melhor parte do meu sábado a catar erros de 
impressão, de referências, e mesmo de redação, na publicação 
feita. Emendei uns 50, talvez. E já se me deparam mais alguns". 
É claro que alerta, num policiamento rigoroso, estava o Deputado 
Homero Pires, reeditando em modesto vôo, preocupação a Rui 
Barbosa. 

Que se haverá de acrescer a um nome nacional e internacio- 
nalmente conhecido e admirado, louvado, e festejado, senhor 
de magnos títulos e honrarias, membro do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e da Academia Brasileira de Letras, onde 
ocupou a Cadeira n.: 27, patrono Maciel Monteiro, sucedendo a 
Gregório da Fonseca, em 1934, Consultor Geral da República 
(1930-1932) Consultor Jurídico do Ministério das Relações Exterio- 
res (1945-1950) e Juiz da Corte Internacional de Ju s t i~a  (1950- 
1954)? Que mister há em enumerar as diversas obras de alta 
valia como "Explosões do Federalismo", "Livro de um Advogado", 
"Discursos e Conferências", "Federalismo e Judiciarismo", "Pro- 
blemas Municipais, organização dos Estados e do Distrito Federal", 
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"Pareceres", em vários volumes, "Pela Nova Constituição, "Uma 
experiência de parlamentaris", etc.? 

Registre-se, pois, o voto de saudade ao ínclito vulto que 
continua a fulgurar no céu da Cultura com o brilho de uma inte- 
ligência permanente em fachos de luz a orientar a posteridade 
agradecida. 

BENEMÉRITO 

ALEXANDRE D'ALESSANDRO 

Somente a doença afastou Alexandre D'Alessandro do frequen- 
te convívio nesta Casa. E, mesmo assim, nos dias de melhoras, 
aparecia com o seu passo calmo e pequeno, trazendo o sorriso 
sereno da tranqüilidade de espírito. 

Era das Gerais, de Passa Quatro, onde nasceu aos 23 de 
- março de 1893, mas radicou-se em São Paulo, passando os últi- 

mos tempos em cidade do interior paulista. Igressou no Soda- 
lício aos 21 de agosto de 1948, proposto por Afonso DEscragnolle 
Taunay, Dr. Carlos da Silveira, Coronéis Luis Tenório de Brito e 
Henrique Oscar Wiederspahn, Profa. Maria da Conceição Ribeiro, 
Prof. Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Escritor Luís Correia 
de Me10 e Prof. Tito Lívio Ferreira. 

Foi recebido com mui agrado. Consagrara-se com a obra que 
foi marcante em sua produção: "A História da Escola Politécnica", 
em três volumes. Frizou bem o Parecer da Comissáo de Sindicân- 
cia, subscrito pelos eminentes e sábios Professores Américo Bra- 
siliense Antunes de Moura e Ernesto de Sousa Campos: "prestou, 
com isso, grandes serviços a história da educação nacional". Não 
ficou por aí, porém, Poeta de fina sensibilidade, legou as letras 
pátrias a coletânea de sonetos epigrafada "Rima Tumultuária", 
e como cronista, outra interessante e pitoresca coletânea: "Pode 
ser que sim.. . Pode ser que não", e não esquecendo as suas 
Gerais, testemunhou-lhes fidelidade com um volume de contos re- 
gionais. 

Engenheiro de profissão, e por vocação, exerceu-a na área 
ferroviária na Estrada de Ferro Sorocabana, e no serviço público 
na Secretaria de Viação e Obras Públicas. 

Dentre as associações de que fez parte, citam-se, ainda, o 
Instituto de Engenharia e o Instituto Genealógico. 

Meritória, plenamente meritória, a atuação de Alexandre 
D Alessandro neste Sodalicio que valorizou com seus trabalhos 
sérios e honestos, de excelentes conteúdo, realçados pelo seu co- 
ração bondoso e pelo seu espírito voltado para as lides culturais 
e técnicas com absoluta proficiência. A sua memória a home- 
nagem dos confrades saudosos. 
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TITULARES 

MÍLTON CAMARGO DA SILVA RODRIGUES 

Um dos mestres nucleadores da Escola de Professores, insti- 
tuída pelo Código de Educação de 1933 no Instituto de Educação, 
que, por intermédio dela, ligou-se a Universidade de São Paulo, 
ao ser esta constituída quando da criacão da Faculdade de Filoso- 
fia, Ciências e Letras, pelo decreto n.? 6.293, de 25 de janeiro de 
1934, e inclusão desta na referida Universidade pelo Decreto n.? 
8.089. de 5 de abril do mesmo ano, Milton Camargo da Silva 
Rodrigues exerceu o magistério em ambas - na Escola de Pro- 
fessores e na Faculdade de Filosofia, aposentando-se e receben- 
do o título de Professor Emérito. 

Já pelo ano de 1934 havia publicado o livro, posteriormente 
ampliado, "Elementos de Estatistica Geral", obra não suplantada, 
com cinco edições num período de dez anos. Trata-se de compêndio 
escrito com total segurança de conhecimentos, servido por lingua- 
gem clara e precisa, ao alcance comum e por método caracteristi- 
camente didático. Seguiram-se-lhe "Educação Comparada". "Ini- 
ciação à Estatistica Econômica", "Dicionário de Estatística" e "Tra- 
tado de Estatística Geral", dentre os trabalhos maiores. 

Engenheiro Civil, oriundo da antiga Escola Politécnica do 
Rio de Janeiro, passou a prestar serviços na Companhia Paulista 
de Estradas de Ferro, mas, vocacionado para o magistério, ven- 
ceu concurso, ao qual tive a honra e o prazer de assistir, con- 
quistando com grandes e merecidíssimos louvores, a Cátedra de 
Estatística e Educação Comparada, prelecionando, também, Admi- 
nistracáo Escolar, no Instituto de Educaçáo e na Faculdade de 
Filosofia. 

Projetou-se nacional e internacionalmente: Diretor-Geral do 
Departamento de Educaçáo do Distrito Federal (Rio de Janeiro, 
1938 a 1939), Diretor Geral do Departamento de Educação do 
Estado de São Paulo (1945 a 1946), representante do Brasil em 
Conferências Internacionais de Estatistica, membro da Comissão 
de Ensino de Estatística do Instituto Interamericano de Estatís- 
tica, consultor técnico em Estatística Metodológica do Conselho 
Nacional de Estatistica, membro do Instituto Internacional de 
Estatística. com sede em Haia. do Instituto de Estatistica Mate- 
mática, de Washington, da Real Sociedade de Estatistica de Lon- 
dres e da Associação Americana de Estatística. 

Educador de renome, integrou a plêiade de que sobrevive 
Fernando de Azevedo, e cujos vultos merecem a homenagem de 
uma citação: Lourenco Filho, Anísio Teixeira, Roldão Lopes de 
Barros, Almeida Júnior, todos do meu convívio. 

Eleito para o Sodalício, tomou posse com magistral confe- 
rência sobre o patrono Afrânio Peixoto, analisando-o percucien- 
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temente como historiógrafo e educador, concluindo-a sob caloro- 
síssima salva de palmas. Síntese admirável, digna do Mestre e 
de um Mestre. 

Reprodiizo o Anexo do Parecer da digna Comissão que opinou 
ao ser apresentada candidatura de Mílton ao Instituto Histórico: 

"Apresenta notável Curriculum Vitae, onde se demonstra toda 
a sua vida de trabalho a bem da. coletividade e da Cultura". Assi- 
nado: Oliveira Ribeiro Neto e Áureo de Almeida Camargo. 

Tal como o patrono, Milton um "cientista verdadeiro e pro- 
fessor excelente", um talento plástico - cientista, um talento de 
que se orgulham o Instituto Histórico, São Paulo e o Brasil, por 
haverem possuído um consócio brilhante, um filho que não faltou 
ao cumprimento do dever na Jornada Constitucionalista de 32, 
e um cidadão que honrou sua Pátria e sua Gente, o Prof. Milton 
Camargo da Silva Rodrigues recebe n a  sua imagem saudosa o 
preito digno de quem viveu terrenamente para que o homem 
fosse mais culto e, com isso, mais feliz por melhor compreender 
o amor ao próximo. 

MÁRIO LEITE 

Certa timidez e modéstia natural faziam-se notar na perso- 
nalidade inconfundível de um dos mais dedicados e operosos mem- 
bros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo: Mário Leite. 

Eficientíssimo, lúcido, profundo, minucioso nos pareceres de 
sua lavra, sempre solidamente fundamentados, sempre cuidadosa- 
mente apresentados. Objetivo e tranqüilo quando argumentava 
numa linguagem clara sem atropelo. 

Defendia seus princípios - e era homem de princípios de- 
finidos --, com segurança e vivacidade, superiormente. Assiduo, 
até mesmo quando combalida a saúde. Amigo dos amigos, um 
grande companheiro, um ilustre e estimado confrade. 

Inteligência perquiridora, habituado ao raciocínio das siste- 
matizações, por isso, perfeito pesquisador e crítico de obras e do- 
cumentos nos seus domínios de cultura geral e especializada. 

Sentava-se, invariavelmente, à frente, nos primeiros lugares 
do plenário, atento as exposições e aos debates, destes participan- 
do com oportunidade e interesse. 

Bondoso, humano, humanissimo, levava aos eleitos do seu 
coraçáo sincero e fraterno afeto, do que ficou testemunho no 
desvelo com que acompanhou padecimentos de dignos consócios. 

Consagradoramente indicado para acesso ao Sodalicio por 
Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Domingos Laurito, Lúcio Ro- 
sales, Alípio Leme de Oliveira, Plínio de Barros Monteiro, Luís 
Tenório de Brito, Dácio Pires Correia, Henrique Oscar Wieders- 
pahn, Almeida Magalhães, Raul Votta, Arrisson de SOuSa Ferraz. 
Álvaro da Veiga Coimbra, Mons. Florêncio da Silveira Camargo, 
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Tito Lívio Ferreira, José Soares de Melo, Ernesto de Moraes Leme 
e quem ocupa a tribuna. 

O Parecer da Comissão de Sindicância resumiu-lhe, com jus- 
tica e iusteza. maenitude sua vida maravilhosamente realizada. 

qÜe deve ser ;divulgada pela síntese feliz e exata: 

"Deixando de lado aspectos interessantes da personali- 
dade do candidato, tais como a sua produção científica no 
campo profissional, a divulgação dos seus conhecimentos e 
da sua experiência através de conferências e publicações, 
pronunciadas e propagadas no meio da engenharia nacional, 
o papel que, pelas suas atividades e com o desempenho de 
comissóes no Governo Federal, tem representado não só o 
país mas também no estrangeiro para o desenvolvimento 
econômico do Brasil, deixando de lado todos estes elementos 
e prendendo-nos apenas a análise de dois volumes que pu- 
blicou num total que supera a casa de quatro centenas de 
páginas, um deles impresso em Portugal e dizendo respeito 
a Região da Mantiqueira e outro apresentando "Impressões 
de Viagem o Paraguai", chegamos a conclusão de que o seu 
nome virá honrar o quadro de sócios titulares do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo. Ambos os citados ro- 
lumes revelam-nos o geógrafo ao lado do historiador. O pri- 
meiro, além da análise perfeita das regiões perlustradas. apon- 
ta-nos os elementos e as caracteristicas regionais que, par- 
tindo da Geografia Econômica. adentram-se pela Geografia 
Humana e atingem a esfera da Geografia Política, setores de 
tanta  importância para a resolução dos grandes problemas 
nacionais cujo estudo foi feito pelo Sr. Mário Leite nos cam- 
pos que observou com o rigor não só dos conhecimentos de 
um cientista esclarecido mas também com o interesse de 
um patriota que aponta conscientemente as soluções só não 
ideais, pelo menos as mais indicadas para o aproveitamento 
das riquezas e para a resolução de alguns dos problemas bá- 
sicos da Nação. Quanto ao historiador, surge ele daquelas 
linhas de ambos os volumes. numa demonstracão cabal de 
conhecimentos sobre o nosso passado e na aplicação dos fa- 
tores geográficos para a explicação dos acontecimentos his- 
tóricos. Não só no texto dos dois volumes mas também n a  
série de conferências, palestras e artigos, encontram-se inú- 
meros elementos indispensáveis para a História da Viação 
no Brasil e em São Paulo". 

Assim foi louvado o ilustre candidato, Engenheiro Mário Leite. 
antigo Diretor do Departamento Nacional de Estradas de Ferro 
e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o heróico 
Major Técnico em operações, em 1932, no Vale do Paraiba, Dele- 
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gado Técnico em Areias, ao lado de Alberto Prado Guimarães, 
em Silveiras, no registro de Agostinho Ramos em seu livro "Re- 
cordações de 32 e, Cachoeira e setores do Vale do Paraíba, o des- 
temido engenheiro nas peripécias da coluna "Prudente de Moraes" 
na área de Amparo, Mogi-Mirim, onde foi delegado militar o 
Prof. Ernesto de Moraes Leme. 

Mário Leite legou ao Instituto, a São Paulo e ao Brasil, nos 
anos que participou do Sodalicio, duas esplêndidas obras: a 
que versou a figura de seu patrono, o historiador Afonso D'Escrag- 
nolle Taunay, e a admirável e premiada produção "Paulistas e Mi- 
neiros - Plantadores de Cidades" que José Carlos de Macedo 
Soares apresentou em eloqüente prefácio: 

A Mário Leite mineiro de Ouro Fino, paulista de afeição, o 
inesquecivel Mário Leite da nossa intima convivência, a palavra 
de saudade dos que sempre o admiram e o aplaudiram pela inteli- 
gência e pelo coração, a homenagem a sua querida e inesquecivel 
memória. 

EMfiRITOS 

HERBERT BALDUS 

Uma das maiores autoridades em assuntos de Etnologia e 
Etnografia, Herbert Baldus, admitido membro do Sodalício aos 
20 de setembro de 1934, aliava ao rigor científico, peculiar senso 
de humor. 

Alemão de Wiesbaden, no Hesso, a velha estação termal, já 
conhecida dos romanos, e antiga capital do ducado Hosso-Nassau? 
Baldus naturalizou-se brasileiro, em 1941. 

Formado em Filosofia pela Universidade de Berlim, sentiu-se 
atraído pelas ciências e em 1931, firma seu conceito de estudioso 
ao editar o ensaio sobre os índios que viviam ao nordeste do Chaco. 
Depois, "Tapirapé", a "Bibliografia Critica da Etnologia Brasileira", 
numa producão valiosa e constante que somente a morte iria 
interromper. Neste Sodalício fez ouvir a sua autorizada palavra 
muitas vezes, desde a primeira comunicação, a 20 de junho de 
1936 versando a reação do índio boròro à influência da nossa ci- 
vilização, a valiosa contribuicão quando do centenário do nasci- 
mento de Rondon, em 1965 em que focalizou a vida e a obra 
do "universalmente admirado oficial do Exército brasileiro n a  pro- 
teção ao índio, ensinando aos povos dominadores a maneira justa 
e abnegada de tratar os povos mais fracos em equipamento ci- 
vilizador". 

Admirador do "Marechal da Paz", erigiu Rondon em seu 
patrono, "mestre dedicado de muitos brancos e protetor do índio 
da sua Pátria". 

Jornalista profissional, redator e editor das revistas cientí- 
ficas, colaborou em algumas das de maior alcance cultural, como 
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a Revista do Museu Paulista, de que foi diretor, a "Revista do 
Arquivo Municipal", "Sociologia", sob a direção do eminente con- 
frade Prof. Antenor Romano Barreto, e numerosas outras, na- 
cionais e estrangeiras, inclusive "Sociologus", de Berlim. 

Em sessão de 5 de fevereiro de 1947, o Instituto assinalou 
em ata dos trabalhos, por proposta do presidente Dr. José Torres 
de Oliveira, votos de regosijo pela nomeação para cargo cientí- 
fico junto ao Museu Paulista, no Ipiranga, de Herbert Baldus, 
homenagem essa, na oportunidade, extensiva a outros ilustres 
consócios, D. Maria de Lourdes Martins, Alberto José Roble, Tito 
Lívio Ferreira e Álvaro da Veiga Coimbra. 

Recordo, ao término deste sumaríssimo necrológio, palavras 
de Herbert Baldus quando em sessão regimental de 5 de maio 
de 1938, propunha voto de pesar pelo falecimento do antropólogo 
Dr. Roberto Lehmann-Nitsche, comentador da obra de Hans Staden 
e membro correspondente do Sodalício. 

"Foi sempre grande admirador e amigo sincero do Brasil, 
observando com o mais vivo interesse a produção científica 
e literária do nosso país". 

Herbert Baldus: foi sempre devotado ao Brasil, participando 
ativa, operosa e proficientemente da produção científica de sua 
pátria adotiva. 

A sua memória, esta sentida homenagem. 

RIVADÁVIA DIAS DE BARROS 

Ingressou há quarenta anos, no quadro social, por proposta 
dos Drs. José Torres de Oliveira, já presidente do Instituto, Cel. 
Pedro Dias de Campos, João Batista de Campos Aguirra. Prof. 
Dácio Pires Correia e Dr. Américo Brasiliense Antunes de Moura. 

A mesma sessão, presidida por Torres de Oliveira, e secre- 
tariada por Plínio Marques da Silva Ayrosa e Dácio Pires Correia, 
foram apresentadas propostas, também para sócios efetivos, dos 
Drs. Eugênio Monteiro, Teodomiro Dias, Antônio de Novais Mourão 
e José Carlos de Ataliba Nogueira, ocorrendo a proclamação de 
todos a cinco de outubro de 1931. 

Com a reforma do Estatuto, o Dr. Rivadávia Dias de Barros 
passou à categoria de membro deliberante, novamente reduzido 
à de efetivos e, ocorrido o decurso previsto estatutariamente, à de 
sócio emérito. 

Bacharel em Direito, Rivadávia Dias de Barros, de família 
tradicional, devotou-se a estudos filosóficos, sociais, históricos e 
geográficos, de modo particular, relacionados com a história e 
geografia de São Paulo. Homem de passes, de algum modo amigo 
da solidão, isolava-se na excelente biblioteca, da qual doou parte 
ao Sodalício. 
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Era homem culto, falando fluentemente Francês e Inglês. 
Esclareceu-me o douto Presidente desta Casa que o nome de 

Dias de Barros resultava de influência do jornalista e politico Ri- 
vadávia da Cunha Correa, gaucho de Santana do Livramento que 
as formou pelas Arcadas de São Francisco em 1884, e, ainda estu- 
dante, foi um dos redatores do jornal "A República" (1884), sob 
a direção de Xisto Barbosa e Joaquim Ribeiro, ao lado de Wences- 
lau de Queiroz, Pedro de Toledo, Alberto Torres, Borges de Me- 
deiros, Francisco de Campos, Alberto Faria, Pádua Salles, Vicentr 
de Carvalho e outros. Rivadávia Correia, também, na fase acadê- 
mica, redigiu com Raul Pompéia e Coelho Neto, o periódico "A 
Onda", colaborou no "Correio Paulistano" e fundou o "Ganga- 
nelli", juntamente com Horácio de C a ~ a l h 0 ,  órgão republicano, 
folha científica, literária, critica e noticiosa, nome escolhido, se- 
gundo o "cartão de visita", publicado no n.O 12 2.* fase (24 de 
agosto de 1885) "em homenagem a Saldanha Marinho como o 
primeiro combatente do livre pensamento na pátria brasileira". 
Ganganelli (Lourenço Ganganelli) era o nome do franciscano que 
subiu ao sólio pontifício como Clemente XIV que, pelo breve 
Dorninus ac Redemptor (21 de julho de 1773), extinguiu a Com- 
panhia de Jesus, depois restabelecida. 

Rivadávia Correia, em sua atividade política, foi deputado 
em várias legislaturas, a partir de 1891, ministro da Justiça e 
Interior na presidência do Marechal Hermes Rodrigues da Fonse- 
ca, pasta em que o substituiu o Dr. Uladislau Herculano de Freitas 
Guimarães ao passar para a da Fazenda, sucedendo ao Dr. Fran- 
cisco António de Sales. Na presidência de Wenceslau Brás Pe- 
reira Gomes, foi Prefeito do Distrito Federal e acabou Senador 
pelo Rio Grande do Sul, na vaga de Pinheiro Machado, em 1916. 

Razões havia para tão sugestiva influência, mas o ilustre 
hom6nim0, pranteado consócio, preferiu às agitadas e inconstan- 
tes lides políticas, o tranqüilo recesso de uma biblioteca que 
atestava o grande interesse cultural do Dr. Rivadávia Dias de 
Barros, a quem se tributa esta homenagem à sua memória. 

JOSE MARIA WHITAKER 

Eis um soneto pouco divulgado de um poeta muito conhecido. 
O titulo: O Patriarca 
A dedicatória: Ao Dr. José Maria Whitaker. 
O poeta: Oliveira Ribeiro Neto. 

Noventa anos já! Tanta beleza, 
tanta calma vivida ano por ano, 
sem que a vida lhe fosse uma surpresa 
ou lhe trouxesse amargo desengano! 
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Que proteção de Deus! Quanta defesa 
o seu Anjo da Guarda, soberano 
empreendeu por amparar-lhe a empresa 
de ser entre os humanos tão humano! 

Certo lhe veio a dor, quando maduro, 
- que não existe alguém que ela não fira, 
e o próprio Deus morre-i cheio de dor. 

Bendito seja o Patriarca, o puro, 
ao qual nunca faltou no ar  que respira 
a mão de Deus alçada em seu amor. 

Hino de glória ao ínclito varão ao iniciar os passos na ve- 
reda que o levaria a centenária estrada da vida terrena, entre 
aplausos e emoções de 53 netos, 109 bisnetos, um trineto, um 
São Paulo e um Brasil a festejá-lo como um dos seus vultos re- 
presentativos. Ficou, porém, pelos princípios da magnífica jornada 
de uma existência admirável, de uma trajetória verdadeiramente 
incomum. 

Os Whitaker são oriundos da Escócia, com raízes rurais e mo- 
destas. Do casal Firmino Antonio da Silva Whitaker e Guilher- 
mina Flora dos Anjos Whitaker, três filhos, três paulistas, hon- 
raram o berço natal: Artur que foi juiz acatadíssimo, algo forma- 
lista e circunspecto, mas dotado de sensível coração; Firmino que 
chegou a Ministro do Supremo Tribunal Federal e publicou "O 
Sursis" e "O Júri", e José Maria, até 12 de novembro de 1970, 
o decano do quadro associativo do Sodalício, ao qual pertenceu 
por sessenta e dois anos. 

Proposto e eleito sócio efetivo na sessão de 5 de março de 
1908, presidida pelo Cons. Duarte de Azevedo, e conforme indica- 
ção dos Drs. Rafael Correa Sampaio, Manuel Pereira Guimarães 
e Domingos José Nogueira Jaguaribe, tomou posse a 5 de setem- 
bro, sendo introduzido no recinto pela comissão composta dos 
Srs. Assis Moura e Alberto Loegfren, sendo, na mesma sessão, 
designado pelo presidente Dr. Manuel Pereira Guimarães, em com- 
panhia dos Drs. Gentil Assis Moura e José Torres de Oliveira, 
para a comissão que teria a missão de dirimir dúvidas acerca 
do local em que fora inhumado Diogo Antônio Feijó, hoje re- 
pousando na Sé Catedral. 

Reunia-se, então, o Instituto Histórico em sua sede social, 
a rua General Carneiro n." 1-A, de onde, no ano seguinte, 1909, 
passaria ao edifício construido a rua Benjamin Constant, n.O 20, 
substituído pelo atual. 

José Maria Whitaker já concluira o curso das ciências sociais 
em regime intensivo, permitido a época, em dois anos (1894 e 
1895), fórmula agora posta em evidência, como novidade na área 
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do ensino.. ., ao mesmo tempo que foi completando as séries 
de Ciências Jurídicas, com as disciplinas exigidas, formando-se aos 
18 anos e meio de idade (1896). 

É certo que, segundo depoimento do esforçado estudante, o 
regime não era dos melhores: "poucos deles (dos alunos) compa- 
reciam as aulas, mal habituados, como ficaram com o regime 
do ensino livre, instituído pelo Conselheiro Leôncio de Carvalho, 
quando Ministro do Imério" Do pequeno grupo de colegas assi- 
duos, alguns se realçaram como os oradores Dano Sebastião de 
Oliveira Ribeiro, Rafael Sampaio, Raul Renato Cardoso de Melo, 
Evaristo de Oliveira e o publicista gaúcho Alcides de Freitas 
Cruz. A turma de 1896, Frederico Brotero consagrou o livro co- 
memorativo "Bacharéis de 1896". 

Passou a advogar no Pinhal (Espírito Santo do Pinhal), onde, 
hoje, uma das ruas evoca o Patrono do Sistema Bancário, deno- 
minação outorgada a José Maria UThitaker no VI11 Congresso Na- 
cional de Bancos, realizada em Brasília abril de 1971, por iniciati- 
va da Federação Nacional dos Bancos e Federação Brasileira de 
Associação de Bancos. 

Casou-se com Da. Amélia (4-12-1897) e com as economias, 
sem qualquer auxílio estranho, gozando de crédito pessoal, iniciou 
o que, ao tempo, dir-se-ia, pretensão a capitalista. José Maria 
Whitaker evoca com emoção: 

"A misericórdia de Deus, com efeito, abençoou o meu lar, 
e fez frutificar meu trabalho". Graças a sua inteligência, a sua 
prudência, à vocação financista, imortalizou-se como "criador, 
orientador e condutor de instituições financeiras", ocupando postos 
da mais alta relevância, como presidente do Banco do Brasil 
(1920), presidente do Secretariado que se iniciou em torno do 
General Hastínfilo de Moura, em 25 de outubro de 1930, depois 
dirigido por Erasmo de Assumpção e Plínio Barreto, entre os quais 
se encontravam José Carlos de Macedo Soares, Henrique de Sousa 
Queiroz, Francisco Monlevade, J. J. Cardoso de Me10 Neto e Vicen- 
te  Rao; Secretário da Fazenda e, logo mais, Ministro da Fazenda 
do Governo Provisório, cargo a que retornou, anos depois. 

Registra o próprio Dr. José Maria Whitaker: 
"Curiosas contradições do destino! O mais conservador e, 

talvez, o mais tímido cidadão de S. Paulo, transformado, sem 
esperar, primeiramente, em chefe de uma junta revolucionária 
em sua terra, e depois, em titular da pasta mais importante no 
governo revolucionário, instalado na capital do pais". "(Rio de 
Janeiro). Na Revolução de 1932, cooperou imediatamente com a 
planificação da primeira emissão de bõnus, lastreada pelos saques 
dos fundos depositados pelos Bancos no Banco do Brasil. Foi acla- 
mado presidente da Comissão da Campanha do Ouro Para o 
Bem de São Paulo", lembrando, com Monsenhor Gastão Liberal 
Pinto, a divisa para a mesma: "Pro São Paulo Fiant Eximia", o 



P.EVISTA DO IKSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRhFICO DE S. PAULO ,549 

que consta da ata, assinada a 8 de agosto pelos dois nomes cita- 
dos, e mais Erasmo de Assumpção, Vicente de Paula Almeida 
Prado, José de Sousa Queiroz (autor da indicação do nome do 
Dr. Whitaker para a presidência da Comissáo), Gastão Vidigal, 
Clóvis Ribeiro, António Prado Júnior e Numa de Oliveira. 

Em oração proferida ao microfone do "Rádio Jornal", a 25 
de agosto de 1932, o Dr. José Maria Whitaker teve estas expressões: 

"Este movimento que inflamou as nossas almas, serenas 
mas inquebrantáveis, de pacíficos trabalhadores, é uma rei- 
vindicação irreprimível de direitos tão sagrados, que aberta- 
mente, ninguém, nunca, ousaria contestar. 

Queremos a nossa autonomia, queremos ser tratados como 
o são os Estados nossos irmãos; a esse direito, essencial, abso- 
luto, imprescidivel, não o aceitamos da magnimidade even- 
tual dos que ocupam o poder, mas o exigimos escrito nas 
disposições intangíveis de uma Constituição em que todos 
livremente colaboramos." 

"Os que marcham contra nós têm, por certo, os olhos 
fechados, presumem combater por princípios, que são entre- 
tanto, precisamente os iínicos pelos quais nos batemos; não 
são só nossos irmãos pelo sangue, são também, no fundo, e 
sem o saber, nossos irmãos pelos ideais. Pugnam, não duvido, 
pela unidade de pátria, mas a unidade da pátria, é necessário 
que se lhes repita, somos nós que a defendemos, reagindo 
contra a inveja que nos isolou, contra a tirania que nos 
humilhou, contra o ódio, que ainda agora, por irradiações 
impudentes, diariamente nos ameaça com a devastação e o 
aniquilamento. Lutam, segundo julga, pela ordem, mas quem 
mais interessa na ordem do que um povo que só se preocupa 
com o seu trabalho? Quem semeou a erva má do comunis- 
mo nesta terra disciplinada e farta, senão os próprios extre- 
mistas, que se apoderaram inexplicavelmente da direção do 
país?". 

E, mais adiante: 

"Esta revolução não é uma revolução política, é antes 
uma explosão humana; não é uma rebelião de partidos, é 
uma reação de sentimentos, uma insurreição geral, unâni- 
me, irresistivel, de um povo que se vira ludibriado até a 
degradação. Aos partidos políticos competiu, talvez, a inicia- 
tiva, mas deflagrado o movimento, ninguém discutiu, nin- 
guém hesitou, a todos, nativos ou forasteiros, que aqui habi- 
tamos para ganhar os sobejos do pão do Brasil, corremos 
unânimes em socorro de S. Paulo, ameaçado, em defesa do 
Brasil sacrificado, para substituir, afinal, o regime do arbí- 
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trio, que se quer perpetuar, pelo regime da lei, a que somen- 
te queremos obedecer. 

Nossa guerra não é mantida por conscrições militares por 
coação, pela violência sob qualquer de suas formas; não se 
fez nenhuma chamada de reservistas; as nossa fileiras trans- 
bordam somente de voluntários, representantes de nossas 
melhores famílias muitos deles já triunfantes na vida, outros 
nela entrando cheios de esperança. Ninguém mediu, nin- 
guém regateou a sua contribuição; pais conheço que têm 
seis filhos nas trincheiras; excedem de duzentos mil os vo- 
luntários alistados, todos brasileiros natos; em mais de qua- 
renta mil contos importam os donativos em dinheiro, em mer- 
cadorias, em bens de toda espécie; e apesar deste esforço 
sobre-humano, o ritmo do nosso trabalho ainda não se inter- 
rompeu! Semeiam-se os campos, custeiam-se as lavouras, 
funcionam as indústrias, não se interromperam as transa- 
ções comerciais, e não só nenhuma necessidade sofremos, 
como temos, pelo contrário, sobras para uma exportação 
abundante. S. Paulo, como se disse da França, defende-se 
com um braço, trabalha com o outro; e quando um povo 
assim se levanta, unânime, uníssono na exaltação de sen- 
timentos que constituem a própria base da dignidade hu- 
mana, não pode mais ser vencido. 13 esta certeza consoladora 
que por uma forma emocionante, confirma, ainda uma vez, 
a Campanha do Ouro para a Vitória, grandiosa, admirável, 
mas, ainda assim, simples episódio de maior e mais admi- 
rável epopéia". 

Solidário com Armando Sales de Oliveira na execução do pro- 
grama de restauração do prestígio de São Paulo, José Maria Whi- 
taker, colaborou com o Governo, servindo no primeiro Conselho 
Consultivo do Estado, recusando a presidência do mesmo e ba 
tendo-se pela indicação do culto a valoroso Dr J. J. Cardoso de 
Me10 Júnior, pai de J. J. Cardoso de Melo Neto, mais tarde Go- 
vernador e Interventor do Estado de São Paulo. 

Recusou a Prefeitura de São Paulo na Interventoria de José 
Carlos de Macedo Soares, seu amigo e admirador. Recusou nova- 
mente o Ministério da Fazenda, não acedendo ao convite feito pelo 
Presidente eleito, General Eurico Gaspar Dutra, mas jamais deixou 
de oforecer, convocado ou não, a colaboração de utilidade para o 
pais, na área da restauração financeira ou de seu saneamento 
retomando porém, com o Presidente Café Filho. 

Revelou pendores literários, desde os tempos acadêmicos, quan- 
do proferia bons discursos, previamente decorados, com receio 
de enfrentar o público, mas dando prova de firme orador, como 
se tem o exemplo, do discurso proferido, como intérprete da Aca- 
demia, ante o esquife com os despojos de Carlos Gomes, ao atra- 
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car o navio de guerra, em Santos, em 1896. Lia com ênfase, e 
falava com moderação verbal. Publicou "Letra de Câmbio", louva- 
do encomiasticamente por J. X. Carvalho de Mendonça e conside- 
rada obra-prima "na literatura jurídica nacional" pelo Dr. Justo 
Pinheiro da Fonseca; "Administração Financeira do Governo 
Provisório de 3 de novembro de 1930 a 10 de novembro de 31" 
registrando a atuação no Ministério da Fazenda e "Seis meses, 
de novo no Ministério da Fazenda", agora com Café Filho. Amigo 
e protetor da Cultura, apoiou e salvou de dificuldades editoras 
de projeção no Brasil, pondo-lhes a disposição recursos de bancos 
sob sua direção. 

Sua filha Da. Maria Amélia Whitaker de Queiroz, discursan- 
do em solenidade realizada em homenagem ao Dr. José Maria. 
a 23 de agosto passado, disse a certa altura: 

"Era dessas pessoas raras, que não só refletia a vontade ou 
a luz da verdade mas também as irradiava, modesta e gloriosa- 
mente, na sua humildade que o engrandecia. não só no meio fa- 
miliar, como no árduo caminho da Rua XV, onde cresceu, jun- 
to ao banco que tanto amou (Banco Comercial do Estado de São 
Paulo), dando conforto espiritual, quando não possível o material, 
a quem a ele se chegasse em procura de arrimo". 

.Tosé-Maria Whitaker não viveu em vão. Foi, sem dúvida, 
benemérito que muito realizou por São Paulo e pelo Brasil. A 
sua memória esta homenagem do Sodalício, intérprete desse mes- 
mo São Paulo e Brasil, agradecidos. 

* * * 

Não se tome, ao término da missão, a saudade que a todos 
sensibilou, malferindo os corações pela consciência do vazio, por 
dolorido estado de incompletação, de esperança desesperançada 
destilada em lágrimas de amor aos entes queridos, ora evocados. 
evocados. 

Ela, a saudade, neste momento, participa da liturgia sagrada 
do culto dos que se imaterializaram para a sobrevivência, da ve- 
neração aos que ressurgem por haver soado a hora em que cada 
um viu alargar diante de si o horizonte das reminiscências, avul- 
tando a continuidade marcada pela glória. 

Ressurtiram, neste plenário, imagens de vultos amados e admi- 
rados, que, pelos altos créditos, constituem orgulho das letras e 
das ciências, da Família e do Instituto, da Pátria e da Humani- 
dade, porque foram dignos no cumprimento do dever, realçaram-se 
pelas virtudes civicas e pelos predicados de caráter e de cultura, 
engrandecendo-se aos olhos pelos xemplos e lições que os tomam 
guias e luzeiros e os integram definitiva e brilhantemente na ga- 
leria dos vultos representativos. 





ORACÁO COMEMORATIVA DO ANIVERSARIO 
DA CIDADE 

Mais um ano na existência da cidade que trouxe do passado 
o vigor para o presente e a seiva forte para o futuro. 

Piratininga. São Paulo. Piratininga de São Paulo. São Paulo 
de Piratininga. Sempre jovem. Sempre bela. Matéria e espírito. 
Maravilhosa matéria animada pelo espírito criador que configura a 
alma excepcional recebida na milagrosa concepção da Terra Vir- 
gem ante os atônitos olhos aborígenas. 

Nascimento e batismo. Natal e epifania. Em lugar da estrela 
dos magos, dois santos a velarem pelo santuário humilde onde to- 
mava feição o sucesso admirável, elevando-se aos céus louvores de 
gratidão pelas bênçãos recebidas. Dois santos: João Batista - o 
Precursor, e Paulo, o Apóstolo dos Gentios. 

No berço sagrado da colina exultavam homens de Deus, emis- 
sários da boa nova e dela propagadores e clefensores, e homens já 
a caminho de Deus e homens que, ainda, O procuravam. Uns com 
as sotainas, vestes sacerdotais; outros adamiticamente, todos com- 
penetrados, com o mesmo pensamento porque essa era a grande 
empresa de todos. 

Começo de um triunfo, a mais bela vitória da catequese, a inol- 
vidável glória da civilização. 

Nascia a cidade, formosa povoação. Nascia robusta, confiante. 
Nascia menina para se conservar em perene juventude. 

Como disse Guilherme de Almeida: 

"Menina e moça, és, ainda e sempre, menos moça que menina. 
É que toda essa tua finura morena de mameluca 
é de uma nobre durabilidade". 

E frisando a eternidade da povoaçgo "menos moça que me- 
nina": 

"Completas hoje mais um ano de existência. 
Parece que sou eu - e não és tu - quem envelhece. 
Porque estou todo em ti e, estando em ti, eu sou o efêmero 

e tu és a imperecível." 

* * *  
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A evocacão de antanho avulta nesta oportunidade em que, 
ainda ecoa a altissonância da memorável celebração do IV Cente- 
nário da Morte do Padre Manuel da Nóbrega no milésimo transato. 

Não será demais, pois, que se enfoque, no aniversário oficial da 
Cidade, no aniversário imediato as derradeiras jornadas comemo- 
rativas, o exemplar jesuita, injustiçado por tanto tempo, no remê- 
moro de sua vida e de seus feitos. 

Quase ignorado, por ser pouco lembrado, transcorreu o ter- 
ceiro centenário de nascimento e morte, e não fora a divulgação de 
trabalhos redigidos e documentos compendiados por Serafim Leite 
no próprio IV Centenário de São Paulo, teria Nóbrega ficado em 
indevido plano. 

Não que faltassem informações, testemunhos ou depoimentw 
e, mesmo louvores. 

Vinham de longe. Já Simões de Vasconcelos chamava a NÔ- 
brega "Primeiro Apóstolo do Brasil". Já Antônio Franco singula- 
rizava-o como "Pai Universal de todas as cristandades do Brasil". 
Já Southey declarava: "Não há ninguém a quem o Brasil deva tan- 
tos e tão permanentes serviços". 

Apenas a publicação em volume das "Cartas Jesuiticas" come- 
çou a sensibilizar a consciência de alguns brasileiros notáveis como 
Vale Cabral, Capistrano de Abreu, Joaquim Nabuco, projetando-se 
no ato de penitência do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
que, em sessão de 28 de maio de 1928, propunha a ereção, na Eij- 

planada do Castelo, de uma estátua ao Padre Manuel da Nóbrega, 
voto esse confirmado vinte e um anos depois, quando, na sede do 
Sodalício Nacional, realizava-se o IV Congresso de História de 21 
a 28 de abril de 1949, em sessâo do dia 26. 

A posição tomada pelo saudoso e eminente historiador Serafim 
Leite repercutiu intensamente em São Paulo, a ponto de ser uma 
das causas do "Movimento Pró Padre Manuel da Nóbrega, insta- 
lado a 13 de outubro de 1952, liderado pelo Prof. Tito Lívio Ferreira 
com a cooperação de José de Me10 Pimenta, Dr. Frederico Rosa, 
Pedro Vicente, Mário Galo, Dr. José Augusto da Silva Ribeiro e Dr. 
Mário Augusto Motta. 

Do Instituto Histórico e Geográfico, convidados, entre muitos, 
logo prestaram colaboração os Drs. Altino Arantes, Afonso de E. 
Taunay, Guilherme de Almeida, Percival de Oliveira, Emesto de 
Sousa Campos, José Soares de Mello, Aureliano Leite, José Pedro 
Leite Cordeiro, e quem, neste momento ocupa a tribuna, honrado a 
20 de setembro de 1953, com a eleição para Vice-presidente do Mo- 
vimento na Diretoria assim composta: Ernesto de Sousa Campos, 
Presidente de Honra; Tito Livio Ferreira, Presidente; Alfredo Go- 
mes, Vice-presidente; José de Me10 Pimenta, Secretário Geral; Luís 
Tenório de Brito, 2." Secretário; Francisco Henrique Lopes, 1." Te- 
soureiro; Máximo dos Santos Carriço, 2." Tesoureiro, e Dr. José Pe- 
dro Leite Cordeiro, Orador Oficial. 
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Não se cuidará, aqui, desse Movimento que tem seu incansável 
cronista em José de Me10 Pimenta. Forçoso, porém, é reconhecer e 
proclamar que a porfia, senão o ardor tachado, não raro, de zelo 
excessivo, acirrando ânimos, motivou inteligéncias, pesquisas, es- 
tudos que possibilitaram chegar a serenidade unindo tranquila- 
mente Nóbrega e Anchieta, cada qual em seu plano e cada qual 
com sua inconfundível atuação. 

Hoje, no Edifício-Monumento, no Pátio do Colégio, pode ser 
admirado o medalhão com a efigie de Nóbrega, a presidir o saguão, 
recebendo todos que se dirigem ao venerando lugar, e revenerada 
a relíquia de Anchieta na singelíssima capela, a presidir a espiri- 
tualidade do sagrado bêrço de São Paulo de Piratininga. 

Fruto natural e prova eloquente da esclarecida compreensão 
surgiram como paralelas que se encontraram no infinito as res- 
peitosas e devidas manifestações de apreço aos dois insignes je- 
suitas, positivadas na consagradora exaltação de ambos quando, 
nas recordações das efemérides assinaladoras dos respectivos tres- 
passes, foram objeto de culto histórico Anchieta através da insti- 
tuição do Dia Nacional de Anchieta em que se sobressaíram seu 
presidente Julio de Mesquita Filho, assessorado por Aureliano Lei- 
te, César Salgado e Pe. Hélio Abrances Viotti; e Nóbrega no marco 
do já referido IV Centenário de seu falecimento. Duas efemérides 
significativas: 9 de junho, em relação a Anchieta, e 18 de outubro, 
a de Nóbrega. 

Afirmação cabal do balanço realizado, tomando-se os numero- 
sos e expressivos méritos de cada um, ofereceu-a o Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo nas duas magníficas poliantéias 
dedicadas a vida e obra de Anchieta e de Nóbrega, repositórios es- 
pl6ndidos do pensamento e da ação de Nóbrega, Mestre, e Anchieta, 
Discípulo; de Nóbrega, o Justo, e Anchieta, o Santo; de Nóbrega, o 
Estadista, e Anchieta, o Intelectual; de Nóbrega, traço-de-união 
entre Portugal e o Brasil, e Anchieta, hífen entre o céu de Maria e 
o planalto de Bartira; de Nóbrega, cinzelador da sobre-humana al- 
ma bandeirante, e Anchieta, o Venerável Evangelizador das Selvas. 

Em apropriadas palavras, muito acertadas, Aureliano Leite, 
assim iniciou a Apresentação da Poliantéia nobreguense: 

" . . . já não se confundem mais os serviços do Padre 
Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta à nossa 
civilização, nos primórdios da Capitania de São Vicente. 
Os documentos chegados até o presente esclarecem de 
maneira cabal o que pertence a um e outro, na soma 
geral dos benefíciw. Colimando objetivo comum, cola- 
boradores da mesma causa, os dois imortais soldados de 
Santo Inácio merecem igualmente dos vicentinos (e aqui 
compreendem-se paulistas, sulistas e fluminenses) per- 
pétua gratidão. 
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Todavia, no tocante mais a São Paulo, a sua origem, 
Manuel da Nóbrega, o superior, idealizou o seu humílimo 
"Colégio" e localizou o espaço de terreno em que devia 
assentar-se. O irmão Anchieta e outros jesuitas, infe- 
riores hierárquicos, obedeceram a ordem superior e a 
executaram na ausência do chefe". 

E mais adiante: 

"Mas o simples irmão Anchieta, tocado de poder 
misterioso, tornou-se ídolo daquela pobre gente, uma das 
raízes de nossos antepassados. Figura mística, acabou 
batizado Apóstolo do Brasil. Com ser oriundo da glorio- 
sa Espanha, era, pela educação e trabalhando sob o pen- 
dão de Portugal, autêntico português. 

Manuel da Nóbrega, chefe da equipe inacina, supe- 
rior de todo o heróico grupo de religiosos a quem tanto 
devemos, foi o homem de descortino que acertou na es- 
colha do lugar do "Colégio" planaltino." 

Dotado de "admirável estrutura cultural", como acentua Leo- 
nardo Arroyo, além de obreiro da nacionalidade, Nóbrega, mais 
que pastor preocupado em "apascentar as ovelhas das selvas do in- 
sondado aprisco destas Índias de aquém mar", no dizer de Oliveira 
Ribeiro Neto, contribui, simultâneamente, com "duas mercês de 
valia suprema: a língua portuguesa e a religião de Cristo", na ad- 
mirável síntese de Gofredo Teles, vinculando-se a história da fun- 
dação de São Paulo como figura exponencial entre as que compõem 
o magnífico quadro histórico. 

Não se dirá novidade por mais que se estude a participação de 
quem realizou obra "tão grande que serve para fazer a glória da 
Igreja e de duas Pátrias", segundo sentenciou, luminosamente, o 
Bispo de Vila Real. 

As desavenças com o Bispo Pero Fernandes Sardinha que pro- 
curava jungir Nóbrega ao seu entendimento dos preceitos teoló- 
gicos, litúrgicos e rituais, levaram o chefe jesuita a afastar-se da 
Bahia, rumando para São Vicente, onde, a seu mando já estava, o 
Padre Leonardo Nunes, encarregado de fundar o Colégio local. 

Vindo com o 1." Governador Geral, Tomé de Sousa, em fins de 
1552, e trazendo o Padre Francisco Pires e quatro meninos, na via- 
gem de visita às Capitanias do Sul e aos colégios fundados em 
Ilhéis, Pôrto Seguro e Espírito Santo, tinha em mente - nos 
começos do ano seguinte, 1553 - estabelecer núcleo no sertão, 
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abrindo porta para as lindes do oeste, ou, precisamente, rumo ao 
Paraguai. 

Opos-se-lhe, porém, o próprio Governador Geral, temendo que, 
por se ir além de São Vicente e adentrasse o caminho dos campos, 
acabasse despovoada a célula mater do Brasil, onde florescia a obra 
iniciada pelo Padre Leonardo Nunes, com mui proveito, como ates- 
tavam-no a igreja, a maior da nova Terra, e o Colégio de Meninos, 
noviciado de Irmãos vocacionados, centro ativo de apostolado de 
índios e povoadores lusos. 

Afligia, contudo, a Nóbrega, a restrição do Bispo que não afi- 
nava com a orientação catequética. 

Queria o Prelado que não se fizesse a confissão dos índios por 
meio de intérpretes ao que respondia Nóbrega com a inexistência 
de línguas, isto é, confessores habilitados que dominassem língua 
ou dialetos dos índios, para ouvirem a acusação dos pecados come- 
tidos, pela forma direta e imediata. 

Pretendia o dignitário eclesiástico que se não tolerassem man- 
cebias ao que Nóbrega oferecia a solução da vinda de mulheres 
brancas "ainda que erradas", mas de costumes razoáveis, e não es- 
candalosas para se casarem com os de cá a fim de conseguirem a 
Terra. E, a propósito, em Piratininga, deu exemplo de sua dispo- 
sição e bom senso no desejo de ver resolvida a situação de João 
Ramalho e Bartira, evitando conflitos e assegurando diplomatica- 
mente o apoio do régulo de Santo André. 

Exigia o antístite oposição am costumes indígenas, sendo con- 
trário a que mulheres entrassem no Colégio e a que os índios com- 
parecessem desnudos as funções litúrgicas, ao que Nóbrega contra- 
punha o argumento do status selvícola, a ausência de malícia no 
aborígene e a carência de panos que cobrissem nudez e vergonha. 
E, quanto, as roupas. dizia: 

"Parece-nos que não podemos deixar de dar roupa, 
que trouxemos, a estes que querem ser cristãos, repartin- 
do-lha até ficarmos todos iguais com eles, se souberem 
que por falta de algumas ceroulas deixa uma alma de 
ser cristã e conhecer a seu Criador e Senhor, e dar-lhe 
glória" (C. B. 23).  

Desgostava-se o Príncipe da Igreja com romarias ou procissóes 
de órfãos pelas aldeias, bailando, cantando e convocando os índios 
a catequese e a civilização, considerando ofensa ao decoro exigido 
prlo ritual e acoimando os índios de bárbaros na prática de toques 
e cantos frequentes nas libações nas matanças de inimigos, e, im- 
plicando até com a maneira de cortar o cabelo aos índios. A tudo 
Nóbrega oferecia sua experiência entendendo que as procissões as- 
sim promovidas eram o melhor recurso de captação e que se devia 
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conformar com a tradicional usança para chegar aos objetivos em 
vista: a catequese. 

Aborrecido a ponto de solicitar que mandassem substitui-lo 
por outro que "melhor se saiba haver nestas coisas", Nóbrega pre- 
feriu afastar-se, retirando-se para São Vicente. 

Começou por prestar o primeiro valioso serviço ponderando a 
Tomé de Sousa que pretendia reduzir as duas vilas (Santos e São 
Vicente) a uma só, a conveniência de as manter. 

Sentiu-se empolgado com o que lhe oferecia São Vicente: a 
Igreja, a Escola, a Confraria dos Meninos de Jesus, e não vacilou em 
levar avante a penetração. 

Em fevereiro de 1553, sem vislumbre de diminuir a posição do 
Bispo ou faltar com a respeitosa deferência, mas tendo presente as 
lentas e difíceis comunicações com a Bahia, sede do Governo e do 
Bispo, Nóbrega em carta ao Padre Simão Rodrigues sugeria um 
"Bispo de Anel", para São Vicente, ou seja apenas padre igual aos 
demais, porém fazendo ou presidindo cerimônias episcopais de sa- 
gração dos óleos, crismas e ordenações. Bispo, sem báculo pastoral, 
Bispo honorário. 

A 9 de julho, data particularmente heróica para São Paulo: 9 
de julho de 1562, Piratininga salva por Tibiriçá, 9 de julho de 1932, 
São Paulo baluarte da dignidade nacional, a 9 de julho de 1553, 
estava ereta a Província Brasileira dos Jesuítas, recaindo em Nó- 
brega a nomeação para Provincial. No mês seguinte, o Superior dos 
Jesuitas achava-se em Piratininga e no dia 29, evocativo da Dego- 
laçáo de João Batista, fazia solenemente 50 catecúmenos, "dos 
quais, escrevia Nóbrega, tenho boa esperanca e será mostrada por 
obra e fé que recebem agora." 

O registro consta da carta do último de agosto de 1553, consi- 
derada por Serafim Leite a certidão de idade de São Paulo e a que 
hei qualificado de certidão de nascimento. 

O Padre Armando Cardoso, membro da Companhia de Jesus e 
estudioso da história desta, em bem elaborado trabalho publicado 
na Poliantéia nobreguense sob a epígrafe: "Nóbrega: Perfil de um 
Caráter" (págs. 171 a 187) sumaria a atividade do 1." Provincial 
no mês de agosto de 1553: 

"Nóbrega tinha penetrado pelo sertão a dentro, fun- 
dado o posto avancado de Maniçoba e reunido em Pira- 
tininga três aldeias de índios em uma formosa povoação 
para facilitar a catequese. Valeu-se, além dos Irmãos 
intérpretes, Pero Corrêa e Manuel de Chaves e Antônio 
Rodrigues, do filho mais velho de João Ramalho, André, 
pelo muito respeito que os índios tinham ao patriarca, 
com quem Nóbrega, através de uma diplomacia fundada 
na justiça e no amor, se congraçara com interessar-se em 
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legitimar-lhe a união com Bartira" (C. B., 182-184, Pol. 
180). 

Nóbrega agia por sua conta e risco na precursora marcha para 
o Oeste e na fixação do núcleo planaltino. Nem lhe acudia o Go- 
vernador Geral nem o Rei D. João I11 que surpreso mostrou-se por 
saber do não retomo a Bahia e pela decisão, como salienta Monse- 
nhor Paulo Floréncio da Silveira Camargo de que "não deveria fo- 
mentar a concentração da Companhia de Jesus, com maior escala, 
em São Vicente" (Pol. 144). 

Deixou-se ficar Nóbrega até 1556, três anos. Volveu a Bahia 
porque de Lisboa chegou aviso informando ou determinando que o 
Provincial devia morar na capital do Estado do Brasil. Por sua von- 
tade deixar-se-ia ficar na "mais sã de todas as Capitanias". Sen- 
tia-se bem junto a "formosa povoação", "escala para muitas nações 
dos índios", como declarou, nesse mesmo de 1556, através do Padre 
Luis da Grã, externando o desejo de que a Casa de Piratininga vies- 
se a ser Colégio. 

". . .o  Padre Nóbrega muito deseja ser esta casa de 
Piratininga colégio da Companhia, por ser aqui escala 
para muitas nações dos indios" (Carta datada de 8 de 
de junho de 1556, em Piratininga", enviada pelo Padre 
Luis da Grã ao Padre Inácio de Loyola, em Roma). 

No mês de maio, anteriormente a missiva enviada por Luis 
da Grá a Santo Inácio, pessoalmente o Padre Manuel da Nóbrega, 
dirigindo-se, de São Vicente, ao Padre Manuel de Torres, em Lisboa, 
defendia sua idéia de fazer da casa de Piratininga colégio da Com- 
panhia, oferecendo argumentos que poderiam ser apresentados a 
El-Rei para que este prestasse algum auxilio ao novo estabeleci- 
mento salientando vantagens: 

"E com isto (com os esclarecimentos relativos aos 
recursos a serem obtidos de Sua Alteza) e com o mais 
que a casa tem seria colégio fixo, porque já tem casas e 
igreja e cerca, em muito bom sítio posto, o melhor da 
terra (Campo de Piratininga), de toda abastança que 
na terra pode haver, em meio de muitas povoações de 
índios e perto da Vila de S. André. . ." 

Embarcou para a Bahia por obediência. Sabia, do chamamen- 
to do Bispo a Portugal, desconhecendo, porém a morte no naufrá- 
gio entre 15 e 16 de junho, perecendo as mãos dos caetés quem 
nunca quis ser considerado "Bispo dos índios". 

Em carta, também de maio de 1556, de Nóbrega a Inácio de 
Loyola, o Provincial acentuava que somente a obediência e a res- 
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ponsabilidade com que arcava impunham-lhe a partida para a 
Bahia: 

"Saberá V. P. como me embarco para a Bahia mui- 
to achegado à morte de uma enfermidade de que nesta 
terra não tenho visto escapar nenhum, que é inchação 
do estomago. Vou muito confiado de achar na Bahia 
Provincial assim por se me acabarem os três anos como 
por ser já razão que me deixe já refrigerar algum pouco, 
como por vêzes já tenho escrito a V. P. e creio que já 
deve de ter ouvida a petição deste seu pobre filho." 

Viveria mais catorze anos, para felicidade cia Província da 
Companhia e do Estado do Brasil. 

A obra em São Vicente e em Piratininga estava consolidada 
mas não seria abandonada. Sete anos depois, para dar sossego à 
Capitania, e salvar os estabelecimentos lusitanos, parte de São Vi- 
cente, levando Anchieta por intérprete, aos 18 de abril de 1563, 
para a famosa jornada que glorificaria ambos. 

Registra o fato Anchieta na carta de 16 de abril de 1563 ao 
Padre Diogo Laynes, em Roma: 

"Vendo o Padre Manuel da Nóbrega os grandes tra- 
balhos e inquietação de toda esta Capitania com as con- 
tinuas incursões destes contrários e a muita justiça que 
tem de sua parte, determinou-se, encomendando-o mui- 
to a Nosso Senhor, de ir a tratar pazes com eles, se estes 
povos dos Portugueses quisessem, e ficar-se entre eles e 
eles virem cá, e assim haver comunicação e concórdia". 

"Agora estão aparelhados dois navios em que have- 
mos de ir o Padre Manuel da Nóbrega e eu por intérpre- 
te, por falta de outro melhor porque os demais Irmãos 
são mandados à Bahia a tomar ordens" (os irmãos, com 
exclusão de Anchieta que devia ter seguido, e não foi 
por ordem de Nóbrega, para se fazer padre, são Gregório 
Serrão, Manuel de Chaves e Diogo Jácome). 

"Querendo os contrários dar reféns que para cá ve- 
nham, havemo-nos de ficar em suas terras, e com isto 
esperamos que terá algum sossego esta Capitania, que 
anda deles tão infestada que já quase não pensam os 
homens. senão em como se hão de ir e deixá-la. . . " 

Era a jornada de Iperoig. Era a salvação da obra jesuitica e da 
conquista portuguesa, com o sacrifício, se necessário, da das pre- 
ciosas vidas de Nóbrega e Anchieta. 

Não podiam contar senão com eles mesmos, entregues à Divina 
Providência como "homens morti destinatos", acrescentava An- 
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chieta repetindo palavras da epiistola paulina aos coríntios (I Cor 
4, 9). 

Prestígio pessoal. Confiança absoluta. Exemplo de fé. Lição 
de coragem. 

Tibiriçá deixara o mundo dos vivos no natal do ano anterior. 

Piratininga progredia. Fora-lhe bálsamo, incentivo, conforto 
e seiva a consagração batismal da Casa dedicada ao Apóstolo Paulo 
no dia da Conversão. 

Celebrou-se a 25 de janeiro de 1554, o sacrifício eucarístico com 
a presença de inacinos, curumins e índios, sendo oficiante o Padre 
Manuel de Paiva. 

Os 13 ou 14 da Companhia de Jesus mal refeitos estavam na 
penosa viagem de São Vicente ao Campo, tendo nas surradas ba- 
tinas os sinais do áspero caminho vencido na véspera. 

Abordando com proficiência e autoridade o tema "Fundação 
e Fundadores de São Paulo", o ilustre e venerando Padre Fernando 
Pedreira de Castro marca as primeiras horas do dia 23 de janeiro 
como o inicio da marcha, em São Vicente, com destino ao Planalto, 
concluida ao cair da tarde do dia seguinte, indo repousar os je- 
suitas na pequena cabana já construida, por Tibiriçá e seus índios, 
no cimo da colina Inhapuabuçu. Curumis e índios teriam aloja- 
mento nas ocas de Tibiriçá, Caiubi e, talvez, de Tamandiba, os che- 
fes das três aldeias indígenas, situadas nas alturas do atual Largo 
de Sáo Bento, na Tabatinguera e região circunvizinha. 

* * * 

A decidida atuação de Leonardo Nunes vasculhando o Campo 
de Piratininga, com intensa e valiosa preparação psicológica e ca- 
tequética, predispondo a gente que o habitava a futura e próxima 
colaboração; a hospitaleira acolhida de João Ramalho, senhor da 
Borda do Campo, que Cesar Salgado tão bem há exaltado como o 
"Patriarca da Raça Paulista"; a aquiescência e bondade de Tibiriçá, 
o Principal; a cooperação cristãmente afetiva de Bartira; a intui- 
ção genial que levou Nóbrega à iniciativa empreendedora; a atua- 
ção do grupo integrado pelo Padre Manuel de Paiva, aparentado 
com João Ramalho, o Padre Afonso Brás e os Irmãos José de An- 
chieta e Mateus Nogueira e outros, grupo que, vencendo a muralha 
da serra do Mar ocupou e consolidou a Casa de Piratininga, onde 
se celebrou o Santo Oficio da Missa a 25 de janeiro de 1554, cons- 
tituem os esteios básicos da origem e êxito da empresa no sítio a 
cavaleiro do Tamanduatei e do Anhangabau, praticamente às mar- 
gens do lendário Tietê, fundando uma povoação, como assertoa 
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Serafim Leite que "seria o centro mais importante da expansão 
territorial do Brasil". 

De todos do grupo pioneiro, cresceria n a  História o Irmão José 
de Anchieta, tornando-se ele e Nóbrega as figuras de realce nos 
primórdios da Capitania de São Vicente, com os papéis que Aure- 
liano Leite distinguiu com tanta lucidez e veracidade: 

" .  . . Nóbrega foi o político, o estadista, o gênio cria- 
dor; Anchieta, o místico, o apóstolo que se irmanou ao 
humilde rebanho humano, participando de seus sofri- 
mentos. de suas dores, ensinando-o, curando-o, trazen- 
do-o pelo exemplo e bondade para a boa conduta. Foi, 
ademais, a criatura misteriosa que vaticinou a transfor- 
mação daquela tosca palhoça, que era o primitivo "Co- 
légio", na metrópole do Brasil." (Pol. 6) .  

Insista-se, insista-se por e com justiça, em motivar-se perma- 
nente e ilimitada gratidão paulistana, paulista e brasileira por ser 
paulista, aos dois maiores da Companhia nas plagas vicentinas, 
honrando-se com o culto ao Santo que deve contar com total en- 
tusiasmo para que se acelere e se decida o processo de canonização, 
e ao homem de visão que se fez herói de duas Pátrias, ao virtuoso 
sacerdote que seu amigo e colaborador. o mesmo Santo Anchieta, 
elogiou nestes têrmos: 

"foi insigne e tanto mais quanto menos conhecido dos 
homens aos quais ele amava intimamente, desejando e 
procurando a salvação de todos, para glória de Deus". 

Quis a hora da morte que Nóbrega fosse assistido, no Rio de 
Janeiro, pelo Padre Fernáo Luís Carapeto, o mesmo que igual ser- 
viço prestara a Tibiriçá em seu desenlace no Natal de 1562, servindo 
o confessor de elemento de ligacão, ou preferivelmente, de aproxi- 
mação e união de duas almas que pulsaram o mesmo sentimento 
pela mesma Terra e mesma Gente. Duas almas que se elevaram ao 
Alto para somarem pedidos de bêncãos à povoacão que tanto ama- 
'am e por cujas origens cristãs eram responsáveis. Mais tarde a 
sintonia completar-se-ia harmônica e santamente com a partida 
de Anchieta para os céus. 

De Tibiricá, a Cidade guarda, n a  cripta da Catedral, restos 
simbólicos, expostos à homenagem do povo. 

De Anchieta, venera-se a relíquia no Edifício-Monumento no 
Pátio do Colégio, admira-se a estátua na Praça da Sé e tem-se a 
rodovia mais ativa do Pais, a via Anchieta, ligando São Paulo ao 
pulmão marítimo de Santos. 
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De Nóbrega, cite-se mais uma vez o Prof. Tito Licio Ferreirli. 
além do monumento a Praça Clovis Bevilacqua, o nome esta atri- 
buido a pequena estrada de rodagem paralela ao litoral sul, de 
Cubatão a Pedro Barros. 

A propósito, seja-me permitido, incorporar a esta singela sin- 
tomia a manifestacão da ilustre acadêmica Lasinha Luiz Carlos 
mencionando a sugestão por mim oferecida ao Sodalício a fim de 
que se desse o nome de Nóbrega a rodovia que acabou denominada 
via Dutra, lembrando, por sua vez, a escritora Lasinha, o nome do 
1." Provincial para a estrada entre Rio de Janeiro e Santos: 

"Na sessão do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, de 6 de setembro de 1952, o educador paulis- 
ta Alfredo Gomes referiu-se a solicitação já anteriormen- 
te  expedida aquela douta agremiação para que se ofi- 
ciasse ao Presidente da República no sentido de ser dado 
a estrada Rio-São Paulo o nome de via Padre Manuel 
da Nóbrega. Nada mais lógico, já que o predestinado 
Jesuita teve papel preponderante n a  História da funda- 
ção de ambas as cidades" (Pol. 196-197). 

* * *  

Renovem-se, portanto, na passagem do aniversário da cidade 
sempre jovem, sempre estuante de vida, os votos do reconhecimento 
piratiningano, bandeirante, paulista, a Nóbrega, Anchieta, Tibiricá, 
João Ramalho e a todos que contribuiram para o surgimento e 
prosperidade de São Paulo e se lhes reverencie respeitosamente a 
imperecível memória. 

Graças a eles, a Cidade que não nasceu do acaso por ser fruto 
de ato consciente, deu a alma paulista a noção de vigilância, a for- 
ça combativa, o espírito de luta que selaram o destino de Gente 
altiva, ordeira e laboriosa, animando e engrandecendo esta Paulo 
que geografou o Brasil. 

25 de janeiro: presença dos fundamentos da casa levantada 
em Piratininga em que se celebrou o sacrifício do corpo e sangue 
de Jesus Cristo, oferecidos n a  litúrgica a ra  sob as consagradas es- 
pécies de pão e vinho para aplicação de seus merecimentos, e estes 
tiveram endereço certo. 

25 de janeiro: evocação da humilde casa dedicada ao Apóstolo 
Paulo, antecedida da proteção do grande precursor João Batista, 
casa que, por isso, tornou-se bandeira e escudo, e a sua imagem e 
semelhança fez de cada paulista bandeirante e um forte pelo des- 
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temor aos obstáculos, pelo apêgo à disciplina e pelo amor 21 opero- 
sidade. 

25 de janeiro: lembrança da Casa que se tornou templo e altar 
da Lei e da Grei. 

Casa modesta que cresceu e se multiplicou por obra e graça 
dos abnegados soldados de Loyola, pela intercessão da Virgem Me- 
dianeira, crescendo para orgulho de todos, honra do Brasil e glória 
da Divina Providência. Casa de Piratininga, casa célula de São 
Paulo, a imortalissima, sempre "menos moça que menina". 

Salve São Paulo: 

"berço da Promissão serena, generoso agasalho 
de doçura perene e em continuo trabalho" 

(Martins Fontes) 

Salve São Paulo! 



JOAQUIM INACIO DA FONSECA SARAIVA (") 

J. Canuto Mendes de Almeida 

JOAQUIM IGNACIO DA FONSECA SARAIVA - disse a Folha 
da Noite (25-9-1944) - "era uma figura tradicional na vida de 
São Paulo, e certamente passará a posteridade como um grande 
e desinteressado amigo de nossa cultura", incansável - que foi 
- "na sua faina de oferecer a estudantes e estudiosos os melhores 
frutos do pensamento nacional e estrangeiro, no domínio das cién- 
cias jurídicas". "Grande amigo dos académicos - constou do 
necrológio - dos quais se constituiu um permanente benfeitor, 
o livreiro SARAIVA era uma tradição nas Arcadas, e seu nome 
passará a figurar ao lado dos de JÚLIO FRANK, JOSÉ BONIFÁ- 
CIO, o Moço, CASTRO ALVES". 

Frisando o profundo sentimento de pesar, causado em "vá- 
rios meios sociais", por seu desaparecimento, a véspera, "parti- 
cularmente entre quantos se devotam a cultura do direito nas 
suas múltiplas manifestações", acentuou o Diário Popular, de 
25-9-1944, era o "conselheiro" SARAIVA - como afetuosamente 
e alacremente o chamavam os estudantes - uma das figuras 
"mais estimadas de nossa terra", onde, radicado, "soube, pelo 
seu trato simples e acolhedor criar grandes simpatias e inúmeras 
amizades". O Estado de São Paulo (26-9-1944) ressaltou, então, 
"suas qualidades pessoais", que haviam esculpido uma "figura 
querida e respeitada entre os alunos e mestres do velho convento 
do Largo de São Francisco, que diariamente se reuniam no seu 
estabelecimento, atraídos pela sua ilhaneza e bondade". 

Em raro transbordamento de emoção, as colunas do velho 
jornal, lembrando um concurso de sonetos, em sua homenagem, 
promovido pelos estudantes, e ex-estudantes, três anos antes, ao 
ensejo de seu septuagésimo aniversário, transcreveram o vitorioso: 

* A locução feita, na Faculdade de Direito de São Paulo, por ocasião da 
inauguração da placa comemorativa do 1 .o  Centenário do Livreiro Saraiva. 
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"Eu canto - e espalharei por toda parte - 
As glórias do famoso cavalheiro 
Tornado legendário e por su'arte 
E nobre engenho feito Conselheiro 

"Pois sois, grande SARAIVA, qual um Marte 
Da lusitana terra ao brasileiro 
Torrão, afeito a lide e ao bacamarte 
De lutador vestido de livreiro 

"Sois vós, ó Conselheiro!, o bom amigo 
Do pobre, do estudante vitimado 
Das "bombas" e misérias, sem abrigo. 

"Da nossa ~ a c u l d á d z  sois-o peito 
Que guarda um coração mais que ilibado: 
A livralhada imensa do Direito!". 

Tive a honra, e prazer de participar da comissão julgadora 
- ao lado do magistrado PAULO DE OLIVEIRA COSTA e do 
poeta PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA RIBEIRO NETO - cujo 
trabalho maior (- observou o saudoso PELAGIO LOBO, no mesmo 
jornal, dias depois, 1-10.1944, em seu artigo intitulado "O Li- 
vreiro Saraiva" -), consistira em "selecionar os melhores sonetos 
e deles, com algum esforço, designar o primeiro", entre 17 outros, 
a atestarem todos o interesse do concurso, e a inspiração abun- 
dante que despertou aquele "motivo poético". A Associação dos 
Antigos Alunos da Faculdade de Direito, que tomara a carinhosa 
iniciativa, "reuniu em volume essa torrencial expansão rimada 
de afetos e IÔas" publicando-o com o acréscimo de mais um soneto, 
a guisa de prefácio, composto especialmente para isso por GUI- 
LHERME = , E  ALMEIDA: 

"Não sei, SARAIVA amigo, que amigo urso 
Teve esta idéia de agredi-lo em versos, 
Instrumentos do crime mais perversos 
Que a "facada", que o "fiado", que o discurso 

"E eis que se pede, em último recurso, 
Aos meus dotes - tão poucos e dispersos 
Em prosaicas funções, usos diversos - 
O prefácio.. . final deste concurso. 

"Procuro rima em vão, para 'SARAIVA' 
E quando chego a perpetrar, de raiva, 
O primeiro terceto e os dois quartetos, 
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"Diz-me o SARAIVA: - 'Faca o resto. Faca!' 
Como um bom livro que resiste a traça 
Resisto a 'saraivada' dos sonetos". 

Ao ensejo de ser galardoada com o Prêmio Livreiro Saraiva, 
a então jovem advogada ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ 
soube, em palavras marcantes, sublinhar inteligentemente os traços 
fundamentais de um elevado caráter. 

Disse: - 
"Mais significativa homenagem não se poderia tributar a me- 

mória daquele que, segundo palavras suas, 'teve a suprema ven- 
tura insubstituível de conquistar a estima' da 'velha e sempre 
nova Academia'. 

"Porque não há, para o recém-formado em Direito, melhor 
presente que um prêmio em livros, os seus grandes, os seus in- 
substituiveis instrumentos de trabalho. 

"O que representa o bisturi para o operador, a régua de 
cálculos ou o compasso para o engenheiro. o telescópio para o 
astrônomo, significa o livro para o jurista, - seja ele advogado 
ou jurisconsulto, magistrado ou professor. 

"Não há ação que se intente. defesa que se oponha, pareceres 
que se elaborem, sentenças que se profinam. relatórios que se 
exarem, votos que se pronunciem, ligóes que se ministrem, sem 
uma prévia consulta aos livros de direito. 

"Porque o Direito é uma ciêncial a mais bela de todas as 
ciências, e não h á  prática judiciária, legislativa ou docente, por 
mais intensa e duradoura que seja, que consiga dispensar o re- 
curso aos compêndios, em que se escondem os tesouros do saber 
jurídico, acumulado durante séculos de ininterrupto labor espiri- 
tual. 

"'Bendito, pois, o que semeia livros. . . livros. . . livros 
a mão cheia, e manda o povo pensar. O livro, caindo n'alma, 
é gérmen que faz a palavra, é chuva que faz o mar'. 

"Não foi outra, nestes últimos 40 anos, a preocupação do 
Livreiro SARAIVA. Editar e expor o bom livro. Recomendá-lo 
ao estudioso em qualquer ramo da atividade intelectual, n a  ju- 
rídica principalmente, acentuando-lhe os méritos e qualidades, 
sem encobrir-lhe os possíveis defeitos. Vendê-lo a um público 
numeroso, feito mais de amigos que de fregueses. Entregá-lo, 
em confiança, ao estudante ou bacharel pobre, para que o pa- 
gasse quando pudesse, se ainda o quisesse ou se lembrasse da 
dívida, dívida que ele era invariavelmente o primeiro a esquecer. 
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"Enfim, dar, dar sempre, quando não as reservas da sua 
bolsa, um pouco do tesouro contido em seu coração. 

"Não quiseram os membros de sua familia, a esposa e filhos 
que tanto o estremeceram, viesse a morte, - gelando-lhe os de- 
dos, fechar-lhe as mãos já afeitas a esse gesto espontâneo e ge- 
neroso de dar sem receber. 

"E, institutindo o prêmio 'Livreiro SARAIVA', procuraram per- 
petuar-lhe o nome e a obra, prestando uma homenagem a Escola 
que ele tanto amou quanto serviu. 

"A cada turma de alunos que inicia o curso jurídico, é como 
se dissesse o Conselheiro SARAIVA lá das alturas onde subiu 
guiado pela música da sua vida pura, - transpondo os degraus 
de uma imensa escadaria, toda feita de livros rubros e dourados: 

"Atentem bem, meus meninos, as coisas não são assim tão 
difíceis. I?, estudar um pouco, trabalhar para os exames, e, ao 
fim do curso, o amigo SARAIVA lhes fornecerá todo o material 
de que precisam para iniciar a vida, seja como honesto advogado, 
brilhante promotor, ou honrado juiz. Mas vejam lá. Não per- 
mitam que se repita o precedente. Apesar da grande simpatia 
que sempre me inspirou cá a nossa advogada, espero que, para 
o próximo ano, o prêmio caiba a 'um' bacharel." 

"Esses são também os meus votos. 
«A familia JOAQUIM IGNACIO DA FONSECA SARAIVA, a 

minha sincera e imorredoura gratidão". 
PELÁGIO LOBO, em crônica, explanou: 
"A especializa$ão do seu comércio de livros dera-lhe um co- 

nhecimento geral de todos os ramos do Direito. Mais do que um 
livreiro preocupado apenas em colocar a mercadoria na praca, 
era um conselheiro e um amigo. Jamais negociou por meios 
escusos a adoção de compêndios. Se a respeito de determinada 
matéria jurídica existiam dois, - um, editado por ele; outro, edi- 
tado por um concorrente, - e se o segundo era mais 'atual' ou 
mais completo que o primeiro, não hesitava em aconselhar o 
livro do competidor: 

" '_ Leve esse, - recomendava. Tem mais coisas que 
o nosso'. 
"A força de lidar com estudantes, conhecia-lhes o coracáo, 

a inteligência e sobretudo o preparo. 
"Todo estudante de direito, quando sai da primeira aula de 

Direito Judiciário Civil tem vontade de levar a sério a disciplina 
e pensa imediatamente em nomes pomposos de tratadistas Sai 
então da escola e vai direitinho à livraria SARAIVA, B procura 
de tratados e mais tratados. Se o professor citou dois ou três, 
o estudante pensa em ter seis ou sete. O processo é tudo! Como 
é possível exercer-lhe a advocacia sem o conhecimento profundo, 
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exato do processo! Todas as outras matérias são subsidiárias, 
só o Judiciário Civil é fundamental! 

"Sei que a minha geração chorará tais discursos. De mãos 
nos bolsos das calças, equilibrando-se nas pontas dos pés, inclinan- 
do o corpo esguio e ossudo ora para a frente, ora para trás, 
deixava esgotar-se a verborragia acadêmica. Era o último a falar. 
E falava-nos pela forma seguinte: 

'Tudo isso, meninos, é muito bonito e eu louvo as 
suas intenções: são, em verdade, magníficas. Mas eu tenho 
aqui um livrinho que é tudo quanto vocês precisam no mo- 
mento. Não tem retórica, não tem filosofia. Vwês levem-no 
e não paguem nada - por enquanto. Se o livro prestar, 
paguem-me quando puderem. Se não prestar, não se fala 
mais nisso'. 

"Conta-se que essas recomendações do velho SARAIVA 
eram do conhecimento de um dos mais ilustres catedráticos de 
Direito Judiciário Civil, na Faculdade de São Paulo. Tanto que 
no início de cada ano letivo, ao ter de indicar fontes para o estudo, 
o professor emérito se limitava a dizer aos alunos: 

' 8  - 'Quanto a livros para estudo, deixo de indicá-los 
porque sei que o SARAIVA muda completamente a orientaçao 
da Cadeira. . . " 

"É que o compêndio recomendado aos estreiantes pelo SARAI- 
VA tinha como autor um inimigo do catedrático. Os futuros ba- 
charéis entravam na livraria a procura, por exemplo, de CHIOVEN- 
DA, e saiam de lá com o GUSMÂO debaixo do braço. Excusado 
é dizer que acabavam agradecendo ao saudoso livreiro o conselho 
recebido. Ao fim de quinze dias de aulas, vendo-se obrigado a 
atender a uma porção de matérias ao mesmo tempo, Direito Co- 
mercial, Direito Penal, Direito Civil, Direito Judiciário Civil, o 
estudante do quarto ano deixava para dias melhores o seu de- 
sejo de aprofundar-se no Processo.. , 

"Nos dias de festa acadêmica, nos dias de agitação estudan- 
tina, SARMVA ficava sobre brasas. Conhecia-nos todos. um por 
um, pelo nome. Enchia-se de uma alegria verdadeiramente co- 
movedora quando, no fim do ano letivo, em época de exame, os 
acadêmicos, de volta a escola. sobrasando livros, de rosto afo- 
gueado, lhe entravam portas a dentro, a procura do telefone: 

" - 'Vai, vai, menino, pode dar a noticia auspiciosa a 
sua noiva, mas não se esqueça de dizer-lhe que o primeiro 
abraço de parabéns foi meu!' 
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"O convívio com os mestres facultava-lhe certas intimidades 
muito proveitosas para os 'meninos'. Não raro, às vésperas de 
prova parcial, - ouvíamos dele, à porta da livraria, uma pergunta 
que valia por uma insinuação ou uma advertência: 

" - 'Vocês, do segundo ano, estão estudando Direito Civil 
com o professor PACHECO PRATES, não é verdade? Vocês 
já ouviram, porventura, falar em 'Posse'? Acho bom se lem- 
brarem de que existe isso nos livros. . ." 
Se o "conselheiro" SARAIVA considerou os estudantes de "São 

Francisco" como prolongamento de sua família, esmerou-se ele 
também em aliar-se, com carinhosa vivência, às pórfias das re- 
novadas gerações de jovens bacharéis, candidatos as cátedras e 
as livres docências, conquistáveis, na Academia, a duro labor, em 
disputados concursos. Pela nossa Congregação passaram, e ainda 
hoje a integram, muitos mestres, aos quais não faltaram o apoio 
material, e o interesse espiritual da Livraria Acadêmica. Muitas 
dissertações, que enriquecem a nossa literatura jurídica, mono- 
grafias, principalmente, que, nesses prélios, foram segura arma 
de combate, para os vencedores, e muitos livros de ensino, "insti- 
tuições", "comentários" de códigos e de leis, "tratados", - "ma- 
nuais", tomos de legislação, publicou-as "o SARAIVA", sem sacri- 
fícios maiores para seus autores, juristas, magistrados, promoto- 
res, advogados, seus "ex-alunos" - como ele fazia questão de 
frisar - do que escrevê-los e entregar-lhe os originais. Aqui mes- 
mo achamo-nos vários daqueles que só puderam divulgar suas 
primeiras obras (tão úteis às lições por eles ministradas nesta 
escola) graças a gratuita generosidade dos iniciais financiamen- 
tos de impressão, edição e distribuição da Livraria Acadêmica. 
Assinalo, expressamente, com marcada gratidão, meu caso, na 
conquista da livre docência e da cátedra de Direito Judiciário 
Penal, e - com saudades - o de meu irmão, FERNANDO HEN- 
RIQUE, em provas a livre docência de Direito Administrativo e, 
embora frustrado por suprema convocação, ao preparar-se para 
a cátedra da mesma disciplina. Outros - que não menciono - 
sinto-os através da ostensiva emoção que ora aqui os domina. 



AINDA SOBRE A QUESTÃO DA ESTADA 
DOS FENÍCIOS NO BRASIL 

José Anthero Pereira Jiiiiiur 

Novamente, de parceria com o nosso amigo Professor Nicolau 
Duarte Silva tornamos ao assunto que dá titulo a estas notas', 
visto posteriormente às nossas publicações ter aparecido matéria 
que isso exige. 

Igualmente, tal como o fizemos anteriormente, náo entrare- 
mos em considerações pormenorizadas sobre o que tem sido aven- 
tado ou proposto quanto a possibilidade dos Fenicios terem che- 
gado até o Brasil. Na verdade, interessa menos a ciência locubra- 
ções assim de ordem especulativa. Disso já se ocuparam, entre 
outros, o erudito Cândido Costa2 e o Cônego Pennafort . que, 
aliás, deixaram escritos onde afloram nomes assim capazes de des- 
pertarem uma idéia de veracidade, entre os quais os de Platáo e 
de Aristóteles, a par dos de Brasser de Bourbourg e Onffroy de 
Thoron. 

Da mesma forma, discrepam do critério que norteia as pesqui- 
sas arqueológicas essas aproximaqões fáceis, tão ao sabor dos leigos 
e de principiantes, fantasias que as vezes chegam a fazer corpo 
a noticiários sensacionalistas. E é por acreditarem em coisas 
assim, tomando por caracteres fenicios assinalações rupestres pin- 
tadas ou gravadas nas erouões de Piracuruca, no Piaui, que alguns 
estudiosos menos conhecedores do particular, mais confundem que 
esclarecem o público leigo '. 

Ainda há pouco, e nesse velho tema que é o da possibilidade 
da existência de inscricões de origem fenicia, no Brasil, a impren- 
sa diária, de maneira enfática, noticiou o encontro de uma pedra 

1. José Anthero Pereira Júnior - Em tomo da velha questão que é a 
de terem estado os Fenícios no Biasil in <Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de Sáa Paulo», N.0 LXVIII, São Paulo, 1970. Yide mais, Nicolau 
Duarte Silva - -  Cabra1 e os Fenfcios - Edição do autor - São Paulo, 1972. 

2 .  Cãndida Costa - As Duas Américas - Segunda Edição ampliada - 
Iiisboa, 1900. 

3. Segundo Alfredo de Carvalho, in «Estudos Pemambucanosn - Recife. 
1907 -. . . . 

4. Vide <Renato Castelo Brancos - Teriam os Fenicios conhecido o 
Brasil? in «O Estado de São Pauloa - Atualidade Cientlfica - N.9 de 5-4-1970. 
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justo é confessar que não deixa de ser interessante, em determina- 
do aspecto, naturalmente, esse artigo assinado pela Sra. Bárbara 
Ford, visto as rferências que incorpora, a respeito da história dos 
estudos que dizem respeito a "procura de comprovaçóes de con- 
tatos dos índios americanos com culturas do Mediterrâneo". 

Devemos convir, todavia, que essa é uma questão intrincada 
e resvalante, por isso mesmo não tem despertado o interesse dos 
que, dentro do critério científico, tem pesquisado no Brasil. O 
saudoso sábio italiano, Barão De Fiore, por exemplo. no caso que 
tinha em pauta, que era relativo a dadas inscriçóes rupestres bra- 
sileiras, era de opinião que ao contrário de aproximações culturais 
entre selvículas sul-americanos e civilizações do Mediterrâneo, as 
comparações deveriam ser feitas com ocorréncias análogas do 
hemisfério austral '. 

Examinando agora, o que diz respeito as dimensões prováveis 
da navegacão fenícia, temos como oportuno lembrar no tocante 
as limitações das suas aventuras, o que escreve Donald Harden, 
que é o seguinte: "as ilhas Canárias estavam demasiado perto da 
costa da Africa para terem passado desapercebidas dos Fenicios ". 
Escreve mais esse autor que eles poderiam também ter chegado 
aos Acores em alguma ocasião, isso pelo encontro de oito moedas 
púnicas e uma cineráica do século 111 a.C. que faziam parte de 
um pecúlio encontrado na ilha do Corvo em 1749 **". 

Em conclusão: Até esta data, quanto ao Brasil, não temos 
conhecimento da existência de quaisquer inscrições gravadas ou 
pintadas na pedra, que, de acordo com o critério científico e de 
maneira cabal, possam ser atribuídas aos Fenicios. Na realidade 
o documento mais "surpreendente", que seria bastante como uma 
prova de contatos, que é a inscrição enviada a Ladislau Netto, 
na opinião do próprio Ladislau não deve passar de simples mis- 
tificacão. 

8. Barão Otorino De Fiore de Cropani - Evoliiçóes Mentais Paralelas 
em Povos Primitiizos do Pacifico. da América e do Mediterrâneos. em Inres- 
6igações1, São Paulo, outubro de 1949. N." 10. pág. 117. 

9 ,  Donald Harden - Os Fenicios - Editorial VERBO, 9.9 volume da 
Coleção História Mundi» - Lisboa - Cacém. 1968, pág. 183. 

::* Vide dDuarte e Silva» - Cabra1 e os Fenicios. op., cit. 
.....* .. Isso confirmaria a veracidade na  noticia vehiculada por Damião de 

Gaeç. na sua crônica do Principe Don J-. re1,atiuamente ãs «Antigualas da 
Ilha da Corvo>. São Paulo, 15 de setembro de 1972. 





A JORNADA HISTÓRICA DO PRÍNCIPE 
REGENTE DOM PEDRO PELO VALE DO 

PARAIBA EM AGOSTO DE 1822 

José Luiz Pasin 

O Vale do Paraiba, fiel às suas tradicões de civismo e brasili- 
dade. associa-se as  comemorações oficiais do Sesauicentenário da 
~ndependência do Brasil e, aqui viemos para, e m  nome da gente 
valeparaibana, rememorar a JORNADA-HIST~RICA DO P R ~ N -  
CIPE REGENTE DOM PEDRO PELO VALE DO PARAIBA EM 
AGOSTO DE 1822. viazem decisiva nara os destinos nolíticos do 
Brasil, culminando com a separacão -do Reino do ~ r a i i l  do Reino 
de Portugal, na qual, tiveram participação direta, um grupo de 
jovens valeparaibanos, integrantes da Guarda de Honra do Prín- 
cipe, comandados pelo coronel Manoel Marcondes de Oliveira e 
Mello. 

Essa viagem, iniciada no dia 14 de agosto de 1822, n a  cida- 
de do Rio de Janeiro, foi cuidadosamente planejada e teve papel 
decisivo no processo final da Independência, iniciado com a volta 
da Família Real Portuguesa e com a ascensão política do Príncipe 
Dom Pedro. O próprio Rei Dom Joáo VI deu início ao movimento 
separatista, assinando o Decreto de Abertura dos Portos do Bra- 
sil ao Comércio com as Nações Amigas, em 28 de janeiro de 1808, 
abrindo caminho para a independência econômica do Brasil em 
relação a Portugal. Posteriormente a elevaçáo do Brasil à cate- 
goria de Reino Unido a Portugal e Algarves, assegurava a inde- 
pendência política, pois o Brasil passava a ser um Reino e o Rio 
de Janeiro tornava-se a capital oficial do Reino Unido do Brasil, 
Portugal e Algarves. O desmoronamento do Império Napoleônico 
em Waterloo, o Congresso de Viena, a Revolução Liberal de 1820 
n a  cidade do Porto, a volta do Rei Dom Joáo VI para Lisboa e a 
nomeação do Príncipe Dom Pedro para o cargo de Regente, são 
os fatos que dão início ao movimento separatista. O jovem Prín- 
cipe, impetuoso e inexperiente, assume a responsabilidade de reger 
os destinos de um Reino, sem bases políticas, econômicas, admi- 
nistrativas e sociais. Um vasto Império embrionário, onde a clas- 
se dominante apoiava-se na terra. n a  monocultura e no braco es- 
cravo; a população predominantemente mestica e inculta; uma 
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incipiente burguesia lutando por direitos politicos e os politicos 
refletindo a mentalidade radical dos séculos anteriores. Um nú- 
mero reduzido de intelectuais, inspirados nos principios revolucio- 
nários da Europa liberalista, sonhavam um pais novo, liberto dos 
preconceitos absolutistas, indo buscar nas raizes da Revolução 
Francesa, os ideais separatistas. Ao assumir o governo do Brasil 
em abril de 1821, o Principe D. Pedro, defronta-se com pro- 
blemas de ordem econômica, social e política. Economicamente, 
o Brasil não dispunha de capitais internos e o governo não tinha 
condiçòes para enfrentar a crise financeira originada com a volta 
da Corte e da Familia Real. Socialmente, a burguesia lutava por 
direitos políticos, aliando-se a elementos do clero e profissionais 
liberais, enquanto os senhores de engenho, os mineradores, os 
fazendeiros de café e os criadores de gado, apoiando-se na terra e 
ria estrutura agrária não abriam mão dos seus privilégios. Poli- 
ticamente, o Principe contava apenas com o apoio das províncias 
ao sul, particularmente, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul, pois, as províncias do norte declaravam-se 
fieis às Cortes de Lisboa e não acatavam a autoridade do Regente. 
Por outro lado, a imprensa, a maçonaria e os lideres políticos di- 
vidiam-se em três grupos distintos: o primeiro, chamado o "o por- 
tuguês", exigia a anulação dos decretos que beneficiavam o Bra- 
sil, a volta do Principe Dom Pedro para Lisboa e a manutenção 
da união com Portugal. O segundo, chamado "republicano", li- 
derado por José Clemente Pereira, Joaquim Goncalves Ledo e cô- 
nego Januário da Cunha Barbosa, advogava a separação de Por- 
tugal e a instituição de governos republicanos nas várias provín- 
cias, a exemplo do que acontecera na América Espanhola. O ter- 
ceiro, liderado por José Bonifácio de Andrada e Silva, queria a 
separacão de Portugal e a manutenção do regime monárquico 
constitucional, com a finalidade de preservar a unidade política 
2 territorial do Brasil. Assumindo o governo, o Príncipe Dom Pe- 
dro ordeou uma severa economia em todos os setores, estabeleceu 
o sistema dos orçamentos, aboliu a censura na imprensa e redu- 
ziu os gastos pessoais, disposto a equilibrar as precárias finanças 
do Reino. Apesar da sua boa vontade, as Còrtes de Lisboa im- 
pondo a sua autoridade sobre o Rei e apoiando-se nas tropas por- 
tuguesas que haviam permanecido no Brasil, retiram a autoridade 
do Príncipe sobre as províncias, suprimem os tribunais do Rio de 
Janeiro e exigem a volta imediata de Dom Pedro para Lisboa. As 
províncias do norte apoiam todos os atos das Cortes e não acatam 
as ordens de Dom Pedro. As tropas estacionadas no Rio de Ja- 
neiro, comandadas pelo general Jorge de Avilez, desafiavam pu- 
blicamente a autoridade do Príncipe. Diante da pressão das Côr- 
tes, da insubordinação das tropas e da oposição das províncias do 
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norte Dom Pedro manifesta o desejo de abandonar o Brasil e re- 
gressar a Portugal. 

Imediatamente tem início um movimento destinado a impe- 
dir a partida do Príncipe. José Bonifácio movimenta os paulistas 
e consegue o apoio dos mineiros. Em poucas semanas recolhem 
milhares de assinaturas pedindo ao Príncipe que permanecesse no 
Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, o Senado da Câmara do Rio 
de Janeiro, em ato solene realizado no Paço da Cidade, entrega o 
memorial a Dom Pedro. Este, sentindo-se prestigiado pelos bra- 
sileiros, responde aos representantes do povo: "- Como é para o 
bem de todos, e felicidade geral da Naçáo, estou pronto: diga ao 
povo que fico". E saindo a janela do Palácio para receber as acla- 
mações populares, completou: "Agora só tenho a recomendar-vos 
união e tranqüilidade". O "Dia do Fico" assinalou o rompimento 
oficial do Príncipe Regente Dom Pedro com as Côrtes Portugue- 
sas, a frustração dos planos republicanos e o fortalecimento do 
movimento separatista. Inutilmente Jorge de Avilez intimou o 
Príncipe a acatar os decretos de Lisboa, pois a firme atitude de 
Dom Pedro e dos que viam nele a liderança politica do Império 
que nascia, obrigaram as tropas portuguesas a abandonar a cida- 
de do Rio de Janeiro, voltando a Portugal. No dia 21 de janeiro 
de 1822, Dom Pedro organizou um Ministério, denominado "Ga- 
binete da Independência", confiando a José Bonifácio de Andra- 
da e Silva, o cargo de Ministro do Reino e dos Negócios Estran- 
geiros. José Bonifácio promulga em nome do Principe um de- 
creto, estabelecendo que todas as ordens vindas de Lisboa, só se- 
riam cumpridas no Brasil, após o "cumpra-se" do Principe Dom 
Pedro. Este escreve uma carta ao Rei Dom João VI, relatando 
todos os acontecimento e responsabilizando as Côrtes pelos rumos 
políticos que o Brasil estava tomando Enquanto esses fatos se 
desenrolavam no Rio de Janeiro, em São Paulo tramava-se um 
movimento contra a liderança crescente de José Bonifácio e de 
seus irmãos, Antônio Carlos e Martim Francisco. Martim Fran- 
cisco Ribeiro de Andrada ocupava o cargo de Secretário do Inte- 
rior e Fazenda do Governo da Provincia de São Paulo, eleito no 
dia 21 de junho de 1821 e que era presidido pelo general João Car- 
10s Augusto de Oeynhausen. Este governo fora eleito pelo povo, 
em praça pública e era fiel ao Principe Dom Pedro. Com o passar 
ú'os meses e com a projeção política de José Bonifácio, surgiu em 
São ?aulo um grupo que se opunha aos Andradas, visando obter 
a chefia política da Provincia. Lideravam este grupo, o coronel 
Francisco Ignacio de Souza Queiroz, o ouvidor José da Costa Car- 
valho e o general João Carlos Augusto Oeynhausen, que apesar de 
haver jurado fidelidade ao Príncipe, não escondia as suas sim- 
patias pelas Cortes. Ao tomar conhecimento da conspiração que 
tramavam contra a sua pessoa, Martim Francisco recorreu a0 
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prestígio de José Bonifácio, para impedir a deflagração do movi- 
mento. No dia 21 de maio de 1822, o general Oeynhausen recebeu 
um ofício de José Bonifácio, ordenando-lhe, em nome do Príncipe 
que transmitisse a presidência da Província a Martim Francisco 
Ribeiro de Andrada e seguisse imediatamente para o Rio. Iden- 
t,ica ordem recebeu o ouvidor Costa Carvalho. A conspiração es- 
tava descoberta e não havia tempo a perder. No dia 23 de maio, 
os conspiradores ievantaram a tropa, convocaram a Câmara e o 
povo e chefiados pelo coronel Francisco Ignácio, depuseram Mar- 
tim Francisco Ribeiro de Andrada e mantiveram n a  presidência, 
o general João Carlos Augusto Oeynhausen. Martim Francisco 
seguiu viagem para o Rio, onde assumiu o Ministério da Fazenda. 
Dom Pedro ordenou a dissolução do governo da Província de São 
Paulo e a ida urgente de Oeynhausen para o Rio de Janeiro. No- 
meou o marechal Cândido Xavier de Almeida e Souza, governador 
da Praça de Santos, para restabelecer a ordem e a autoridade n a  
capital da Província. Temerosos. diante da firme atitude do Prín- 
cipe, Oeynhausen e Costa Carvalho seguiram viagem para o Rio, 
enquanto Francisco Ignácio procurava por todos os meios forta- 
lecer a sua posição diante do governo. Os demais membros do go- 
verno resolveram convidar Dom Pedro para visitar a Província 
"rogando ao mesmo Augusto Senhor que lançasse suas benignas 
vistas e indispensável proteção sobre a Província e a cidade e sus- 
pendesse qualquer medida hostil contra a Província, e suplicavam 
que viesse pessoalmente conhecer os corações fiéis dos paulistas, 
que ansiosos esperavam por sua real presença" ( I ) .  

Em julho, o Príncipe Regente Dom Pedro assina um decreto 
declarando inimigas todas as tropas portuguesas que desembar- 
cassem no Brasil e lança um manifesto às províncias do norte, 
pedindo a união de todos em torno da causa do Brasil. Em agos- 
to a crise politica interna e externa atinge o auge. No dia 1." de 
agosto de 1822, Dom Pedro lança um manifesto aos povos do Rei- 
no do Brasil, conclamando-os a trabalharem pela Independência. 
No dia 6 de agosto faz uma proclamação as nações amigas, con- 
clamando-as a estabelecerem relações diplomáticas com o Brasil, 
frisando, no entanto; que "o Brasil não tolerará influência ou in- 
terferência de estrangeiros em sua politica interna". Preocupado 
com os acontecimentos políticos e militares que se desenrolaram 
em São Paulo e aconselhado por José Bonifácio, deliberou Dom 
Pedro empreender uma viagem à província de São Paulo, a fim 
de impor a sua autoridade, apaziguar os ânimos e unir os paulis- 
tas em torno da causa separatista. No dia 13 de agosto assinou 
um decreto delegando amplos poderes ao Ministério, para em seu 
nome tomar as medidas que julgasse necessárias e designando a 
-- 

1. Joáo Romeiro - De D. Joáo VI à Independência. Rio de Janeiro, 
Typ. do Jornal do Comrnercio, 1915. pág. 134. 
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Princesa Real Dona Leopoldina para ocupar a Presidência do Con- 
selho de Ministros: ". . . a  Qual fica desde já autorizada para com 
os referidos Ministros e Secretários de Estado a tomar todas as me- 
didas necessárias e urgentes ao bem e salvação do Estado; e de 
tudo Me dará imediatamente parte para receber a Minha Aprova- 
ção e Ratificação, pois Espero que nada obrará que não seja con- 
forme às Leis existentes e aos sólidos interesses do Estado" ( 2 ) .  

No mesmo dia assinou outro decreto, nomeando Luís de Sal- 
danha da Gama, para acompanhar n a  viagem, n a  qualidade de 
Ministro e Secretário de Estado, a quem caberia expedir as ordens 
e despachos do Príncipe. 

No dia 14 de agosto, partiu o Príncipe do Rio de Janeiro, a 
cavalo, com uma pequena comitiva. composta do seu Secretário 
Luís Saldanha da Gama, do tenente Francisco Gomes da Silva, 
c10 major Francisco de Castro Canto e Mello, gentil homem da sua 
câmara e que escreveu o diário da viagem do Príncipe, e dos cria- 
dos do Paço, João Carlota e João Carvalho. No local denominado 
Venda Grande, juntaram-se à comitiva do Príncipe, o tenente- 
coronel Joaquim Aranha Barreto de Camargo e o padre Belchior 
Pinheiro de Oliveira, o qual viera de Minas Gerais para acompa- 
nhar Dom Pedro em sua viagem. De acordo com a "Descripçáo 
da Viagem do Principe do Rio de Janeiro a São Paulo feita pelo 
Gentil Homem da Sua Câmara Francisco de Castro Canto e Mel- 
10" ( )  e publicado pela primeira vez no jornal "Correio Mercan- 
t,il" do Rio de Janeiro, de 14 de janeiro de 1865, Dom Pedro e a sua 
comitiva pernoitaram no dia 14, n a  Real Fazenda de Santa Cruz. 
Naquele mesmo dia, ao entardecer ali chegou o ex-presidente da 
província de São Paulo, general João Carlos Augusto de Oey- 
nhausen, o qual, cumprindo ordens de Dom Pedro seguia para o 
Rio de Janeiro. Inutilmente Oeynhausen tentou entrevistar-se 
com o Principe, o qual mandou que ele continuasse a viagem e 
fosse apresentar-se ao Ministro José Bonifácio. No segundo dia 
de viagem, quinze, hopedou-se o Principe em São João Marcos, na 
Fazenda Olaria, de propriedade do capitão Hilário Gomes Noguei- 
ra, onde, integraram-se a comitiva, os jovens Luis e Casiano Go- 
mes Nogueira. No dia 16, hospedou-se Dom Pedro na fazenda das 
Três Barras, em Bananal, também de propriedade do capitão Hi- 
lário, que lá se encontrava doente e acamado. Dia 17, passava o 
Principe pela Fazenda do Pau D'Alho, em São José do Barreiro, 
onde foi condignamente recebido pelo proprietário, sargento-mór 
João Ferreira de Souza e por sua mulher Dona Maria Rosa de 
Jesus. Após jantar n a  Fazenda do Pau D'Alho, a comitiva real foi 

2 .  Tito Livio Ferreira - A hlacona,ria n a  Independencia do Brasil. São 
Patila, Ed. Biblos. 1962, V. 2. pág. 211. 

3 .  Jornal do Commercio - Edição de São Paulo, Ano V I .  n.* 305, pág. 
1 e 2. 
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pernoitar n a  vila de Areias, n a  casa do capitão-mór Domingos da 
Silva Leme. Dia 18, foi reiniciada a jornada com a companhia do 
sargento-mór João Ferreira de Souza e de seu filho Francisco Fer- 
reira de Souza. A comitiva jantou no porto da Cachoeira e mais 
adiante, no Rancho do Moreira, trocaram-se os cavalos, indo o 
Príncipe pernoitar na vila de Lorena. Em Lorena, Dom Pedro 
assinou e expediu duas portarias: uma dirigida a Câmara de So- 
rocaba agradecendo o apoio manifestado pela mesma Câmara por 
ocasião dos acontecimentos do mês de maio (4) e outra dispen- 
sando uma guarda de honra destinada a acompanhá-lo, composta 
de 32 praças tiradas dos oficiais de milícias e comerciantes, sob o 
fundamento de não haver precedido licença para a sua criação. 
Tinha sido formada esta guarda pelo coronel Francisco Ignácio 
de Souza Queiroz (5) .  

No dia 19 de agosto, chegava a vila de Santo Antônio de 
Guaratinguetá, o Príncipe Regente Dom Pedro e sua ilustre co- 
mitiva, sendo recebido e hospedado pelo capitão-mór Manoel José 
de Mello, em sua casa à rua da Estalagem (atual Marechal Deo- 
doro) no local em que hoje se ergue o prédio da Associação Co- 
mercial de Guaratinguetá. Desde o dia 17 de agosto era o P r h -  
cipe aguardado nesta cidade, pois neste dia, reuniu-se a Câmara 
Municipal e lavrou o seguinte: 

"Auto de Vereança de 17 de Agto. 
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Cristo 

de mil oitocentos e vinte e dous annos aos dezassete dias 
do mes de Agosto do ditto anno nesta Villa de Santo An- 
tonio de Guaratinguetá em os Paços do Concelho da 
mesma e onde foráo vindos o Juiz pela Lei Prezidente, e 
o actual vereador o Alferes Joze de Rezende e o actual 
Procurador o Alferes Antonio Bicudo de Siqueira comi- 
go Escrivão aodiante nomeado e Sendo ahi todos juntos 
em acto de Vereança Nella se passou recibo de dois Offi- 
cios que se havião recebido pela Administracão do Cor- 
reio: nella se mandou ao Professor Francisco de Paula 
Ferreira com hum Officio da mma. Camara a cumpri- 
mentar a Sua Alteza Real em a Villa de Lurena: nella 
se passou um Edita1 para o Povo desta Villa cuidar em 
Preparar suas testadas e promptificar as Ruas e por illu- 
minacão na noite em que aqui pernoitar o Principe e por 
não haver mais que deliberar nem Ordenar derão a Ve- 

4 .  Brigadeiro José Joaquim Machado D'Oliveira - Quadro Histórico da 
Província de São Paulo. São Paulo. 2.r ediqão. 1897. pág. 333 e 334. 

5 .  Paulo Pereira dos Reis - O Caminho Novo da Piedade no Nordeste 
da Capitania. de São Paulo. São Paulo, Conselho Estadual de Cultura, 1971. 
pág. 164. 
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reança por finda de que para constar fiz este Auto em 
que assignarão e Eu Francisco de Assis e Oliveira Escri- 
vão que o escrevy - Avila - Rezende - Siqra" ( 6 ) .  

Em Guaratinguetá aguardava o Príncipe o cônego Antonio 
Moreira da Costa, comissionado pelo clero de Taubaté para dar ao 
Príncipe Dom Pedro uma mensagem de boas vindas em nome do 
clero taubateano, expressa nos seguintes têrmos: 

O clero de Taubaté apresenta ao Principe Regente 
o protesto de Amor e respeito. Senhor. O extremado ju- 
bilo que transborda nos sensiveis corações do clero Tau- 
bateano pela fausta noticia da entrada de V.A.R. nesta 
Provincia nos sugere o inculpavel atrevimento de enviar 
ao encontro de V. A .  R. o conego da Real Capella e Vi- 
gario Coadjutor desta Villa, Antonio Moreira Costa 
com a respectiva mensagem de antecipadamente, em 
nome desta porção de fiéis subditos render a V.A .R. as 
homenagens de puro amor, ilimitada obediência, e fi- 
delidade a toda a prova; e de tambem felicitar a feliz 
chegada da Augusta Pessoa de V .  A .  R .  a esta Provincia. 
Sim, ha chegado o tão afortunado e ambicionado mo- 
mento de receber-mos com os abraços abertos o Pai cle- 
mente, o Anjo da Paz, o Astro Luminoso, que vivificando 
tudo por onde passar, irá com a propicia influencia de 
seus raios acabar de dissipar o resto dos melancólicos 
nevoeiros, que enlutaram a atmosfera da capital da Pro- 
víncia. Esta teve a doce esperança que nos anima. Dig- 
ne-se V.A.R aceitar com a costumada bondade e aco- 
lhimento os puros sentimentos de amor e fidelidade des- 
tes seus reverentes subditos. Deus conserve por longa 
idade a clara e preciosa existência de V. A .  R. ,  para a 
glória da Nação e felicidade do Brasil. Taubaté, 17 de 
agosto de 1822 -Bento Cortez de Toledo - Vigário Co- 
lado - Antonio Moreira da Costa - Vigário Sucessor - 
Manoel Alvares Coelho - primeiro coadjutor, Emigdio 
José Fernandes, coajutor e outros'' (í). 

Ao tomar conhecimento da  mensagem do Clero da Vila de 
Taubaté, Dom Pedro mandou responder nos seguintes têrmos: 

"Portaria de Resposta - Manda S. A.  R. o Pnncipe 
Regente, pela Secretaria do Estado Interior, agradecer ao 

6 .  Livro de Atas da Câmara Municipal de Guaratinguetá (1814-1822) - 
São Paulo, Departamento do Arquiva do Estado. 

7 .  Victor Veiga - História e Cópia de raros documentos sobre a fun- 
dação de Guaratinguetá. Guaratinguetá. 1919, pág. 39 e 40. 
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Clero da Villa de Taubaté, os protestos de amor e res- 
peito, que consagrão a Sua Real Pessoa, as quaes lhe fo- 
ram presentes na Congratulação de 17 do corrente, apre- 
sentada pelo Cônego Honorário da Real Capella e Vigario 
Coadjutor dessa Villa, que veio ao encontro de S .  A. R. 
Paço de Guaratinguetá 19 de agosto de 1822. Luiz de 
Saldanha da Gama. Está conforme João de Carvalho 
Raposo" (a). 

No dia 20 de agosto, Dom Pedro seguiu viagem rumo a vila de 
Pindamonhangaba. De Guaratinguetá, seguiram com o Principe, 
o capitão-mor Manoel José de Mello e os jovens José Monteiro dos 
Santos e Custódio Leme Barbosa, os quais integrariam a Guarda 
Ce Honra do Principe na vila de Pindamonhangaba. Ao passar pela 
Capela de Nossa Senhora da Aparecida, o Principe Dom Pedro en- 
trou na pequena ermida, ajoelhou-se aos pés da Virgem e orou pe- 
dindo proteção para o Brasil. A uma légua mais ou menos, antes 
de chegar a Pindamonhangaba, onde foi o sétimo pouso, no lugar 
denominado Agua Preta (9), foi a comitiva recebida pela Câmara 
Municipal de Pindarnonhangaba, pelo coronel Antônio Leite Pereira 
da Gama Lobo e pelo coronel Manoel Marcondes de Oliveira Mello, 
mais tarde, 1." Barão de Pindamonhangaba. Nesta vila pernoitou 
Dom Pedro no sohrado de Monsenhor Ignacio Marcondes de Oli- 
veira Cabra1 Em Pindarnonhangaba, foi organizada a Guarda de 
Honra que acompanhou o príncipe em toda a jornada e foi teste- 
munha direta dos episódios que culminaram com a Independência 
na colina do Ipiranga ("I) .  Os pindamonhangabenses que integra- 
ram a Guarda de Honra foram: Coronel Manoel Marcondes de Oli- 
veira Mello, Sargento-Mor Domingos Marcondes de Andrade, Te- 
nente Francisco Bueno Garcia Leme, Miguel de Godoy Moreira e 
Costa, Manoel de Godoy Moreira, Adriano Gomes Vieira de Almei- 
da, Manoel Ribeiro do Amaral, Antonio Marcondes Homem de Mel- 
10 e Benedicto Corrêa Salgado (I1). No dia 21  de agosto, foi o 
Príncipe Dom Pedro festivamente recebido pela população da vila 
de Taubaté, hospedando-se na casa do cônego Antônio Moreira da 
Costa ( I2 ) .  De Taubaté seguiram com a comitiva, os jovens Fran- 
cisco Xavier de Almeida, Vicente da Costa Braga, Fernando Gomes 
Nogueira, João José Lopes, Rodrigo Gomes Vieira e Bento Vieira 
de Moura e mais o jovem Flavio Antonio de Mello, da vila de Pa- 

8. Victor Veiga, op. cit.. pág. 40. 
9.  Neste local existe ainda hoje uma majestosa figueira à cuja sombra 

o Principe Dom Pedro encontrou-se com os representantes de Pindamonhangaba. 
10. As vilas de Rezende. Areias, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Tauba- 

té, Mogi das Cnizes, Paraibuna e São João Marcos. foram as que forneceram 
jovens para a formação da Guarda de Honra. 

11. Brigadeiro José Joaquim Machado de Oliveira, op. cit., p8g. 328 e 329. 
12. João Romeiro, op. cit., pág. 165. 



raibuna. Em Jacarei. foi Dom Pedro fidalgamente recebido, tendo 
vindo ao seu encontro o capitão-mor da vila, seus irmãos e seu 
cunhado. 

No dia 23 de agosto pousou o Principe em Mogi das Cruzes, 
hóspede do capitão-mor Mello. Aí em Mogi, vieram ao encontro 
do Principe, uma delegação da cidade de São Paulo, representando 
I, governo da Provincia e a Camara da Cidade de São Paulo, os 
quais por representarem um governo deposto, não foram recebidos 
por Dom Pedro. Em Mogi das Cruzes, assinou o Principe um de- 
creto, exonerando o Marechal de Campo José Arouche de Toledo 
Rendon do cargo de governador das armas e nomeando para subs- 
titui-lo o Marechal Cândido Xavier de Almeida Souza. O decreto 
foi redigido nos seguintes têrmos: 

"Tendo eu concedido ao marechal de campo José 
Arouche de Toledo Rendon a demissão de governador das 
armas desta província, por elle assim m'o haver pedido: 
hei por bem attendendo as qualidades que concorrem no 
marechal de campo Candido Xavier de Almeida e Sou- 
za, sendo uma dellas, e a mais essencial, o amor à causa 
brasílica, nomeal-o interinamente governador das armas 
desta província: Luiz de Saldanha da Gama, meu mi- 
nistro e secretário d'estado interino, o faça ezecutar, ex- 
pedindo os despachos necessários. Paço de Mogy das 
Cruzes 23 de agosto de 1822 - Com a rubrica de sua al- 
teza real o principe regente - Luiz de Saldanha da 
Gama" (I3). 

No dia 24 de agosto, décimo da jornada, passou o Principe e sua 
comitiva n a  povoação da Penha, preparando-se para entrar n a  ca- 
pital da Provincia e restabelecer a ordem e a legalidade. A Câmara 
Municipal da cidade de São Paulo tomando conhecimento da che- 
gada do Principe Regente as portas da cidade, reuniu-se extraor- 
dinariamente no dia 24 de agosto de 1822, lavrando o seguinte 
têrmo: 

"Vereança Extraordinária de 24 de agosto de 1822. 
Aos vinte e quatro de agosto de 1822 nesta cidade de 

São Paulo, e Casas da Camara Pacos do Concelho della 
onde foram vindos o juiz de fora. .  . para effeito de se 
abrir um Aviso Regio de S .  A . R .  vindo do Paço da Pe- 
nha da França, e lendo-se o seu conteúdo determinava o 
mesmo Augusto Sr. que esta Camara fosse amanhã a 
porta da cidade recebel-o e que fossem aquelles vereado- 
res que legalmente estavam servindo.. . e passando-se a 

-- 
1 3 .  Rrigadeiro José Joaquim Machado de Oliveira, op. cit., pág. 334. 
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responder a mesma Portaria assignaram os mesmos que 
aqui abaixo assignam e determinaram que eu escrivão 
levasse imediatamente ao Paço da Penha. . ." (I4). 

E no dia 25 de agosto, lavrou-se o seguinte têrmo: 

"Termo de ajuntamento para ir ao encontro de 
S .A .R. nesta cidade. 

Aos vinte e cinco de agosto de 1822 nesta cidade de 
São Paulo, e casas da Camara Paços do Concelho della 
onde forão vindos o Juiz Presidente. . . abaixo assigna- 
dos e daqui foram incorporados cobertos com o Real Es- 
tandarte, e no primeiro arco defronte a porta do Exmo. 
Sr. Bispo encontrou-se esta Camara com S.A.R. rece- 
bendo-o debaixo do Pallio e dahi foi-se a Sé onde se 
cantou Te Deum Laudamus e dahi foi-se ao Paço onde 
deu-se o beijamáo a Camara em primeiro lugar, e de- 
pois se seguiram as demais auctoridades, e dahi recolhe- 
ram-se nestes Paços do Concelho e para constar. . ." (I5). 

Oficialmente recebido em São Paulo, o Príncipe foi até a Sé 
Catedral onde assistiu solene Te Deum celebrado pelo Bispo de 
São Paulo e da Sé foi ao edifício da Câmara Municipal onde deu o 
beija-mão aos vereadores e demais autoridades. No dia seguinte 
tratou o Príncipe de reorganizar o governo de São Paulo, inti- 
mando a ida do coronel Francisco Ignacio (autor da deposição de 
Martim Francisco) para o Rio de Janeiro e nomeando para servir 
como seu oficial de gabinete a Joaquim Floriano de Toledo. Per- 
maneceu Dom Pedro em São Paulo até o dia 4 de setembro, hospe- 
dado no palacete do Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, a rua 
Direita. Restabelecida a autoridade e apaziguados os ânimos na 
capital da Província, partiu o Príncipe no dia 5 de setembro com 
sua comitiva para a cidade de Santos, com a finalidade de visitar 
a família de José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Enquanto o Príncipe permanecia em São Paulo, chegou ao Rio 
ùe Janeiro um navio, trazendo novos despachos e ordens de Lisboa. 
José Bonifácio inteirando-se da gravidade dos assuntos, de comum 
acordo com a Princesa Leopoldina, reuniu o Ministério para deli- 
berar sobre os rumos a tomar. Decidiram enviar com a máxima 
urgência um mensageiro para São Paulo, levando as cartas de 
Lisboa, entre elas uma do Rei Dom João VI e outra de Antônio 
Carlos Ribeiro de Andrada, narrando a impossibilidade de conti- 
nuar em Lisboa, devido aos ataques das Cortes e concluia: " .  . .O 
horizonte nada promete; o Augusto Pai de V.A .R .  é um perfeito 

14. Atas da  Câmara Municipal d e  São Paulo (1815.18221. 
15. Atas da  Câmara Municipal d e  São Paulo (1815.18221. 
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Escravo do Ministro vendido ao Partido desorganizador das Cortes; 
é vigiado e rodeado de espias, quase que é um phantasma de Rei". 

O Rei Dom João VI dizia ao Príncipe: "Meu filho. Não tenho 
respondido as tuas cartas, por se terem demorado as ordens das 
Côrtes. Agora receberás os seus decretos, e te  recomendo a sua ob- 
servância e obediência as ordens que recebes, porque assim ganha- 
xás a estimação dos portugueses, que um dia hás de governar, e é 
necessário que Ihes dês decididas provas de amor pela nação. 
Quando escreveres, lembra-te que és um príncipe, e que os teus 
escritos são vistos por todo o mundo, e deves ter cautela, não só 
no que dizes, mas também no modo de te explicares. Toda a fa- 
mília real estamos bons. Resta-me abençoar-te como pai, que muito 
te ama - JOAO - Paço de Queluz, em 3 de agosto de 1822" (1". 

José Bonifacio e a Princesa Leopoldina diante das notícias 
vindas de Lisboa, escreveram ao Principe, em têrmos realistas, in- 
centivando-o a separar o Brasil de Portugal. A Princesa Leopol- 
dina: "- Pedro. O Brasil está como um vulcão. Até no P-o há 
revolucionários. Até portuguezes são revolucionarios. Até oficiais 
das tropas são revolucionarios. As Cortes Portuguezas ordenam a 
vossa partida imediatamente, ameaçavam-vos e humilham-vos. O 
Conselho de Estado aconselha-vos a ficar. Meu coração de mulher 
e de esposa prevê desgraças si partimos agora para Lisboa. Sabe- 
mos bem o que têm sofrido nossos paes. O Rei e a rainha de Por- 
tugal não são mais reis, não governam mais, são governados pelo 
despotismo das Côrtes que p-rseguem e humilham os soberanos a 
quem devem respeito. Chamberlain vos contará tudo o que sucede 
em Lisboa. O Brasil será em vossas mãos um grande paiz. O Brasil 
vcs quer para monarca. Com o vosso apoio ele fará a separação. O 
pomo está maduro. Colhei-o já, senão apodrece. Ainda é tempo 
de ouvirdes o conselho do sabio que conheceu todas as Côrtes da 
Europa, que além de vosso Ministro fiel é o maior de vossos ami- 
gos. Ouvi o conselho do vosso Ministro, senão quiserdes ouvir o 
de vossa amiga. Pedro, o momento é o mais importante de vossa 
vida. Já dissestes aqui o que irieis fazer em S. Paulo. Fazei, pois. 
Tereis o apoio do Brasil inteiro e contra a vontade do povo brasi- 
leiro os soldados portuguezes que estão nada podem fazer - Leo- 
poldina". 

José Bonifácio dizia entre outras coisas: ". . .Ministro fiel que 
urrisquei tudo por minha Pátria e pelo meu Príncipe, servo obe- 
dientí,ssimo do senhor D. João VI, que as Cortes tem na mais de- 
testável coaçáo, eu, como Ministro, aconselho a Vossa Alteza que 
fique no Brasil e faca do Brasil um reino feliz, separado de Por- 
tugal. . . " 

Para levar as mensagens a São Paulo foram escolhidos o cor- 
reio Paulo Bregaro, oficial da Secretaria do Supremo Tribunal Mi- 

16. Tito Livio Ferreira, op. cit.. pág. 197 
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litar e o major Antonio Ramos Cordeiro. Ao se despedir de Paulo 
Bregaro, o ministro José Bonifácio lhe fez a seguinte advertência: 
"- Se não arrebentar uma dúzia de cavalos no caminho, nunca 
mais será correio: veja o que faz" (I7). 

No dia 7 de setembro de 1822, ao entardecer, os mensageiros 
encontraram a comitiva do Príncipe às margens do Ipiranga e 
mais além, o Príncipe Dom Pedro, em companhia do Pe. Belchior 
Pinheiro de Oliveira, o qual narra o momento histórico: "O Prin- 
cipe mandou-me ler alto as cartas trazidas por Paulo Bregaro e 
Antonio Cordeiro. Eram elas: uma instrução das Cortes, uma carta 
de D. João, outra da Princesa, outra de José Bonifácio e ainda ou- 
tra de Chamberlain, agente secreto do Principe. As Cortes exigiam 
o regresso imediato do Príncipe, a prisão e o processo de José Bo- 
nifácio; a Princesa recomendava prudência e pedia que o Príncipe 
ouvisse os conselhos de seu Ministro; José Bonifácio dizia ao Prín- 
cipe que só havia dois caminhos a seguir: partir para Portugal 
imediatamente e entregar-se prisioneiro das Cortes, como estava 
D. João VI, ou ficar e proclamar a Independência do Brasil, fican- 
do seu Imperador ou Rei; Chamberlain informava que o partido 
de Dom Miguel em Portugal estava vitorioso e que se falava aber- 
tamente na deserdação de Dom Pedro em favor de Dom Miguel; 
Dom João aconselhava ao filho obediência a lei portuguêsa" (I8) .  

O brado "Independência ou Morte" selou o destino político do 
Brasil em relação a Portugal e ali, na colina histórica, ã margem do 
riacho, diante dos seus auxiliares e dos jovens valeparaibanos inte- 
grantes da Guarda de Honra, o Príncipe separou o Reino do Brasil 
do Reino de Portugal, concretizando o ideal de milhares de brasi- 
leiros e dando inicio a um novo Império, o primeiro e o único em 
terras americanas. Festivamente recebido pela população da ci- 
dade, o ato foi solenizado à noite no teatro de São Paulo, entre vivas 
e os primeiros acordes do :Hino da Independência". No dia 9 de 
setembro, Dom Pedro assinou um decreto entregando o governo 
da Província a um triunvirato composto do Bispo Dom Matheus de 
Abreu Pereira, Ouvidor Geral José Correia Pacheco e Silva e Ma- 
rechal de Campo Cândido Xavier de Almeida e Souza. No dia 9 de 
setembro, pela manhã, partiu de São Paulo, de regresso ao Rio de 
Janeiro, atravessando novamente o Vale do Paraiba, sem festas, 
nem recepções faustosas, pois a pressa e a necessidade obrigavam 
o Príncipe a um rápido retorno. No dia 14 de setembro à noite 
chegava Dom Pedro ao Rio de Janeiro, tendo realizado o percurso 
em apenas seis dias. 

1 7 .  Tito Lívio Ferreira, op. cit.. pág. 232. 
18. Tita Livio Ferreira, op. cit., pág. 234 e 235. 



CEL. PEDRO DIAS DE CAMPOS 

Anteontem, 5 de agosto, transcorreu o décimo-oitavo aniversá- 
rio do falecimento do Cel. Pedro Dias de Campos, valoroso ex-Co- 
mandante Geral da nossa Policia 1Militar e ex-ilustre membro deste 
sodalicio. 

Tão rica de ensinamentos foi sua vida, que, morto h á  dezoito 
anos, serve ainda de exemploas gerações coetaneas e porvindouras, 
a ser lembrada nas aulas de Educação Cívica, eis que conlirma o 
conceito universalmente consagrado de que "os mortos governam 
aos vivos". 

Emoldurou-a através de acóes multiformes e alentadas, fruto 
de uma atividade incessante e empreendedora, que jamais conhe- 
ceu desânimos e hiatos. 

Ao ser surpreendido pelo derrame que lhe acarretou a morte 
aos oitenta anos ultrapassados, achava-se em seu gabinete de tra- 
balho, escrevendo "A KEVOLUÇÃO DE 1924 EM SAO PAULO", Ú1- 
tima obra sua, que ficou incompleta. 

Nasceu em Araçoiába da Serra, entáo município de Sorocaba, 
aos 29 de junho de 1873, filho de Nicolau Dias de Campos e de D. 
Jesuina Maria de Moura. 

Era neto de índio, razão pela qual apresentava acentuados tra- 
ços morfológicos dos nossos autóctones. 

Adolescente e pobre de recursos paternos, transferiu-se para 
Sorocaba, onde, traoalhando para o industrjal Francisco Mataraz- 
zo, iniciou sua vida ativa e seus estucios primários. 

Aos dezesseis anos veio par.% esta capital e assentou praça no 
então 1." Batalhão do Corpo Policial Tsrmanente, aos 5 de feverei- 
ro de 1890. -- 

Ascendeu a todas as graduações da classe de praca, desde cabo 
até sargento ajudante, de 1892 a 96, isto é. em quatro anos apenas, 
fato que revela haver demonstrado, tão jovem ainda, conduta, de- 
dicação e zelo admiráveis, sem a-. quais, por evidente, seus chefes 
não o promoveriam tão rapidamente. 

Durante esse período, comandou os destacamentos de Piraci- 
caba, Bragança Paulista, Nazaré, São Simão e Jundiai; e ainda de- 
fendeu a legalidade em Santos, na luta contra a esquadra rebelada 
(1893) e em Paranaguá, contra os federalistas, quando recebeu vá- 
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rios louvores pela destacada atuação que teve n a  retomada de 
Curitiba, Lapa, Palmeiras, Porto Amazonas e União da Vitória. 

Reconhecidos já os seus méritos, galgou o oficialato, Alferes, 
em 1896, cuja escala hierárquica subiu inteira: 1." Tenente em 1902; 
Capitão em 1904; Major em 1907; Tenente Coronel em 1912; e Co- 
ronel em 1924, conjuntamente com as elevadas funções de Co- 
mandante Geral, as quais assumiu na Secretaria da  Justiça, lo- 
calizada no Pátio do Colégio, debaixo de fogo de infantaria e 
de artilharia, a 5 de julho, em hora grave para o Governo do 
Estado e para a Fórça Pública, cujas unidades mais aguerridas 
integravam as fileiras revolucionárias, sob o comando do valoroso 
Major Miguel Costa, que foi, em 1930, elevado ao generalato. 

Como oficial, Pedro Dias de Campos teve, invariavelmente, 
uma única conduta: defensor intransigente da ordem constituída; 
atitude essa resultante do seu caráter, da sua lealdade, da sua cul- 
tura, da sua convicção de que sem ordem não pode haver trabalho, 
produção e prosperidade. 

Por assim entender, lutou sempre n a  defesa dos poderes le- 
gais: n a  Capital Federal, Rio de Janeiro, em 1904; n a  greve de 
Santos em 1905; n a  revolta da marinha, em Santos, em 1910; em 
São Paulo, durante a mortífera greve operária de 1917 e por oca- 
sião dos levantes militares do Rio de Janeiro e d'e Mato Grosso, 
em 1922; ainda em São Paulo, em 1924, com os restos desmante- 
lados da Fôrça Pública, quando o Governo do Estado viu-se for- 
cado a deixar a cidade em poder dos revolucionários durante vinte 
e três dias; em Goiás, em 1926, n a  perseguição a Coluna Prestes, 
cuja campanha comandou pessoalmente, após deixar o Comando 
Geral em mãos do Cel. Alexandre Gama; em 1930, nesta Capital, 
ao lado do governo legal; e em 1932, apesar de reformado e contar 
cincoenta e nove anos, bateu-se valentemente pela reintegração 
da lei no país, quando foi ferido no sangrento combate de Ribei- 
rópolis, em razão do que foi exilado. 

Os numerosos elogios que exornam sua fé de ofício, feitos 
pelas autoridades superiores da República e do Estado, e por Ge- 
nerais do Exército comandantes de operações, realçam suas qua- 
lidades de soldado de escol: resistência física e moral aos sofrimen- 
tos, sangue frio, competência, inteligência, bravura e lealdade. 

Um, apenas, vale citar, feito a 3 de agosto de 1924, pelo 
Excm." Sr. General Carlos Arlindo, sob cujas ordens operara a 
Fôrça Pública legalista na cruenta campanha de  vinte e três dias 
nesta capital, e cujos dizeres são: "Ao Sr. Cel. Pedro Dias de Cam- 
pos louvo com especial entusiasmo e verdadeira admiração, pois 
trata-se de um oficial que honra, sob todos os pontos de vista, a 
Corporação a que pertence e dc um dos tipos de soldado mais com- 
pleto que tenho encontrado n a  minha longa carreira militar. A 
sua bravura, a sua calma, a sua abnegação o tomam um chefe 
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de inexcedível valor, capaz de arrastar ao combate as tropas que 
comanda, levando-as a vitória' como aconteceu no atual movi- 
mento subversivo. O setor que lhe foi confiado, tornou-se, desde 
o inicio da luta, o baluarte de encontro ao qual se quebrou a arre- 
metida inimiga. Por tudo isso. é com grande satisfação que cito 
aqui o seu nome, para que os meus subordinados o admirem e ve- 
nerem". 

As funções de confiança e responsabilidade que exerceu, dizem 
do elevado conceito em que o tinham seus superiores e autoridades 
civis: Assistente do Chefe de Polícia em 1896; Ajudante de Ordens 
do Comando Geral em 1902; Adjunto da primeira Missão Militar 
Francesa de Instrução em 1906; missão de estudos na Europa, de 
15 de abril a 16 de setembro de 1913; Diretor dos Cursos de Ins- 
trução Geral e Militar em 1918; entrosamento da FÒrça Pública 
com as autoridades sanitárias estaduais no combate à epidemia da 
gripe em 1918; membro da Comissão Organizadora do Regula- 
mento do Curso Especial Militar (primeira Escola de Oficiais) e 
das Escolas Regimentais destinadas a alfabetizar praças incultas, 
em 1.920; recebimento e exame de armamento adquirido pelo Es- 
tado; e oficial às ordens de altas autoridades nacionais e estran- 
geiras, civis e militares, em visita ao Estado, pois que dominava o 
francês e o alemão, e regularmente o italiano e o espanhol. 

Comandou os I.", 2." e 4." Batalhões, o Corpo Escola e a Fôrça 
Pública. 

No Comando Geral, sua ação caracterizou-se por invulgar di- 
namismo: criou a Reparticão do Material, hoje Serviço de Inten- 
dência e o Serviço de Material Bélico, erguendo-lhes edifícios fun- 
cionais; rearmou a Fôrça Pública; impulsionou e desenvolveu a 
Aviação; construiu os quarteis de Itapetininga, Bauru e Presiden- 
te  Wenceslau; erigiu edifício próprio para a Caixa Beneficente da 
Milícia, ampliando as suas finalidades; criou a Cruz Azul de São 
Paulo, para prestar assistência aos familiares de seus comanda- 
dos, edificando sua policlínica e seu hospital-maternidade; criou a 
primeira escola de automobilismo no Estado, hoje importantissi- 
mo Serviço de Transporte; criou cursos de telefonistas e rádio- 
telegrafistas militares e montou estaçòes radiotelegráficas, que 
tornaram rápidas as comunicações entre o Quartel General e as 
unidades sediadas no interior; estabeleceu estações radiotelegrá- 
ficas e ligações entre a Secretaria da Segurança e as Delegacias 
Regionais de Policia do Estado, as quais foram providas, original- 
mente, pelo pessoal técnico formado pela FÒrça Pública e a ela 
pertencente; e inúmeras outras realizações que seria longo enu- 
merar, todas buscando o aprimoramento técnico da milícia esta- 
dual. 

Foi o Cel. Pedro Dias de Campos no  Comando Geral quem, 
julgando ter a corporação oficiais competentes para instruí-Ia, pe- 
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diu ao Governo e obteve dispensa da segunda Missão Militar Fran- 
cesa de Instrução logo após a entrada das forças legais na capital, 
a 28 de julho de 1924. 

Paralelamente a sua atuação brilhante e realizadora na Força 
Pública, várias de suas iniciativas constituiram eficiente contri- 
buição a atividades diversas da vida social paulista. 

Quando ajudante de ordens do Comando Geral, fundou, a 15 
de julho de 1902, no quartel do 1." Batalhão, a primeira Sala de 
Esgrima em São Paulo, sem ônus para o Estado, destinada aos 
oficiais e sargentos; e foi seu diretor e instrutor cumulativamente 
com suas funções. 

O interesse dos civis pelo nobre esporte de salão levou o dinâ- 
mico Tenente Pedrinho, como era conhecido, a criar o "Clube de 
Esgrima Masanielo Parisi", que teve papel relevante no desenvol- 
vimento desse esporte em nossa capital, a ponto de atrair grandes 
mestres italianos e franceses para competições que marcaram épo- 
ca na vida citadina. 

Reconhecendo seus méritos, a Federação Carioca de Esgrima, 
em dezembro de 1936, inaugurou a fotografia do Cel. Pedro Dias 
de Campos em sua sede e ofertou-lhe valiosa medalha de ouro com 
esta expressiva dedicatória: "ao introdutor da esgrima no Brasil", 
em elegante reunião socio-esportiva realizada no Automóvel Clube 
do Rio de Janeiro. 

Apreciando sua dedicação ao esporte, eis que praticava tam- 
bém o tiro e a fisicultura, o 2." Congresso Paulista de Educação 
Física, promovido pela Associação dos Professores de Educação Fí- 
sica, aqui realizado de 9 a 16 de julho de 1947 e no qual marcou 
sua presença com brilhante tese o nosso ilustre confrade Cel. Ar- 
risson de Souza Ferraz, votou ao grande sorocabano expressiva 
moção como um dos presursores da Educação Física e da Esgrima 
no Brasil, por proposta das delegações do Rio Grande do Sul, Pa- 
raná, Rio de Janeiro, Pernambuco. Amazonas e São Paulo. 

Não ficou somente n a  ordem prática a sua contribuição para 
o desenvolvimento dos esportes; pois, compreendendo o valor da 
divulgação, fundou, naquele mesmo ano de 1902, a revista "O 
Sportsman", de que foi diretor, a qual se tornou a primeira. publi- 
cação esportiva de São Paulo. 

Nessa ocasião, o "Correio Paulistano" estampou longo comen- 
tário de um crítico esportivo, no qual o seu autor afirmava que 
o futebol, que começava a ser praticado em São Paulo, teria 
vida efêmera, por ser um esporte movido pela brutalidade, cau- 
sador de muitos acidentes no campo de disputa e de sérios con- 
flitos entre a assistência torcedora. 

Em um dos números de "O Sportsman", refutou-o o 
Tenente Pedrinho em artigo assinado, dizendo que o fute- 
bol era o esporte bem adequado as qualidades congênitas 



do brasileiro: tipo físico longilineo, resistência, velocidade, 
inteligência e improvisação; razão porque empolgaria as nos- 
sas multidões e constituiria, em futuro não muito distante, 
fonte de glórias para o Brasil no campo das disputas intemacio- 
nais. 

Grande visão vaticinadora a sua, transformada em realidade 
meio século depois, a qual o critico de futebol de "A Gazeta Es- 
portiva", Thomáz Mazoni, comentou em vários números do popu- 
lar e querido diário. 

Íntimo do ilustre paulista Embaixador José Carlos de Macedo 
Soares, foi, com ele, um dos fundadores do escotismo no Brasil e, 
especialmente, em São Paulo, da Associação Paulista de Escotei- 
ros, na qual atuou por muitos anos como Diretor Técnico. 

Conhecedor da grande valia da educação física e moral do 
jovem no alicerçamento da consciência nacional, o Cel. P'edro Dias 
de Campos escreveu cerca de dez regulamentos de atividades esco- 
teiras, os quais foram disseminados por vários Estados que prati- 
cavam tão salutar processo educacional. 

Em nosso Estado, fez de cada comandante de destacamento 
policial do interior, através de um curso intensivo, um instrutor 
de escotismo; e eis que, em todas as pacatas cidades, sob os aplau- 
sos das populações, as patrulhas e tribus escateiras, formadas 
pelos jovens dos 3,"s e 4 . " ~  anos das escolas primárias, exibindo-se 
em ordem unida, em desfiles e em canções patrióticas, além de ati- 
vidades para o viver nas matas, inflamavam o entusiasmo e a ale- 
gria das famílias, que as aplaudiam freneticamente. 

Houvesse hoje, como naqueles idos de 1916 a 925, o escotismo, 
e não teríamos a lamentar a existência infeliz de parte da juven- 
tude marginalizada, carente de motivação social e patriótica. 

Amante apaixonado de tudo que fosse respeitante ao homem 
brasileiro, o Crl. Pedra Dias de Campos pesquisou, nas horas de 
lazer, a nossa História, fazendo deste santuário de convicções ci- 
vicas que é o nosso Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
o prolongamento de sua casa. 

Entrando como seu sócio aos 6 de agosto de 1909, dele saiu 
somente para a Eternidade do Senhor, aos 5 de agosto de 1953. 

Nossa Revista assinala o seu constante e variegado trabalho 
através de inúmeros artigos que encerra: "A gente sorocabana na 
revolução de 1842". "Quem era o sorocabano Bento Manoel Ribzi- 
ro", "A revolta da esquadra - 1893", "Armas de guerra usadas no 
Brasil", "A Fõrça Pública do Estado de São Paulo", "O Corpo de 
Bombeiros de São Paulo", "Quarteis da capital de São Paulo", "O 
mercado negro n a  era colonial", "A cidade encantada do Sincorá", 
"As minas de ouro do Jaraguá", "Os tupi-guaiá dos Andes e a sub- 
raca guaiani do Paraguai". 
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Publicou: "A Revolta de 6 de setembro e a ação de São Paulo", 
"O Incola e o Bandeirante na História de São Paulo" e "O Espírito 
Militar Paulista". Estava à sua mesa de trabalho domiciliar, es- 
crevendo "A Revoluçao de 1924 em São Paulo", quando o derra- 
me sorrateiro, aos 5 de agosto de 1953, fe-lo parar para sempre, 
aos oitenta anos ultrapassados. 

Ao completar q p r e n t a  anos de atividade incessante neste So- 
dalicio, dez dos quais como primeiro secretário, a efeméride foi 
elogiosamente lembrada na sessão de 6 de agosto de 1949, pela 
palavra do não menos operoso confrade e segundo secretário Cel. 
Luiz Tenório de Brito, de quem todos l~mbramos com terna sau- 
dade. 

Evidências de sua valia como oiicial da Policia Militar e como 
cidadão temos nas inúmeras condecorações com que foi distin- 
guido: 

1 - "Medalha Humanitária", ouro, da Associacão Brasileira de 
Escoteiros e Governo do Estado de São Paulo, pelos serviços pres- 
tados ao Povo durante a epidemia da gripe de 1918; 

2 - "Palmas Academicas". duas, de prata e de ouro, no gráu 
de oficial, do Governo Francês; 

3 - "Dragão Verde", comendador, do Imperador do Anam 
(Indo-China) ; 

4 - "Mérito Militar", ouro, do Governo Paulista; 
5 - "Legalidaci?", ouro. do Governo de São Paulo; 
6 - "Cruz de São Jcrge", prata, pelos serviços prestados ao 

escotismo; 
7 - "Tapir de Prata", a mais alta distinção escoteira que se 

concede no mundo, e rara; 
8 - "Medalha Ruy Barbosa". bronze. do Governo Brasileiro; 
9 - "Medalha d? Distincão", ouro, da Federacão Carioca de 

Esgrima; 
10 - "Comendador de Nichan Ifiticáo", do Bei da Tunisia; e 
11 - "Velho Lobo": ouro, mérito escoteiro, pela Federação dos 

Escoteiros do Parailá e Santa Catarina. 
Em 26 de março de 1927, ao anunciar a homenagem que a ofi- 

cialidade da Fôrca Pública ia prestar-lhe a 5 de abril, quando com- 
pletaria trinta anos de oficialato e quarenta de serviços ao Estado. 
o "Correio Paulistano" assim se expressou: "Espírito persistente, 
vontade inabalável pela consciência que a inspira, inteligência vi- 
vaz são as virtudrs de sua personalidade, que a conduzem sempre 
em suas acões de chefe. Fortalecido pela compreensão de que o ho- 
mem, n a  sociedade, é um operário incansável n a  grande obra de 
engrandecimento da Pátria em que nasceu, o Cel. Pedro Dias de 
Campos, em sua árdua tarefa de condutor das nossas falanges 
guerreiras, manifesta-se o chefe militar de que a tropa é merecedora 
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e o chefe digno do prestígio que o Estado em seus Poderes e a So- 
ciedade em sua admiracão lhe conferem." 

Após a missa em ação de gracas, oficiada n a  Igreja de Nossa 
Senhora Auxiliadora, a Rua Afonso Pena, o Padre Dalla Via, ao 
saudá-lo, disse: "Conhecestes o caminho das amarguras e hoje sois 
alvo da mais estrondosa manifestação. Soubestes o que era um cal- 
vário e mereceis o esplendor de uma apoteóse". 

Realmente; neto de índio, caboclo humilde de nascimento, mas 
querendo ser, acima de tudo, um bom brasileiro, o Cel. Pedro Dias 
de Campos fez-se, pelo esforço próprio, um valoroso soldado e um 
prestante cidadão, útil a sua Corporação, a sua terra e a sua gente, 
as quais serviu até seu último alento de vida, quando escrevia mais 
um livro de história para a história de sua terra. 

Se, entrando humilde para a Força Pública, nela encontrou 
estímulos e meios de exalçar-se n a  sociedade em que viveu, à sua 
Fôrça Pública foi grato e generoso, incrustando em sua brilhante 
coroa de glórias, mais um diamante de fino quilate, que é a gran- 
deza do nome que deixou. 

Ao cerrar os olhos tranquilamente como cerrou, após receber 
os últimos sacramentos da Igreja pelas mãos do Capelão do Hospi- 
tal da. Cruz Azul, que fundara pelo amor que dedicava aos seus 
conlandados sofredores. estaria, por certo, sob os impulsos do seu 
exaltado patriotismo, voltado para a sua Força Pública, que ele bem 
aparelhara, a fim de, à sua frente, levá-la, vitoriosa, ao serviço da 
ordem constituída, de São Paulo e do Brasil. 

Reconhecido pelo precioso acervo de servicos deixado pelo ilus- 
tre morto, o Governo de São Paulo, como última homenagem a tão 
emérito servidor, determinou fossem seus funerais feitos pelo Es- 
tado e com as honras de Comandante Geral. 

A dádiva de seu corpo à terra que ele tanto amou e exaltou, 
constituiu uma consagração, quer em pompa, como em concorrén- 
cia. 

Antes de baixá-lo ao jazigo da esposa D. Ercília, devotada e 
inseparável companheira, no Cemitério São Paulo, usaram da pa- 
lavra, enaltecendo o valor da obra multiforme de tão ilustre varão, 
as seguintes personalidades: 

1 - Ten. Cel. Nau1 de Azevedo, Chefe do Serviço de Material 
Bélico, pela Fôrça Pública; 

2 - Dr. Djalma Forjaz, Diretor do Departamento Estadual de 
Estatística, como amigo e companheiro; 

3 - Cel. Luiz Tenório de Brito, pelo Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo; 

4 - Judas Isgorogota, jornalista e poeta, pela Imprensa; 
5 - Major Benito Serpa, pela Associação dos Oficiais da Re- 

serva e Reformados da Fôrca Pública e pela Cruz Azul de São 
Paulo; 
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6 - Jurucey Pucú de Aguiar, Chefe Escoteiro, pela Região de 
Escoteiros de São Paulo; 

7 - Dr. Roberto Moreira, da Academia Paulista de Letras e 
ex-Chefe de Polícia do Estado; e 

8 - O Dr. Ibraim Nobre, brilhante homem público, pelo Povo 
de São Paulo. 

Sob o silêncio religioso d'aquela multidão de amigos e adrnira- 
dores, o clarim do Quartel General da Fôrça Pública fazia ecoar no 
espaço as notas doridas do "Silêncio". 

Em muitas faces consternadas rolavam, silenciosas, cristalinas 
lágrimas. 

Um suave alíseo, bem paulistano, provocava nos altos e finos 
ciprestes um assobio dolente, como se fosse choro. 

A noite cadente. com sua meia luz do fusco-fusco, parecia um 
imenso véu de luto da natureza, a juntar-se com o dos presentes. 

O corpo do grande paulista integrava-se na paulista terra, a 
que ele amara e servira com todas as suas veras. 

Treze anos decorridos da sua partida do nosso convívio, o Cel. 
Pedro Dias de Campos era alvo de nova homenagem. 

Relembrando o seu valor e o seu exemplo, o Governo do Estado 
baixou o Decreto n." 46.243-A, de 6 de maio de 1966, pelo qual ins- 
tituiu na Policia Militar a "Medalha Pedro Dias de Campos", des- 
tinada a premiar os alunos que lograrem o primeiro lugar, no final 
de cada ano letivo, nos cursos de aperfeiçoamento de oficiais, de 
formação de oficiais, de oficiais de administração, de sargentos e 
de cabos. 

Morto embora, o Cel. Pedro Dias de Campos, através dessa me- 
dalha, continua comandando os jovens da sua hoje Policia Militar 
ao estudo, ao trabalho, a constância, a disciplina, ao devotamento, 
à dignidade enfim! - 

Confirma ainda o adágio: "os mortos governam aos vivos". 





IERAHIM NOBRE 

Frei João Maria de Carvalho 

Estamos aqui hoje todos reunidos, nesta Catedral, para su- 
fragar, com a Santa Missa, a alma de Ibrahim Nobre: renden- 
do-lhe a nossa homenagem. 

Bem é que assim seja. O ato de culto solene dirige-se a 
Deus todo poderoso. E a nossa lembrança mais afetuosa se con- 
centra na pessoa do nosso querido e saudoso morto. Bem é que 
assim seja. Porque Ibrahim sempre esteve com Deus Nosso Senhor 
e Sua Mãe Santissima. 

A Igreja, sobretudo agora, nesta fase de atualização litúrgica, 
manda que, nas Missas de funerais, o celebrante sempre dirija 
uma palavra de exortação aos fiéis presentes, muitos dos quais 
não têm outra oportunidade de ouvir a Palavra Divina. Mas 
o espírito da Santa Igreja é que se fale menos em apologia do 
morto e mais na glorificação de Deus e no encaminhamento das 
almas para o pensamento da vida eterna. 

Mas a Ibrahim Nobre sempre foram presentes estes graves 
pensamentos. E em todo o cimo de excepcional apreço em que era 
tido, sempre soube, com fé e humildade confiante, prostrar-se 
diante da Grandeza Divina, que é a única e verdadeira grandeza. 
E disto, mais do que ninguém, eu posso e quero dar este público 
e solene testemunho. Porque, mais do que seu amigo, eu era, 
como ele mesmo dizia, o seu confessor. E ainda bem pouco antes 
de sua morte, eu como tal me encontrei a sua cabeceira. 

Por ocasião do primeiro acesso do infarto que dele nos privou, 
sentindo a aproximacáo da morte, ele apanhou um lápis, e em 
pequeno papel a mao, com muita dificuldade rabiscou, para a 
filha estremecida, um bilhete impressionante. Bilhete que era, 
e é, um grande e fiel espelho d sua vida e de sua morte. 

* * .I 

Muito se tem dito e escrito, e ainda muito se dirá e escreverá 
em torno da personalidade de exceqáo que é Ibrahim Nobre. Eu 
quero entretanto, nestas poucas palavras ditas ao pé do altar, 
falar dele algo que bem poucos poderiam dizer. 
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Ibrahim foi grande, é, e era, sob tantos aspectos, o expoente 
máximo de nossa terra e de nossa gente paulista ao serviço do 
Brasil. Mas nem todos sabem o extremoso homem de família 
que ele era, extravasando na ternura familial toda a capacidade 
de afeto de seu imenso coração. 

No bilhete a que há pouco aludi ele emoldurou essa delicadeza 
extrema de seus sentimentos. Depois de dizer como queria ser 
sepultado, em humildade e despojamento verdadeiramente fran- 
ciscanos, e como queria os próprios obséquios e sufrágios religiosos, 
indigita nominalmente, os sacerdotes que desejava fossem os 
oficiantes (e aqui os vêdes). E dá a entender, como u'a explica- 
ção, por que não esperava ser inhumado no Monumento-Mausoleu 
dos Mortos de 32 - em cujo silêncio estaria sempre clagorando a 
sua voz de máximo oráculo da grandeza da gente paulista ao ser- 
viço do Brasil. É que ele desejava ardentemente repousar ao lado 
de sua estremecida, saudosa e inesquecível esposa, a quem em 
coração e alma se juntara santamente um dia, e queria perma- 
necer unido em corpo e alma, coração e vida. 

E aqui vem o apelo evocar o homem da Lei, do Direito e da 
Justiça que todo era ele: no bilhete deixou escrito que a sua velha 
e imaculada e sagrada toga de Promotor - a qual tão alto digni- 
ficou em todas as atitudes e em todas as lides de batalhador 
indefesso, bem como no Tribunal do Brasil inteiro - se lhe de- 
positasse sobre os joelhos, no leito de seu derradeiro repouso. 

Meus irmãos e meus conterrâneos, eu não posso exceder-me 
em palavras nesta hora litúrgica. No entanto, se me impõe mais 
uma consideração. 

A Igreja envolve sempre os ritos fúnebres num véu de alviça- 
reiro júbilo, de salutar esperança. 13 a que se contém toda nas 
palavras que acabais de ouvir, no Evangelho de São João, quando 
Nosso Senhor, consolando a Marta, irmã de Lázaro, morto que 
Ele iria ressuscitar, assim disse: - "Eu sou a ressurreição e a 
vida; aquele que cr& em Mim, ainda que esteja morto viverá; e 
todo aquele que vive e crê em Mim não morrerá nunca". Aí está 
como a Fé viva e confiante em Nosso Senhor, com a observância 
de seus Mandatos, é penhor seguro de vida perene. Quão conso- 
lador ê esse pensamento, de que os nossos mortos, si viveram 
fiéis a Vontade Divina, e cumprindo a missão que Deus lhes desti- 
nou na terra, e morrem no Senhor, esses mortos não estão mortos, 
mas vivem, e tendo saído deste penível peregrinar terreno, nos 
aguardam na morada defintiva da perpétua beatitude! 

E qual é o essencial penhor dessa vida que se não extingue, 
dessa bemaventurada sobrevivência? É ainda o Senhor que no 
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Seu Evangelho no-lo indigita e impõe: "Eu sou o Pão vivo que 
desci do Céu. Quem come deste pão viverá eternamente". 

Aí está o Pão Eucarístico, com o amor a Deus e a Seus Man- 
dados, é o penhor seguro da vida eterna e bemaventurada. 

Ora, Ibrahim Nobre foi um católico integral, de fé viva, estuan- 
te, militante, católico de Terço e de Comunhão, que frequente re- 
cebia. E ainda há dois anos, quando nós, reunidos nesta Catedral, 
rezávamos a Santa Missa agradecendo os 80 anos de sua vida 
fecunda, todos nos edificamos ao ver que a primeira pessoa a 
achegar-se a Mesa Eucaristica para comungar, foi Ibrahim Nobre, 
o festejado! 

E aqui permita-se-me uma. expansão pessoal. Mal o soube 
enfermo, apressei-me em visitá-lo no leito de hospital. Confessei-o 
e dei-lhe a Sagrada Comunhão e o Sacramento dos Enfermos. 
Vede bem: eu tenho cinquenth anos de sacerdócio e tantas vezes 
acudi a sacramentar e preparar enfermos. Pois eu vos asseguro, 
nunca encontrei um enfermo com tão santas e tão elevadas dis- 
posições espirituais como Ibrahim. Foi com transportes de Fé 
viva e exuberante de gratidão e amor ardente, que ele recebeu, 
após a Confissão, a Sagrada Comunhão. 0 s  seus sentimentos e 
disposicões e manifestações comoveram-me até às lágrimas. E foi 
com idênticos transportes de amor que ele, tão fervoroso filho e 
constante devoto de Nossa Senhora Aparecida, recebeu em segui- 
da, de minhas mãos, a bênção e a imposição da Medalha Milagrosa 
de Nossa Senhora! 

Sim! Ibrahim Nobre foi grande em tudo, inclusive na sua 
Fé. Católico fervente, ativo, sincero, praticante sem ostentações 
descabidas, mas com pertinente desassombro, ele deu sempre pú- 
blico e leal e convincente e edificantes testemunho de Jesus Cristo. 
E porisso Nosso Senhor também terá dado testemunho dele junto 
ao Pai, para a glorificação eterna do servo bom e fiel: - "Entra no 
gáudio de teu Senhor". 

* * H  

Altaneiro na estatura física e moral, sobranceiro nos atos e 
nas atitudes, nobre no ânimo e fidalgo no corasão, esse protótipo 
do homem e do cristão, novo Bayard "em medo e sem mácula" 
- se nos impõe, e às geracões porvindouras, como paladino per- 
feito de todas as virtudes que nos devem padronizar a vida. Que 
a sua lembrança nos orgulhe e nos conforte, que o exemplo de 
sua vida e seu termo nos eleve e nos inspire! 

A sua eloqèência era a que o sábio disse "que se inspira na  
mente lúcida e jorra do coração nobre". Ibrahim Nobre. o orador 
inspirado e nobre, morto ainda fala - "defunctus adhuc loquitur." 
- Ouçamo-lo sempre! 

Ibrahim repletou a própria vida com os mais alçapremados 
ideais: - Deus, Pátria, Família: a sua terra, a sua gente, emoi- 
duram-lhe a existência inteira com os mais rutilos e bemfazejos 
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merecimentos na palavra e na acão. E ele morreu como viveu. Re- 
cebido, em sua última hora, nos braços de Sua Mãe Celeste - que 
tanto amara e glorificara, foi certamente acolhido no seio da Infi- 
nita Bondade, a Quem sempre servira com retidão inabalável e 
firmeza cristã. 

Ibrahim finalizou o bilhete a que me venho referindo, com 
estas sublimes palavras - Estou tranqüilo e com a alma em 
paz". Bemaventurados os que assim podem dormir na paz do 
Senhor - "In pace, in idipsum, dormiam et requiescam". Lan- 
cando, naquele instante supremo, de sabida lucidez, um penetrante 
olhar retrospectivo por toda a própria existência, e reconhecendo 
na iminéncia. do julgamento supremo e irrecorrivel, ter cumprido 
o dever, todo dever para com Deus e para com os homens, - ele 
aguardava, tranquilo e confiante, o momento de ser levado para 
a visão beatifica de seu Deus e seu Juiz, de seu Senhor e seu Pai. 
Sim! Ibrahim viveu como um forte, um bom, e morreu como 
um santo! 

(Oração na Missa de 7.: dia) 



ORAÇÃO A 13 DE MAIO 

Aurelimio Leite 

O comparecimento, nesta data histórica, de Vossa Excelencia, 
Senhor Presidente Médici, acompanhado de sua gentilíssima Espo- 
sa, a esta solenidade popular, tão singela no seu preparo, mas 
tão alta no seu desígnio, transmite-lhe tal realce que ela se trans- 
figura, de singela que ia ser, num acontecimento de rara impo- 
nência. 

Quando os dedicados promotores desta comemoração cívica, 
diretores do Clube 220, foram buscar na sua modéstia para orador 
da solenidade um cultor da História Pátria, é porque desejavam 
ouvir como a chamada "mestra da vida" trata o abolicionismo 
da escravidão do homem no Brasil. 

Não esperavam certamente escutar novidades, trouvailles, mas 
a recordação de seus lances principais e a evocação de seus maiores 
paladinos. 

Deve ser como nas cerimônias litúrgicas romanas, nas quais 
se repetem as mesmas preces, se recitam os mesmos salmos, se 
dizem as mesmas rezas. 

O processo do abolicionismo foi longo, áspero e trabalhoso. Da 
"Inconfidência Mineira", a que não se pode negar honestamente 
haver sido o seu primeiro passo, a "Lei Áurea", o seu coroamento, 
interpõe-se todo um século. Entre uma e outra das marcantes 
efemérides, quanta luta despendida em prol do ideal! 

Três nações da América, ainda nos meados do século passa- 
do, mantinham a escravidão na sua plenitude: - Estados Unidos, 
Cuba e o nosso Brasil. E, a partir de 1870, o único Império da 
terra de Colombo era o único país, desgraçadamente, em que per- - 
durava o nefando instituto, embora. desde 1850, a Lei Euzébio de 
Queiroz houvesse determinado a supressão do tráfico. 

Não se diga que, até então, os brasileiros livres, na  sua una- 
nimidade, se conformassem com esse estado de coisas. Por toda 
a parte levantavam-se vozes audaciosas, discordantes. Já se falou 
no papel das montanhas virentes das Minas Gerais, aos 1789. Na 
sábia Coimbra, em 1821, o depois Marquês de Queluz lança certa 
publicação atacando frontalmente a instituição. O patriarca José 
Bonífácio, dois anos depois, propõe em nossa primeira Constituinte 
a sua extinçáo. 
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Não foram poucos os outros brasileiros que se lhes seguiram, 
no parlamento e na imprensa: os Ferreira França, Montesuma, 
Silveira da Mota, Tavares Bastos.. . Até na Magistratura: Veloso 
de Oliveira e Perdigão Malheiros. 

Chega logo a vez dos poetas das Academias de Direito de 
São Paulo e Olinda, com o baiano Castro Alves a frente. 

Transpóe o ano de 1870 o entusiasmo verdadeiro pela causa 
que muitos consideravam santa. O movimento sai então verda- 
deiramente do terreno das idéias, da doutrina, para assumir um 
caráter político e mesmo revolucionário. Torna-se uma revolu- 
ção branca. 

Surgem na arena os vultos do Visconde do Rio Branco, do 
Marquês de São Vicente, de Nabuco de Araújo, de Zacarias de 
Góes, de Torres Homem. . . A opinião e os gestos desses notáveis 
chegaram a abalar o espírito equilibrado de Pedro 11, que con- 
corda e sanciona os atos do Congresso da Nação libertando os 
sexagenários e os nascituros. 

Aproxima-se a passos velozes o ano promissor de 1888. Ruy 
Barbosa enfrenta a questão. Saraiva, Martinho Campos, Lafayette, 
Gaspar Silveira Martins e outros liberais, alternam-se no poder, 
cada qual dando um pouco de seu prestígio pela resolução do 
vital problema. 

Populares e literatos da Corte Imperial e de São Paulo e 
outras províncias lançam-se na campanha: José do Patrocínio, 
João Clapp, Rebouças, Guimarães Passos, Raul Pompéia, Luis Ga- 
ma, Martim Francisco, o 3.", Silva Jardim, Coelho Neto, Antônio 
Bento, Lopes Trovão. E quantos mais esquecidos não ardem em 
entusiasmo pelo ideal! 

Nas distantes Ceará e Amazonas e no Rio Grande do Sul, 
os felizes escravos alcançam a alforria em massa. Na cidade gaúcha 
de Pelotas, num só tempo, são libertadas cinco mil almas. Em 
Sao Paulo, dez mil criaturas libertam-se por si mesmas, fugindo 
e internando-se, protegidos por filantropos santistas, na Serra do 
Mar, amiga que vela sobre São Paulo! 

O poeta Vicente de Carvalho canta-lhes a fuga:- 

"Uns tardos caminhantes 
Sinistros, meio nus, esboçados na sombra, 
Passam como visões vagas de um pesadelo." 

A província do Rio de Janeiro também liberta cerca de vinte 
mil criaturas. 

Criam-se por toda a parte Clubes Abolicionistas e sociedades 
maçônicas aliadas. 

Enfim, o povo está fazendo justiça pelas próprias mãos. Até 
que enfim raia o dia 13 de maio de 1888. Traz-nos a Lei Aurea 
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pelas mãos da magnânima Princesa Isabel. São personagens da 
apoteose cívica: Antônio Prado, Rodrigo Silva, Joaquim Nabuco, 
Lucena, João Alfredo, Dantas, Ferreira Viana, Tomás Coelho, Costa 
Pereira, Patrocínio e Clapp. 

Eis aí, nessa notável enumeração, a galeria que a Revista 
Ilustrada, de ÂngeIo Agostini, reuniu e estampou na página histó- 
rica de 13 de Maio de 1888, em torno da "Redentora." 

Senhores, 
Li um dia destes, num de nossos órgãos da imprensa, que a 

página da escravidão devia ser banida de nossa História. Não 
bastava a abolição da instituição inumana. Urge o seu cancela- 
mento de nossa lembrança. 

Como se a escravidão tivesse sido peculiar do Brasil! Esque- 
ce-se de que ela grassou por todo o orbe terrestre, atingindo todas 
as épocas. E ainda: hoje, subsiste em vários pontos deste mundo 
desorientado. 

Não há muito, tive a honra de merecer de Lady John Simon, 
nobre dama inglesa, dirigente de conhecida entidade filantrópica 
de Londres, a informação de que ainda existem em nosso planeta 
muitos milhões de criaturas escravas. 

Lembremos de tudo isso e nos conformemos com o que su- 
portámos no passado. 

Em verdade, o nosso passado nem sempre nos leva a recordãr 
as páginas melancólicas que nos deixou a instituição. Hojel por 
exemplo, em torno do rico bronze que o povo de São Paulo con- 
sagrou a Mãe Preta, voltamos para ela o nosso pensamento. Quem, 
em velhos e saudosos tempos de um Brasil provinciano, não re- 
cebeu dela carinhos maternais, privando o próprio filho do leite 
com que nos amamentava? 

Sejamos gratos aos nossos destinos que nos pouparam de 
males piores. 

A instituição malsinada não impediu que o Brasil lograsse 
penetrar a era atual de franco progresso cultural e económico, 
sem profundos desníveis sociais, nem o entrave de complexos ra- 
ciais, garantidas a ordem e paz internas por uma administração 
adiantada e honesta, voltada para todos os brasileiros e por eles 
querida e admirada. 

(Oração nas Comemorações de 13 de maio de 1972) 





(TERRA DOS PÁSSAROS BRANCOS) 
GUARATINGUETÁ 

Aureliano Leite 

Sensibilizou-me bastante o haver sido designado para, neste 
curso. falar sobre a cidade de Guaratinguetá. E que considero a 
próspera localidade margeante do Rio Paraiba como a minha se- 
gunda terra natal, pois nela o meu Pai veio a luz e passou toda a 
mocidade. Nunca a transpus, de trem, de auto ou de avião, sem 
voltar o meu pensamento para aquele que ali viveu talvez a me- 
lhor parte da existência, como professor público e jornalista, até o 
ano de 1872, quando emigrou para Minas Gerais e, n a  cidade de 
Pouso Alegre, montou um órgão de imprensa e se casou com 
minha Mãe. 

Tenho pois razão para sensibilizar-me. Mas vamos ao assunto 
que tanto me agrada. 

Afirmam alguns que a paragem onde se situa Guaratinguetá 
foi habitada por selvagens mansos, provavelmente dos Guaiana- 
ses, fugidos do planalto de Piratininga. E o seu nome, que até hoje 
perdura, escolhido por essa gente da idade da pedra lascada ou 
paleolitica. 

Costumavam esses primitivos habitantes de nosso continente 
batizarem criaturas, acidentes geográficos, lugares etc., ressaltan- 
do-lhes as características naturais. Vejamos alguns exemplos: 
"Paranapiacaba", lugar de onde se vê o mar. "Itaporanga" (pedra 
honita), porque, no local, havia uma grande pedra refulgente ao 
sol. Ao Padre Leonardo Nunes chamava o gentio vicentino Aba- 
rebêbê (padre que voa) porque o virtuoso jesuita não parava, vi- 
via de um lado para outro. Ao fabuloso sertanista Bartolomeu 
Bueno apelidaram, depois do sucesso da aguardente que ele fêz 
arder, Anhanguera, diabo velho. Ao maioral de Piratininga cha- 
mavam Tibiriçá, com i, que significa o vigia, o guarda da terra. 

Cuidado no escrever-se ta l  nome, pois, com e, tem significacão 
obcena ou anatômica, segundo Teodoro Sampaio. Assim por diante. 

Com relação a Guaratinguetá ou Guiratinguetá, reina certa 
discordância na significação. O estudioso tupinista agora citado, 
decompondo o topônimo, acredita tratar-se de corruptela de guira- 
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ting-etá, querendo dizer pássaros brancos. Guaratinguetá traduz- 
se de tal arte por "terra ou sertão dos pássaros brancos". 

Parece curioso que, até bem pouco tempo, se encontravam 
nos alagadicos do Rio Taraiba, que banha a cidade, bandos de gar- 
ças e outras aves daquele colorido. 

Já o jornalista João Mendes de Almeida, o velho, em seu 
Dicionário Geográfico da Provincia de São Paulo, afirma que 
Guaratinguetá é corruptela de guar-a-ti-ng-etá, que significa 
muitos poços e arrecifes, ou inuito encachoeirado. 

No caso, as duas interpretações aplicam-se a essa paragem. 
Entretanto, o naturalista von Martius traduz o nome como: lugar 
oiide o sol volta. 

Mas a história da fundação da cidade, ou melhor, do arraial, 
apresenta-se um tanto confusa. Azevedo Marques, por exemplo, 
em Apontamentos, dá-lhe como fundador o Capitão Domingos 
Leme, possuidor de grande séquito de indios, que pediu e obteve, 
em 1643, vasta sesmaria concedida pelo Capitão-Mór F. da Fonseca 
Falcão, no sertão do qual, alguns anos depois, se instalou com 
toda a família e aderentes. 

Mas o velho e ótimo Almaiiaque da Província de São Paulo 
para 1873 iniciou a história da cidade, dizendo textualmente: - 
"A cidade de Guaratinguetá foi fundada por Jacques Félix". 

Não me parece que o velho e ótimo Almanaque, no caso, 
esteja com a verdade. 

Que esse valoroso sertanista foi o fundador do povoado de 
Taubaté, distante dez léguas da outra, não padece dúvida. Aliás, 
é o próprio historiador da região - Félix Guisard, descendente 
de Jacques Félix, quem, no seu volume sobre seu ascendente, de- 
clara textualmente: "sua pretendida moradia em Guaratinguetá 
carece de ser averiguada". 

A "Enciclopédia dos Municipios", publicação que custou ao 
t,esouro da nação bilhões de cruzeiros' e que deve ser consultada 
com cautela, adotando a versão do almanaque Citado, informa 
que Jacques Félix se dirigiu para o sertão, onde havia de surgir 
Guaratinguetá, no ano de 1636. E, mais adiante, informa que 
Jacques Félix erigiu uma igreja, constando como seu pároco, de 
1632 a 1637, o Padre Lourenço, etc. etc. 

Ora, essas datas, além de antagônicas entre si, não coincidem 
com o que narra o Almanaque, ou seja, que Jacques Félix obteve 
sua provisão para devassar as terras desse sertão, em 1646. 

Lembre-se que a provisão do Capitão Domingos Leme data 
de 1643 e que ele residiu no local durante largo tempo, enquanto 
que Jacques Félix só morou no povoado de Taubaté. 
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Logo, o mais razoável é considerar-se Domingos Leme como 
o fundador de Guaratinguetá. Aliás, é o que se conclui do que 
relata Pedro Taques. 

Pacífico no entanto é que, a 13 de fevereiro de 1657, passou 
à vila com o nome de Santo Antônio de Guaratinguetá (a Enc. 
fala em 1651), e, em 23 de janeiro de 1844, tornou-se cidade, e 
em 1866, cabeça de comarca. 

Quinze anos antes da famosa bandeira do quase setuagenário 
Fernão Dias Pais, que o parnasiano Olavo Bilac chamou inde- 
vidamente Leme, perlustrar o vale do Paraíba, em demanda do 
Embaú, para atravessar a intérmina e misteriosa Mantiqueira, 
em busca das pedras verdes, ou seja, em 1674, já Guaratinguetá 
era vila, como se viu há pouco. 

Na verdade, cresceu de importância dai, 1674, em diante, 
pois se tornou no caminho predileto para as Minas Gerais. É 
de se imaginar o número de sertanistas que por aí trafegou, nas 
idas e vindas épicas das remotas paragens do território aurifero 
descoberto além do muralhâo vasto das Montanhas azuis, parale- 
las com aquelas outras de igual vulto que se opoem ao Oceano. 

Todavia, Guaratinguetá comecou verdadeiramente a entrar 
para a História, com a Guerra dos Emboabas. Seus fillios válidos 
incorporam-se, como os das demais vilas do vale do Paraíba, as 
expedições paulistas que partiam para as Minas, a reivindicar 
seus direitos as terras de mineracão que lhes estavam sendo 
arrebatadas pelos emboabas, (lusos. cariocas, espírito-santenses e 
baianos). Naturalmente abastecia com víveres os nossos pelotões 
de guerreiros de uma justa guerra. 

Foi ainda na terra dos pássaros brancos que ocorreu um dos 
episódios mais importantes da campanha. Quero referir-me ao 
encontro da expedição paulista comandada pelo Cabo-Mor Amador 
Bueno da Veiga com o Capitão-General Antônio Albuquerque 
Coelho de Carvalho, a frente de estrepitoso esquadrão de cavalaria 
militar. Essa autoridade da Coroa Portuguesa, nomeado gover- 
nador de São Paulo e Minas, voltava de lá, onde por certo con- 
chavara com os Emboabas, solidarizando-se de certa forma com 
eles. 

Sabedor do preparo dos Paulistas para nova investida contra 
os invasores e esbulhadores, viera para deter a gente piratinin- 
gana. Já os encontrou a meio caminho e não conseguiu, sob con- 
selhos e ameaças, impedir a sua marcha contra os Emboabas. 

Então o que fez o faccioso governador? Partiu, num relâm- 
pago, via Parati, para o Rio de Janeiro e de lá, por novo ca- 
minho direto às montanhas, mandou avisar os Emboabas que se 
preparassem para a defesa e que ele próprio lhes mandaria so- 
correr com tropas oficiais. Esse gesto do governador que Portugal 
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nos mandou mostra sua comparticipação criminosa no  vandalismo 
dos intrusos de Minas Gerais. 

O que aconteceu todos sabem. Os Paulistas, comandados por 
Amador Bueno da Veiga, os quais, por sinal, defendiam não só os 
seus direitos, mas a lei e a autoridade do rei de Portugal, depois 
de triunfos sucessivos contra os Emboabas, tornando-se ameaça- 
dos paradoxalmente pelas próprias forças oficiais do governador 
Coelho de Carvalho, acharam prudente retirar-se para São Paulo, 
o que fizeram imediatamente. Não fugiram, como querem os cro- 
nistas do tempo, todos amarrados a Portugal, todos rezando pela 
cartilha do pomposo historiador Sebastião da Rocha Pitta, que 
não amava os Paulistas. 

Lembro que essa expedição derradeira contra os invasores 
do território das Minas, teve como causa maior o massacre sofri- 
do antes por um contingente de sertanistas de regresso para São 
Paulo. Capão da Traição chamou-se esse episódio tenebroso que 
provocou no seio das mulheres de São Paulo uma repulsa dra- 
mática das mães, esposas, filhas, irmãs e noivas, intimando os 
homens de São Paulo a voltarem as Minas. para vingar as vidas 
massacradas. 

Esse dramático episódio é noticiado, entre outros, pelo pom- 
poso escritor Sebastão Rocha Pitta. 

Após a lastimosa retirada de Minas Gerais da expedição de 
Bueno da Veiga, traídos os Paulistas pelas próprias autoridades 
da Coroa Portuguesa, abandonaram os nossos ascendentes a região 
da Mantiqueira. 

Acontecimento interessante para o Município de Guaratin- 
guetá, de que fazia parte a prestigiosa Capela da Aparecida, 
foi a descoberta no Rio Paraiba da imagem da milagrosa Santa, 
por três rudes pescadores, em outubro de 1717, contemporanea- 
mente à passagem do famigerado governador Conde de Assumar, 
em viagem para as Minas Gerais. 

Mas em consequência do desinteresse e abandono dos Paulis- 
tas pela região da outra banda da fabulosa Mantiqueira, desde 
1710, a amada Guaratinguetá caiu como que em apatia. 

No entanto, muito religiosa, já primava na celebração de 
festividades católicas, como novenas e procissões, onde não fal- 
tavam os estouros de morteiros e foguetório. Os seus famosos 
pirotécnicos chegavam a ser requisitados pela Capital, quando 
de pomposas comemorações civicas aos reis de Portugal, como 
aconteceu em 1793. no Eoverno do mulherengo governador Dom - - - 
Bernardo de ~ o r e n á .  

Assim viveu a vila até os começos do séc. XIX, nos pródromos 
da Independência, auando se torno o caminho da cavalnata triun- 
fal  do guapo prin&e Dom Pedro para o último ato da epopéia 
que teria como palco a colina do Ipiranga. 



REVISTA DO IXSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 609 

Entretanto, antes da viagem de D. Pedro, escalam em Guara- 
tinguetá, aos 1817, em direção a esta capital, dois notáveis cientis- 
tas austríacos Carlos Frederico Felipe von Martius e João Batista 
von Spix, vindos ao Brasil por influência da Princesa Leopoldina, 
esposa do Príncipe D. Pedro, agora sepultada na capela imperial, 
sob o Monumento do Ipiranga. Pouco se ocupam de Guaratin- 
guetá em sua vasta obra Viagem pelo Brasil ( R e i  in Brasilien). 
Falam da cordialidade do acolhimento a desconhecidos e de que 
encontraram na vila, desde a partida do Rio de Janeiro, as pri- 
meiras casas com janelas envidraçadas, significando certa abas- 
tança e até luxo. Mas voltemos a viagem do Príncipe. 

Partindo em animais escolhidos do Rio de Janeiro, a I4 de 
agosto de 1822, no sexto dia da viagem, chegava o Príncipe a 
Guaratinguetá, acompanhado, além de outros, do Ministro Sal- 
danha da Gama e do célebre palaciano Francisco Gomes da Silva, 
de apelido "Chalaça", uma espécie de bobo da Corte, de alto 
quilate, que muito divertia o Bragança. 

A localidade emocionou-se diante do espetáculo original que 
seus olhos contemplavam. Avisada por pregoeiros avançados, a 
vila se engalanou, tributando ao futuro Imperador as homenagens 
de que era capaz. Destacou logo dois de seus mais ilustres filhos 
para formarem na Guarda de Honra que havia de seguir daí em 
diante Sua Alteza em todas as peripécias de sua memorável viagem. 
Foram esses moços João Monteiro dos Santos e Custódio Leme 
Barbosa, este descendente do fundador Domingos Leme. Hospe- 
dou-se na casa do Capitão Mór Manuel José de Me10 e entalhou 
o seu nome em figueira gigante que até há pouco existiu. 

O cientista e viajante francês Augusto de Saint-Hilaire, que 
também passou por Guaratinguetá, pouco tempo antes do Prín- 
cipe D. Pedro, nada adianta em sua obra sobre a localidade. 

Dezoito anos depois, visita Guaratinguetá, Augusto Emilio 
Zaluar, um jornalista de nacionalidade portuguesa radicado no 
Brasil. Súa impressão da terra é má, é péssima. Veja-se este 
trecho de seu livro: Peregrinação pela Província de São Paulo: - 
"Depois de duas horas de marcha regular e suave (a cavalo, saindo 
da cidade de Lorena), entramos em uma espécie de viela estreita 
e tortuosa, orlada de velhos e mesquinhos casebres, que desemboca 
eni uma calçada ladeirenta e pedregosa, a qual vai dar uma praça 
de aspecto desolador, e quase repugnante, e estávamos na cidade 
de Guaratinguetá". Sempre nesse tom para com as cousas da 
cidade, elogia o vigário e lamenta que a população beba a água 
do rio Paraiba, ignorando a sua potabilidade, ignorando que essa 
água era bebida por todas as populações do vale.. . 

Na Revolução de 1842, encabeçada pelo depois Brigadeiro To- 
bias de Aguiar e o Regente do Império Padre Diogo Antônio 
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Feijó, contra atos anti-liberais do ministério conservador, em torno 
do joveníssimo Dom Pedro 11, declarado maior aos quinze anos 
e que então contava dezessete, o chamado Norte de São Paulo 
teve a sua parte, a ponto de haver sido Guaratinguetá e suas 
vizinhas, ainda que por pouco tempo, anexadas à Província do 
Rio de Janeiro. Entretanto, não se sabe de qualquer ato dessa 
vila a favor dos revolucionários de Silveiras e Lorena. O que se 
sabe é justamente contra os revolucionários, pois chegou a asilar 
o chefe governista de Lorena, Coronel José Vicente de Azevedo, 
ameaçado de prisão e morte pelo seu cunhado, o chefe rebelde 
Padre Manuel Teotónio de Castro. 

Quando da Guerra com Solano Lopes, ditador do Paraguai, 
em 1865, já cidade, Guaratinguetá contribuiu com voluntários e 
recrutas, estes, de regra, pretos escravos. Só um voluntário fez 
papel feio, contam os seus moradores antigos. Foi um moço des- 
regrado, boêmio. Chamava-se João da Cruz. Ele se reputou intei- 
ramente regenerado ao calor do entusiasmo cívico da cidade. Esta- 
va ali uma oportunidade para servir a Pátria e abandonar por 
completo os seus vícios. A população, louvando o seu gesto, cumu- 
lou-o de presentes e honras, fornecendo-lhe montaria para pegar 
o trem (E.F. Pedro 11), que nesse tempo só chegava até a estação 
de Cachoeira, a cerca de cinco léguas. Dali seguiria para a Corte 
e acolá se alistaria no primeiro batalhão de partida para o campo 
de batalha. Lá saiu João da Cruz, numa bela manhã, com bota-fo- 
ra festivo. Mas que desapontamento, daí a três dias, quando todos 
contavam com João da Cruz num quartel do Rio de Janeiro em 
treino para a guerra, foi encontrado, sujo e embriagado, a meio 
caminho da estação de Cachoeira e regressava a Guaratinguetá, 
sem dinheiro, sem mala e sem saber do cavalo em que partira. . . 

Por falar na Guerra com o Paraguai, há quem afirme que o 
ditador José Francia, desse pais, nasceu em Guaratinguetá. k 
bem possível, pois a cidade é sede da conhecida família Franca, 
a qual pertenceu Frei Galvão de França, do Convento da Luz, 
tido como Santo. Por sinal, esse ditador mereceu um lugar no 
Almanaque Positivista de Augusto Comte, ao lado de Bolivar, 
Washington, Jefferson, Franklin etc. 

Com relação a Frei Galvão, o mais célebre filho de Guara- 
tinguetá, o seu verdadeiro nome é Antonio de Sant'Ana Galvão. 
Faleceu em 1822 e está sepultado no histórico Convento da Luz, 
da capital que está sendo transformada em Museu Sacro. Desse 
religioso franciscano, candidato, como José de Anchieta, à beatifi- 
cação pelos Santos Ritos de Roma, contam-se fatos extraordiná- 
rios, tidos como verdadeiros milagres. 

Houve em São Paulo, há meio século, um grande sacerdote 
conhecido por Padre Chico (arcediago Francisco de Paula RO- 
drigues), capelão, até morrer, do Convento da Luz. 
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Narrava o Padre Chico o caso dos papelinhos milagrosos atri- 
buídos ao santo frade, e exemplificava com fato incrível: - 

Um pobre marido correu ao Convento, a pedir ao Frei Galváo 
que lhe salvasse a esposa, que estava a morrer de um parto difícil. 
O sacerdote deu-lhe um papelzinho com algumas palavras em la- 
tim (era uma súplica a Virgem Maria) e disse-lhe que fizesse do 
papelzinho uma pílula e obrigasse a esposa a enguli-Ia com um 
pouco de água. Obedecida a recomendação, a mulher, daí a pouco, 
tinha um parto felicissimo, nascendo a criança com o papelzinho 
na boquinha rósea . . . 

Fatos como esse eram frequentemente atribuídos ao santo 
filho de Guaratinguetá. 

Note-se que não estou inventando. Esse episódio figura no 
conhecido livrinho de Myrian Sor, com o nihil obstad do censor 
ad hoc, no caso, o reverendo Alberto Pequeno. E na obra se de- 
clara que a tradição desse e outros fatos é constante entre os 
religiosos do histórico convento. 

Mas Guaratinguetá figura depois da Guerra do Paraguai na 
relação dos mais populosos, prósperos e cultos municípios da 
Província. Situado entre a Corte Imperial e a nossa São Paulo, 
com acessibilidade melhor para aquela, o seu comércio, as suas 
produções agrícolas, em especial o café, as suas relações de família, 
os seus contactos políticos, tudo se voltou para a Corte Imperial. 

Seus filhos, das famílias mais opulentas, quando podem sair 
da terra, recebem a instrução de humanidades no Rio de Janeiro. 
Estudam a ciência do Direito em São Paulo em nossa velha Fa- 
culdade, porque acolá não existe aquele curso. Aqui vai um exem- 
plo ilustrativo. Trata-se do jovem Francisco de Paula Rodrigues 
Alves, futuro Presidente da República, por duas vezes. Fez o 
seu curso secundário no Rio de Janeiro, no famoso Colégio Pedro 
I1 e veio bacharelar se no Curso de Ciências Jurídicas e Sociais 
em nossa tradicional Academia do Largo de São Francisco. 

A próspera cidade já dispunha, então, de uma bela Matriz, 
de várias confrarias religiosas a atestarem o seu sentimento fun- 
damente religioso. Mantém um hospital de caridade digno desse 
nome e um recolhimento de educandas, o que prova a sua alta 
educação moral. Dispõe de várias escolas e colégios, de dois jornais 
semanais, o que falam de sua cultura. Um desses órgãos - o 
Democrata, pertencia a dois irmãos, sendo o mais velho o meu 
pai, João Monteiro de Meireles Leite. 

Começa dai a pouco o predomínio político, na cidade, e após, 
em quase todo o chamado Norte, da família guaratinguetaense 
do já referido Francisco de Paula Rodrigues Alves, que promana 
do casamento feliz de um imigrante luso, Domingos Rodngues 
Alves, com uma brasileira, neta do prestigioso e opulento Francisco 
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de Assis Oliveira Borges, agraciado, nessa época, com o título de 
Visconde de Guaratinguetá. Dele herdaria Rodrigues Alves o bastão 
da política, que manteve em mãos até a sua morte, em 1919, no 
Rio de Janeiro, obstado por grave moléstia de assumir a Presi- 
dência da República para que fora eleito como sucessor de W. 
Brás. 

Tive sempre pela figura de R. Alves grande admiração. Acer- 
ca de sua obra administrativa cheguei a escrever duas ou três 
crónicas em "O Estado de São Paulo", além de um ensaio em 
"São Paulo em 4 séculos". Numa das crônicas, estranhei que se 
chamasse ao filho de Guaratinguetá estadista feito no regime 
monárquico. Cheguei a divergir de seu exaltado biógrafo Estêvão 
L. Bourroul, que afirmara não haver ele aderido à República, 
mas que fora a Repíiblica que aderira a ele. Não suportei esse 
e outros exageros. Foi isso pelo "Estado de São Paulo" de 21 
de julho de 1951. 

Os meus conceitos despretensiosos mas sinceros, porque sem- 
pre fui inimigo de elogios sistemáticos, magoaram o ilustre Dr. 
Oscar Rodrigues Alves, do inolvidável administrador público filho, 
que me escreveu carta amarga lastimando a minha má vontade 
para com o seu pai. São os espinhos que topam na vida os que 
pretendem cultuar a verdade.. . Desgraçadamente, não pude res- 
ponder ao filho ilustre a carta injusta, dada a sua morte em 
seguida. 

Voltemos a Guaratinguetá dos velhos tempos. 
Ligada afinal pela E. F. Pedro 11, hoje Central do Brasil, 

a Corte Imperial, como quase todas as cidades circunvizinhas, 
recebia visitas frequentes dos figurões da política, príncipes e 
altos titulares, hóspedes sempre do maior homem da terra, o Vis- 
conde de Guaratinguetá. 

Contou-me velha paulista do l i d o  Vale do Paraíba que, numa 
das vezes em que a Princesa Isabel, herdeira do trono de seu pai 
D. Pedro 11, esteve na cidade, trouxe na sua companhia, entre 
outros, o conhecido e prestigioso abolicionista baiano André Pinto 
Rebouças, homem de cor. 

Muito querida e festejada, ofereceram a Sua Alteza Imperial 
um suntuoso baile. Na hora da primeira dança, a quadrilha fran- 
cesa, como era de hábito, cada cavalheiro, para obter o seu par, 
dirigiu-se ao salão onde as damas se agrupavam nas cadeiras 
enfileiradas ao correr das quatro paredes, André Rebouças, 
dirigindo-se por sua vez, ao renque das damas, senhoras e senho- 
ritas, foi por todas, sem exceção, recusado, o que o levou a tentar 
retirar-se contrariado da festa. Mas a isso foi impedido pela Prin- 
cesa, que lhe pediu o braço e com Rebouças dançou toda a qua- 
drilha. Dizem que, daí em diante, foi Rebouças quem recusou 
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as demais damas, declarando que o braço negro ao qual se apoiara 
sua alteza não seria dado a mais ninguém. 

Para mostrar-se a importância e opulência do Visconde de 
Guaratinguetá, conta-se que o vestido da Viscondessa, só de rendas 
e outros enfeites, para esse baile, ficou em mais de dez contos 
de réis. . . 

A despeito de tradicionalmente ligada a Monarquia, não só 
Guaratinguetá, como todo o chamado Norte de São Paulo (Gua- 
ratinguetá teve outros filhos ilustres, como o Deputado Licurgo 
Santos, Frederico Abranches, como Oliveira Borges, que governou 
8 província de Paráiba), chegou a mandar representante ao histó- 
rico Congresso Republicano de 1887, realizado na Capital. Mos- 
trou-se assim já um tanto evoluída para o novo regime, pois a 
Convenção de Itu, realizada em 1873, nem ela nem as suas irmãs 
do Vale do Paraíba lá mandaram qualquer delegado. 

Mas deixemos Guaratinguetá dos tempos imperiais já tão 
distantes e falemos um pouco da nobre terra, na República. 

Bem reduzido se tornou o seu município, que era imenso, (che- 
gava pela Serra da Mantiqueira a esbarrar na provincia de Minas), 
perdendo modernamente, entre outros distritos, Roseira e Apa- 
recida. O seu território conta hoje com apenas 779 quilômetros 
quadrados. 

A ascensão de Rodrigues Alves aos diferentes e supremos 
postos da política trouxe para a terra natal benefícios incontes- 
táveis, no espiritual e no material. 

Quando Rodrigues Alves desapareceu, em 1919, já a cidade 
havia crescido e prosperado bastante, em todo o sentido, ganhando 
o progresso que há de levá-la a maior desenvolvimento. 

Pela época da Revolução de 1932, na qual tomou parte sa- 
liente, já se considerava um centro de importância na agricul- 
tura, no comércio e na própria pequena indústria. Sofreu du- 
rante o patriótico movimento armado p r e j u h  materiais avul- 
tados. Sem falar na perda de alguns filhos. Pois no decorrer 
dos últimos dias do conflito. tornou-se teatro de lutas sanguino- 
lentas. Alvo da conquista dos ditatoriais, foi impiedosamente 
alvejada pela aviqáo e artilharia inimigas. Nesses transes, o 
ânimo da cidade não se abateu. Desempenhou o seu papel com 
dignidade e bravura, honrando a tradição dos seus fundadores e 
da raca de bandeirantes. 

Da cessação da luta fratricida em diante, vencido Sáo Paulo 
pela força do poderio bélico da ditadura, apesar dos seus sofri- 
mentos continuados durante o predomínio de um governo despó- 
tico, conseguiu recuperar-se, possuindo hoje uma população de 
cerca de 25 mil almas urbanas e, no município, talvez o dobro. 
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Vingou posição de destaque. Dos aspectos cristão, econômico, 
social, intelectual, moral, pode-se emparelhar com as melhores 
localidades deste portentoso Estado de São Paulo. 

O sertão dos pássaros brancm tornou-se num centro de ci- 
vilização que pode servir de modelo a muitas cidades do país. 

Não alinhei nesta exposição os mais recentes dados estatis- 
ticos, completos, da cidade e do município, por não constituírem 
novidades, visto que são publicados habitualmente. 

Todavia cabe ainda insistir no alto grau da cultura da so- 
ciedade local, que vem mantendo prestigiosos estabelecimentos 
de ensino secundário e até de nível superior, assim como socieda- 
des literárias e recreativas de bom gosto. 

Há pouco tempo, proferi na nobre terra palestra recordando 
aquela tradicional escola que é o Ginásio Nogueira da Gama, per- 
petuando o nome de um de nossos mais completos educadores, 
que escolheu a terra dos pássaros brancos para ai continuar de- 
dicando os seus derradeiros dias a mocidade paulista - o mineiro 
Lamartine Delamare Nogueira da Gama, nome que pronuncio 
cheio de saudades e gratidão. 

Com esta referência, em que ponho toda a minha alma, dou 
por terminada esta atropelada palestra. 

(Palestra no Ateneu Paulista de História) 



DISCURSO NA SOLENIDADE DE 
INAUGURACAO DA AVENIDA D. PEDRO 11, 

EM PRAIA GRANDE 

Heliodoro Tenório da Rocha Marques 

2 com satisfação que o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, representado pelo seu 1.0 Secretário - na impossibi- 
lidade de poder fmê-10 pessoalmente o Presidente Aureliano Leite 
- comparece a esta solenidade, associando-se a justa e merecida 
homenagem que o Senhor Prefeito e o Senhor Presidente da Cá- 
mara Municipal de Praia Grande ora prestam a memória do se- 
gundo Imperador do Brasil, mediante a inauguração da Avenida 
D. Pedro 11. 

D. Pedro I1 ocupa, inegavelmente, lugar de merecido destaque 
na galeria dos vultos nacionais que mais se destacam pelos ser- 
viços prestados à Pátria. 

Apesar de sua alta linhagem, marcou-o o destino com uma 
infância cheia de desventuras e sobrecarregada de responsabilida- 
des. Com apenas um ano de idade ficava órfão de mãe, a sempre 
lembrada e admirada Imperatriz Maria Leopoldina, e aos 9 anos 
perdia o pai, o inolvidável Imperador Pedro I - Pedro I do Brasil 
e IV de Portugal, herói de duas pátrias. 

Com a abdicqão de D. Pedro I, em 1831, fica entregue aos 
cuidados de José Bonifácio de Andrada e Silva, nomeado seu 
tutor, e desde cedo recebe meticulosa educação e instrução, obje- 
tivando a sua subida ao trono como segundo Imperador do Brasil. 

Transcorria agitada a vida do Pais no período das Regências, 
em vários pontos do território nacional, lavrando no Rio Grande 
do Sul a chamada Guerra dos Farrapos, irrompida em 1835 e que 
se prolongaria até 1845. 

Nesse quadro de agitações e sublevações que ameaçavam a 
própria unidade da Pátria, a declaração da maioridade de D. Pedro 
11, em 1840, tornou-se uma imperiosa necessidade de ordem polí- 
tica. 

Tinha ele, então, 15 anos incompletos. Era uma criança ele- 
vada às responsabilidades do Poder. Mas, espírito equilibrado, 
equânime e justo, preparado desde tenra idade para tais misteres, 
logo foi se adaptando ao exercício de suas altas funções e consti- 
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tuindo-se um sustentáculo indispensável para assegurar a estabi- 
lidade das instituicões e o restabelecimento da ordem e da tran- 
qüilidade pública, com a preservação da unidade nacional. 

Com firmeza e energia, temperadas de clemência e magna- 
nimidade, enfrentou os movimentos armados que assinalaram os 
primeiros anos do seu reinado, conseguindo afinal a completa pa. 
cificacão do País. mediante o restabelecimento da ordem legal 
em cdndiçóes honrosas para todos os brasileiros. 

Consolidada a paz interna, já em meados do século passado 
o Brasil enveredava pelo caminho do desenvolvimento, sob o reina- 
do de D. Pedro 11, no rítmo próprio da época. Construíram-se as 
primeiras estradas de ferro e linhas telegráficas, incentivou-se a 
instrução pública, fomentou-se a imigração estrangeira. 

Teve D. Pedro I1 de enfrentar, também, com alta dignidade 
e patriotismo, as guerras externas que tivemos de sustentar con- 
tra a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, todas terminadas com 
a vitória das armas brasileiras. 

No que concerne à questão servil, começou ele pela abolição 
do tráfico de escravos, em 1850, e foi equacionado o problema 
tendo em vista uma solução gradativa, que culminou com a Lei 
Aurea, de 13 de maio de 1888. 

Conquanto a Constituição vigente, de 1824, permitisse ao 
Imperador a livre nomeação e demissão dos seus ministros, insti- 
tuiu o regime parlamentarista no País, proporcionando o reveza- 
mento dos partidos no governo e incentivando a adoção de me- 
didas reclamadas para o aperfeiçoamento dos costumes políticos 
e o bem geral da Nação. 

Foi D. Pedro I1 um espírito esclarecido, que sempre soube 
dar o melhor estímulo às ciências, às letras e às artes. 

Ocupando as altas funções de Chefe do Estado por cerca de 
meio século, exerceu-as com grande dignidade, equilíbrio e sabe- 
doria. Exilado, por força da proclamação da República, aceitou a 
situação com grandeza d'alma e admirável patriotismo. 

Registra Afonso de E. Taunay, no prefácio da obra "O Grande 
Imperador", que seu pai, o Visconde de Taunay, numa entusiásti- 
ca admiração pelo monarca, muitas vezes lhe dizia: "Valeria a 
pena ser-se brasileiro só para se ter como soberano um Pedro 11". 

Por tudo isso, agradecendo a gentileza do convite para parti- 
cipar desta solenidade, o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo congratula-se com a Prefeitura e a Cámaiz Municipal de 
Praia Grande pela feliz iniciativa da inauguração desta via pública 
com o nome de Avenida D. Pedro 11, numa justa e merecida ho- 
menagem a memória do grande Imperador. 



CAFÉ TRAISOEIRO 

Maria Amélia Arruda Botelho de Sousa Aranha 

Estamos nos Últimos dias da escravatura. 
Nas cercanias de Limeira, as lombadas verdejantes se esten- 

dem a prrder de vista. Estão cobertas de cafezais em produção. 
As plantações vicejam na terra limpa, com vestígios de Sarapieira 
que restou das matas seculares recém-derrubadas. Os p6s das 
iubiáceas, encorpados, com os ponteircs gordos, nutridos pelo hu- 
mus suculento retirado da terra virgem, dobram suas ramadas ao 
peso dos frutos e as saias dos pés de café mergulham no pó ver- 
melho e fino acumulado na superfície do solo. Os grãos principiam 
a madurar. fi tempo de colheita, de azáfama, de sacrifícios. Os 
escravos, material escasso e dispendioso, têm que trabalhar do- 
brado para dar conta da safra. Os espertos e vigorosos são bem 
alimentados com ricas feijoadas contendo abóbora, couve, touci- 
nho, carne sêca, angu e recebem uma quota diária de rapadura 
para ficarem com a pele lustrosa. A noite ganham merecido re- 
pouso. 0 s  vadios e molengas são castigados ao descuidarem do 
serviço e os fujóes, que, nas épocas de aperto, abandonam a roça, 
quando capturados vão para o tronco. Assim transcorrem os dias 
dos pretos enquanto dura a colheita na fazenda Santa Maria, de 
P.ntonio Olegário Leite de Barros e Maria Augusta Sampaio Leite 
Ce Barros. Nas fazendas vizinhas o sistema é mais ou menos o 
mesmo e a severidade dos castigos fica a cargo dos feitores. 

* * *  

É meio-dia. O sol escalda. Em volta da sede não há vestígios 
de escravos. Todo homem útil se encontra na lavoura. Só as mu- 
lheres trançam de um lado para outro, atendendo aos serviços 
mais leves. Estão no monjolo, na casa grande, no pomar. Sinhá 
Maria Augusta, a dona da casa, é mulher de verdade e quituteira 
de mãos cheias. Com o auxílio das pretas, enche mensalmente 
tabuleiros de doces, refina açúcar, faz tachadas de sabão com cinza 
c sebo de boi, cuida da limpeza e do bom trato da sede senhorial. 
Como boa fazendeira, não descuida da saúde dos escravos e Al- 
zira, a filha caçula, está encarregada de experimentar diariamente 
3 comida dos pretos, porquanto Olimpia, a mais velha, encontra- 
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se interna no colégio de Itu. Todos trabalham e a paz na fazenda 
só é perturbada quando algum negro faltos0 está no castigo. 

::: * * 

Escondida na sombra de um muro desgastado, Zefa, escrava 
selvagem, de maus instintos, proveniente do Congo, espreita. Esca- 
para da vigilância de Sinhá para ver quem geme no tronco. 

No terreiro, a se estender mais ao longe, um preto se lamenta. 
O calor está sufocante. Moscas tontas, assanhadas, o perseguem. 
O escravo, dorso nu exposto, transpira por todos os poros. 

Ao vê-lo, Zefa se enfurece! 
- Diabo de home vagabundo! xinga entre dentes ao reconhe- 

cer o companheiro. Foi castigado de novo! Este negro não tem 
jeito mesmo; vorta e meia está no tronco. Por que não trata de 
crabaiá como os Ôtros, seu coisa ruim!? 
- Ai, geme o malandro sem perceber que a mulher o observa. 
Com o coraçáo a ferver de raiva, Zefa resmunga a meia voz: 
- Já num guento mais vê tanta marvadeza.. . preciso dá 

um jeito.. . sofrê assim é perdiçáo.. . arguém vai pagá! E, re- 
moendo vinganças, retoma a cozinha. 

* * a  

Anoitece. É hora de recolher. No caminho da senzala, negros 
do eito estão chegando. Suarentos e cansados, cantarolam melo- 
dias baixas nascidas no cativeiro. Mas estáo contentes porque a 
noite desceu. A noite é doce, é mansa, apaga os sofrimentos do dia. 

Na cozinha, as escravas sabem pelos cantos trazidos pelos 
ventos, que os companheiros estáo de volta. Algumas se benzem, 
outras exultam. Zefa rumina vinganças, praguejando baixinho. 
O seu negro ainda está no tronco; até quando vai ficar ela não 
sabe. Interrompendo o serviço, se dirige a janela. Lá de longe vem 
o gemido, agora mais fraco. Zefa não se contém; sua raiva atinge 
o auge. Ela precisa dar um jeito. Pede entáo a companheira que 
se finja de doente e que a deixe servir o café dos Sinhôs. Quer 
ouvir as novas. 

* * i  

Na varanda os donos da fazenda conversam. O assunto gira 
em torno da safra, visto que os cafezais novos e pujantes se desga- 
lham com o peso dos grãos. Sinhô, feitores e escravos se reunem 
num só pensamento: a colheita. A união de idéias acelera o rítmo 
de trabalho e caf6 é a palavra solta no ar. 

Colher café, puxar café da roça, lavar café no lavador, secar 
café no atijolado do terreiro, dar o ponto na secagem do café, guar- 
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dar o café na tulha, despachar o café para Santos com as tropas 
de mulas e, por fim, vender o café por bom preço. 

Quando a noite chega, a rubiácea continua a imperar e a con- 
versa se resume em torno dos trabalhos do dia. Existe um só pen- 
samento na cabeça de toda aquela gente: o café! 

Num intervalo da prosa, sinhá Maria Augusta ouve os gemidos 
longos trazidos pelo vento, e perturbada reclama ao marido: 
- Não gosto de saber que meus escravos sofrem. Por que Zito 

está sempre de castigo? 
Então Sinhô explica que o danado que está no tronco é pre- 

guiçoso e põe os outros a perder. Não há semana em que não fuja. 
Ele tem que escolher: ou aprende a trabalhar ou fica no castigo. 

Zefa ao ouvir estas palavras engole em seco. O seu nêgo nunca 
vai aprender a trabalhar, pensa ela. Ele é cantador, é bom no 
requebrado das congadas, nos desafios de viola, mas, trabalhar, ele 
iião quer. E dando prosseguimento aos pensamentos vingativos, 
resolve por em ação o que durante o dia planejara. A ceia ainda 
não terminou; falta servir o café. Zefa sabe onde guardam veneno. 
Está na hora de fazer também Sinhô sofrer. E, de mansinho, sai 
da sala e se afunda pela cozinha. 

* * *  

Nina, a escrava que a pretexto de estar doente obtivera per- 
missão para descansar, do canto da cozinha acompanha as andan- 
ças de Zefa. Nota com estranheza seus movimentos bruscos, ner- 
vosos, e percebe que algo de errado está acontecendo. Sem desviar 
os olhos da companheira, adivinha toda a trama. Num ímpeto ge- 
neroso, levanta-se e sai. Vai até a varanda, cochicha algo no ouvido 
de Sinhá e volta a sentar-se no tosco banco. Zefa não notou a sua 
ausência. 

* * *  
No tumultuoso íntimo da escrava sentimentos violentos se en- 

trechocam. Na semi-obscuridade da penumbra, Zefa vacila. O olhar 
rancoroso transmite toda a revolta que fervilha em seu íntimo de 
africana indômita 

Chegou a hora da vingança, diz a si mesma, agora um dos 
dois vai tomar a chícara de café envenenado. 

E, assim matutando, sai das sombras e oferece o café traiçoei- 
ro. Por amor ao seu homem arrisca-se aos maiores castigos. 

* * * 
Acontece, porém, que nessa tarde Sinhôs não tomaram café. 

Zefa recebeu punição sem saber por quê, e alguns dias depois foi 
posta à venda no mercado de Campinas. 

* * *  
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Nesta tela a pastel e guache intitulada Café Traiçoeiro, tam- 
bém da fase impulsiva, vermelhos sanguíneos escorrem por entre 
esbatidos verdes, numa visão pictórica do íntimo de Zefa. Os gra- 
fismos em decline0 ajudam como meio de expressão. 

As referências foram colhidas com D. Olympia Uchoa de Ar- 
ruda Botelho. 

- BARBARA - 

Estamos em Capivari, em plena época da escravatura. 
João Guilherme Hope, alemão radicado desde 1838 na dadivosa 

terra paulista, recebe dois ilustres visitantes: o cônsul da Suíça e 
um delegado de seu governo em visita ao Brasil. Segundo os cos- 
lumes das famílias brasileiras, sinhá Maria Isabel, a dona da casa, 
não comparece à reunião. Na cozinha, ela arruma as fartas traves- 
sas de doces, enquanto Bárbara, mimada crioula de muitas prendas, 
com vestido novo, duro de goma, e um colorido bandó enrodilhado 
na cabeça, se desincumbe da missão com desembaraço. Na sala, 
os convivas conversam e apreciam o desfilar das iguarias, quando 
têm sua atenção despertada para um bolo, fofo e dourado. Então 
comentam em alemáo: 
- Como deve estar apetitoso este bolo! Esperemos que a ne- 

gra nele não tenha metido as mãos! 
Ao ouvir tão desagradáveis palavras, Bárbara sente-se humi- 

ihada. E com olhos rasos dágua, responde também no mesmo 
idioma: 
- Os senhores podem ficar tranqüilos e comê-los sem receio, 

pois nesta casa não só aprendi a falar e a escrever em alemáo, como 
manter a limpeza em tudo que faço. 

E para melhor convence-los, exibe suas mãos tratadas e fidal- 
gas, embora escuras na cor. 

Os convidados se escusam e depois, entre alegres comentários, 
saboreiam os quitutes sem mais pensar no ocorrido. 

Mas, daquela hora em diante, o mundo de Bárbara submergiu 
em lágrimas. Como por encanto, as cores luminosas, que até então 
tingiam os horizontes da pacata Capivari dos 16 lampiões, torna- 
~am-se embaçadas e confusas refletindo-se nos olhos molhados da 
escrava faceira. 

Por que tanta tristeza? Pergunta Sinhá, ao vê-la no final da 
festa mergulhada na escuridão dos cantos, alheia a alegria geral. 
A bondosa senhora não sabe que no pequeno mundo de Bárbara 
âzuis de cobalto se entrechocam com vermelhos violentos, produ- 
zindo a explosão de sentimentos reprimidos. E como não haveria 
de estar triste se fora ofendida no que tinha de mais precioso! 

* * *  
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Bárbara nascera feia, sem os donos do encanto de um rosto 
harmonioso mas, para não dizer que o belo dela se esquivara, foi- 
lhe concedida a beleza das mãos. A escrava se orgulha de possuir 
as mais lindas da cidade. E para não estragá-las com a faina diá- 
ria, e mantê-las sempre suaves, esfrega-as com limão, banha-as 
com leite e outros ingredientes caseiros. 

Nas longas noites de inverno, quando o vento gelado assobia 
lá fora, Bárbara, em seu quarto de paredes caiadas de branco, se 
extasia com a finura dos dedos longos, esguios, plantados em mãos 
que deveriam pertencer a uma princesa e não a uma escrava. Se 
diverte em vê-las projetadas a luz do candieiro, em sombras airosas, 
leves como borboletas flanando ao sol. Feliz na contemplação, Bár- 
bara sonha acordada. 

Deixando-se levar nas asas da fantasia, transpõe barreiras, 
mergulhando na África distante, sonorizada pelo tan-tan acalorado 
de ritmos selvagens, transmitidos pelos tambores tribais. Saboreia 
em pensamentos uma vida diferente, cheia de encantos. Depois 
adormece: embalada pela graciosidade das delgadas formas, não 
sofre saber que não possui outras tantas formosuras. 

Mas agora, na cozinha, Bárbara se desmancha em lágrimas, 
pois constata inconsolável que fora em vão o culto dedicado às suas 
inãcs, a pequenina dádiva de beleza que recebera. E Bárbara cho- 
ra, como crioram todos aqueles que vêem esfacelados os seus sonhos 
mais íntimos. 

* * *  

Este quadro a pastel e guache foi doado ao Museu de São Ma- 
nuel. Pertence à fase pictórica impulsiva. Usei traços ásperos, em 
forma de grafismos, para expressar o desespero da preta historiada. 
As referências foram colhidas com o prof. Vinício Stein de Campos. 

A BCNÇÃO DO NEGRO VELHO 

Estamos em pleno I1 Império. 
Campinas dos telhadões chatos de longos beirais, do azulejado 

casario com múltiplas janelas, dos rendilhados gradís a servirem de 
pouso para mil andorinhas migratórias, vive dias de prosperi- 
dade. 

Os barões do café, dadivosos em benemerências e empreendi- 
mentos, se ufanam com a beleza arquitetónica que ergueram por 
entre ruelas e arejados largos do centro da cidade. Com ferrenho 
bairrismo exibem a cidades aos visitantes. O povo acompanha a 
rlite e Campinas, no conceito de todos, é mais bela que a capital 
da província. 

D. Pedro 11, nas poucas vezes que vem a São Paulo, não deixa 
à6 visitar os amigos campineiros. Então é um Deus nos acuda. 
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Para divertir S. M. organizam cavalhadas, os solares se engalanam; 
banquetes, bailes, saraus, se rivalizam em pompa e grandiosidade. 
As casacas saem dos baús para cortejarem o Imperador e as sinha- 
zinhas faceiras exibem, ante majestáticos olhares, a elegância nata 
das campineiras. 

Depois, terminados os festejos, com as despedidas imperiais, 
Campinas retoma a costumeira paz. Os falatórios se amainam e 
as lembranças ficam resguardadas em relatos nas crónicas e anais 
da cidade. Os abastados fazendeiros voltam para suas terras. Vão 
descansar de tanto bulício. Nas moradas solarengas, a dominarem 
verdejantes lavouras, revivem em lembrança, nos calmos serões fa- 
miliares, o que foi feito, o que foi dito, durante a visita imperial. 

Em volta da cidade, os espigões de terra massapé, cobertos de 
cafezais, vão sendo escovados pelos ventos fortes. Os rijos pés de 
rubiácea, em fileiras cerradas, enfrentam todas as intempéries tais 
como as secas que lhes despem as folhas, as mãos escravas que lhes 
arrancam os grãos e os frios que lhes crestam os brotos e enegrecem 
as folhas. 

Vencendo com ânimo forte os contratempos a surgirem, os la- 
vradores, sequiosos de expansão, alastram as plantações pelas ter- 
ras circunvizinhas, na ânsia de ganharem mais. 

Na fazenda das Cabras dos Barões de Itatiba a sede domina 
largos horizontes. Mais abaixo está a senzala atulhada de escravos. 
Fortes e bem nutridos, ajudam, na sombra do anonimato, o Barão 
a enriquecer. São "peças" escolhidas, vindas diretamente da hfrica. 
Trabalham, alheios aos acontecimentos da cidade. O que pensam, 
o que sofrem, não fica registrado. 

Estamos na época das chuvas torrenciais, dos calores violentos 
e o mato brota incessante no cafezal, trazendo a escravaria muito 
ocupada. Pai Tião, negro velho de muitos verões nas costas, labuta 
junto com os demais companheiros na lavoura. Pela idade já me- 
rece repouso mas. fazendeiro que se preze não rejeita trabalho de 
braço valente, embora carregado de anos. E Tião é preto de raça 
pura, sem doença, sem mistura, tem sangue grosso, rubro, forte, de 
boa circulação, que pinga e não desmancha. Por isso Tião ainda 
moureja na roça. E, enquanto capina, entre as leiras de café, vai 
pensando: 

-- T Ô  cansado mas faiz bem trabaiá. Véio precisa mexê pra 
conservá o sangue quente; véio quando amoita nos canto com ma- 
landrice, fica doente, o sangue fraqueja, esfria e logo morrer 
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, . 
E consolando-se, vai cuspindo nas palmas das mãos para fir- 

mar o cabo da enxada, liso e lustroso de tanto ser manejado. A 
capina avança, mas o sol não esta para brincadeiras e o suor lhe 
escorre pelas faces rugosas e retintas. Enquanto medita, ouve os 
cascos de um cavalo pelo carreador. Erguendo a cabeça, vê apro- 
ximar-se NhÔ Lau, filho mais moço dos Barões de Itatiba, seus se- 
nhores. Sinhozinho, ao passar pelo velho, nota sua aparência can- 
sada, de respiração ofegante e tem pena do escravo. Num arroubo 
de cristandade, desce da montaria, manda o pobre descansar à 
sombra de um pé de café e, pegando a enxada, principia a capinar 
parte da tarefa demarcada. Depois volta ao encontro de pai Tião 
já refeito com o repouso, devolve-lhe a ferramenta de trabalho e se 
despede. O ancião, sem ter com o que agradecer tanta bondade, 
comovido, ergue a mão numa bênção patriarcal dizendo: 

-Fio e bondoso Sinhó: que Deus te ajude, te abençoe por toda 
a vida. Que a teus fios e netos e toda a gende de vosmecê nunca 
farte dinheiro e mesa farta. 

Estanislau Ferreira de Camargo Andrade, conhecido como Nhô 
Lau, aceitou a bênção do negro velho, dada com tanto "amor hu- 
mano", e dela fez bom uso. No desenrolar da vida continuou ho- 
mem de fartura e de tradição. 

* * P  

Este quadro a pastel e guache, intitulado "A Bênção do Negro 
Velho", ainda pertence à fase impulsiva, embora sem os grafismos 
como meio de expressão. As referências históricas foram colhidas 
com D. Ana Ferreira do Amaral. Os quadros que apresentei foram 
doados ao Museu Histórico e Pedagógico Padre M. da Nóbrega, 
em São Manuel. 



JlrLIO DE MESQUITA FILHO 

Aureliano Leite 

Foi o velho poeta francês Alfredo de Musset quem, a propósito 
do desaparecimento de grande figura parisiense, escreveu que um 
mês, nem precisa tanto, basta para fazer de uma morte recente 
uma velha noticia. 

O conceito, com ser verdadeiro, admite excepçáo. O nome 
de Júlio de Mesquita Filho, morto há mais de 90 dias, continua 
vivo e alvo das maiores manifestações de pesar que se tem visto 
nos últimos tempos no Brasil. Essa excepção ao conceito do velho 
poeta francês constitui demonstração inconcussa do valor do vulto 
que o país perdeu. 

Com efeito, sua vida fecunda mostrou-se em todas as idades 
- adolescente, moço. homem maduro. outonal e adiantado em 
anos - de uma retilinidade e verticalidade pouco comuns. 

Sem repelir os prazeres da juventude, aqui, ou na Suíça, onde 
esteve estudando, soube reparti-los com os livros, povoando o seu 
cérebro, abundante de massa cinzenta, de conhecimentos huma- 
nísticos. Ao mesmo tempo, de volta a terra natal, interessou-se 
pela causa pública, dando exemplo de um patriotismo não platô- 
nico, quando aplaudiu o serviço militar obrigatório, pregado pelo 
poeta Olavo Bilac, e rumou para a caserna, prestando a sua par- 
cela de compromisso moral a que se obrigara, voluntariamente. 

Bacharelando em ciências jurídicas e sociais pela tradicional 
Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Júlio de Mesquita 
Filho, dos mais queridos líderes da mocidade, é um dos criadores 
da Liga Nacionalista, sob a influência ainda de Olavo Bilac, seguido 
de Rui Barbosa. 

Vinculada as nossas t r b  principais escolas de curso superior, 
a aludida Faculdade de Direito, a Escola Polit6cnica e a Facul- 
dade de Medicina, a presidência inicial dessa histórica entidade 
compunha-se de um jurista, Frederico Vergueiro Steidel, de um 
engenheiro, Rodolfo S. Tiago e de um médico, Arnaldo Vieira 
de Carvalho. 

Tinha a histórica entidade. estranha a lutas aartidárias, como 
A 

principais objetivos: 
a) manter na Federação dos Estados a unidade nacional; 
b) contribuir para o desenvolvimento da instrução popular; 
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c) promover a educação cívica do povo; 
d) pugnar pela efetividade do voto; e 
e) concorrer para a eficácia da defesa Nacional. 
Nessa saudosa época, mestres e alunos formavam uma só 

comunhão espiritual. Daí, a Liga Nacionalista congregar a mo 
cidade das escolas de São Paulo, que lhe prestaram cooperação 
leal e eficiente. 

As atividades de tão patriótica associação, cumprindo reli- 
giosamente os seus estatutos, estampados na pouco conhecida obra 
de Antônio Sampaio Dória - O que o Cidadão deve Saber, des- 
graçadamente não alcançou a inteligência da situação política 
de 1925, que, atribuindo a recente Revolução de 1924 certa influên- 
cia recebida daquela entidade, nos acontecimentos, mandou tran- 
ca ia a sete chaves. 

Eis que Júlio de Mesquita Filho, já fazendo parte da redação 
de seu prestigioso jornal - "O Estado de São Paulo", faz estam- 
par nesse órgão uma série de estudos sob o titulo, A Crise Nacional, 
depois enfeixados em volume. 

Concluindo tais trabalhos, após profligar o advento dos maus 
costumes políticos a que estávamos sujeitos, prega a adoção pelo 
Brasil de ensino superior capaz de ombrear com os mais sólidos e 
perfeitos da Europa ocidental - ou seja, a criação de três univer- 
sidades, no centro, no sul e no norte. Mas não bastava, a seu ver, 
refazer a nossa cultura e o restabelecimento da disciplina na 
mentalidade do povo, sob a ação purificadora daqueles núcleos de 
meditação e estudos contribuindo para o desaparecimento dos vi- 
cios inumeráveis de nosso aparelhamento político-administrativo, 
oriundos na sua quase totalidade, da assustadora insuficiência 
cultural de nossos homens públicos. Para o saneamento exigido 
urgia ainda a adoção do voto secreto por aqueles dos Estados da 
União cujo desenvolvimento permitisse a sua prática. 

Eram idéias, estudos e atitudes de um moço que adentrava 
a maturidade. 

Jornaiista de pulso, já desaparecido o vulto impávido de seu 
Pai, de quem herdou todas as virtudes, transforma o órgão criado 
por F. Range1 Pestana nas duas maiores trincheiras jornalísticas 
do Partido Democrático e da Revolução de 1930. 

Embora já existisse nesse decurso de tempo, paralelamente, o 
Diário Nacional, órgão oficial daquela comunhão politica, deve-se 
ao prestígio de "O Estado" não só a formação do Partido Demo- 
crático, mas o ânimo, o estímulo para a luta empreendedora que 
foi tenaz e heróica. 

Assim aconteceu também na Revolução de 1930. 
Pouco depois, quando aquele tirano do sul, escolhido para a 

sua chefia, traiu São Paulo, doando-o a um grupo de militares 
inexperientes, é que Júlio desceu de seu jornal para a rua. fra- 
ternizando-se com os que conspiravam contra o famoso régulo. 
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Toma-se um de nossos condutores, sempre na vanguarda 
dos sucessos que precederam os acontecimentos de 9 de julho de 
1932. 

Jornalista, líder revolucionário e soldado, como se verá, daqui 
a pouco. 

Nos colossais comícios da praça pública, nos acontecimentos 
de 22 e 23 de maio, ele, sempre ele, destemerosamente, de braços 
dados aos seus companheiros que desejavam igualar-se com ele 
na bravura pessoal e moral. 

Foi um dos 27 fundadores da sociedade secreta a M .M. D. C., 
cujos serviços a causa já foram decantados em prosa e verso. Apro- 
veito a oportunidade para corrigir, mais uma vez, entre muitas: 
M.M.D. C. - é entidade feminina e não masculina, como se 
teima em repetir. Logo, deve-se dizer, como eu disse acima, a 
M.M.D.C.  

Deflagrada a Revolução Constitucion%lista, esse líder civil, a 
quem cabia a posição d a  retaguarda, marchou imediatamente para 
a frente dos combates, no setor do Vale do Paraíba, comandado 
pelo bravo Coronel Euclides de Figueiredo. 

Ali Júlio distinguiu-se, acompanhando Euclides nas suas arris- 
cadas performances guerreiras. 

Em oração pronunciada na Academia Paulista de Letras de- 
dicada a sua vida e obra, relatei incidentes em que ele enfrentou 
por vezes a morte. 

A derrota material de São Paulo, seguiram-se-lhe o encarcera- 
mento na Casa de Correção do Rio de Janeiro e o exílio na 
Europa. 

Tivemo-lo sempre como um paradigma de dignidade e altivez, 
despido de fatuidade. 

Homens como ele, mesmo no ostracismo e na adversidade 
política, podem prestar no estrangeiro, a Pátria distante que os 
desprezou, serviços inestimáveis. Valem muito mais que uma 
embaixada. 

Júlio, admirado e querido em Portugal, conquistou belo reno- 
me para o Brasil na intelectualidade daquele generoso povo. 

Naquele seio hospitaleiro, não era mais o guerreiro, mas o 
cavalheiro elegante de trato ameno, de notável inteligência, jor- 
nalista insígne, historiador e sociólogo adiantados, era um bra- 
sileiro de alto coturno que honrava de maneira distinta o seu 
país entregue a uma ditadura da pior espécie. 

De volta a São Paulo, já governado pelo preclaro Armando 
de Sales, seu cunhado e amigo, logra alcançar dele satisfaça-lhe 
o ideal de moço, pregado em A Crise Nacional, criando a nossa 
primeira e prestigiosa Universidade. 

Nada querendo, nem aceitando qualquer posição política, b r -  
na a seu jornal, "0 EGtado de São Paulo", dedicando-lhe, ainda que 
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sob a direção suprema de Plínio Barreto, grande parte de seu 
precioso tempo. - 

Não tardou a interromper o hiato constitucional o golpe po- 
litico monstruoso aue recriou o repimc ditatorial. disfarcado com - 
o rótulo de estadolnovo. 

Armando de Sales é detido e exilado. Júlio e outros demo- 
cratas sofrem a mesma pena. Daí a pouca, confisca-se o seu 
jornal, sob o pretexto fútil de atividades comunistas. 

O longo exílio permitiu-lhe uma revisão nos seus estudos de 
história e sociologia, e ele lança a publicidade o seu livro Ensaios 
Americanos. Escreve com muito acerto o seu prefaciador Plínio 
Barreto: "Não são em grande número, na imprensa nacional os 
idealistas genuínos. Por isso mesmo, porque nessa classe de espí- 
ritos superiores é que se encontram os inimigos irredutiveis das 
ditaduras materialistas, foi que o caudilhismo anacrónico, que 
tomou de assalto o Brasil expeliu Júlio da alta tribuna que ocupa- 
ra, com a maior dignidade, na imprensa brasileira. A ditadura não 
deu tento, porém, de que, lançado fora de uma tribuna, ele seria 
capaz de galgar outra. Foi o que aconteceu. Perdido o jornal, 
Júlio lançou-se ao livro". 

Mas cai o estado-novo pelas mãos das forças militares. Júlio, 
detido, ao regressar de longo segundo exílio, acaba reconquistan- 
do o dom divino da liberdade. Readquire "O Estado" e nele se 
instala até despedir-se da vida, que lhe deu desgostos e sofrimen- 
tos profundos, mas que lhe prodigalizou o reconforto, a ufania 
de conseguir elevar o seu jornal até a altura de um dos maiores 
e mais prestigiosos órgáou de imprensa do orbe terrestre. 

O velho poeta Alfredo de Musset pode estar certo no seu me- 
lancólico e céptico conceito. Entretanto, a morte de homens como 
Júlio de Mesquita Filho jamais será esquecida e seu nome não 
se apagará nunca de nossa Grande História. 

(Oração na S. P de H de Medicina) 



PEDRO DE TOLEDO 

Mário Savelli 

O Instituto Histórico e Geográfico, entidade custodial dos re 
gistros das glórias, dos sacrifícios e do labor infatigável de S. 
Paulo no constante bem servir a Pátria comum, integra-se, por 
estas palavras simples, mas profundamente sentidas, na homena- 
gem que a Metrópole estuante presta a aquele que, aclamado "Go- 
vernador Civil dos Paulistas", simbolizou, nos dias inesquecíveis 
de 32, o ideal pelo qual sempre lutaram e sempre lutarão os Povos 
que, sabendo, a seu tempo, impor seus direitos, conquistam o 
respeito da posteridade: o do império da Lei, da Justiça e da 
Ordem. 

Ao relembrar, de relance, neste instante alto de consagração, 
a figura serena, mas enérgica, amável, mas incisiva, de Pedro 
de Toledo, náo focalizarei na nobre personalidade: o jovem aboli- 
cionista e republicano; o jornalista vibrante; o parlamentar com- 
bativo; o advogado culto e perspicaz; o ocupante da poltrona 39 
da douta Academia Paulista de Letras; o Ministro da Agricultura 
que criou o Serviço de Proteção aos Índios, que, como ninguém 
em sua época, se preocupou com as condições sanithrias da Ama- 
d n i a  (hoje, o grande tema nacional) e que - numa antevisão do 
que seria em 1932 -, altivamente, demitiu-se quando esteve em 
jogo a autonomia de S. Paulo; o diplomata que, com relevo, re- 
presentou nosso Pais na  Roma Eterna, procurando restabelecer a 
corrente imigratória peninsular, tão útil ao Brasil; o Ministro Ple- 
nipotenciário na fidalga Espanha e, por fim, o responsável, em 
momento difícil, de nossa Legação na República Argentina. 

Em correspondência com a data que, hoje, emocionados evo- 
camos, detenhamo-nos na imagem de Pedro de Toledo, Chefe do 
Executivo Paulista a partir de 7 de março de 1932. Os primeiros 
dias de insulamento, ante justificada incompreensão dos paulistas, 
quando, com sua alma sensível e seu conhecimento dos senti- 
mentos humanos, procura reconquistar os coestadoanos, no anseio 
profundamente honesto de ser útil a terra martirizada que o vira 
nascer. Depois, contrariando um Secretariado inexpressivo, as 
divergências primeiras com os agentes da Ditadura, decorrentes 
das falsas promessas de liberdade de ação, e, enfim, o despertar 
heróico com S. Paulo: o primeiro grande comício, a 13 de maio, 
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quando se fez ouvir a palavra candente de Aureliano Leite; a 21 
de maio, a manifestacão em que Ibrahim Nobre consagrou-se "o 
tribuno de S. Paulo", para, nos Campos Elíseos, afirmar a Pedro 
de Toledo que "deveria vir a rua", para "com a gente de S. Paulo, 
reivindicar a "liberdade perdida". Ouvidas, em resposta, as expres- 
sões equilibradas do In te~entor ,  o "tribuno maior" conclamou 
o Povo a retornar aos seus lares, levando "a palavra de um homem 
honrado". E certo estava o imortal Ibrahim. Provaram-no os acon- 
tecimentos de 23 de maio (noite de holocausto dos três jovens da 
sigla para sempre inscrita no coração de S. Paulo: MMDC), evi- 
denciadores da estatura moral do ancião que passaria, como figura 
providencial, a conduzir o Estado bandeirante no momento zenital 
de lutas e sacrifícios. Depois, os dias incomparáveis das trin- 
cheiras; o amargor da derrota aparente; o manifesto de 2 de outu- 
bro que, virilmente, diz: "O Governo instituído pelo Povo Paulis- 
ta encerra seu ciclo histórico. Antes, porém, que se lhe extinga 
a vigência, afirma que cumpriu seu dever". 

E é em homenagem ao Chefe de todos os Paulistas, esse Ci- 
dadão simples e reto que saberia com o estoicismo dos verda- 
deiros patriotas sofrer a vigília da Ilha do Rijo e, depois, a me- 
lancolia do exílio em Lisboa "no pequeno apartamento do Hotel 
Europa, com as janelas abertas para o monumento de Camões", 
que descerramos esta placa, afixada no Pátio do Colégio - a 
acrópole cívico-sentimental e o local de nascença de Piratininga 
dos horizontes desmesurados. 

A posteridade este marco de gratidão relembrará, como exem- 
plo e estímulo, o Cidadão encanecido que, com a serenidade dos 
justos, a simplicidade dos grandes e a sinceridade dos iluminados, 
soube comandar S. Paulo num instante inexcedível em sua tra- 
jetória de imutável devoção a Pátria, através do trabalho diuturno 
e honesto - a lição que hoje floresce na arrancada que Governo 
e Povo, reciprocamente respeitando-se, empreenderam, rumo a 
um altíssimo amanhã, para o qual, soberanamente, soubemos esco- 
lher o caminho melhor, atentos a recomendação contida no Re- 
latório que Pedro de Toledo, como Ministro da Agricultura, apre- 
sentou, no remoto 1913: 

". . . a extensão do Pais e seus múltiplos recursos naturais, 
o mal-estar das classes laboriosas, não podem deixar de preocupar 
a atenção do Governo da República no sentido de minorar, sem 
sair da esfera constitucional, essas dificuldades, ouvindo-lhes os 
justos reclamos". 

Esta inscrição mural relembra, pois, um homem que digni- 
ficou o seu tempo, mas, mais do que isso, antecipau-se ao seu 
tempo: Pedro de Toledo, a quem o Instituto Histórico e Geográ- 
fico, falando pelas tradições de S. Paulo, reverencia. 

(Oração no Pátio do Colégio) 
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DISCURSO DE POSSE 

Dom Paulo Evarista Arns 

No momento de ser apontado meu nome para tão egrégio So- 
dalicio, que não apenas guarda com desvelo a história do passado, 
mas participa, pela projeção de tão altas personalidades, da his- 
tória do presente, lembrei-me de que a escolha recaira mais sobre 
o Arcebispo da grande Metrópole do que sobre o humilde histo- 
riador que desde os anos de 1940 vem pesquisando, por vezes pu- 
blicando, outras, ensinando as grandes idéias que nos foram le- 
gadas pelo passado. 

A obra monumental "A Igreja na História de São Paulo", ela- 
borada por Membro deste Instituto, confrade e amigo, Mons. Paulo 
Floréncio da Silveira Camargo, sob o alto patrocínio do Instituto 
Paulista de História e Arte Religiosa, bastaria para provar que o 
Arcebispo da Igreja de São Paulo, ao assumir o cargo, se torna 
responsável pela guarda de idéias e ideais, como também de mo- 
numentos, documentos e outros valores cristãos e humanos do pas- 
sado, e, ao mesmo tempo assume o dever - grave entre todos - 
de alimentar e documentar a História de hoje. 

Numa destas suas instituições geniais, exclamava Péguy: "Se 
é difícil escrever a História do passado, por falta absoluta de do- 
cumentos que cubram toda a atividade humana, é igualmente di- 
fícil ser justo para com a História contemporânea, pela própria 
abundância dos documentos e ausência de critérios definitivos." 

Houve tempos em que apenas as guerras e revoluções eram 
objeto de pesquisa, e apenas reis, príncipes ou soberanos imagina- 
vam fazer História. Hoje, concordamos todos em afirmar que a 
História da Humanidade deve escrever-se ã base de documentos 
que testemunhem de paz, cultura, e evolução global das Comuni- 
dades. Assim, a História se transformará, de fato, em Mestra da 
Humanidade. Assim, igualmente, a Igreja ajudará a construir e a 
manter as pilastras da História, velando pela Justiça, Verdade, Paz 
e Fraternidade. 

Ao agradecer, pois, aos meus pares a indicacão e a eleição, 
justifico o ato pela escolha de alguém que é responsável por todo o 
passado por ser Arcebispo, e de alguém que assume o presente, 
porque se tornou, sem mérito embora, centro de unidade da Histó- 
ria da Igreja de hoje em São Paulo. Mas uno, desde já, ao agra- 
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decimento, o pedido a todos os Membros do Instituto e aos amigos 
aqui presentes: ajudem-nos a conservar tudo o que diz respeito à 
História de ontem e de hoje, para que as novas gerações, ainda in- 
diferentes ao que "aconteceu", saibam assumir a tarefa de levar a 
História a acontecimentos melhores. 

Nesta hora, exatamente nesta hora, estamos vivamente empe- 
nhados em conservar e restaurar os preciosíssimos arquivos da Mi- 
tra Diocesana, e acarinhamos o projeto de criar com eles um Ins- 
tituto que facilite a sua complementação e o manuseio de todas 
essas preciosidades por historiadores; esperamos, igualmente, poder 
conservar os monumentos arquitetônicos, nosso acervo de escultura 
e pintura, para completar, assim, a ação iniciada por nosso prede- 
cessor, com a criação do Museu de Arte Sacra, tão bem instalado 
no Mosteiro da Luz. Faremos mais, com a colaboração de todos. 
Há menos de uma semana reunimos representantes da Arte Sacra, 
para promovermos a Comissão Arquidiocesana encarregada da Ar- 
quitetura, da Música Sacra e da Liturgia, para que assim o pre- 
sente não se caracterize como simples era de transição, mas como 
época de estudos, pesquisas e realizações que interpretem o nosso 
tempo e utilizem novos recursos para a expressão dos anseios e das 
capacidades dos artistas e do Povo Paulista. 

Escolha do Patrono 

Não estranhareis, por isso, que minha escolha para Patrono 
neste Instituto tenha recaído sobre a personalidade, por tantos tí- 
tulos, surpreendente de D. Antonio Joaquim de Mello, primeiro 
Bispo brasileiro no sólio paulistano, idealizador e construtor de um 
monumento de cultura, fé e coragem, destinado a ser o primeiro 
Seminário Episcopal de São Paulo. 

Traços biográficos e momentos históricos 

Permitam-me recordar, em rápidos traços, a vida e a perso- 
nalidade deste nosso primeiro Bispo nascido em São Paulo. Não se 
realizará assim a profecia de D. Silvério Gomes Pimenta, literato, 
artista e santo também ele: "Previa, porém, com dor, que o tempo 
iria desfazendo na memória deste Apóstolo, e que dele, depois de 
alguns anos, restaria apenas um conhecimento vago, um vulto con- 
fuso, que nos não permitiria distinguir-lhe as feições, se mão hábil 
não se encarregasse de transmitir ao futuro o retrato moral desse 
homem singular, ufania de todos os brasileiros." (1) 

O Cônego Ezequias, que abre a biografia do 6." Bispo de São 
Paulo com esta carta, chega a comparar D. Antonio ao Pe. An- 
- 

1 .  Carta ao Côn. Ezequias Galváo de Fontoura, em «Vida do Exmo. e 
Iievmo. Sr. D. Antonio Joquim de Meiio, Esc. Typ. Salesiana. S. Paulo, 1898. 
p&gs. 3-4. 
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chieta: "Se Anchieta é denominado o ínclito Fundador de São Pau- 
lo, D. Antonio de Mello também é chamado o Apóstolo de São Paulo, 
pela fundação da primeira casa de educação clerical desta Diocese, 
o Seminário Episcopal, e por suas peregrinações evangélicas." (2) 

Para não sermos prolixo, iremos indicar apenas algumas datas 
e recordar alguns eventos, para nos concentrarmos sobre a perso- 
nalidade e o sentido de sua obra. 

Datas fundamentais talvez fossem as seguintes: 29 de setem- 
bro de 1791 -nascimento na cidade de Itu, ou, como dizem os his- 
toriadores, na "Roma Paulistana", "sempre notável desde os seus 
princípios, pelos sentimentos religiosos de seus habitantes e pelo 
esplendor de suas solenidades." (1) 

Por muitos motivos, o próprio D. Antonio de Mello contribuiu 
para que a sua cidade natal fosse chamada "fidelissima" (2).  De 
fato, Itu não apenas se imprimiu, com seus monumentos, sua vida 
religiosa e cívica, na mente de D. Antonio, mas deu-ihe apoio es- 
pontâneo e fiel nas horas mais difíceis, merecendo assim ser o ce- 
nário das últimas realizações e do próprio trânsito do Bispo desta 
Terra a Eternidade. (3)  

Minas, Província que naquele tempo também estava em parte 
sob a jurisdição dos Bispos de São Paulo, acolheu, em 1798, os pais 
de D. Antonio Joaquim de Mello, que foram morar em Vila Rica - 
hoje Ouro Preto -, ex-Capital de Minas Gerais. Lá, aos 8 anos, o 
menino iria assentar praça e encetar o estudo das primeiras letras. 
Com 12 anos, afinal, ainda em Minas Gerais, seria ele inscrito no 
quartel para continuar a vida militar. 

Mas, caberia novamente a Itu ser testemunha das grandes 
resoluçóes de Antonio Joaquim de Mello. Na hora da baixa do 
quartel, porque não se acostumara à vida militar, procurou o 
grande objetivo de sua vida. A revelação teve lugar num dia de 
Natal. Assim como o grande poeta francês Paul Claudel diz ter 
nascido para a vida e para a arte no dia do nascimento de Jesus, 
o jovem Antonio de Mello seria vocacionado para a vida e os des- 
tinos de São Paulo na Igreja do Carmo, em 25 de dezembro de 1810. 
Foi a fé e a amizade que decidiram a vocação de Antonio. Durante 
o canto do "Agnus Dei", ou mais exatamente na hora do abraço da 
paz da Missa de Natal, toma êle a resolucão inabalável de ser sa- 

2 .  Ibid. páp. 10. . - 
1.  A esta altura, talvez fosse interessante relembrar a informação de 

Mons. Paulo Florêncio: em 28-12-1819, o Conselheiro Antonio Rodrigues Ve- 
loso de Oliveira apresenta informa~ões ao Imperador. para servir de base 
à divisão do Brasil em sete Províncias eclesiásticas ou Metrópoles Arquiepis- 
copais e 26 Bispados. São Paulo iri? ser, nesta info;mação que não passa11 
a nrnieto iior rnrrnes econômicas sede de uma d e s w  sete Províncias. tendo . . r . . d - . . r  ~- .--- ~~ - - ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~, 

rorno siifrarâneas Itu. e na futura ~rnvincia do Parana, Curitiba e Paranapua. ..-... 
al6m das sedes distantes de Goiás e Cuiabá 

2 .  Cf. «A Repiibiican, Itu, 18-10-1906. 
3 .  15 de fevereiro de 1861. 
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cerdote. Não admira, pois, que a liturgia e a formação humana 
inspirada na fé e na amizade se fixem como normas para toda a 
vida do futuro Antístete. 

Dois anos serão o suficiente para prestar os exames de latim, 
retórica e filosofia nesta Capital, e receber as ordens até o diaco- 
nato. E não havia ainda completado o 4." ano de estudos especia- 
lizado~ em São Paulo, quando se submeteu aos exames de Teologia 
dogmática e moral para receber a Ordem de Presbítero das mãos 
de D. Mateus de Abreu Pereira, 4.9ispo de São Paulo. 

Transcorre o ano de 1814. Período decisivo de nossa História 
Pátria. Talvez fosse bom recordar que enquanto o futuro Bispo 
D. Antonio era soldado em Minas, chegava ao Brasil D. João VI de 
Portugal (1808); que a curiosidade do pequeno militar era pro- 
gressivamente estimulada pela fundação da Escola Militar, da Es- 
cola de Medicina, pela abertura dos portos ao comércio mundial. 
Como sacerdote, iria ele presenciar a elevação do Brasil a Reino 
(1815), a aclamação de D. João V I  como Rei de Portugal, Brasil e 
Algarves (1818) ; iria sobretudo vibrar com a proclamação da In- 
dependência do Brasil, a cuja Constituição prestaria em 1824 o 
seguinte juramento: "Juro, aos Santos Evangelhos, obedecer e ser 
fiel à Constituição Política da Nação Brasileira, a todas as suas 
leis, e ao Imperador constitucional, defensor perpétuo do Brasil, 
Pedro I". 

Mas poderíamos recordar, igualmente, que poucas cidades co- 
mo Itu preparavam a verdadeira independência e o progresso glo- 
bal da Nação brasileira. Foi ela a primeira cidade, em toda a Pro- 
víncia, a ter máquinas perfeitíssimas de tecer e de fbricar papel, 
agricultura desenvolvida e possibilidades de formação. Mais im- 
portante ainda para o Pe. Antonio, o fato de encontrarem-se em 
Itu, Presbíteros como o Pe. Jesuíno do Monte Carmelo, Feijó e 
outros, que se reuniam continuamente para aprofundarem os estu- 
dos eclesiástico e se animarem a uma disciplina e ascese rigorosa 
de que testemunham ainda hoje os corredores que ladeiam a belís- 
sima capela do Patrocínio. 

Como conclusão lógica destes fatos, o Pe. Antonio Joaquim de 
Mello iria dedicar-se, em Itu, ao ensino e à pregação. Quando de 
lá se retira, será ainda para fundar um colégio no lugar depois 
chamado Rio das Pedras, entre Piracicaba, Capivari e Tieté. Deste 
Colégio, do "sertão" - como dizem os cronistas - foi Diretor e 
Professor por sete anos. Apenas por curto espaço de tempo assu- 
miu um paroquiato que lhe terá sido utilíssimo num futuro encon- 
tro com os Vigários, durante as celebérrimas e importantíssimas 
visitas pastorais. 

O decreto imperial de sua nomeação para Bispo da Diocese de 
São Paulo e sucessor de D. Manuel Gonçalves de Andrade foi pro- 
mulgado em 5 de maio de 1851, quando o Pe. Antonio iria com- 
pletar 60 anos, e quando era membro da Ordem Terceira Francis- 
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cana, e começava a interessar-se em morar mais próximo à Igreja 
destinada a acolher seus restos mortais, para facilitar o trajeto 
do cortejo fúnebre (1). 

Chegou a hora de nos inspirarmos na personalidade de D. An- 
tonio Joaquim: 

Personalidade 

1. Cultura - A Bula de nomeação para o Bispo dispensava 
expressamente o Doutorado, exigido, conforme o Documento, pelas 
Constituiçõrs e Ordenações apostólicas. De fato, Dom Antonio não 
era Doutor, mas passara 38 anos em continuadas leituras, e ano- 
tara os 969 volumes de sua biblioteca clássica, arrematada, no Rio 
de Janeiro, na  época da Sagraçáo Episcopal. 

Mons. Ezequias Galvão de Fontoura chega a acrescentar: "Em 
viagem, em seu gabinete, ou no leito de dor, o livro era o seu in 
dispensável companheiro". (1) 

De fato, tornara-se, desde os seus eçtudos de latim, um amante 
apaixonado dos livros. A Crônica das Irmãs de São José encon- 
trou uma forma clássica de exprimi-lo: "Et c'est ainsi, dans le si- 
lence, l'étude et prière que s'écoulait Ia vie de P. Antonio Joaquim 
de Mello. I1 se préparait sans le savoir, a la mission que Dieu lui 
destinait" (2). 

Apesar de tão bem sonante louvor eni Iíilgua gálica, seus ini- 
migos tentaram apresentá-lo como "Bispo Caipira". 

D. Antonio nutria propósitos bem mais elevados do que os seus 
difamadores: "Meus irmãos, nós sucumbiríamos antes que conse- 
guíssemos enumerar quanto o Bispo deve às suas ovelhas: propa- 
gar a paz; procurar que entre vós haja um mesmo coração, evi- 
tando que apareçam contenções, emulações, animosidades e dissen- 
ções. . . " (3) .  

Jamais ostentou os méritos de sábio e orador. Nunca lembrou 
aos outros que fora professor e mestre durante a vida inteira. Só 

1. xRepúblican, 29-3-1914 pág. 2 lembra que D. Antonio já fazia parte 
do ano. compromissal de 1818 a 1819. junto com dez outros sacerdotes a i  
residentes. Convém lembrar que, mesmo morrendo como Bispo, tenha encon- 
trado o primeiro repouso na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, e 
que a lápide desta sepultura, conforme noticia o jornal «República» de 15 
de março de 1914, pág. 3. foi encontrada numa casa da Rua da Misericórdia, 
nesta data. sendo até agora impossível localizá-la. 

Aqui mesmo gostaríamos de testemunhar nossos agradecimentos ao Sr. 
Newton Camargo Costa, grande pesquisador da História e residente em Itii, 
que nos permitiu confirmar uma série de dados e vislumbrar novas possibili- 
dades de pesquisa. 

1. Vida de D. Antônio Joaquim de nlello, pág. 30. 
2. Chroniques de Ia. Congrhgation des Soeurs de St. Joseph de Chambéry, 

l . X U ,  pág. 28. 
3 .  Fontoura, Vi& de D. Antõnio Joaquim de DleUO, pág. 62 
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por outrem nos chegará a informação de que em 1840 se dirigira ao 
Caraça, o mais célebre educandário daquele tempo, para fazer do 
ensino e da evangelização o sentido da vida. Verdade, que ao en- 
sino e a evangelizaçáo deseja unir profunda vida espiritual, hesi- 
tando entre ser lazarista ou cartuxo. Não foi nem um nem outro, 
mas Bispo. Além de sábio, um dos maiores incentivadores do en- 
sino no Brasil, chamando da longínqua França as Irmãs de São 
José para abrirem o depois célebre Instituto de Educação para 
Moças junto a Capela do Patrocínio. Mais do que isso, abrindo em 
favor do Clero e da Juventude masculina católica o Instituto ligado 
ao Seminário Episcopal que continua, até hoje, com o nome de 
Colégio Arquidiocesano a missão que lhe foi confiada pelo primeiro 
Bispo brasileiro no Sólio de São Paulo. 

Antes, porém, de pensar nos dois educandários - um para 
moças, outro para meninos - concentrara todos os esforços na edi- 
ficaçáo do Seminário Episcopal, inaugurado a 9 de novembro de 
1856, e na sua organização interna. Disto dão prova as 19 cadei- 
ras, responsabilizadas pelo ensino global desde as primeiras letras, 
passando pelo latim, francês, inglês, física, até a filosofia, teolo- 
gia dogmáitca e música. 

2 .  Simplicidade - Todos os retratos de D. Antonio Joaquim, 
que até o momento pudemos analisar, no-lo apresentam com traços 
austeros e rígidos e solene imponência. Enérgico era mesmo. Che- 
gou a enfrentar o poderoso Cabido Metropolitano, não evitando que 
certas desavenças viessem a tornar-se públicas. 

No entanto, para aproximar-nos da verdade, tentemos apro- 
ximar-nos da própria pessoa, através de testemunhos contemporâ- 
neos: primeiro, do Pe. João Paulo Xavier, e o outro novamente das 
Irmãs de São José. 

"Não obstante mesmo sua energia em emitir decididamente 
suas opiniões, sem servir-se de expressões equívocas, ou torneios de 
palavras, quando a convicção de sua consciência lhe não permitia 
concordar com outras opiniões, contudo dadivoso, afável. jovial e 
caridoso no trato, ele era o centro de não pequeno círculo de sa- 
cerdotes, de seculares, de parentes e amigos, que muito se compra- 
ziam em sua companhia" (1). 

As Irmãs, sempre mais informadas do que os Padres, apresen- 
tam provas do que afirmam: "Uma simples cama de madeira, 
coberta de chita desgastada, rede suspensa ao lado, uma mesa ve 
lha carunchada, um armário em mau estado, compunham os mó- 
veis do quarto. Sua sala de jantar não apresentava maior elegãn- 
cia; em sua cozinha, nada dos confortos europeus, dos quais nosso 
santo Bispo não faz a menor idéia. Sua alimentação é a das pes- 
soas mais modestas do país: um pouco de carne seca, arroz e feijão 

1. Pe. J. P. Xavier, O r a ~ ã o  Fúnebre. 
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com farinha de miiho, em lugar de pão; tal é o cardápio de cada 
dia, sem alteração alguma, conforme o costume." 

E as Irmãs não iriam certamente ocultar à Madre Geral como 
sabiam edificar-se: 

"6 minha Madre, quanto ficamos emocionadas ao ver este ve- 
nerável ancião com grande chapéu de palha sobre a cabeça bran- 
ca, grosseiros tamancos nos pés, fazendo-nos a honra de mostrar 
sua chácara, sua plantação de laranjas, seu pequeno jardim, que 
ele cultiva para se repousar na acúmulo de trabalhos" (2) 

3 .  Dinamismo pastoral - Este homem tão simples percorre 
as Paróquias de todo o Estado de São Paulo e Sul de Minas a ca- 
valo e a pé, pedindo,,por diversas vezes naspastorais que anunciam 
as visitas, que os fieis consertem as estradas pelas quais nem a pé 
se podia transitar. Chegou a lugares em que jamais, na  História, 
haviam recebido visita de Bispo. D. Antonio teria um dia revelado 
a Madre Teodora Voiron que, em certa povoação sertaneja, notara 
a alegria esquisita e crescente do Vigário. A explosão canalizou-se 
afinal nestes termos: "Como estou contente! 2 a primeira vez que 
vejo um Bispo! "Quando D. Antonio lhe observou que devia ter 
visto o Bispo ao menos na hora em que lhe conferira as Ordens 
Sacras, o velhinho respondeu com ingenuidade: "Permita confessar, 
eu não recebi Ordem sacra alguma". Era um sacristão que fora 
feito Vigário pelo próprio Povo, depois de ter observado durante 
anos como se faziam as instrup5es e as cerimônias sacras" (3 ) .  

Já naquele tempo, D. Antonio tinha aue sublinhar, nos sertões 
e nas cidades, a meta pastorzl que ainda em 1972 apontamos como 
anterior a todas as demais metas: "A vós, pais de família, pedimos 
agora que nos ajudeis eficazmente. . . vós sois como Bispos em vos- 
sas casas.. . esforçai-vos para que vossos filhos aprendam de vós 
a doutrina. . . " 

Depois de organizar o Seminário Episcopal e dotá-lo de bons 
diretores e professores; depois de levar os sacerdotes à vida de pie- 
dade, disciplina e estudos, D Antonio cuidou dos agentes de pas- 
toral em todos os campos. Não temos prova alguma de que conse- 
guisse reanimar os cinco mosteiros beneditinos existentes em sua 
Diocese, nem tão pouco os quatro conventos carmelitas e os cinco 
franciscanos. Aliás, todos reunidos não contavam mais que 19 
membros no ano de 1857. Foi-lhe difícil levar as carmelitas, o 
Mosteiro da Luz e as Clarissas de Sorocaba - únicos mosteiros da- 
quela época - à sua verdadeira finalidade. Iria recomeçar tudo 
pelas bases. E teve a grande alegria de ainda poucos meses antes 
de sua morte, ordenar os 15 primeiros Padres de seu seminário e 
ae colher os belíssimos frutos do ensino dos dois grandes institutos 

2.  Mons. Paulo Florêncio da S. Camargo, uA Igreja. na Hist. de S. P.n 
vol. VII, pág. 284. 

3 .  m. pag. zsi. 
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que abrira. Assim, repetia ele a expressão do velho Simeão "agora 
podeis deixar o vosso servo ir em paz". 

A fidelíssima cidade de I tu o acolheu para os instantes supre- 
mos da existência. As 14 paróquias da Província de São Paulo, as 
20 do Paraná e as 28 de Minas Gerais, que constituíam a Diocese 
de Sáo Paulo, receberam, com sofreguidão sempre de novo ates- 
tada, a semente sadia e generosa de suas pregações, cartas pasto- 
rais. catecismo e virtudes. 

Sócio-correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do 
Brasil desde 1841, conde, por nomeação do Papa Pio IX a 28 de 
abril de 1857, Bispo por graça de Deus e mercê da Sé Apostólica, 
D. Antonio Joaquim de Mel10 será sempre o Apóstolo de São Paulo, 
animador das forças vivas da hora e semeador divino do Reino de 
Deus que está para chegar. Não poderá cair em esquecimento, 
porque São Paulo lhe continuará fiel e este Instituto Histórico e 
Geográfico cultiva a memória de todos os que construíram a nossa 
civilização e nos legaram o dom, entre todos precioso, da fé. 



1)ISCURSO DE POSSE 

General Henrique G. Muller 

Tendo merecido a honrosa investidura de sócio honorário 
deste insigne Sodalicio, quero confessar a V. Excia., Sr. Presidente 
e aos nobres confrades, minha imensa gratidão por me terem pro- 
porcionado a ventura de integrar o Quadro Social deste Instituto 
pela. emoção deste momento memorável de minha vida. Na ver- 
dade é compreensível meu orgulho pelo convívio que terei com os 
valores exponenciais de nossa cultura, que engrandecem São Paulo 
e projetam muito alto o nome do Brasil. S. Paulo em todas as 
grandes causas tem sido vanguardeiro, a partir de Anchieta, fun- 
dador da cidade, que se constituiu na força aglutinadora de nossa 
população indígena, tendo só ele trazido para a civilização e vida 
cristã, em Piratininga, mais de 20.000 desses primitivos habitan- 
tes desta prodigiosa cidade. Aqui foi o berço de nossa vigorosa 
fé cristã, de nossa Arte: de nossas Letras, de nossa Oratória, de 
nossa Poesia e Teatro. Também nossa Aviação teve aqui seu berço 
e nossa dança genuína, o cateretê, é o ritmo original que herda- 
mos de nossos avós tupis; aqui o Brasil começou a se povoar com 
uma nova estirpe de gente: pela força genetriz de Ramalho; aqui 
nosso território se dilatou pela dedicação e intrepidez dos grandes 
missionários e Bandeirantes; aqui o território palmilhado por eles 
passou a ser nosso pela tese do grande santista Alexandre de Gus- 
mão, pai da Diplomacia Brasileira e aquele que implantou a po- 
lítica da Boa-Vizinhança, prescrevendo que os conflitos entre as 
Metrópoles não deviam refletir-se sobre as colônias do Novo Mun- 
do; aqui nossa Independência se firmou nas margens do Ipiranga 
e a mancha negra da escravidão encontrou o remédio nas sábias 
receitas de Nicolau de Campos Vergueiro. O Manifesto de I tu 
foi a estrada que nos conduziu a República, e aqui, a Ditadura de 
30, não resistiu ao 9 de Julho e se hoje o Brasil marcha com 
passo firme, para a plenitude do desenvolvimento, reconhece em 
Mr. BilIings aqueIe semeador fabuloso, que plantou a mais impres- 
sionante floresta de torres de transmissão da América Latina. E 
assim, pouco a pouco, fomos tomando conta de nosso território 
até atingirmos o auspicioso estágio atual. 

Permitam-me que nesta oportunidade destaque dentre a atual 
multidão de homens progressistas e varonis que trabalha pelo 
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progresso de S .  Paulo e faz a grandeza do Brasil, o nome do pro- 
vável maior capitão de indústria aqui radicado, que alcançou im- 
pressionante vitória em prol de nosso desenvolvimento, em segui- 
da aos lances da mais pungente dramaticidade". Refiro-me a 
quem implantou aqui a indústria do alumínio; do homem que 
sofreu incrível sabotagem do Trust mundial, que obstou a vinda 
da usina que encomendara e, mais tarde, procurou impedir o fun- 
cionamento de outra usina já em nossa terra, que esse homem obsti- 
nado comprara adquirindo peças esparsas em vários países, ilu- 
dindo, desse modo, o terrível Trust, que não se deu por vencido, 
e, por todos os meios e modos sonegou a técnica, o crédito a 
mão-de-obra e os indispensáveis produtos básicos. Esse homem 
rico, que seis meses a fio buscou a corrida do alumínio, só encon- 
trou desengano, chegando a penúria extrema, porque o capital 
social se exauriu e os novos recursos caiam num sorvedouro im- 
placável. Nada, porém, abalou o ânimo desse homem de tenaci- 
dade heróica e, um dia, a usinagem deu certo, correu o alumínio! 
São Paulo como todos, no Brasil, se beneficiaram com isso, porque 
o Estado começou a produzir desde as lâminas delgadas protetoras 
dos alimentos, até os pistões para todos os veículos e cabos de 
alta tensão, que transportam a energia elétrica que aqui movi- 
menta o mais portentoso parque industrial da América Latina. 
Esse paulista honorário e autêntico herói - José Ermírio de Morais 
- recebe por esta forma o preito de gratidão que, a meu ver, 
tardava, assim como tarda, ainda elevar esse outro José (de Anchie- 
ta) o Patrono da Educação e Cultura, com seu dia comemorativo 
- o 9 de junho - tal como ocorre com os Patronos das Forças 
Militares. 

Neste momento de inefável desvanecimento e compreensível 
orgulho, quero agradecer haverdes concedido a honra de dar-me 
por Patrono aquele grande santista Alexandre de Gusmão - que, 
pela dedicação e inteligência alargou ao máximo nosso território; 
honrou sobremodo nossa Diplomacia e concorreu de maneira defi- 
nitiva para implantação do espírito de concórdia entre os povos 
da América. Nos restantes dias de minha existência espero exal- 
tá-lo sempre, assim como desejo servir a este augusto Sodalicio, 
nos limites de minhas possibilidades. 

Senhor Presidente, ilustres confrades - Minha imensa gra- 
tidão. 



DISCURSO DE POSSE 

Newton Carneiro 

Senhores: 

Sábios os fundadores desta casa com a determinação de que os 
iniciados se colocassem sob o patronato subjetivo de um associado 
antigo, como dupla maneira de assegurar-se integraçáo mais sólida 
e manter-se viva a memória dos coevos sobre a sua contribuição 
para a grandeza de S. Paulo e do país. 

E vos confesso que me senti feliz ao ver confirmado o nome 
que escolhera. Coincidência curiosa tornaria essa escolha, poucos 
dias depois, ainda mais significativa. Z que, também em 1969, fui 
eleito para a cadeira n." 18 da Academia Paranaense de Letras, cujo 
primeiro titular foi exatamente o Dr. Moysés Marcondes de Oliveira 
e Sá, o meu patrono neste tradicional sodalicio. 

Mal saia da adolescência quando caiu-me nas mãos "Pai e 
Patrono", o livro que imortalizaria o meu padrinho simbólico de 
hoje. Dele disse Tristáo de Ataide "que era uma pequena Biblia de 
brasileirismo que deveria ser dada em leitura nas escolas"; Jack- 
son de Figueiredo, que "era único em nossa História literária e ne- 
nhum como ele apresentava da família brasileira o tipo cristão, 
aquele que era preciso não deixar morrer"; Augusto Frederico Sch- 
midt, "que sua leitura lhe fizera sentir saudade do Brasil"; e Afon- 
so Pena Junior vira entre o biografado e o seu pai, sexto Presiden- 
te da República, muitos e muitos "traços de parecença moral". 

A simples iniciativa do livro já identifica o autor. Poderia tê-lo 
redigido e publicado muito antes. Sobravam-lhe razões. Seu pai 
fora o homem mais discutido em toda a provincia paranaense em 
seus primeiros decênios de vida autônoma. 

Integrara como deputado provincial, aos 27 anos, a la. legis- 
latura da nova unidade cujo governo vinha de ser instalado pelo 
Conselheiro Zacarias de Góis e Vasconcelos. Ocupou cargos na ad- 
ministração regional, foi deputado geral várias vezes, vice-Presi- 
dente da C%mara dos Deputados, ministro da Agricultura no Ga- 
binete de 31 de agosto de 1864, vice-presidente da sua Província 
com exercício interino em 78, 79 e 82. Finalmente, Presidente do 
Paraná em 1889, o último dos seus chefes de executivo durante o 
Império. 

Foi o chefe supremo do partido liberal na Província. 
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As peculiaridades da velha estrutura política paranaense, com 
o território dividido em dois hemisférios perfeitamente definidos: 
o lit,orâneo dominado pela economia comercial, o planaltino vin- 
culado a pecuária. O primeiro mais atraido pelo Rio de Janeiro e o 
nort,e pelo mar. O segundo sujeito a ação centripeta de S. Paulo 
e do Rio Grande pelo tropeirismo. 

Essa realidade conduziria, naturalmente, a uma profunda di- 
visão politica que a escolha de Curitiba como capital acirrada. O 
mundo litorâneo seria preferencialmente conservador. Os núcleos 
ao planalto se congregariam, sobretudo, no partido liberal. 

No comando da influente facção era esperável que o Conse- 
lheiro Jesuino Marcondes motivasse indisposições, inspirasse mal- 
querenças e, por fim, fosse alvo de ativa e maldosa maledicência. 

Moysês Marcondes, que acompanhou o progenitor em todas 
suas atividades, mantida entre ambos a "alma aberta, na mais sin- 
cera, completa e enternecida das confianças" (segundo o diz no 
prefacio do livro), sofreu talvez mais do que o próprio Conselhei- 
ro as acutiladas dessa repetida ação vituperina. 

E documentou-se. Colecionou carta por carta; bilhete por bi- 
lhete; titulo por título; jornal por jornal. 

Não para refutar os adversários do Pai, mas para pintar-lhe o 
retrato verdadeiro, natural, humano. 

Teria que esperar vinte anos. . . 
Aguardava a oportunidade correta, certa, normal, com edifi- 

cante humildade, e esta lhe veio ao ser eleito para a cadeira n." 18 
da Academia Paraense de Letras, que tinha como patrono Jesuino 
Marcondes. 

Os longos anos de espera já haviam começado a inquietá-lo, 
como o confessa na introdução do livro. 

E é ao cumprir o dever acadêmico. já entrado na provectude, 
que Moysés Marcondes salda divida assumida consigo mesmo e 
com a memória do pai quarenta anos antes!. . . 

O seu elogio é exaltação discreta, objetiva, inteligente, quase 
poética. Em suas trezentas e muitas páginas não se encontra uma 
única recriminação, um queixume, siquer um lamento. 

Para eximir-se da "mácula da suspeição" nâo encontra melhor 
escudo que a consciência da responsabilidade da sua tarefa, pois 
estaria fazendo história contemporânea imunizando-se, tanto quan- 
to possível, Ge personalismo. 

Disse destacado teórico da nossa história que se impõe no Bra- 
sil o revisionismo biográfico "mesmo que a injustiça por vezes pre- 
domine sobre a apologia, o reverso sobre o verso, para que se limpe 
a história dos mitos que a desnaturam". 

Discreta e humildemente não fez outra coisa Moysés Marcon- 
des em "Pai e Patrono". 
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Mas não foi para desfazer um mito que se preparou durante 
tantos anos, e sim para traçar do pai o retrato que faltava. Para 
substrtuir o escorço quase caricatura1 resultante do facciosismo po- 
lítico pela imagem correta, enxuta e transparente a emergir de 
uma documentação devotadamente entesourada. 

Não obstante o seu empenho em manter um neutralismo im- 
possível, pois como o afirmou Gerhard Ritter "é uma ilusão acre- 
ditar que o historiador possa contar a história sem assumir a po- 
siçào que o guiará na escolha do material", não se evadindo da 
funcáo julgadora quem fizer história, Moysés Marcondes foi deci- 
didamente menos parcial que Joaquim Nabuco, que Alcântara Ma- 
chado, que Hélio Lobo ou que o próprio Afonso Arinos em seu re- 
cente e paradigmático "Um Estadista da República". 

Poder-se-ia dizer que seguira o vigoroso apelo de Marc Bloch: 
"Robespierristas, anti-robespierristas, por favor! Dizei-nos simples- 
mente quem foi Robespierre." 

E a tarefa obsessiva de biografar honestamente, minuciosa- 
mente, metodicamente, abriu-lhe novos horizontes especulativos. 
Envolveram-no os ponderáveis atrativos estéticos que a história 
oferece e que lhe são únicos. A tal ponto que o fariam relegar a 
produção poética, que fora o grande enlevo da sua maturidade. 

Dai o excepcional esforco de pesquisa a que se dedica em terra 
portuguesa aonde fora exercer temporaria atividade comercial. 

Essa a razão do seu esplêndido livro "Documentos para a His- 
tória do Paraná", que seria o primeiro de uma serie, infelizmente 
interrompida pela morte. 

Nele inseriu o que de essencial encontrara no Arquivo Ultra- 
marino, sobretudo os provimentos do ouvidor Pardinho relativos a 
correição de Paranaguá, realizada em 1721. Documento em que o 
operoso magistrado relata episódios vividos em S. Francisco, Des- 
terro, Laguna e Curitiba durante a sua funcional visita. As plan- 
tas para a edificacão da cadeia e casas do Conselho da Vila de Pa- 
ranaguá, os mais antigos documentos da iconografia paranaense. O 
mapa da baía de Paranaguá, chamado de Eleodoro Ebano, datado 
de 1653, a mais antiga representação cartográfica de território do 
Paraná de hoje. 

Moysés Marcondes tornou-se, dessa maneira, o revelador da 
mais antiga expressão imaginária e do primeiro documento carto- 
gráfico do vizinho Estado. 

As conquistas intelectuais, os trabalhos literários, o ingresso 
em entidades prestigiosas como a Sociedade de Geografia de Lis- 
boa, a Academia Paranaense de Letras ou esta nobre casa; os car- 
gos públicos, nada trocaria Moysés Marcondes pela tranqüilidade 
e o bucolismo da vida rural, na pacatez da sua província. A vida 
que o destino lhe reservou constituiu uma quase frustração, o que 
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também aconteceu com Jesuino Marcondes e este o aponta em suas 
cartas até ao fim dos seus dias. 

Só saberia cantar o lirismo dos Campos Gerais quem se sub- 
metesse a sua pressão telúrica como ocorreu como Moysés Marcon- 
des, e os seus versos o dizem. 

Veja-se "A cria nova": 

. . . . . . Como um braseiro, 
Dardeja o sol a pino. . . Hora da sesta. . . 
Foram-se os gados ruminar tranquilos 
Para baixo das árvores copadas 
Desses vastos "capóes", doces asilos, 
- Ilhas, no mar dos campos, espalhadas. 

E "Canto da tarde": 

Os esmaecidos tons dos horizontes, 
A pouco e pouco, as notas menos duras 
Das escalas da cor, lançam nos montes. 
Já estão as serras, na distância, escuras, 
Começam nessa hora, ao pé das fontes, 
A cantar, soluçando, as saracuras. 

Ou, ainda, "A caça ao veado": 

Os cães, correndo sempre, milha a milha, 
- Já da final vitória, no antegozo - 
Ganham terreno ao célere medroso 
Em frente ao Tibagi, que perto brilha. 

Finalmente "Anhelo": 

De lindo e verde outeiro a meia encosta, 
Minha aldeia natal risonha alveja, 
Como um bando de garcas que branqueja, 
De asa aberta, a secar, ao sol exposta. 

Ao regressar dos Estados Unidos, diplomado em medicina pela 
Universidade de Pensilvânia, deixou-se atrair pela administração 
pública provincial, cabendo-lhe dirigir a máquina educacional do 
Paraná. Nela atravessou a administração de três presidentes, re- 
velando devotamento e dedicação exemplares. Contribuiu, pode- 
rosamente, para a estruturação do "élan" alfabetizador que tão 
alto situou a sua Província na primeira fase do período republicano. 
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Esse esforço, somado ao trauma resultante da radical trans- 
formacáo do quadro político brasileiro, precisamente no momento 
em que o pai exercia relevante cargo de confianca, indispuseram- 
no definitivamente com a vida pública. Enquanto o pai se exila 
lia Europa, onde viria a falecer sem retomar a terra natal, Moysés 
se desloca para o Estado gaúcho empreendendo importante inicia- 
tiva industrial. 

Não resiste, porém, à propensão para a intelectualidade, ao 
fascinio dos livros. Tal carinho dedica à Biblioteca do Rio Grande 
que é levado a direção desse antigo e riquiçsimo centro biblioteco- 
nômico e lhe presta grandes servigos. 

Depois são os anos vividos em Lisboa, aliando atividade empre- 
sarial com os ócios inteiramente devotados à pesquisa histórica. 
E, finalmente, o retorno a Pátria para a empreitada maternal de 
editar seus livros, missão interrompida pelo súbito desapare- 
cimento. 

Eis, Senhores, em sigelas palavras o palido "croquis" que vos 
apresento do saudoso consócio e meu patrono Moysés Marcondes 
de Oliveira e Sá. 

Ao elaborá-lo procurei seguir os avisados conselhos do Viscon- 
de de Taunay quando recomendou, a 15 de dezembro de 1887, em 
solenidade como esta, no Rio de Janeiro, que "se ao orador falecem 
galas e pompas da eloqüência para bem desempenhar a sua mis- 
são e manter sem quebra as tradições de táo honroso lugar, subs- 
titua-as, na singeleza da palavra, a sinceridade do sentimento que 
lhe dita a frase. Esta comemoracão, que tanto dignifica a huma- 
nidade, incitando os vivos a se voltarem para aqueles que já se 
foram e a buscarem na vida finda exemplos e ensinamentos, deve 
ser toda a exacáo, lhaneza e veracidade." 





DISCURSO DE POSSE 

Pedro Ferraz do Aiiiaral 

Meus agradecimentos, pela honra que me concede este Egré- 
gio Sodalicio elegendo-me para participar de seu quadro. Con- 
sidero-me regiamente pago pelo pouco que tenho feito pela nossa 
História. 

Muito obrigado a Alfredo Gomes pelas benévolas palavras 
com que me recebeu. Palavras em que transparece, na calma 
eloquência de sua sinceridade, o carinho do amigo e companheiro 
de lutas. 

Ao tomar posse, mandam os Estatutos do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo que o novo titular ponha sua cadeira 
sob o patrocínio de um vulto da História Pátria, que tenha falecido 
pelo menos h á  dois anos dessa data. Não faz três anos que Paulo 
Nogueira Filho desapareceu de nosso convívio e, se é certo que to- 
tios guardamos a memória de sua presença insubstituível, pare- 
cendo-nos vê-lo ainda aqui, estuante de entusiasmo, não é menos 
verdade que, rememorando acontecimentos dos últimos tempos, 
avulta a nossos olhos a falta que nos faz. E se nada podemos con- 
tra os desígnios insondáveis do destino, seja-nos permitido honrar, 
n a  medida de nossas possibilidades, a grandeza de sua existência. 

Desde a sua primeira manifestação pública - a pequena ora- 
cão sobre o Clube Republicano de Campinas - toda a vida de 
Paulo Nogueira Filho foi uma denodada luta em prol das liberda- 
des democráticas, sem as quais a vida das coletividades é um viver 
de escravos. Luta em que se manifesta perfeita a coerência ideo- 
lógica, a desaguar, meio século depois, nesse nutrido estudo de 
autogestão, com que seu nome se inscreveu, na literatura mundial, 
entre os primeiros e os mais doutos dos estudiosos da participação 
dos empregados na direção e nos lucros das emoresas. 

Não o seduziram as letras nem as galas dos estudos jurídicos. 
Não foi literato nem jurista. -4s letras interessavam-no pelo que 
pudessem trazer-lhe de enriquecimento intelectual; as leis, pelo 
que trouxessem de benefício a coletividade - e neste passo revelou 
aguda percepção dos fatos sociais, como que sentindo na própria 
alma as desilusóes e a revolta dos menos favorecidos. Dai, o não 
se vulgarizar n a  filantropia distribuidora de espórtulas. mas o 
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aprofundar-se no estudo das causas do pauperismo, uma de cujas 
manifestações procurou coibir com mão de ferro quando lhe foi 
dado dirigir o serviço de assistência a menores. Nem só. Os fas- 
tos republicanos destes últimos 50 anos em nosso País aí estão 
para comprová-lo - jamais visou interesses pessoais, mas, sim, a 
implantação de um regime de liberdade que possibilitasse a todos 
a livre expansão de sua capacidade individual. O capitalismo que- 
ria-o a serviço da felicidade geral, não apenas para uso e gozo da 
minoria privilegiada, da qual, aliás, fazia parte. 

O menino que falava aos campineiros sobre o Clube Repu- 
blicano de sua terra e que alfabetizava operários na sala da As- 
sociação Literária Alvares de Azevedo, na Capital; o jovem estu- 
dante de Direito, que secundava a campanha memorável de Olavo 
Bilac em prol do serviço militar obrigatório; que emprestava toda 
a colaboração a Liga Nacionalista e ao Congresso da Mocidade; 
que defendia ardorosamente a candidatura de Rui Barbosa contra 
a de Epitácio Pessoa, em 1919, estava talhado para grandes feitos. 
E tinha a felicidade de pertencer a uma geração de líderes: Julio 
Mesquita Filho, Antonio Carlos de Abreu Sodré, Guilherme de 
Almeida e tantos outros. 

A revolta de Copacabana, em 1922, e o movimento revolucio- 
nário com que o bravo General Isidoro Dias Lopes acordou São 
Paulo em 5 de julho de 1924 causaram funda impressão no ânimo 
de Paulo Nogueira Filho. Tendo-se esboroado os planos que tra- 
çara para a implantação dos princípios de organização racional 
do trabalho numa indústria da Capital - ele já se revelara pio- 
neiro nesse setor - seus olhas se abriram para a gravidade da si- 
tuação nacional. Que valeria resolver problemas internos da pro- 
dução industrial, se o Pais continuava a viver irracionalmente 
desorganizado? Era preciso organizá-lo decorosamente. 

Guiado por um grupo de jovens, idealistas e poetas, entre os 
quais Paulo Gonçalves, Brenno Ferraz do Amaral, Getúlio de 
Paula Santos, Bias Bastos da Silva e outros, cujos nomes me fo- 
gem, o Partido da Mocidade gloriosamente abrira o rumo. Mas 
ficara a meio caminho, tolhido pela restrição que de seu próprio 
nome decorria. Fora preciso que brasileiros de todas as idades se 
unissem e se dispusessem a enfrentar os erros da República. Era 
essa, aliás, velha aspiração, que vinha dos primeiros anos da Re- 
pública. As iniciativas de arregimentação dos descontentes, que 
tiveram principalmentc em ~ c l &  Garcia um dos mais acendrados 
ialadinos. comorificadas dewis no Partido Re~iiblicano Dissidentc , A e, posteriormente, vitoriosa; na Campanha Civilista de 1910, ha- 
viam novamente deperecido. Foi quando, em 1925, laborando na 
mesma ordem de idéias, Paulo Nogueira Filho reuniu em sua casa 
.- aquela acolhedora mansão da Avenida Angélica - os elementos 
que lhe pareciam capazes de levar avante a constituição de um 
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partido renovador das boas práticas republicanas. Foi aquele um 
instante feliz da vida pública paulista, ao avultarem os frutos da 
semente lançada em julho de 1922 a 1924. Reynaldo Porchat re- 
nunciava a sua cadeira de senador, porque julgava sem remédio 
a situação. Clovis Ribeiro dinamizava a fundação do "Diário da 
Noite", baluarte que havia de ser de renovação. E a 24 de feve- 
reiro de 1926 nascia o Tartido Democrático, com Antonio Prado, 
Gama Cerqueira, Marrey Junior. Paulo de Moraes Barros, Luiz 
Aranha e tantos e tantos outros. No ano seguinte, a 14 de julho 
o "Diário Nacional", tendo Amadeu Amara1 à frente. Paulo No- 
gueira Filho era a alma desses empreendimentos. Sem a acáo ca- 
talizadora que ele sabia como ninguém exercer, nada teria sido 
feito. 

Em 1926, quando das primeiras escaramuças do Partido De- 
mocrático, fui encontrá-lo dirigindo a "Folha" que o Partido pu- 
blicava no "Estado"; e logo nos unimos numa amizade que se 
alongaria por mais de 40 anos. Tive assim o privilégio de acom- 
panhá-lo de perto, emprestando-lhe a modesta cooperação que as 
circunstâncias me permitiram. Posso, pois, testemunhar da bra- 
vura com que se houve na luta contra os descaminhos da coisa 
pùílica, a qual o levaria mais uma vez a aver-se com a Justiça. 
Mas, para gáudio nosso, ainda havia no País tribunais capazes de 
reformar sentenças iníquas. E é de se registrar a manifestação do 
venerando Conselheiro Antonio Prado: "Sua prisão enobrece a 
imprensa". . . 

A acáo jornalística não interferiu, porém, na atividade poli- 
tica de Paulo Nogueira Filho. Ao contrário, secundou-a, revigo- 
rou-a. Ele foi a Bagé e viu nascer o Partido Libertador, com As- 
sis Brasil e Raul Pila. Teve contactos com os exilados de 1924. E 
veio 1930. Ele, que havia ido ao Rio Grande do Sul em missão 
conspiratória, ao deflagrar a revolucão, sentiu no ámago do Co- 
ração de paulista, que seus companheiros conspiravam era contra 
São Paulo.. . Baldadamente protestou inúmeras vezes, nos con- 
ciliábulos dos vitoriosos. São Paulo sofreu horrores. 

O rompimento do Partido Democrático com o intervento alie- 
nigena data de abril de 1931. E São Paulo passou a pleitear do 
governo central apenas um interventor civil e paulista. Laudo 
de Camargo, Plínio Barreto, Pedro de Toledo cresceram na admi- 
racão dos paulistas. 

Mil novecentos e trinta e dois: 25 de janeiro, 23 de maio, 9 
Çe julho. Dias gloriosos. A união dos paulistas, para "reabilitar a 
terra comum". A guerra cívica. . . A derrota, o exílio por mais de 
dois anos. A volta dos exilados. A eleição da Chapa Unica. E 
Paulo Nogueira Filho a obter a mais alta votacão entre os nomes 
sufragados em São Paulo. 
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A carta magna de 1936 durou pouco. A 10 de novembro de 
1937, o golpe de Estado, o exílio de novo, agora por sete anos, 
até 1945, período em que Paulo Nogueira Filho perdeu sua extre- 
mosa Mãe, a saudosa Dona Esther Nogueira, a quem foi negada 
pelo ditador a alegria de ver o filho á beira de seu leito. 

No exílio, não cessou a ação de Paulo Nogueira Filho. Desig- 
nou-o Armando de Salles Oliveira para representar os exilados 
brasileiros no Congresso da União Republicana Latina, em Mon- 
tevidéo, onde expôs as idéias que mais tarde desenvolveria em 
livro, pugnando pela constituição de um Poder Social defensor 
das atividades públicas. 

Mas o Brasil não podia permanecer indiferente a segregação 
de alguns de seu lideres. O Supremo Tribunal Federal concedeu 
"habeas-corpus" a Armando Salles, a Octavio Mangabeira, a Paulo 
Nogueira Filho. Os dois primeiros retornaram logo ao Pais. Ele 
respcndia ainda a processo-crime arquitetado pela Ditadura. O 
Supremo Tribunal Federal absolveu-o também. E ei-10 de novo 
no Brasil, dando forma ã União Democrática Nacional. Eleito 
deputado á Assembléia Nacional Constituinte de 1946, apresentou 
nada menos de 155 emendas ao texto em discussão. Uma delas 
objetivava a participação dos empregados no lucro das empresas, 
assunto que viria a esgotar no livro "Regime de Liberdade Social", 
que marcou uma etapa na evolução do pensamento político bra- 
sileiro. Em 1951, em Nova York e em Bruxelas, defendeu a consti- 
tuição de uma Assemblé aidos Povos Americanos. Conjuração das 
opressões capitalista e comunista, agora em 1965, continua o in- 
cessante combate, que se coroaria com esse empolgante "Auto- 
gestão", que repercutiu mais fortemente no Exterior do que em 
nosso País. . . 

Cansado da política, em que consumira saúde e pecúnia. o 
lutador não ensarilha as armas. Se deserta o campo ingrato da 
luta partidária, engrandece o campo das letras. Aliás, os grandes 
escritores de todos os tempos não são, em geral, os que se delei- 
tam com o jogo das palavras, mas aqueles que, sabendo jogar com 
elas, têm o que contar, pois souberam viver a vida em toda a ple- 
nitude. Paulo Nogueira Filho viveu vida de herói: teve o que con- 
tar. Contou-o e cantou-o nessa admirável saga de suas memó- 
rias e das memórias dos que construiram 32 a poder de sangue 
não só, mas também de idéias e de sonhos. 

Tendo podido viver vida de turista, Paulo Nogueira Filho pre- 
feriu a vida de trabalho. Como acentuou Osmar Pimentel, "Era 
muito paulista para deixar de trabalhar". . . 



DISCURSO DE POSSE 

José Alves Palma 

Temos a honra de ingressar, hoje, no Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, elevada instância cultural, por indicação do 
eminente Dr. Ricardo Daunt e generosa acolhida dos egrégios com- 
ponentes desta instituição que nos sufragaram o nome nos escru- 
tínios regimentais. 

Agradecemos a saudação do professor Alfredo Gomes, orador 
desta Casa, e espírito cristalino e cintilante cuja palavra encanta 
pelo arroubo, fina eloqüência, beleza de estilo, modo de dizer. edu- 
cação, elegância de forma. 

Descontado o realce que nos empresta e decorrente mais da 
generosidade n a  apreciacão de nossos trabalhos e modesta atuação, 
recebemo-la como estímulo de conduta. 

Escolhemos para nosso patrono a Simão de Vasconcelos, cuja 
memória já nos preside no  Ateneu Paulista de História. Desde já 
queremos destacar uma síntese da sua vida e da sua ação benemé- 
rita em longo período da História do Brasil para que fique cons- 
tando dos anais deste sodalício. 

Serafim Leite, prefaciando a vida do Venerável, editada pelo 
Instituto Nacional do Livro, em 1943, fê-lo. em poucas linhas. de 
maneira incisiva. 

Nasceu em Portugal, n a  cidade do Porto, no fim do século XVI 
em que o Brasil foi descoberto. OU mais precisamente no ano de 
1597. Veio criança para o Brasil e estudou no Colégio da Bahia. 
Cursou Humanidades, Teologia e Filosofia e ordenou-se sacerdote. 
Naquele colégio entrou para a Companhia de Jesus. Voltou a Por- 
tugal em missão diplomática, regressando em 1642. Foi, mais tar- 
de, a Lisboa, voltando em 1663. Ocupou todos os postos da Com- 
panhia, no Brasil, inclusive o de Provincial e faleceu em 29 de 
setembro de 1671 no Rio de Janeiro. 

Os seus trabalhos constituem um rico manancial que, a cada 
passol se torna fonte segura da História do Brasil, pela sinceridade 
que dedicou às nossas cousas. 

Destacam-se, daí, as suas três realizações mais importantes 
que. sem ter em vista a ordem cronológica, formam a verdadeira 
sistemática e homogeneidade das suas concepqões. São as seguin- 
tes: a Crônica, a Vida do Venerável, a Vida de João de Almeida. 



656 REVISTA DO IKSTITCTO IIISTÓRICO E GEOURXFICO DE S. PAELO 

A Crônica da Companhia de Jesus vai do inicio do Brasil até 
a morte do Pe. Manuel da Nóbrega; a Vida do Venerável Pe. José 
de Anchieta vai em seguida até o falecimento do taumaturgo; a 
Vida de João de Almeida, discípulo de Anchieta, até o ano de 1654. 

Isso abrange mais de um século da existência do Brasil pri- 
mitivo. 

Ouçamos, aqui, Serafim Leite: "A preocupação biográfica des- 
tes dois últimos livros com o inevitável encarecimento peculiar a 
esse gênero literário atenua-se no primeiro com a feição de Crônica. 
Por isso a Crônica é o seu livro mais estimado, apesar de todas as 
deficiências que as tem realmente. 

Mas, seria pedir muito ao século XVII que nos desse, já então, 
obras históricas com a responsabilidade dos métodos modernos. Si- 
mão de Vasconcelos nem viu todos os arquivos nem os seus olhos 
os viram a mesma luz com que os vemos hoje. Não obstante, a sua 
obra é valiosa contribuição e, nalguns casos, fonte para a história 
geral do Brasil, da qual escreve mais do que com simpatia, com 
amor". 

E, Antônio de Sá, o grande orador, a respeito da Crônica: "Não 
serve a sua leitura somente para ocupar os olhos, senão para des- 
pertar os ânimos. Com a lição de outros engana-se e quando muito 
não se prrde o tempo: com a licão deste aproveita-se." 

O seu estilo não pode ser comparado com o dos romancistas e 
poetas que, em páginas mimosas, exaltaram o nosso indianismo, 
em épocas e circunstâncias diferentes. Quando descreve, porém, 
a geografia e a gente primitiva, deste meio americano, tem a força 
telúrica e tropical que, mais tarde, a teve o verbo poderoso de Eu- 
clides da Cunha. 

Haja vista a descricão que faz do ninho dos Tamoios. 
"Tem o seu princípio vindo da Vila de São Sebastião da última 

ponta da enseada que chamam de Maromomis, fronteira à ilha dos 
Porcos, correndo ao sul as três enseadas seguintes, dos Portos, de 
Ubatuba e Laranjeiras, até encontrar o grão Cairuçú, penedias dis- 
formes, espanto dos navegantes; e pelo sertão cerco horrível de al- 
tas serranias, incultas, impznetráveis, muros em fim eternos da 
natureza. Este era o sítio daqueles bárbaros; daqui saia o mór ter- 
ror dos portugueses daquelas partes; e destas praias despediam 
numero de canoas guerreiras formidável; e do sertão exércitos te- 
merosos de frecheiros, que como feras rompiam as matas, e trepa- 
vam a penedia para cometer, e não podiam eles ser penetrados, nem 
cometidos." 

Esse, o palco do grande ato de diplomacia realizado na selva. 
Entregaram-se, aí, como reféns, Nóbrega e Anchieta, para assentar 
as pazes dessa tribo, antropófaga e feroz, com os portugueses. E 
as conseguiram com esse gesto temerário. Isso abalou o prestígio 
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da França Antártica e possibilitou a futura destruição desse quisto 
encravado em pleno coração do Brasil e preservou a unidade nacio- 
nal. 

A História pode ser contemplada no sentido vertical como um 
esforço disciplinado para discernir o passado cientificamente ou 
seja criticamente, conforme a definição de David Hume, recorda- 
da por V. Exa., há pouco tempo, quando analisava o manifesto re- 
publicano de 1870. E pode ser vista na sua dimensão horizontal, 
como influência na vida do homem. 

Ives Congar, eminente teólogo e filósofo francês, professor da 
Universidade de Strasburgo, ventilando a tese da "Influência da 
Sociedade e da História no Desenvolivmento do Cristão", salienta 
uma aguda observação de A. Duhm, que vamos recordar: 

A história do homem é considerada como tal, a contar de seis 
mil anos antes de Cristo. Nos três primeiros milênios dessa era, 
conhece-se a história particular de cada povo sem ligações entre si. 
Apenas a partir de três ou quatro milênios antes de Cristo aparece 
a história em sentido geral ou a história universal propriamente 
dita. Ou a história de um mundo interdependente. 

Essa característica aparece com os assírios e as suas atividades 
guerreiras, que se estendiam a todos os povos ao alcance de sua 
espada violenta, sanguinária e implacável com o vencido. Um dos 
antecessores de Sargáo I1 já se ufanava de ter submetido quarenta 
e dois países ao seu domínio. 

No mesmo período começa a aparecer uma expressão socioló- 
gica e espiritual também de feição universal, os vaticinios de Is- 
rael. Os profetas divisavam a história humana numa ampla pers- 
pectiva, abrangendo todos os povos da terra, naquele tempo prin- 
cipalmente os assírios, e. em seguida, os persas e os babilÔnios. 

Nabucodonosor sitiou e subjugou Jerusalém e levou os judeus 
prisioneiros para a sua pátria. Ciro, rei das medas e persas, por 
sua vez, atacou e venceu a BabilÓnia. Daniel, profeta maior, que 
se achava entre os prisioneiros judeus, exibiu o original das suas 
profecias a Ciro, em que estavam previstas as circunstâncias da- 
quela conquista. 

O soberano ficou tão impressionado com aquela entrevista que 
deu liberdade imediata aos judeus e os fez recambiar para Jerusa- 
lém com a ordem da reconstrução do seu Templo. Ciro entrou, as- 
sim, no Velho Testamento. como herói magnânimo. 

A Assíria realizava as suas façanhas belicosas quando Sinfo- 
nias profetizou: "Ele, Deus, estenderá o seu braço para o norte 
e exterminará Assur e reduzirá a Bela. Nínive, à solidão, e o país 
a um deserto desabitado." No ano 612 uma coligação de babilô- 
nios, medas e citas atacou e destruiu Nínive, abatendo para sempre 
o poderio assírio. E isso não prejudica o fato da revelação cristã 
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corno transcedência, porque esta se realiza "na história e através 
da própria história". 

A nova concepf$io da história decorre. assim, da dimensão da 
':ida do homem. E a história tornou-se uma outra categoria do pen- 
samento, uma condicional da vida, um conhecimento perscruta- 
dor de valores supervenientes, uma vivéncia para o futuro, uma 
ciência e um sentimento para atingir esse futuro em que a huma- 
nidade se renova. 

O embate do idealismo histórico com o materialismo histórico 
acarretou. em nossos dias, novas feições e desdobramentos dos pro- 
blemas do mundo. A organizacão estatal, as instituições, a política, 
:t economia, o capitalismo, o trabalho. tudo sofreu o influxo desse 
fenômeno histórico e socio!ógico. 

O trabalho, principalmente, que foi visto sob formas dife- 
rentts, através dos tempos e dos regimes, desde o trabalho escravo 
até o trabalho autônomo, postulador de melhorias e de vantagens, 
úlçou o colo à procura da liberdade e da independência. O proble- 
ma não é novo, existiu sempre, apenas transforma-se com as novas 
perspectivas fornecidas prla história e pela sociedade. 

Esquirôs, nos "Mártires da Liberdade", estudando Atenas do 
tempo de Solon. advertiu: "Importa notar a concomitãncia des- 
tes dois princípios: a liberdade e a propriedade. Em toda a histó- 
ria antiga vemos a liberdade crescer e fortificar-se com a proprie- 
dade que cresce e se fortifica; vemos a. liberdade diminuir e defi- 
nhar-se com a propriedade que diminui e se definha. No último 
degrau da escala social encontramos a ausência mais ou menos 
absoluta da propriedade: a miséria. No último degrau da escala 
política vemos a ausência mais ou menos absoluta da liberdade: a 
escravidão. Miséria e escravidão, dois fatos eternamente conexos 
que o progresso das sociedades deve extinguir." 

Deve extinguir! Problema de todos os tempos! Que Marx e 
seus discípulos exploraram a fundo! 

Foi a razão da luta de vida e de morte travada por Tiberio 
Gracho, no tribunato, contra os patrícios romanos, no tempo da 
repúbilca. Não pleiteava, o tribuno, a divisão da  propriedade ter- 
ritorial, em partes iguais, para distribuí-Ia aos cidadãos, nem o 
que Licurgo havia feito em Esparta! Não! 

Naquele tempo, Roma era uma nacão conquistadora que vi- 
via da guerra e da agricultura. Não tinha indústria. Quando 
vencia outra nação, n a  luta: arrebatava-lhe uma porçáo do terri- 
tório. Desta porção, uma parte era anexada ao domínio público e 
a outra era vendida. A anexada passava a ser arrendada aos ple- 
beus, mediante pequena contribuição anual. 

Os patrícios conseguiram burlar essa providência de equida- 
de. Quando viram aquelas terras florescerem e as searas cobri- 
rem-nas ridentes e alviçareiras. em decorrência dos trabalhos dos 
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plebeus, elevaram a renda anual a ser paga. E elevaram-na tanto 
que não mais foi possível o pagamento e as terras passaram as 
mãos dos ricos. 

Daí a revolta dos plebeus amparada pela eloqüência e a dedi- 
cação sem limites do tribuno. Fez voltar a lei Sempronia, deter- 
minando que todas as terras ocupadas sem pagamento de renda 
voltassem ao Estado, ficando com o detentor apenas 500 geiras, 
a~iistia fiscal, e esquecimento do passado. A lei, em essência, era 
branda e renovava até certo ponto a lei Licinia. Mas o aspecto 
constitucional do diploma e a figura poderosa do tribuno que 
?e contrapunha ao poder da situacão, amedrontaram os senado- 
res. 

Fez votar nova lei. que determinava que os ricos deixassem 
sem demora as terras do domínio público. Essa proposicão mais 
simples e incisiva agradou os plebeus, mas acarretou contra o 
tribuno uma avalanche irresistivel que havia de tragá-lo. 

Nada conseguindo dos patrícios, admoestou com ênfase: 
:Egoístas, sêde ao menores com inteligência; não irriteis justas re- 
clamações que acalmarieis com sacrifício; não levanteis contra 
vós, contra a vossa autoridadel necessidades que, excitadas, não 
acharão limites nos seus danos. Tomais-me por um agitador; sou 
eu, pelo contrário, quem impede a vingança do povo. Tenho as 
mãos cheias de raios; não me obrigueis a abri-las". 

Inútil esforço. Em determinado momento lançou O edito do 
terror!. . . Toda a magistratura foi suspensa, toda a jurisdicão in- 
terditada: todo o emprego ou função paralisados. Autoridade, 
justiça, administração desertaram de Roma! Era o império do 
caos!. . . 

Partiu para o Comício. Uma eleição realizava-se de maneira 
tumultuosa e num ambiente agitado. Foi avisado de que a sua 
morte tinha sido determinada, mas isso não o fez recuar do seli 
posto. 

Scipião Nasica, grande proprietário e defensor dos privilégios 
do Senado, conclamou ao Cônsul que defendesse a causa pública. 
como se esta consistisse na defesa de privilégios. . . O Cônsul res- 
pondeu de maneira prudente e conciliatória, o que irritou os se- 
nadores. Scipião Nasica exclamou: "Morte ao tirano! Uma vez que 
o Cônsul não cumpre o seu dever, a mim aqueles que quiserem 
conservar a autoridade das leis! Sigam-me!" 

E saiu agitado, rumo ao Capitólio, acompanhado por vários 
Senadores. Quando a multidão contemplou o espetáculo inédito 
daquela procissão desordenada dos grandes de Roma, desertou 
8.pavorada da praca pública. 

Vendo-se só, o tribuno, procurou sair também. Mas foi morto 
no meio da desordem. Trezentos dos seus companheiros foram tru- 
cidados e os seus corpos lancados as águas do Tibre. 



RRO RRVTSTA nci IKSTTTUTO HISTúKICO E GEOGRAFICO DE S. P A C W  

Foi grande esse romano. Jamais o tribunato vira orador mais 
completo, raciocínio mais vivo e persuasivo, dedicação mais per- 
feita a uma causa justa. Em tempo algum a coragem civil de um 
homem ultrapassou aquela culminância. Foi o primeiro marco da 
revolução social de Roma a favor da redenção dos plebeus, que 
devia prosseguir na ação intimorata de Caio Gracho, renovar-se 
nas leis apuléias do tribunato saturnino e refletir-se de certa 
forma nas leis lívias do tempo de Dmo.  

Tinha por legenda o binômio propriedade e liberdade, que, 
através dos tempos, presidiria a organização política e econômica 
dos povos do ocidente europeu. 

Mas saltemos os séculos. A correspondência desse binômio, 
como coordenada estatal-econômica, é salientada, ainda, pelos fi- 
siocratas, pelos enciclopedistas, pelos estudiosos do direito natural 
do século XVIII, e pela grande revolução. 

Vai atenuar-se, em seguida, no clima de confronto do huma- 
nismo cristão com o humanismo marxista. Os cristãos, como os 
marxistas, desejam para o homem a liberdade econômica. Mas, 
enquanto os cristãos a desejam através da propriedade particular, 
os marxistas querem-na através da propriedade coletiva dos meios 
de produção. 

A simplicidade desse esquema vai-se modificando ante as 
consequências da revolução industrial, do afastamento do direito 
romano, da complexidade da empresa moderna, da economia di- 
rigida, das razões do Estado. Daí a distinção da exigência da pro- 
priedade dos bens de consumo, diferente da exigência da proprie- 
dade dos bens de produção. 

Neste ponto ouçamos Giulio Girardi, professor de filosofia no 
Pontificio Ateneu Salesiano de Roma, no seu trabalho "Cristãos 
e Marxistas em Confronto sobre a Paz". 

"Enquanto o poder de decisão coincidia com a propriedade, a 
propriedade particular podia parecer uma condição essencial 
para o exercício da liberdade. Parece hoje que o poder de decisão 
não coincide com a propriedade, e mesmo que dela se vai distan- 
ciando sempre mais para associar-se, de um lado, ao trabalho e à 
competência profisional, e de outro, às exigências de ordem pú- 
blica. O problema é desse modo deslocado. Nesse novo contexto, 
trata-se de procurar o sistema econômico que assegure ao mesmo 
tempo a destinação universal dos bens e a participação da co- 
munidade, em primeiro lugar dos que trabalham, na iniciativa 
econômica e histórica. O papel da propriedade particular apare- 
ce, pois, como subordinado: será legítimo impor-lhe todas as li- 
mitações requeridas pela solução dos problemas essenciais. 

Numa palavra, o pensamento cristão, afirmando embora o 
dreito natural da propriedade particular dos bens de produção, 
limita-o sempre mais, reconhecendo a destinação universal dos 
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bens, o direito de todos de participarem da iniciativa económica, 
a exigência de uma enérgica intervenção do Estado, a legitimida- 
de da propriedade pública dos grandes meios de produção, o pa- 
pel primário do trabalho na vida econômica, a importância das 
iormas sociais da propriedade e, finalmente, assumindo a cate- 
goria da propriedade sobre o conceito de "domínio sobre os bens" 
que exprime mais adequadamente o alcance do direito natural da 
pessoa". 

E, ainda, o trabalho "E1 Concilio Vaticano I1 y e1 Problema 
de la Propriedad Privada" do P. Diez Alegria, professor da dou- 
trina social da Igreja na Universidade Gregoriana: 

"Que a Gaudium Et Spes se situa na linha dos documentos 
precedentes, mas com uma contribuição específica, que consiste 
exatamente em tomar mais geral a afirmação da necessidade da 
propriedade particular, ou, se se preferir, em tornar mais gené- 
rica essa concepção da propriedade particular, de que se afirma a 
necessidade. O abandono da referência aos bens de produção, en- 
quanto opostos aos bens de consumo, depende desse processo de 
flexibilizaçáo do conceito de propriedade, necessário para que se 
possa continuar a afirmar que a propriedade é exigida positiva e 
absolutamente pelo direito natural, pelas exigências objetivas da 
comunidade humana. 

Nessas condições, a afirmação da Gaudium et Spes sobre a 
cecessidade da propriedade privada ou de um certo domínio sobre 
os bens exteriores, em termos gerais, não inclui, positiva e neces- 
rariamente, a afirmação de uma necessidade absoluta e incondi- 
cionada de um sistema de propriedade particular dos meios de 
produção." 

Esse 15 o comentário mais profundo sobre a Gaudium et Spes, 
com referência ao problema. O Concílio, ante a doutrina das en- 
cíclicas sociais - Rerum Novarum, Quadragésimo Ano, Mater et 
Magister, Pacem in Terris, e Populorum Progressio e a gravidade 
extrema do assunto, preferiu uma posição de grande prudência, 
adotando fórmulas amplas, escritas em latim para que não fos- 
bem deturpadas. 

12 que as lufadas renovadoras forçavam os próprios umbrais 
do Vaticano. 

O mundo vive, atualmente, um dos momentos excepcionais 
de aceleração da história, em que se transforma, em tempo dimi- 
iiuto, aquilo que, em épocas normais, levaria séculos para reali- 
zar-se. 

O Brasil já sentiu a influência criadora da história na vida 
do homem e das instituições de maneira rápida e acelerada. Tam- 
bém, aqui, o trabalho alçou o colo numa atitude desafiadora da 
soberania estatal. Vimos um gesto do comando trabalhista para- 
lisar por completo as atividades da administração pública. 
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A ditadura de 1937 procurava perpetuar-se no poder, alimen- 
tando essa tendência histórico-sociológica com a outorga rápida 
de leis trabalhistas e de aumentos salariais. O aumento de salá- 
rios, porém, numa fase inflacionária pronunciada, era mcramer.. 
te nominai e fictício, que não aproveitava ao empregado senão 
momentaneamente, anarquisava a administracão e vulnerava a 
estrutura das empresas. E aumentava, ainda mais, a distância 
entre a riqueza e a pobreza. Dizia-se: o salário corre atrás do pre- 
~o e o preço engole o salário. 

A Argentina, a bela irmã do Prata, ficou marcada com a mi- 
iagem justicialista, que a estigmatiza até o momento atual. 

Na segurança do direito de propriedade está a melhor garan- 
tia do desenvolvimento da livre empresa, que realizou a gran- 
desa do ocidente europeu e presidiu a formação da nossa econo- 
mia e nacionalidade. Recordando-a, no momento do nosso ingres- 
so nesta Casa de cultura superior, fazemo-lo como expressão de 
lidimo patriotismo. Aqui, como alhures, continuaremos a nos 
preocupar, já, agora, através da história como categoria de pen- 
samento, dos interesses superficiais da nossa Pátria e da nossa 
gente. Sob o sigilo da orientação modelar que os diretores desta 
instituição têm sabido imprimir ao seu destino. 



DISCURSO DE POSSE 

Délio Freire dos Saiitos 

Devo dizer inicialmente a Vossa Excelência, Senhor Presi- 
dente, que é com grande prazer que tomo posse como sócio hono- 
rário deste Instituto. 

Agradeço a Vossa Excelência, Doutor Aureliano Leite, e aos 
meus prezados e ilustres consócios, a honra que me foi concedida 
de integrar o quadro social do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, que com tanto zelo e patriotismo cultua o passado 
de nossa terra. 

Agradeço, ainda, ao senhor orador oficial desta Casa, Profes- 
sor Alfredo Gomes, que me saudou com palavras tão amáveis e 
generosas. 

Não foi somente a profunda admiração que sinto por tudo 
quanto diz respeito à Monarquia brasileira, que determinou a es- 
colha de meu patrono neste Instituto: escolhi D. Pedro I, movido 
por não menor apreço que dedico a memória do nosso primeiro 
Imperador. 

Embora em outra ocasião eu deva discorrer sobre a vida do 
defensor de tronos legítimos, do herói das liberdades constitucio- 
nais, não posso deixar de render-lhe hoje, ao ingressar neste so- 
dalicio, a minha homenagem. 

Século e meio após a nossa Independência, D. Pedro I volta 
ao país que criou como nação soberana e conseguiu manter uni- 
ficado. A peregrinação de seu esquife por todos os estados brasi- 
leiros, reflete essa mesma imagem da unidade nacional. 

A vinda dos seus restos mortais para o Panteão do Ipiranga. 
vem completar a tarefa patriótica iniciada pelo Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, por ocasião do IV Centenário da 
Capital paulista, quando, superando enormes dificuldades, inspi- 
rou. defendeu e realizou a idéia de, para lá transladar os despojos 
aa  Imperatriz Dona Leopoldina. 

Consciente construtor do Império. foi sempre o homem altivo 
em quem ninguém mandou. Possuia as qualidades essenciais ao 
condutor de nações. Os obstáculos. ele os removia. Liberal, ge- 
neroso, denodado. viveu uma existêiicia tormentosa e romanesca. 
Mas não tinha a ambição do poder. O poder, não o seduzia! 
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Com a transladação de seus despojos para o local histórico 
cnde se deu o "Grito da Independência", a História executa um 
ato de justiça, poética: o homem que separou o Brasil de Portugal, 
tornar-se-á o símbolo da união luso-brasileira! 

Amou o povo da Pátria que o viu crescer! No Paço de Queluz, 
a 23 de setembro de 1834, já quase sem forças, ditou a um amigo 
estas enternecedoras palavras: 

"Brasileiros! Eu vos dedico os últimos vislumbres desta luz 
próxima a se apagar; eu vo-las devo. Já estou quite com Portu- 
gal. Paguei plenamente a dívida que contraí com o meu nasci- 
mento; regenerei suas instituições; dei-lhe uma Constituição, e 
duas vezes a Liberdade, e por ele morro na flor dos meus anos." 

"Uma irresistivel simpatia, uma saudade sem par, me chama 
para vós! Brasileiros! Eu sou vosso patricio, vosso patrício por 
escolha, por adoção, por voluntária dedicação de alma! Embora 
nascesse eu em Portugal! É no Brasil que eu nasci, ao sentimento 
de mim mesmo; é no Brasil, que minha juventude floresceu, e 
que a vida com os seus mistérios, a mocidade com os seus encan- 
tos, se manifestaram à minha alma; é no Brasil que eu fui Filho, 
Esposo, Pai, Cidadão, Soberano, Legislador, Fundador de um Im- 
pério! . . . " 

"Brasileiros! Eu deixo meu coração à heróica Cidade do Por- 
to, teatro da minha verdadeira glória;" "porém vós possuís a re- 
líquia mais preciosa, a emanacão vivente do meu ser, meu filho! 
meu filho único. . ." 

"Meu Deus, a tua bênção permaneça eternamente sobre os 
Brasileiros e meu Filho!" 

Senhor Presidente. 
O Brasil encontrará cada vez mais na evocação da figura do 

seu primeiro Imperador, um alto motivo de inspiração e de exal- 
tação patriótica. 

Com o pensamento voltado para o criador da Pátria Indepen- 
dente, aqui fica a minha homenagem de gratidão e de respeito à 
sua memória! 



DISCURSO DE POSSE 

Antônio Baldijáo Seixas 

Venho do chapadáo da Serra da Franca, de onde descortino 
a corrente domesticada do Rio Grande, num colar ordenado de 
hidroelétricas (Peixotos, Estreito, Jaguara, Volta Grande, Planu- 
ra, Marimbondo, Terra Vermelha) para o planalto de Piratininga, 
ainda e sempre ouvindo a história das Monções, contadas pelo Tie- 
tê, rio revolucionário que nasce nos contrafortes da Serra do Mar 
e ao Oceano volta as costas para penetrar o coração da pátria, 
estrada movediça da nossa bravura e da nossa lenda.. . 

Fiz, fizemos todos os que viemos, linhas convergentes para 
este foco de sabedoria e civismo, notadamente o meu companheiro 
de posse, jornalista e museólogo José Chiachiri, ele sim o grande 
merecedor das láureas, o sentido inverso da caminhada pioneira, 
t a  picada ousada do Anhanguera. E pela sua Estrada chegamos, 
vencidos mais de quatrocentos kms., da Imperial Franca ao In- 
ãustrial S. Paulo, descendo e subindo os vales da abundância, do 
Sapucai, do Pardo, do Mogi, do Jaguari. E nesta quadra do ano, 
de sol definido em céu de azul escampo, mês das garças forastei- 
ras de Vicente de Carvalho, as paineiras estão toucadas de lilás, 
na mensagem colorida, que é ninho de pássaros e aconchego de 
sonhos, enquanto o sabiá continua cantando nas madrugadas na- 
cionais, despertador de homem campesino para a batalha da fe- 
cundidade! 

Chego, Sr. Presidente, da terra volivel de Antônio Pereira Li- 
ma, seu bravo companheiro de 23 de maio de 32, e isso basta para 
nos aproximar e muito, histórica, sentimental e "francamente". 

Se a Cátedra foi a constante, em quase quarenta anos de En- 
sino, em todos os seus graus, se o mestre-escola é o aprendiz per- 
manente, pobre de mim, aqui não virei jamais para ensinar, mas 
para aprender as grandes licões que este Sodalicio sabe proporcio- 
riar a Nação, numa das tribunas mais altas da República, que tem 
as proporções hieráticas de um altar, no culto renovado ao Homem 
e a Terra, à Personagem e ao Cenário. 

Confesso, massacrado pela desproporção de minhas forças com 
a dos combatentes experimentados que encontrarei, siderado pela 
justa emoção de instante culminante de singela vida, onde não 
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faltou a presença amorável de minha esposa, educadora e filha de 
educador, dos meus filhos, dos meus amigos, a imensa satisfação, 
quase que orgulho sagrado de adentrar este Excelso Instituto, em 
que se cultua a ciência histórica e geográfica de S. Paulo e do Bra- 
sil, com desvelada atencão, no intuito de fazer permanecer n a  me- 
mória dos pósteros, os faustos da nossa história, da nossa vida 
pública para que as gerações futuras possam saber o que fizeram, 
a seu tempo, os seus maiores. 

Mais calorosa ainda esta emoção ao ouvir a palavra fraterna 
e inspirada do "colega de seara bendita", de lutas magisteriais, o 
1." Orador da Casa, reeleito faz pouco, o eminente intelectual prof. 
Alfredo Gomes, na carinhosa saudação com que nos brindou. Na 
minha passagem pela Diretoria da quase centenária Estrada de 
Ferro do engenheiro Rebouças, sempre interligada, por uma pre- 
sidência comum ao Círculo Militar de S. Paulo, aquela do General 
Cláudio de Assmpção Cardoso, nas viagens pelo Brasil que empreen- 
demos juntos. em contacto direto com os índios, na Estrada das 
Onças, eu que de há muito admirava o escritor pelas suas úteis 
obras didáticas, teria agora, a ventura de entrar na Casa da Sa- 
bedoria pelas mãos amigas que tanto bem já semearam no Brasil, 
desse peregrino e formoso orador do S. Paulo de Alcântara Ma- 
chado, de Guilherme de Almeida, de Ibraim Nobre. 

Agradece. também! aos eminentes coiisócios que assinaram 
a proposta para o meu ingresso neste cenáculo que é uma tradisáo 
vigorosa, dominando o materialismo da época, aqui bem próxima 
da nossa Faculdade de Direito, alma mater da nacionalidade. Nos 
termos regimentais e estatutários, devo escolher um Patrono e ao 
declinar o seu nome o faço com redobrada emocão e respeito, pois 
ele é AFONSO JOSÉ DE CARVALHO, nome tutelar da história da 
Franca: "Nos extremos do solo paulista, onde recebeu, por vezes, 
o combate de teimosas pretensões mineiras sobre a linha limítro- 
fe e incerta do território, alteia-se a Franca, num garboso desta- 
que, entre as raras povoações da fronteira que apresentam aos es- 
crutadores do passado a alentada existência de um século, eno- 
brecida a principio pelo fragor da luta, e, mais tarde, por um es- 
forço lento mas perseverante de aperfeiçoamento social". Com 
este período lapidado inicia o patrono uma investigação no pas- 
sado francano, completando aquela outra de Estevão Leão Bour- 
roul aqui também hoje relembrado, com plena justica. 

9s dois patronos evocados, juristas e historiadores de priniei- 
ra água, que viveram na terra do Desembargador Márcio Martins 
Ferreira e do Ministro Vicente de Paula Lima, realizam o mila- 
gre de transportar para S. Paulo, a própria cidade de Antônio 
Constantino e que vive todas as manhãs paulistanas no trabuco 



do Leporacci, ciosa ontem e hoje, amanhã e sempre. do seu brazao 
legendário 

"Genti mea Paulistae Fidélis.'' 

Aprecio as tradições. Sou dogmático no terreno religioso. De- 
fendo a liturgia clássica da Igreja. Entendo que a Justica precisa 
das vestes talares para merecer maior respeito dos jurisdicionados. 
O juramento tem para mim, o significado da palavra de honra 
empenhada. Se acabo de prestar, na tarde inesquecível de hoje, 
mais um, peço a Deus que me faca, no pouco ou muito que resta 
de meus dias, na Cátedra e na Banca de Advogado, onde a Pátria 
me reclamar, digno das palavras regimentais que acabo de profe- 
rir e das venerandas e veneráveis tradicóes deste Instituto. 





DISCURSO DE POSSE 

Ada Rogato 

Há 45 anos, no dia 1: de agosto, o hidro-avião "Jahu", ban- 
deira brasileira, descia na represa de Santo Amaro, concluindo 
o vôo Itália-Brasil. 

Era a primeira travessia aérea do Atlântico Sul e a primeira 
ligação Europa-Brasil levada a efeito por sulamericanos. 

Em 1927, a aviação paulista conquistou a sua maior glória, 
graças à iniciativa e espírito de autêntico bandeirante do jovem 
jahuense João Ribeiro de Barros. Em silêncio, pois Ribeiro de 
Barros era reservado e retraído, planejou a travessia do Atlântico 
Sul. 

Organizou a tripulação sob o seu comando, constituída pelo 
então Major Newton Braga, observador; Vasco Cinquini, mecãnico; 
e tenente Artur Cunha, 2." piloto. Tudo a sua custa, transportou-se 
para a Itália com os seus auxiliares e aí adquiriu o hidro-avião 
"Savoia Marchetti-55", bimotor, que pertencera ao piloto italiano 
conde Casagrande, que meses antes fracassara em Casablanca, na 
tentativa do vôo Itália-Buenos Aires. Ali, sob a orientação do 
piloto de provas Alessandro Passaleva, o aviador paulista adestrou- 
se no comando do hidro-avião "Savoia", acicnado por dois motores 
Asso de 550 HP cada, de fabricação da Isotta-Fraschini. 

O raide Itália-Brasil foi iniciado no dia 17 de outubro de 
1926 em Gênova. Os pilotos brasileiros não dispunham de navios 
auxiliares e nem de rádio, de forma que toda a segurança do 
vôo era baseada no rigor dos métodos e processos de navegacão 
observada e astronômica, do que se desincumbiu admiravelmente 
o então major Newton Braga. Até Las Palmas, o "Jahu" navegou 
bem e não houve contratempos. Dai o gigantesco hidro-avião 
rumou para Porto Praia, nas Ilhas de Cabo Verde, de onde inicia- 
ria a travessia do Atlântico Sul, num salto de 3.200 quilômetros. 

Houve um desentendimento na tripulação, tendo se retirado 
o tenente Artur Cunha, 2.-. pilto. O comandante Ribeiro de Barros 
não se perturbou e pediu ao governo paulista que lhe mandasse 
um piloto das Esquadrilhas de Aviação da Força Pública. A 
escolha recaiu no então tenente João Negrão, uma das mais bri- 
lhantes figuras do Campo de Marte. Negrão seguiu logo para 
Porto Praia e ali foi adestrado por Ribeiro de Barros no manejo 
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do hidro-avião. Negrão jamais havia pilotado hidro-aviões. Em 
pouco tempo, c competente piloto da Força Pública ficou senhor 
dos comandos do "Jahu" o ue encheu de entusiasmo Ribeiro de % Barros. A confiança voltou a'reiriar na tripulação do "Jahu" e 
logo se prepararam para a etapa decisiva da empresa que era 
vencer 3.200 quilometros sobre o Atlântico Sul e amarar em Natal. 

Em Porto Praia, por falta. de ventos, outros pilotos estrangeiros 
não tinham conseguido decolar com a carga suficiente de combus- 
tível. Isto preocupava seriamente os tripulantes do "Jahu" que, 
por ser um aparelho muito grande e acionado por dois possantes 
motores, deveria decolar com cerca de 10.000 quilos, por causa do 
combustível. O comandante Ribeiro de Barros então tratou de 
retirar de bordo do hidro-avião tudo que fosse supérfluo e muita 
coisa útil lançou ao mar, ficando os tripulantes despojados de 
tudo, tão somente com a roupa do corpo. Em Porto Praia, onde 
permaneceram por diversos motivos durante alguns meses, so- 
freram toda a sorte de privações, afora as preocupações de ordem 
moral, sobre o destino da empresa, onde estava em jogo o nome 
do Brasil. 

E foi precisamente aqui, em Porto Praia, que se revelou Vasco 
Cinquini. As intempéries, pois o hidro-avião permanecera alguns 
meses ao relento, danificaram profundamente os motores. Peças 
tiveram que ser substituídas e requisitadas a Isotta-Fraschini que 
depois de longa demora chegaram a seu destino: Porto Praia. 
Aqui, Vasco Cinquini procedeu a desmontagem, revisão dos mo- 
tores e substituição das peças. Nesse árduo trabalho revelou-se 
o mecânico competente. Em poucos dias, deixou o "Jahu" em 
ordem de vôo. Para que esse trabalho de revisão e substituição 
de pecas fosse realizado, foi necessário arrancar o "Jahu" do mar 
e colocá-lo na praia, a seco. Essas manobras, em Porto Praia, 
custaram mais sacrifícios e fadigas que toda a travessia. E não 
é só. Aqui, Ribeiro de Barros teve que dispender grandes somas 
para conseguir homens para essas duras manobras de tirar o 
aparelho do mar, pô-lo a seco e depois lançá-lo novamente as 
águas. Uma verdadeira odisséia. Mas, nada disso conseguiu levar 
ao desânimo o comandante. Fibra rija, sofrendo em silêncio, 
com a imagem da pátria sempre viva na mente, conseguiu vencer 
e domar toda a crueldade das vicissitudes quando recebeu de D. 
Margarida Ribeiro de Barros, sua genitora, o telegrama: "Aviador 
Barros. Aplaudimos tua. atitude. Não desmontes aparelho. Pro- 
videnciaremos continuação raide custe o que custar. Paralização 
raide será fracasso. Asas avião representam bandeira brasileira. 
Dize se queres piloto auxiliar. Abraços a Braga e Cinquini e 
bênçãos de tua mãe". 

E depois de tudo preparado e os motores postos em ordem 
pelo magnífico mecânico Vasco Cinquini. aguardou a tripulação 
uma noite de luar para tentar a decolagem com uma carga que 
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ultrapassava os 10.000 quilos. Enquanto isso, ali chegava outro 
"Savoia-55" comandado pelo notável "az" italiano De Pinedo, já 
famoso pelo seu 1-60 das 55 mil milhas pelo Pacifico e que tambéin 
demandava o Brasil, rumo a Buenos Aires. De Pinedo vinha de 
Bolama (adiante de Dakar) onde não tinha conseguido decolar 
com a carga de combustível para a travessia. Aqui. o piloto ita- 
liano conseguiu decolar, aliviado de carga, depois de cinco tenta- 
tivas. Essas dificuldades encontradas por De Pinedo, já familiari- 
zado com os "Savoia-55", encheram de preocupacões os tripulantes 
do "Jahu". 

&Ias, numa linda noite de luar, 28 de abril de 1927, o comail- 
dante do "Jahu" resolveu partir e tudo preparado, foram iniciadas 
as problemáticas manobras de decolagem. O ato da tentativa da 
decolagem punha em pânico os nervos dos tripularites, porque 
nessa manobra estava enfeixada toda a sorte do raide. Fracassa- 
dos no arrancamento do "Jahu" da superfície liquida, tudo estava 
perdido. Tudo se concentrou nessa prática. 

O comandante Ribeiro de Barros ordena a partida de Porto 
Praia. Os dois motores "Asso" são postos a todo regime e, grande 
surpresa para a tripulação, mal o hidro-avião havia percorrido 
500 metros, destaca-se das águas e ganha rapidamente altura! 
Estava ganha a batalha! Duas e trinta da madrugada. 

O "Jahu" navega firme sobre a imensidão do Atlântico e os 
quatro brasileiros, com lágrimas nos olhos: abracam-se comovidos 
sem dizer palavra.. . A velocidade do "Jahu", nesta etapa, sur- 
preende a tripulação. Ele navega a 200 quilômetros a hora. Ama- 
nhece. J á  se escoaram as horas duras da navegação, pois agora 
o hidro-avião está mais leve em virtude do combustível queimado. 
Estão próximos de Fernando de Noronha, mas o rumo e Natal. 
A bordo a alegria é indescritivel. E tudo corria tão bem que os 
tripulantes já aguardavam qualquer coisa de mau. E assim su- 
cedeu. . . 

O "Jahu" navegava a menos de 60 milhas de Fernando de 
Noronha. Os tripulantes notaram defeito num dos propulsores. 
O comandante Ribeiro de Barros e João Negrão verificaram que 
não era possível prosseguir; uma amaragem forcada em alto mar 
devia ser feita. Consulta geral a bordo e fica decidido amarar. 
Antes, porém. fazem alguns vôos de circunvolução. a fim de 10- 
calizar qualquer navio que pudesse vê-los e socorrê-los. A Provi- 
dência disso se encarregou. Um cargueiro é avistado nas proxi- 
midades. O comandante do barco compreende logo as manobras 
do "Jahu". Bocede-se a amaragem sobre o mar grosso. Perfeiqão. 
O hidro já está amerisado. O barco se aproxima. Era o cargueiro 
italiano "Angelo Tozzo" quel um mês antes, havia prestado socor- 
ros a De Pinedo nas mesmas circunstâncias. 

O cargueiro reboca o "Jahu" até Fernaildo de Noronha. Aqui 
os tripulantes verificam que uma rosca do cavalete se desprendera, 
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indo atingir a hélice do motor posterior e que mais alguns milí- 
metros teria atingido o tanque de combustível, cujas consequên- 
cias por certo seriam fatais. 

As tripulações trocam saudações e festejam o acontecimento. 
Vasco Cinquini entra em ação e no dia seguinte tudo está re- 
parado e o "Jahu" decola para Natal, completando os 400 quilõ- 
metros da travessia. Grande regozijo no Brasil. Eram eles os pri- 
meiros sul-americanos a vencer o Atlântico Sul. O que foi, a 
seguir, a trajetória do "Jahu" pelos portos do norte do Brasil 
até Santo Amaro, está ainda vivo na memória de todos os paulis- 
tas. Uma apoteose em cada capital. A chegada a Santo Amaro, 
um delírio. A chegada dos tripulantes no centro da cidade, uma 
loucura. E bem mereceram esses intrépidos navegantes essas ma- 
nifestações, que jamais veremos iguais. 

Isto foi no dia de agosto de 1927. 

0 DESTINO DO "JAHU" 

Concluído o histórico vóo dos brasileiros, o comandante João 
Ribeiro de Barros, atendendo a uma decisão de sua genitora, dona 
Margarida Ribeiro de Barros, virtuosa dama, ofereceu o "Jahu" 
ao Museu do Estado, onde ficou até 1954. 

Nesse ano, técnicos da nossa aeronáutica procederam a re- 
forma geral do "Jahu" que, abandonado às intempéries, começara 
a apodrecer. Foi completamente desmontado, inclusive os motores. 
Entelado de novo e pintado, transformou-se num aparelho de 
nossos dias. Desse local foi transportado para o Museu de Aeronáu- 
tica da Fundacão Santos Dumont, no Parque Ibirapuera, bem 
como todos os troféus, condecorações e documentos pertencentes 
ao comandante Ribeiro de Barras, onde se encontra desde o 4." 
Centenário de São Paulo e dai por diante passou a ser admirado 
por toda a nossa população que não esconde seu espanto pelas 
enormes proporções do glorioso hidro-avião. 

E no dia 19 de julho de 1947, após longa enfermidade, falecia 
em sua fazenda o bravo paulista que, por primeiro, inscreveu na 
história da aviação heróica, o nome do Brasil com o vóa transa- 
tlântico de 1927. 

Sua cidade natal, em sua homenagem, inaugurou, anos depois, 
um monumento na principal praça de Jahu. 



DISCURSO DE POSSE 

Newton G. de Barros 

O prof. Agostinho de Freitas Ramos, desde o termino do meu 
Curso Primário, no Grupo Escolar de Cachoeira Paulista, em 1929, 
vem super-estimando as minhas possibilidades de crescimento in- 
telectual. 

E os nossos caminhos se entrecruzam em reencontros períódi- 
cos, suaves, amistosos e reconfortantes. 

Sempre transporto as demonstrações de seu carinho à crista- 
lina amizade de três velhos amigos paternais: Alberto, Ovídio e - - 
Agostinho. 

Foram irmãos em tudo. Mas intelectualmente libertos. 
Parodiando Voltaire, poderiam reafirmar o juramento de três 

mosqueteiros da pena: 
Não concordamos com uma só palavra do que o outro diz, mas 

daríamos todas as nossas energias para garantir a plena liberdade 
de discordarmos. . . 

Separados pelas filosofias de suas vidas, e profundamente ir- 
manados pelo coração! 

Repetiram durante quase meio século: "Eramos três e somos 
os mesmos três de outrora.. ." 
- Prof. Agostinho: ao meu paraninfo de 1929, uma gratidão 

diferente pela entusiasta divulgação de meu nome entre os lídimos 
irmãos desta veneranda Instituicáo. Sentar-me-ei agradecido, na 
menor poltrona, para ouvir, aprender, admirar, aplaudir e crescer! 
- Por que o Cônego Melchior Rodrigues do Prado inscreve, 

hoje, o seu nome no Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo? 
Johannes Joergensen, em sua biografia de São Francisco de 

Assis (Editora Vozes - 1957 - Petrópolis - página 147) narra um 
diálogo histórico entre o probrezinho de Assis e o Papa Inocêncio, 
quanto às regras da Ordem dos Franciscanos! Diz o Papa: 
- "Meu filho caríssimo, a vida que levais, vós e vossos frades, 

parece-me demasiado rígida. Certamente não duvido de que sus- 
tentado pelo vosso primeiro entusiasmo, estejais perfeitamente em 
condições de continuar a levar esta vida; todavia importa que 
penseis naqueles que virão depois de vós. Talvez não tenham o 
mesmo zelo, nem se achem sustentados pelo mesmo entusiasmo! 
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Norberto, o filho de Xanten ou Gennep ("Vida de S. Norberto", 
pelo Cônego Guilherme Adriansen. Editora Vozes, 1953, página 9) 
estruturou a Ordem dos Norbertinos ou Premonstratenses, com ri- 
gor igual ou superior a Ordem dos Frades Menores. 

A vida do fundador se inicia para o Cristianismo, em 1115, 
com a pura conversão. 

(Biografia - Abadia de S. Pedra de Brandesburgo. Século 
XIII) . 

A Parapsicologia, cadeira da Universidade de Duke E.U.A. e 
o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, a partir de 18 de abril 
de 1857, vão participar das observações sobre o livro de S. Norberto, 
do Cônego Guilherme. 

Edwiges, da Casa de Lorena, ouviu a voz que lhe anunciava um 
iilho para prestar relevantes serviços a Deus. (página 11). 

O jovem Norberto demonstraria, cedo, profundos conheci- 
mentos nas ciências e na literatura (página 14). 

Sua vida santa o leva a idealizar uma ordem religiosa em que 
a vida contemplativa fosse complementada com o dinamismo da 
assistência piedosa aos sofredores do corpo e da alma. 

Uma visão torna decisiva a sua tarefa: 
"Durante a noite vi. em êxtase, multidão de homens vestidos 

de branco ( .  . . ) .  Cantando circulavam por todo o vale". (Página 
85).  

O local da visão era chamado Pré montré. Prado mostrado. 
Em latim, Pratum Mostratum. 

Herman de Leon escreve Praemonstratum! Assim surgiram os 
cônegos premonstratenses. 

Desse local, multidão de homens vestidos de branco, "circula- 
riam pelo mundo, para combater o bom combate contra os males". 
(Página 87). 

Le Paige afirma que a Virgem Maria apareceu a Norberto e 
lhe disse: 

"Tomai o hábito branco". 
Este testemunho é de 1198 (Página 87). 
Luís XI, rei de França, confirmaria em 1475, a orientação es- 

piritual de Maria de Nazareth. 
Em sua capelinha de São João Batista, Norberto deparou-se, 

certa noite, com uma fera que atravessara as portas fechadas. 
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Reconheceu, nesse fato, uma ação de espíritos maus que dese- 

javam entravar a sua obra de salvacão da humanidade. 
A 18 de abril de 1120, o Bispo Bartolomeu Ihes doou o hábito 

branco conforme a côr e o feitio que Nossa Senhora aconselhara. 
Treze discípulos iniciariam a longa caminhada dos Premons- 

tratenses: 
Hugo, Evermodo, António, Gualter, Nilo, Ricardo I, Geraldo, 

Adão, Ricardo 11, Waltman, Guarino> Henrique e Lucas (Página 
94). 

Eni 1121, Luís VI, rei de Franca confirma a fundação de Pré- 
montré. 

" * I  

Unl fato curioso vai marcar a vida moral elevada de Norberto. 
D. Camus narra que uma jovem de doze anos foi levada ao 

Cônego sob a ação do espírito maligno. O Santo lê o Evangelho so- 
tire a cabeça da menina. 

O espírito mau reagiu explicando o "Livro dos Cãnticos" em 
lingua romana e depois em alemão. 

Pediu para entrar no corpo de um monge. Evangelicamente 
reagiu Norberto às violéncias do espirito e repetiu as palavras de 
Jesus (Mateus, cap. 17, vers. 14 a 21). 

"Esses espíritos só se afastam coni oracão e jejum". 

O fato mais importante para o nosso patrono, ocorre com a 
aparição de Santo Agostinho ao fundador da Ordem. "Eu sou 
Agostinho, bispo de Hipona. E: esta a Regra que escrevi. Se teus 
irmãos, meus filhos, lutarem generosamente, sob esta Regra, po- 
derão apresentar-se sem temor perante o tribunal do último juí- 
zo." (Página 111). 

A 25 de dezembro de 1121 todos os cônegos pronunciam os vo- 
tos de pobreza, castidade e obediência perfeita. 

Esse ato solene consolida a Ordem dos Cônegos Prémonstra- 
tenses (Página 112). 

Na primeira aprovação pontifícia a designação é Ordem dos 
:6negos de Nossa Senhora de Prémontré - (Página 113). 

O lema da Ordem: 
mfiar em Deus como se nada dependesse de nossa ação; depoisl 
'abalhar como se tudo dependesse do nosso esforço pessoal (Pág. 
!O) 

O fundador exigia cumprimento rigoroso da Ordem para cor- 
:ir os defeitos de seus cônegos. 
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Todos devem aplicar-se à modéstia e à humildade. 
A pureza de consciência é o principal dever que devemos 

a nós mesmos. 
O amor ao próximo é provado pelo acolhimento caridoso que 

dispensamos aos hóspedes e aos pobres. 
A regra de Santo Agostinho, dizia o Fundador, afirma clara- 

mente: Antes de tudo seja amado Deus, depois o próximo. 
O Bispo Anselmo escrevia: apreciamos o trabalho manual de 

nossos religiosos, porém, a preocupação dos conventuais é o jejum, 
a abstinência, a oragão, o estudo e o ministério eclesiástico pela 
pregação, a visita dos dwntes, o enterro dos mortos, o batismo e a 
instrução dos ignorantes. 

Norberto haveria de agravar as exigências para a purificação 
espiritual de seus discípulos. Estabeleceu o jejum contínuo, com 
uma só refeição diária. 

O silêncio e o recolhimento produziriam a força das almas 
superiores, aconselhava. 

A falta de caridade deveria ser corrigida com o pedido de 
perdão, ajoelhando-se o displicente. 

Abstinência completa de carne; só permitida para os doentes, 
em alguns casos (Pág. 135). 

Foi a essa ordem que se filiou o primeiro padre brasileiro d 
Cachoeira Paulista: Jarbas Rodrigues do Prado. 

Prémontré - Prado mostrado. 
No Brasil também um Prado foi mostrado ao santo de ent! 

as margens do Rena e Moça. 

Robert Heilbroner ("O futuro como História"), citando C 
lylle, a respeito dos conceitos de História, escreve: "O que 
quero ver não são as listas do Livro Vermelho dos Calendários 
Corte e Registros Parlamentares, mas a vida do homem. . ." 

* * *  

Nós espiritualistas, vivendo a era astronáutica, devemos 
gurar mais firmemente o leme de nossas naus cristãs ant 
crespas vagas de um oceano a encapelar-se contra antigas, ser 
e judiciosas concepções. Principalmente nas atividades axiolóf 
da cibernética. 
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Os extremos parecem tocar-se paradoxalmente. . . 
Benedetto Croce ("A História") citando Goethe, explica: 

"Se se indaga qual seja o fim da atividade moral, e se 
põe de lado a doutrina teológica da obediência aos manda- 
mentos impostos pela pessoa de um Deus (. . . )  e se reduz 
ao seu contrário, que é dos negadores da vida ou pessimistas? 
Deve-se responder que o fim da moral é promover a vida". 

E canta o poeta germânico: 

- Viva quem vida cria! 

Complementa Croce: "Mas as obras boas não podem ser senão, 
concretamente, obras de beleza, de verdade, de utilidade". 

Em campos adversos, Leôncio Basbaum ("Alienação e Hu- 
manismo"), conclui o seu livro: 

"Só o que não pode desaparecer é a consciência crítica. 
?Z ela que transforma as sociedades e dá prosseguimento a 
História". 

"Onica maneira de impedir uma revolução grande é fazer 
uma pequena revolução, todos os dias, impedindo que as con- 
tradições se acumulem ( . . . ) . O humanismo ( . . . ) é a acomoda- 
ção final do homem e da sociedade, o fim da pré-História da 
Humanidade. o nascimento do homem novo ( . . . ) ". 

E 
"O homem se humaniza (integração na sociedade) e se ho- 

miniza (inteaacão em si mesmo). Então, a sociedade confunde - > 

"ser - para - si" e "ser - para - outro". 

O Padre João Baptista Lehmann ("Na luz perpétua"), apre- 
sentado pelo Bispo Dom Fernando, cita a voluntariosa afirmativa 
de São Paulo - o Paulo de Tarso: "Imitatores mei estote, cicut 
et ego Christi". 

A maiêutica socrática revive na heurística de Denizart Rivail 
("A gênese") : "Há revelação? ( . . . ) 

Em que se funda sua autenticidade? (.  . . )  
Trazendo os espíritos aos homens a revelação integral, não 

lhes paralizaria as faculdades? 
Qual a moral que pregam? Não é a mesma de Jesus? ( .  . . )  
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O homem carece de uma revelação? 
O homem não pode encontrar em si mesmo, e em sua cons- 

ciência, tudo o que precisa para se conduzir?" 

A filosofia, fugindo as funções teleológicas, seguida de perto 
pela psicologia, já enfrenta a metafilosofia, com Henri Lefebvre; 
ou a metablética, com Von den Berg. Felizmente, do Monte Tor 
- Attin, projeta-se sobre nós, a luz serena da aula magna do 
singelo galileu: "Bem aventurados os mansos, porque herdará0 
a Terra". 

Nossas recordações filosóficas e literárias preambulam, suma- 
riamente, a indagação singular: 
- Por que Jarbas Rodrigues do Prado inscreve, hoje, seu 

nome no Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo? 

A axiologia atingiu, nesta segunda metade do século XX, o 
seu clímax. 

A juventude angustiada, em fase adolescente, tensa e disten- 
dida, continua cenestesicamente sabendo o que não deseja, sem 
distinguir, sem conscientizar, muitas vezes, o que aspira. 

Esse estado d'alma universal envolve adultos que não conso- 
lidaram sua filosofia em bases recionalistas, mas judiciosas. 

Lucas - o médico e pintor de Antióquia - (capitulo 6, ver- 
siculo 46) retransmite, até nós, as palavras do Rabi: 

"Todo aquele que vem a mim e segue as minhas palavras 
e as prática ( .  . .) é semelhante a um homem que edificando 
uma casa, cavou, abriu profunda vala e lancou o alicerce sobre 
a rocha. Vindo a enchente arrojou-se o rio contra aquela casa 
e não a pôde abalar, por ter sido bem construida". 

Vivesse o Cônego Melchior Rodrigues do Prado o período da 
Filosofia Patristica, ou mesmo a fase glorificada por Chateau- 
briand, os pedidos haveriam despontado pela sua beatificação. 

A voz do povo sobe aos céus e rompe o circulo burocrático 
das convenções. 

Muitas figuras humanas foram exalçadas pelas forças coerci- 
tivas da herança nobre; das riquezas sem jaça; de um nascimento 
metropolitano; da conveniência aristocrática. . . 
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O Cónego Melchior criou a vida exemplar através da persis- 
tência e dahumildade. 

Na eleição de Simão Bar Jonas, Jesus glorificou as duas vir- 
tudes básicas do ~escador  de mãos calosas: 

"Tu és Cefas - que quer dizer pedra - e, sobre esta pedra, 
edificarei a minha igreja". (Mateus, cap. 16 vers. 18). 

* = i;: 

José Rodrigues do Prado e Rosa Guilhermina Freire do Prado 
somaram as duas virtudes para as herancas sagradas. 

O operário de mãos calosas alimentou com suor e lágrimas 
os sete filhos: Agostinho, José, Maturino, Jarbas, Maria. Ignaci- 
nho, Eufrozina e Demétrio. 

O matriarcado de Vovó Rosa cobriria de bênçãos o lar, na 
fé inexpugável de seu Catolicismo Apostólico Romano - ortodoxo 
e exemplar. . . 
- Pesquisas históricas em marcha, subiriam as raizes do ban- 

deirante de Taubaté, Sebastião Rodrigues do Prado? Do Frei de 
Sant'Anna Galvão, os traços culturais marcantes do filho de S. 
Norberto? (Frei Antonio de Sant'Ana Galvão era tio de Ana Maria 
Freire, avó do cónego Melchior). 

Há ligacões cívicas colaterais, também. 
Dois primos: Newton Prado, o herói dos dezoito do Forte de 

Copacabana. E Joáo Baptista, tombado, gloriosamente, n a  epo- 
péia de 1932. Filhos de Pedro Prado e Fileta Benaton Prado. 

Outra gloriosa ligacão de sangue: Haytil Prado, mártir que, 
a castidade voluntária e uma juventude imaculada, ofereceu em 
holocausto aos desestimulados; aos fracos do corpo e da alma. 

Filha de Espiridião e Jordelina Prado. 
I " * 

Tios do Padre Jarbas e irmãos de José Rodrigues do Prado. 

1 -- Pedro da Silveira Prado, casado com Fileta Benaton 
Prado, Filhos: José, Newton, Joáo Batista, Ruy, Pedro, 
Manoel, Ana Antónia (do Espírito Santo Prado) e Aure- 
lia. 

2 - Antônio Prado, casado com Cândida Prado (tia Candi- 
nha) .  Filhos: Alice, Mana (Mariucha), Corina, Ana 
(Nininha) e Raul. 

3 - Espiridião Prado, casado com Jordelina Prado. Filhos: 
Nabucodonosor, Índio do Brasil, Mário, José, João. Mi- 
rabeau, Hamílton, Florianista e Haytil. 

4 - Honória Prado (solteira). 
5 - Eulina Prado, casada com Doming.0~ Leal. 

Não tiveram filhos. 
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6 - Emília Prado, casada com João de Freitas Filhos: João 
de Freitas, Virgínia e Delminda. 

7 - Aurélia Prado, casada com José Seixas. Filhos: Olím- 
pia, Avelina, um filho acidentado e outra filha. (Maria?) 

8 - José Rodrigues do Prado, casado com Rosa Guilhermina 
Freire do Prado. 
(Pais do Cônego Melchior) . 

Tios do Cônego Melchior e irmãos de Rosa Freire do Prado: 

1 - Antônia de Sant'Ana Galvão, casada com Cândido Pinto 
Barbosa. Filhos: Generosa, Leôncio e Antenor. 

2 - Emiliana Freire Rodrigues, casada com Domiciano Ro- 
drieues. Filhos: João Evangelista Rodrigues e Lídia Ro- 
dr ibes  Braga. 

3 - Mana do Carmo Freire Pinto, casada com Joaquim Pinto 
Barbosa. Filhos: Georgina, Pedro (Pedrico), Maria Etel- 
vina (Vindoca) . e Godofredo (Godinho) . 

4 - v i r a i i a  Freire Pinto, casada com 'Salvador Pinto 
Barbosa. Filhos: Litargino, Honorina, Presciliana, An- 
tônia (Antuninho) e Salvador. 

5 - Rosa Guilhermina Freire do Prado (Irmã gêmea), ca- 
sada com José Rodrieues do Prado (Pais do CÔne~o Mel- - 
chiar) . 

6 - Guilhemina Rosa Freire Benaton, casada com o Dr. 
Newton Benaton (Inglês). Filhos: Maria Adelaide, Fi- 
leta, José Benaton, Adele, Jocelin e Maria Fausta. 

7 - Augusta Freire Guimarães, casada com Lindolpho Gui- 
marães; e em segundas núpcias, com Fernando Paula 
e Silva. 

8 - Marciana Freire Silva, casada com Justiniano Silva. 
Filhos: Carlota e Antônio. 

9 - Mariana Freire e Silva, casada com Fernando Paula e 
Silva. Filhos: Ana (Nica) , Atanagildo (Mocinho), José. 
Conceicão, Pedro, Isabel. 
Sobrinhas do Cônego Melchior e irmãos: 

1 - Agostinho Rodrigues do Prado, casado com Maria José 
Pinto Prado e Ana Prado. Não tiveram filhos. 

2 - Maturino Rodrigues do Prado, casado com branca das 
Neves e Francisca Gomes do Prado. Filhos: Otto, So- 
sim, Maturino, Vauban, Vanzetti, Branca, Francisca, 
Allan Kardec, Clarinha e Clarice (gêmeas). 

3 - José Rodrigues do Prado Filho, casado com Carlinda 
Bastos do Prado e Judith Paçheco Prado. 
Filhos: 
I - José, Carlos, Ambrozina, Ivone e Antônio. 
I1 - Rosa, Mário e Isidoro. 
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4 - Ignácio Rodrigues Prado casado com Julieta Pinto Prado 
e Rita Miranda Prado. Filhos: 
I - José Índio, Danvin, Haidêmia, Hairtom, Hilda, 

Ignácio e Hacy. 
I1 - Alfredo, Leonidia, Espiridiáo e Agostinho. 

5 - Jarbas Rodrigues do Prado. 
6 - Maria Prado Motta, casada com Joaquim Rodrigues da 

Motta. Filhos: Waldir, Almir, Lacyr, Dilza (falecida), 
Idélvia, Romilza, Joaquim, Rosa Maria, Dilza e Adail. 

7 - Eufrozina Prado de Barros, casada com Alberto Gonçal- 
ves de Barros. Filhos: Newton, Nathércia, Ney (falecido 
pequenino), Nelly e Nancy. 

8 - Demétrio Rodrigues do Prado, casado com Jandira Pra- 
do e Luíza Prado. Filhos: 
I - Luiza, Ione e Espiridiáo. 

9 - Irmã de criação: 
Adelaide, casada com Silvio de Carvalho Vasques. Filhos: 
Aparecida Bernadete, Mário e Zita. 

i; :i r 

Jarbas nasceu em Cachoeira Paulista a 6 de janeiro de 1888. 
O nascimento de um justo recebia a iluminação dos raios de 
luz esparzidos pelo ano da libertação dos escravos negros. 

A meninice recebeu a marca indelével da vocação incontestá- 
vel, para alegria pura do fervoroso coração maternal. 

Longe do balcão de tio Domiciano, armava singelamente o 
altar para os ensaios, em miniatura, da grande missa do Templo 
de S. José da Vila América, no Jardim Europa. 

Dificuldades financeiras eram obstáculos quase intransponí- 
veis para a execução do plano educativo do precoce sacerdote. 

O apoio surgiria na hora oportuna: a senhora Ana Pereira de 
Magalhães. 

E o Seminário menor de Pirapora, da Ordem de S. Norberto, 
receberia, em breve, o primeiro padre brasileiro. 

Jarbas Rodrigues do Prado recebe o hábito branco a onze 
de outubro de 1908. 

Faz profissão de f é  religiosa a onze de outubro de 1910. 
Sua ordenação sacerdotal ocorre a doze de julho de 1914. 
A Conflagração Mundial, da metade do século XX, o encon- 

traria na Bélgica, entre as desesperanças da paz, as agruras de 
muitas restrições e os invernos desconhecidos. 

Em algumas noites não haveria cobertores para envolver a 
água da higiene matinal. 

O Cônego Melchior seria a humildade exemplar ante seus 
superiores hierárquicos. E a alegria multiforme de seus irmãos 
de Ordem na caminhada terrena. 
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A flauta, o piano, o bandolim, o cavaquinho, o violão, suave e 
discretamente, se transformavam em fontes de alegria pelos dedos 
que levantariam no altar a hóstia sagrada. Ou pelos lábios que 
abençoariam em nome do Senhor. 

"Luar do Sertão", "Tristezas do Jeca", "Casa Pequenina". entre 
cutras músicas folclóricas, eram cantadas, em dueto, com a irmã 
mais nova, (na discreção das serestas familiares das férias) - 
Eufrozina Prado de Barros - a irmã singularmente por ele cha- 
mada D. Bitota. 

O casarão tradicional de José Rodrigues do Prado e Rosa 
Freire do Prado foi desdobrado em trés residências, adquiridas 
pelos filhos, Maturino, Eufrozina e Agostinho. Na casa do meio, 
do casal Alberto Gonçalves de Barros e Eufrozina Prado de Barros 
(discípulos de Allan Kardec, cristãos espíritas), o Cónego Melchior 
passava seus dias de repouso, de 1.- a 20 de janeiro. Fonte de 
Betsaida familial para recomposição de intenso desgaste físico nas 
suas lides apostolares. 

As visitas de todas as classes sociais encontravam, no Cônego 
cachoeirense, um conversador prazeroso sobre vários assuntos edi- 
ficantes. Seu silêncio sorridente recebia o secciosismo politico ou 
religioso. 

Discretissimamente deixava, a descoberto, um paulistismo ver- 
de-amarelo. 

Mas era sensivelmente universalista em tudo. 
Para ele, um circulo cristão, paterno e luminoso, envolvia 

a Terra de Nosso Senhor, passando pelo Meridiano Bélgica-Brasil. 
Anedotista singular, imitava todos os estrangeiros em adapta- 

ção na Terra de Santa Cruz. 
Coin Cornélio Pires, lido e imitado por ele, formaria uma 

dupla inigualável. Caricaturista piedoso no lápis e na psicoiõgia 
social. 

* :i * 

A partir de dois de dezembro de 1916, seria o pedagogo nor- 
bertino do Seminário de Pirapora, onde transmitiria, pelo exemplo, 
as regras da preparação total dos futuros sacerdotes. 

As aulas de Português e a cuidadosa língua dos grandes enci- 
clopedistas eram complementadas nas tarefas extra-classe e extra- 
-ciirriculares. E suavizadas aos rigores da disciplina apostolar. 

Banda-de-música em miniatura; teatro de comédias infantis; 
natacão; desportos ingênuos e atividades eutrapélicas provocavam 
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sempre, ein torno do menino-de-Cachoeira Paulista, o sorriso lim- 
po e sadio de criancas, jovens e adultos. 

:í :i :,: 

A dezenove de marco de 1930. o Conego reajustar-se-ia a pa- 
róquia de S. José de Vila América, no Jardim Europa. Seu fun-  
dador e seu vigário da primeira missa. 

"Nosso Senhor assim mandava. . . " explicaria, em um muxoxo 
de crianca contrariada, mas sorridente! 

Sua nova vida "secular" atrairia multidões de todas as ca- 
madas sociais para a casa-do-caminho de S. José! 

A eleição do esposo de Maria - nossa Mãe Santissima --- 
para a protecão de sua Igreja. encobria singelamente a imensa 
piedade filial. 

Grave e nova responsabilidade moral. 
O Papa Pio XI haveria de afirmar aos padres de S. Norberto: 
"A Ordem Premonstratense é a glória da Eucaristia; e a Euca- 
ristia é sua glória". 
A Bélgica de Averbode proclamaria ufana: 

"Aux Franciscains. Dieu a confié le chamin de la Croix; 
aux Dominicains le Rosaire; aux Préniontrés, Dieu a confié 
la Messe". 

O repouso, em Cachoeira Paulista, de 1 .  a 20 de janeiro, 
caracterizava a gratidão filial. Felicitava os Pais, saudava o ani- 
versário de D. Bitota e fazia as homenagens de aniversário no dia 
de Reis - a ele o silencioso Melchior! 

Pelo Cónego, sempre. a Missa do Glorioso S. Sebastião, n a  
antiga igrejinha da terra natal. 

De sua presenca, sempre esperada com ansiedade, há curiosos 
fatos, relembrados de alma para alma. 

A população simples e obsequiosa de nossa terra, descobriu 
que o Padre apreciava muito o mingau-de-milho-verde - nosso 
curau. 
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O patriarca, José Rodrigues do Prado, então já se desloca- 
va dentro do lar, com dificuldades - visão reduzida e acidente 
na perna direita. Passava seus dias, a janela do 405, da Rua 
Bernardino de Campos. 

Pela manhã de 6 de janeiro, iniciava-se o desfile de pratos 
de curau para o Reverendo.. . 

Às onze horas da manhã, o paciente patriarca, feliz pelo 
desfile da cidade, já não sentia mais forças para receber tanto 
curau! Mesas, armários, prateleiras, cómodas, canastras, estavam 
cobertos de variados continentes de curau. 

Uma sopeira desabou-lhe pelas pernas, em doce e incomodo 
desastre. 

Alegre desabafo escapou-lhe dos lábios, movimentando o ca- 
vanhaque quase centenário: 
- Isto já não é mais cura~u. Santa Bárbara! É um verda- 

deiro "f lagelo" . . . 
Por muitos anos, desapareceu de Cachoeira, o curau.. . 
Mas ficou o "flagelo" . . . 

* * *  

Certa vez, nas comemorações de 6 de janeiro, parte da so- 
brinhada (53 aproximadamente) se acotovelava na sala-de-jantar 
para sorrir com o tio Padre. 

Da porta, o vozeirão de tio Ignacinho - o irmão querido 
e pouco místico: 

- Deus esteja nesta casa e os padres todos nos quintos.. . 
(fazia reticências jocosas) . . . nos quintos dos céus! 

E completavq quase gargalhando: 
- Ué! mano, você está aí? 
De repente ouve-se pelo rádio: 
- Vai falar Sua Santidade o Papa, diretamente de Roma. 
O Cónego Melchior, de sua cadeira, atirou-se ao chão, de 

joelhos, testa no soalho, estaticamente! 
Durante a saudação de seu Chefe Espiritual, ali permaneceu, 

em extrema humildade e profundo respeito - o discípulo integrado 
de corpo e alma na fé puríssima. 

i * *  

De outra vez em Petrópolis, no Colégio São Vicente de Paulo 
(ainda no antigo Palácio Imperial, hoje Museu) presenciamós 
outra cena de impressionante humildade, não prevista nas Regras. 

Padre Jarbas era, então, Ecónomo de sua Ordem. 
Um superior visitava o Colégio. 
Cônego Melchior o último convidado, a chegar. 
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Sacerdotes formaram duas alas para recepcionar o único padre 
brasileiro. 

Entre as alas caminhou Padre Jarbas para cumprimentar o 
Superior: mas o fez de joelhos até beijar as sandálias do Chefe- 
~ ê n o r .  

Houve lágrimas em muitos olhos! E sorrisos gloriosos, pelo 
magnífico exemplo do único padre brasileiro presente. 

Seu nome crescia no coracão, no respeito. na ~ratidão de seus * .  - - 
paroquianos. 

A oito de janeiro de 1937, já supervisionava a Residência de 
S. Norberto. 

O Governador do Estado de S. Paulo e o gari da Prefeitura, 
frequentavam a sacristia, onde, desde as primeira pedras da cons- 
trução, dormia em seu catre-de-ferro, o Cônego Melchior. 

Piedosas senhoras procuravam levar-lhe a complementaçáo 
de uma vida rigorosa de voto de pobreza. 

Filó grosseiro protegia o vigário contra os mosquitos, na sa- 
cristia. 

A s  madrugadas frias de Piratininga já o encontravam no pre- 
paro espiritual da primeira missa. 

O sonho do pequenino caixeiro do tio Domiciano concretiza- 
va-se na Pauliceia, gloriosamente. 

O templo majestoso de S. José recolheria no seu cenário, o 
amor, a lágrima, muitas vezes a humilhacão da esmola, solicitada 
com as características de espírito do "poverello de Assis". 

. ': -. 

Leopoldo Machado foi um divulgador do Espiritismo no Brasil 
inteiro, oralmente. E pelos seus escritos, no Mundo neo-latino. 

Quando atingiu o clímax de seu ataque-e-defesa, ao clerialismo 
anti-espírita, encontrou-se com o Cónego Melchior, em casa da 
Irmã. 

O Padre Norbertino impressionou Leopoldo Machado pela 
sua integracão no cristianismo puro e primitivo de Jesus. 

A tal ponto, que o visitava na Igreja de S. José, Interrom- 
pendo suas viagens pelo interior de S. Paulo. 

Em seu diário, há referências esplêndidas ao pároco de Jardim 
Europa. 

A merenda servida pelo Padre ao casal, Leopoldo Machado e 
Marilia Barbosa na sacristia, mereceu esta afirmação emocionan- 
te: 
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- Reverendo, o Sr. assim de avental a servir um pecador 
como eu, é muita humildade. Jamais esquecerei este gesto sin- 
gular e carinhoso. . . 

*; :t .< 

Houve intenso movimento pela sua elevação hierárquica. 
Primos milionários da capital bandeirante reconheciam a con- 

tinuidade de sua vida pura na família, na igreja, na sociedade. 
Sua terra natal fremiu na esperança alcandorada de um 

filho galgando justos e elevados encargos eclesiásticos. 
A negativa foi pronta e inamovivel: 
- Não possuo virtudes para ir além dos primeiros degraus. 

Nosso Senhor Jesus Cristo está alto demais em relação ao seu 
servidor humilimo. 

Cada minuto aue o temoo lhe oedia a saúde física. era sedi- 
mentacâo sagradaAdo espír&o à aisistencia moral retificadora. 

Integração total na síntese de todas as leis e de todos os 
profetas: 

"Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a 
si mesmo". 

No pensamento pode nascer a semente da queda. Porém sua 
face sorridente e suave espalhava a pureza mental. 

Meio século vivido "ad rnajorem dei gloriam". 
Poderia repetir como o poeta-filósofo, Manoel Quintão: 
"Não saiba o mundo o que de mal sofremos". 

O inverno rigoroso de Roma minara-lhe a saúde. O corpo 
já não era o mesmo da Bélgica conflagrada. 

A subida da última escarpa seria vivida no Hospital de Ja- 
çanã. 

O mesmo espirito de serviço, a mesma alegria contagiante, 
a mesma assistência espiritual a todos, contra todas as prescri- 
ções médicas. Até despontar a 12 de novembro de 1960, a aurora 
da libertação de seu espírito. 

O corpo alquebrado na diuturna vivência cristã, (e sacrificial) , 
era devolvido á sua saudosa Pirapora. 

Cachoeira Paulista cederia a terra do crescimento moral, o 
direito de resguardar-lhe, "ad eternum", o nome amorável. 

No "Canto da Cotóvia", o autor coloca a platéia a protestar 
contra a morte da heroína em fogueira. 
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A morte ainda é, no pseudo-espiritualismo, a descida para 
o pó. 

Os espiritualistas pressentem (para os que viveram espiri- 
tualmente), a subida, alada, suave, álacre, sob o leve fardo quin- 
tessenciado de virtudes entesouradas. 

"As riquezas que o ladrão não rouba, a ferrugem não con- 
some, a traça não destrói. . . " 

Não pode descer o pano de um dos atos da eternidade do 
crescimento do espírito, sem uma relembranca triunfal! 

Assim exigia a platéia em "L'alouette". 
Ovidio de Castro em seu livro "Prata da Casa", relembra 

assim, o Cônego Melchior Rodrigues do Prado. 

1. CCNEGO JARBAS R. PRADO 

Ele desde criança foi piedoso.. . 
O seu catolicismo soberano 
conduziu-o a Europa venturoso 
deixando a loja do tio Domiciano 

Da Bélgica voltou um religioso, 
trazendo na alma dilatado oceano 
de fé. Roupagem branca, porte airoso, 
um tanto angelical, um pouco humant 

Nunca mais residiu conosco. O místico 
foi-nos arrebatado pela crença. 
Nada nos resta de seu gênio artistico. 

- Ele fazia entre a parede e a luz, 
recortando papel, surgir intensa a 
silhueta tristonha de Jesus. 

TENHO DITO 





TRANSCRIÇÕES E DOCUMENTOS 





O ESCRITOR JACOB PENTEADO 

Jacob Penteado, residente em São Paulo, é um sorocabano 
pouco conhecido entre as gerações novas de sua terra, em virtude 
de suas andanqas, inclusive por Buenos Aires, onde residiu em 
crianca. 

O seu livro "Memórias de um Postalista" é delicioso e mostra 
onde ele passou a maior parte de sua vida. Foi carteiro, a prin- 
cipio. 

luas, em "Belenzinho, 1910", se vê que, quando menor, foi 
empregado em fábrica de vidros, na Capital. 

E aí ele conta os sofrimentos físicos e principalmente morais 
que, naquele tempo, sofreram os meninos operários. 

É só lendo! O escritor tem uma experiência da vida que faltou 
a outros colegas. É autodidata e, entretanto, saindo dos Correios, 
projetou-se no corpo docente da Escola Alvares Penteado e nos 
meios culturais. 

Além de outras línguas, sabe o italiano, que aprendeu enl 
família, e o espanhol, que trouxe de Buenos Aires. 

É grande tradutor. Traduziu "Histórias Maravilhosasw, em 
10 volumes, a "Bíblia", em 5 volumes, e "Novelas para um ano", 
de Pirandello, em 4 volumes. 

Traduziu e adaptou para o Brasil duas grandes enciclopédias: 
"Trópico", com 12 volumes, e "Ler e Saber", em 12 volumes. 6 
antologias de contos universais, 102 volumes de romances, inclu- 
sive policiais, e "As Mil e Uma Noites" etc. etc. 

Onde achar tempo para esta fecundidade? 
É de supor que, como Monteiro Lobato, tenha tido secretários, 

mas a responsabilidade o obrigaria, então, a rever as provas da- 
tilcgrafadas, sem falar nas impressas. 

Conhece a fundo a nossa língua e tem uma facilidade espan- 
tosa para escrever. 

Essas traduções tornaram-no erudito. E como é professor, 
sabe ensinar, nos livros de memóriasl assuntos em que se envol- 
veu: p. ex., a fábrica de vidros. 

Tem um capitulo completo sobre Sorocaba, comecando de 
Baltasar Fernandes, para explicar o que é a terra do seu berço. 
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Outro capitulo conta a história da paróquia do Belenzinho, incluin- 
do o paroquiato do cônego José Carlos de Aguirre. 

Como memorialista, parece um romancista, tal o interesse que 
desperta no leitor. 

"Belenzinho, 1910n, de 1962, foi muito elogiado pelos jornais 
paulistanos, pois ressuscita e revive o antigo São Paulo. 

Este ano de 1972, Jacob Penteado publicou, pela Editora Mar- 
tins, o livro de crítica literária e biografia de "Martins Fontes, 
uma alma livre". 

Como Jacob Penteado sabe admirar os verdadeiros valores, 
o livro é como um grande elogio acadêmico. Cheio dos mais belos 
versos do autor. Repleto de pequenos "flashs" e anedotas. Martins 
Fontes, poeta santista, era discípulo de Bilac e Coelho Neto, a 
quem frequentava quando estudou medicina no Rio. 

Clinicou sempre em Santos. Às vezes, saia pelo interior de 
São Paulo, fazendo conferências literárias nos teatros. Que tem- 
pos! Era parnasiano como Bilac e Alberto de Oliveira, mas tam- 
bém escrevia poemetos líricos e singelos. 

Tinha um vocabulário imenso, imitando Coelho Neto, e até 
mesmo predileção pelo sufixo "esco". Era um homem bom, per- 
tencendo, no fim da vida, a religião de Augusto Comte. 

Bem fez Jacob Penteado de relembrar esse grande vulto das 
nossas letras, a exemplo de Raimundo de Menezes. Para isso, para 
ser biógrafo, é preciso amar, entregar-se. 

Jacob Penteado começou a carreira de escritor com a tese 
"Os Correios e Telégrafos como Serviço de Natureza Comercial", 
Isto foi em 1940. 

Passaram 30 anos, mas agora parece que deu certo. 
Faz uns dois meses que fui honrado com a visita de Jacob 

Penteado. Só o conhecia por correspondência e pelos recados do 
comum amigo, o inesquecível Antonio Francisco Gaspar. 

$ modesto, sincero, não blasona erudicão, físico ainda forte 
e atraente, enfim, gostei. 

Acho que Sorocaba deve louvar este filho ilustre, nascido no 
meio operário de Santa Rosália. 

E um exemplo para os nossos estudantes, em grande parte. 
filhos de trabalhadores. 

(Transcrito do "Cruzeiro do Sul", de Sorocaba, de 17-12-72) 



JOSÉ BONIFÁCIO EM PARIS 

Paulo Carneiro 

Consciente do seu papel de consagrador de glórias, tornou-se 
Paris o Panteão da cultura universal. Não há nome ilustre nos 
fastos da História, desde a antiguidade clássica até hoje, que não 
figure nas suas ruas e praças. A cada passo ali se encontra um 
grande homem da Grécia e de Roma, da Idade Média e do Renas- 
cimento, um renovador filosófico ou político dos tempos modernos. 
Demarcam a cidade cxs gênios tutelares de todas as eras, nela reu- 
nidos para reconstruírem o roteiro da humanidade e lhe servirem 
de inspiradores e guias. Não há grande feito que aí se não encon- 
tre rememorado, nem exemplo de virtude ou de saber que lhe não 
enobreça o cenário, com a sua evocação numa estátua, num busto, 
ou numa lápide. O mundo antigo e o novo mundo aí se entrecruzam 
e entrelaçam, numa sucessão ininterrupta de pensadores e de ho- 
mens de Estado, de artistas e inventores de cientistas e poetas.. . 

Não podia a América Latina estar ausente da grande cidade. 
Aí tem ela uma praça construída em sua honra; outras foram es- 
pecificamente atribuídas a Argentina, ao Brasil, à Colômbia, ao 
Uruguai, ao Peru, ao Chile, a República Dominicana, a Costa Rica 
de permeio com ruas que trazem os nomes de Buenos Aires, Mon- 
tevidku, Panamá, etc. Receberam igual homenagem algumas das 
nossas mais ilustres personalidades. Simon Bolivar, San Martin, 
Augusto Severo, Santos Dumont, Osvaldo Cruz.. . Não faltam tam- 
bém estátuas e bustos a vários heróis das lutas pela independência 
dos países hispano-americanos: Simon Bolivar, a cavalo, domina 
toda uma praça, tendo em torno dele uma coorte de escritores, de 
grande projeção histórica, do México, de Cuba, do Uruguai, do Pe- 
ru, do Chile, da Nicarágua, do Equador e da Venezuela - Justo 
Sierra, José Marti, José Rodó, Ricardo Palma, Benjamin Vicuna- 
Mackenna, Ruben Dario, Juan Montalva e Andrés Bello. Em outro 
quarteirão, o busto de Artigas recorda a epopéia da independência 
do Uruguai. Em Saint Cloud, um grande fcaro celebra os vôos de 
Santos Dumont e afirma à face do mundo a prioridade que lhe 
cabe. 
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Falta, porém, nessa galeria de glórias imorredouras, a figura 
entre todas ilustre do pensador e do homem de Estado que foi José 
Bonifácio de Andrada e Silva. Deve-lhe Paris esse tributo, que ele 
merece mais do que ninguém, tão altos são os seus títulos e tão 
profundos os viculos intelectuais e politicos que o ligam a França. 

Nela viveu num dos momentos cruciais da sua história, quan- 
do em seu seio surgia um novo mundo. Ao chegar a Paris, em 1790, 
aos 27 anos, o jovem Andrada penetrou de corpo e alma na for- 
nalha dos debates que faziam tábua rasa da ordem antiga e bus- 
cavam bases novas para uma sociedade diferente nas especulações 
iilosóficas e dos Voltaire, dos Diderot e dos Hume, dos d'Alembert 
e dos Buffon.. .Ia em busca de ciência, ao encontro de Chaptal e 
Fourcroy, Sage e Duhamel, iniciar-se nas teorias e técnicas que se 
renovavam então no domínio da quimica, sob impulso dos Lavoi- 
sier, dos Monge e dos Berthollet. Achou, porém, no seu caminho, 
Condorcet e La Fayette, Sieyes e Mirabeau, a festa da Federação, a 
revolução em marcha, e em vez da. capa negra de Coimbra, saiu a 
rua com uma cocarda tricolar. . . Aos textos da ciência nova en- 
tremeava os discursos e debates da Assembléia Constituinte e dos 
Clubes politicos onde surgiram já os Marat, os Camille Desmoulin, 
os Robespierre, os Danton.. . 

Ao mesmo tempo que seguia no Jardin des Plantes os cursos 
que lhe interessavam, distinguindo-se imediatamente neles, par- 
ticipava das reuniões e dos trabalhos das sociedades científicas de 
que se tornara membro: a Société Philomathique de Paris e a So- 
cieté d'Histoire Naturelle. 

O prestígio que desde logo adquiriu permitiu-lhe publicar em 
1791 a sua Memória sobre os Diamantes do Brasil. Paris deu-lhe 
também a oportunidade de melhor conhecer as diversas escolas e 
correntes de arte, graças as coleções por ele frequentemente visi- 
tadas da Academia Royale de Pinture et de Sculpture du Louvre. 

Nunca mais se apagou da sua memória a impressão desse ful- 
gurante contato com os cientistas, os homens politicos e o povo de 
Paris. Muito mais tarde, a Academia de Ciências o elegerá, por sua 
vez, como Membro Correspondente. Mas não foi só nesse periodo 
de juventude que a França lhe transmitiu os tesouros de experiên- 
cia e de saber por ela acumulados. Quando em 1823, aos 60 anos, 
sofreu ele a provação do exílio, sob o peso da intriga e da ingrati- 
dão, é na França que busca refúgio, na companhia de seus dois 
ilustres irmãos Antonio Carlos e Martim Francisco. Cinco anos 
passados nas cercanias de Bordeaux, em constante correspondén- 
cia com amigos e compatriotas instalados em Paris que de lá lhe 
enviam a todo momento livros, jornais e revistas, mais estreitaram 
os laços de outrora. 

Vai agora a Academia de Ciências Morais e Políticas de Paris 
homenagear, como devia, o patrono da nossa Independência. A seu 
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convite ali pronunciarei o elogio do homem de ciência, do poeta e 
do estadista que o Brasil reverencia neste momento. A ocasião é 
propicia para que Paris resgate a divida que tem e inaugure n a  
Praca do Brasil a estátua do grande Andrada. Proporei à Acade- 
mia de Ciências Morais e Políticas que patrocine essa homenagem, 
a qual seria de justica que se associassem a Academia Paulista de 
Letras. Não poderia nosso Governo oferecer a Franca, para. esse 
fim. um réplica da nobre e austera estátua há um século erigida a 
José Bonifácio, no Largo de São Francisco de Paula? 

Transcrito do Jornal do Brasil 





VILAS E POVOADOS VISITADOS NA VIAGEM 
DE DOM PEDRO I 

Itamar Bopp 

As cidades que citamos neste trabalho, foram onde o Príncipe 
Regente D. Pedro transitou, repousou ou fez parada, com sua Guar- 
Ua de Honra durante a jornada do Rio de Janeiro até São Paulo. 
Acontece, que pelos dados que temos de cada localidade, referentes 
até o primeiro quartel do oitocentismo, notamos dados interessan- 
tíssimos, o que com toda certeza, constitui um material informati- 
vo para enriquecer o campo da nossa História Pátria. E, como po- 
demos notar, em tais informes, até mesmo encontramos alguns da- 
dos ligados ao Brasil do tempo de D. João VI, o que aliás, nos dá 
uma visão panorâmica de tantas coisas, inclusive as condições eco- 
nomicas e a capacidade produtiva de vários produtos, principal- 
mente do Vale do Paraíba, acontecendo como, por exemplo, o café 
que naqueles tempos, alcançava produção compensativa e que ho- 
je em dia, não é mais cultivado, em face da absoluta deficiencia 
da produção de arrobas por mil pés. 

São estas as principais Vilas, Freguesias, Povoados, Cidades, 
Comarcas e Municípios por onde passou D. Pedro e sua comitiva: 

INHAUMA - Freguesia da província do Rio de Janeiro, 2 1é- 
guas ao nordeste da cidade deste nome. Sua igreja, dedicada a São 
Tiago, foi fundada em meados do século XVII por Custódio Coe- 
lho, e tida em conta de paróquia desde o ano de 1684, mas foi no 
de 1743 que um alvará de 27 de janeiro, quase um século depois 
de sua fundação, lhe conferiu este título. Seu termo, na terra fir- 
me, consta unicamente de 2 léguas quadradas de superfície, po- 
rém pertencem-lhe muitas ilhas da baia vizinha; a maior destas 
ilhas, que é a Caqueirada ou dos Frades, poderá ter ao muito meia 
légua de comprimento; da parte do norte confina com o da fre- 
guesia d'Irajá, a que antes pertencia, ao sul com o do Engenho 
Novo, e ao oeste com o do Engenho Velho e o de Irajá. Encerra 
este termo 2.000 almas, 5 engenhos e fábricas de aguardente, e 
vários fornos de tijolo e de telhas. Cultiva-se também nele, além 
das canas e viveres do pais, bastante hortaliça para abastecimento 
dos mercados da capital, para onde se transporta em carros; Os 
generos de exportação se embarcam nos portos de Maria Angu, 
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Inhauma, Mangueiras e Olaria. Os ribeiros Gomes Tibau, Farinha 
e Maracanam, regam e fertilizam este termo. 

SANTA CRUZ - Povoação e fazenda imperial, no distrito 
neutro da capital do Império. O governador general do Brasil Mem 
de Sá repartiu com os jesuitas, que vieram em sua companhia ao 
Brasil em 1567, grandes porções de terra para nelas estabelecerem 
aldeias debaixo de sua direçao. Tal foi a primeira origem do colé- 
gio dos jesuitas chamado de Santa Cruz, e de outras povoacóes ad- 
jacentes; porém as casas que se ergueram nas vizinhanças destes 
estabelecimentos foram feitas dois séculos depois. Na expulsão 
desta ordem religiosa dos domínio portugueses, aquelas vastas fa- 
zendas voltaram para a coroa, e sua populacão foi aumentando 
particularmente depois que a família real, passando-se de Portu- 
gal para o Brasil, fez escolha deste colégio para nele residir uma 
parte do ano. O príncipe regente, depois do rei D. João VI, aumen- 
tou este edifício, e tornou-o mais comodo para aposentamento de 
sua família. Sua igreja, dedicada a Santa Cruz, foi considerada 
como urna das filiais da matriz da Vila de Itaguai, e o Imperador 
D. Pedro I a mandou fazer de novo sobre uma nova planta e com 
maiores dimensões. A povoação de Santa Cruz, que jaz ao pé deste 
palácio, e 12  léguas ao poente da cidade do Rio de Janeiro, não tem 
mais de 1.200 moradores; porém o território imperial de que ela 
faz parte encerra mais de 6.000 numa superfície, avaliada em 50 
léguas quadradas mais ou menos. As fazendas imperiais de Santa 
Cruz, Cantagalo Pequeno e Canhanga, foram desanexadas, por de- 
creto de 30 de dezembro de 1833, do distrito de Itaguaí, e incluídas 
no do Rio de Janeiro. 

ITAGUAÍ - Vila da Província do Rio de Janeiro, n a  comarca 
de Angra dos Reis, 15 léguas ao oeste da capital do Império, entre 
a serra de Santa Cruz e o rio que dá seu nome à vila. Foi original- 
mente povoada de índios Tupiniquins, que o governador da capi- 
tania do Rio de Janeiro, Martim de Sá trouxe de Porto Seguro em 
1615, quando veio tomar posse do governo, e que colocou em diver- 
sos lugares com o pressuposto de os desorientar. Parte destes in- 
dios foram postos nas cabeceiras do Guandu, perto da reunião dos 
dois ribeiros que dão princípio a este rio. Tomaram os missionários 
jesuitas imediatamente conta deles para os doutrinar, e transferi- 
ram esta aldeia, no ano de 1688, para o sítio chamado ainda agora 
aldeia de Tinguá, e em 1718 tornaram a transferi-la para um mon- 
te apelidado nessa época Cabeça Seca, que ficava mais perto do 
mar, e do colégio dos jesuitas de Santa Cruz. Deu-se princípio a 
fábrica de uma igreja, que foi concluída em 1729, dedicada a São 
Francisco Xavier, e elevada a categoria de paróquia, em virtude 
do alvará de 22 de dezembro de 1795, aplicável a todas as aldeias 
do Brasil. Daí por diante agregaram-se aos índios infinitos brasi- 
leiros e portugueses, e D. João VI, por alvará de 5 de julho de 1815, 
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elevou esta povoação a categoria de vila, dando-lhe o nome de São 
Francisco Xavier do Itaguaí, e concedendo-lhe por património as 
terras que haviam sido concedidas, havia dois séculos, aos índios, 
além de meia légua onde estava sita a aldeia. 

SÁO JOÃO DO PRÍNCIPE - Vila da Provincia do Rio de Ja- 
neiro, na. comarca de Rezende, mais vulgarmente conhecida com o 
nome de São João Marcos, 7 léguas ao norte da cidade de Angra 
dos Reis. Achavam-se já povoadas a serra dos Orgãos e a de Ita- 
guai, quando novos colonos se derramaram pelas terras além de- 
las, e deram principio a várias povoações consideráveis que são 
atualmente outras tantas vilas. A capela fundada por João Ma- 
chado Pereira em sua própria fazenda, e dedicada a São João Mar- 
cos, foi tida por paróquia desde o ano de 1739, e as terras adjacen- 
tes que se achavam povoadas se institularam do nome do referido 
santo. Por alvará de 12 de janeiro de 1755, foi esta capela legal- 
mente elevada a esta categoria, porém como se achasse arruinada, 
e não fosse suficiente para os fregueses, cujo número se tinha au- 
mentado, começou-se a fábrica de uma nova igreja, porém pouco 
depois ficou a obra parada, e consertou-se e aumentando-se a anti- 
ga capela em 1760, onde se continuou a dizer missa. O missionário 
capucho Francisco Antonio d'Alba Pompeo excitou os habitantes 
a fazerem uma nova igreja em melhor sitio e deu-se princípio a fá- 
brica dela no  lugar chamado Panelas. Transportou-se para o novo 
edifício em 1." de novembro de 1801 a pia, a imagem do órgão e o 
Santissimo Sacramento com toda a solenidade, e dali em diante foi 
a população a tal ponto crescendo, que o príncipe regente, entende 
que era mister elevar aquela povoação a dignidade de vila, cujo tí- 
tulo lhe conferiu dando-lhe o nome de São João do Príncipe, por 
alvará de 21 de fevereiro de 1811, no qual se ordenava seriam cons- 
t.ruídos a custa dos habitantes os edifícios indispensáveis, como a 
casa da câmara, cadeia, pelourinho, etc. Concedeu-se a nova vila 
uma escola de primeiras letras, e com o andar do tempo veio a ser 
cabeça de uma legião de guarda nacional. Seu distrito, formado do 
termo de sua própria freguesia e do da do Rio Pardo, pega, ao nor- 
te, com o da vila de Rezende; ao oeste, com a Provincia do Rio de 
Janeiro pela serra Bocaina, confrontando ao mesmo tempo com o 
distrito da vila de Areias da Provincia de São Paulo; ao sul, fenece 
n a  serra de Itaguaí, confinando com o distrito da cidade de Angra 
dos Reis, e a leste com o da vila de Itaguai; regam-no o rio Pirai e os 
ribeiros das Araras, do Cosme, das Lages, de Moçambique, das Pa- 
nelas, de Passavinte e do Piloto, e é atravessado do poente para o 
nascente, pela estrada que vai da Provincia de São Paulo para o 
Rio de Janeiro; h á  nele seis engenhos e outras tantas fábricas de 
distilação de aguardente cujos produtos se levam em bestas mua- 
res para vila de Mangaratiba, onde o açúcar se encaixa e se enva- 
silha a aguardente, para ao depois serem embarcados para o Rio 
de Janeiro. 
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REZENDE - Uma das seis comarcas em que se acha repartida 
a provincia do Rio-de-Janeiro. Foi creada por lei provincial de 
13 @Abril de 1835, encerra os districtos de Rezende, Barra-Mansa, 
São-João-do-Principe e Pirahi, e tem por cabeça a villa de seu nome. 

REZENDE - Villa da provincia do Rio-de-Janeiro, cabeça da 
comarca que tem o mesmo nome. m t á  situada numa eminencia, a 
pequena distancia da margem direita do rio Parahiba, 30 legoas ao 
nordeste da cidade do Rio-de-Janeiro, e 18 ao norte da d'Angra-dos- 
Reis. Simão da Cunha Gago, fez com o governador D. Luiz de Mas- 
carenhas, que o autorizasse a ir ao descobrimento de minas d'ouro, 
e a trazer a civilizacão os Indios, expedientes então empregados 
pelos Bandeirantes. Abrio-se Gago caminho por meio de matas vir- 
gens, e atravessou rios com alguns amigos que lhe fizer50 com- 
panhia, e assentarão morada em 1744, elle e os companheiros, nu- 
ma planicie rodeada de montes assás arredada da margem meri- 
dional do rio Parahiba, a que poserão nome Campo Alegre. Edifi- 
cou-se neste sitio passado tempo uma igreja que foi dedicada a 
N. S da Conceição devido a imagem de N. S. que o padre Felipe 
Pinto levou, e servio de parochia aos novos sertanistas, os quaes ao 
depois se derramárão pelas partes do norte e por onde quer que a 
extracção do ouro dava menos trabalho. Esta igreja foi legalmen- 
te creada parochia por alvará de 2 de Janeiro de 1756, e seu termo, 
mal povoado, comecava na serra da Bocaina pegada com o districto 
de São-João-Marcos, estendia-se ao norte além do rio Parahiba, e 
chegava até os rios Preto e Parahibuna, e do nascente ao poente, 
entre a linha norte e sul da junção do rio Pirahi até os confins da 
província de São-Paulo. Até o anno de 1782, os moradores de Cam- 
po-Alegre, como os de São-João-Marcos, não conhecerão outras pes- 
soas a quem devessem obediencia, senão os padres que lhes dizião 
missa e os govemavão conforme lhes parecia. O vice-rei Luiz 
Vasconcellm e Souza fez uma exacta demarcação d'estes termos, e 
estabelece0 nelles companhias de milicias, cujos officiaes levarão 
vantagem aos padres em despotismo. O que não obstante, foi 
aquella povoação crescendo, bem que com vagar, a ponto de ser 
honrada com o titulo de villa em 1801, pelo vice-rei D. José Luiz 
de Castro, conde de Rezende, que lhe deo por nome o de seu titulo. 
Em 1830, foi esta villa dotada d'uma escola de primeiras lettras, 
por decreto de 14 de Junho, a qual foi aberta somente no princípio 
de 1837. Possue esta villa um hospital com vinte camas, onde se 
recebem alguns alienados, porém os seus rendimentos são escassos, 
o que não obstante admitem-se nelle os engeitados, e é ornada de 
fresco uma fonte. Seu districto consta do termo de sua freguezia 
e dos de Campo Bello e de São Vicente Ferrer com o curato de 
Santa-Anna. Em 1833, seu collegio eleitoral foi de 30 eleitores. As 
terras em geral são boas, e plantadas de cannas que alimentão 
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annualmente cinco engenhos, onde alêm do assucar se fabrica 
aguardente de cana e cachaça. Depois da estada da família real 
110 Brazil plantarão-se grandes cafezaes; o linho dá-se ali mui bem, 
mas os lavradores seme5.o mui pouco, por isso que este genero de 
cultura, segundo dizem, lhes dá muito trabalho. Varias estradas 
atravessão este districto, as quaes vão do Rio de Janeiro para as 
provincias de Minas-Geraes e de São-Paulo, e é regado pelo rio Pa- 
rahiba, que corre do poente para o nascente, e por muitos ribeiros 
todos seus tributarios, sendo o mais consideravel rio Pirahi. So- 
mente no termo da freguezia da villa se contão 5,000 habitantes, 
que alêm das cannas e café de que já falamos lavrão mandioca, 
feijões, arroz, milho e tabaco, cujo excedente exportão para o Rio- 
de-Janeiro em bestas muares. Os montes que acompanhk as duas 
margens do rio estão ennevoadm durante uma parte do anno, e os 
ventos e geadas emprcem a plantação dos algodoeiros, e das arvo- 
res fructiferas. A grande quantidade de milho que se colhe é em- 
pregada na ceva dos porcos e galinhas para bastecimento da capital 
do Império. 

POUSO SECO - Registro importante da Província de São 
Paulo, na serra da Bocaina, a oeste da cidade de Angra dos Reis, 
onde se cobram os direitos de saída dos gêneros que passam desta 
Provincia para a do Rio de Janeiro. 

BANANAL - Pequena vila da Provincia de São Paulo. Era 
uma povoação do mesmo nome, que pertencia ao distrito da vila 
das Areias, e que tinha uma igreja da invocação do Bom Jesus, que 
um decreto da assembléia geral de 10 de julho de 1832 erigiu em 
vila, deixando ao conselho provincial a faculdade de determinar os 
termos de seu distrito. Está esta vila assentada na margem direita 
do Paraíba, e por ela passa a estrada que vai da cidade de São 
Paulo i do Rio de Janeiro. Seus habitantes cultivam em grande os 
gêneros do país, e em particular café e canas-de-açúcar, e fornecem 
aos mercados do Rio de Janeiro. 

AREIAS - Pequena vila da Província de São Paulo, sobre a 
estrada real que vai da cidade de São Paulo às Províncias de Mi- 
nas Gerais, e do Rio de Janeiro. A aldeia de Areias fez largo tempo 
parte do distrito da vila de Lorena e tinha uma igreja paroquial 
dedicada a Santa Ana; um alvará de 28 de novembro de 1816 a p& 
na categoria de vila do Brasil com o nome de São Miguel das Areias, 
dando-lhe por patrimônio meia légua quadrada no território onde 
estava assentada a aldeia, e 1 légua quadrada de terras incultas, 
com condição que a casa da câmara, a prisão e mais acessórios mu- 
nicipais seriam construídos às expensas dos moradores. O distrito 
da vila das Areias compreende quanto se encerra entre as serras 
Bocaina e Mantiqueira, e entre os ribeiros Itaguaçava, e Juçu, e é 
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limítrofe com a Provincia do Rio de Janeiro. O clima é sadio, as 
terras férteis, e produzem atualmente uma grande quantidade de 
café; numerosos ribeiros regam as fraldas das montanhas, onde se 
cultiva milho, arroz, feijão, mandioca e canas-de-açúcar. Avalia-se 
o número dos habitantes deste distrito a mais de 6.000 almas. Seu 
principal comércio consiste em café e galinhas, que se levam em 
machos aos mercados do Rio de Janeiro. 

LORENA - Vila da Provincia de São Paulo, na margem direita 
do rio Paraiba, 40 Iéguas pouco mais ou menos, ao nordeste da ci- 
dade de São Paulo. Ao principio, era um arraial chamado Guaipa- 
caré, com uma igreja matriz que t,inha por orago N. S. da Piedade; 
foi criada vila em 1788 pelo governador de São Paulo Bernardo 
José de Lorena, que lhe deu o seu nome. Esta vila é atravessada 
pela estrada que vai da cidade de São Paulo para a Província de 
Minas Gerais, e que se cruza com a principal do Rio de Janeiro. 
Seu distrito foi dividido para se formar o da vila das Areias e o da 
do Bananal; nele se colhe, além dos objetos ordinários de consumo 
grande quantidade de café, e cria-se um grande número de porcos 
e de galinhas que se levam a vender ao Rio de Janeiro, que fica 
distante de Lorena 38 léguas. A população é de 6.000 habitantes. 

GUARATINGUETÁ - Antiga vila da Provincia de São Paulo, 
situada perto da margem direita do rio Paraíba, 48 léguas pouco 
mais ou menos, ao nordeste da cidade de São Paulo. Foi esta vila 
fundada em 1651 pelo capitão Mor Dionizio da Costa, então repre- 
sentante do donatário da capitania de São Vicente. Um alvará de 9 
de outubro de 1817 nomeou-lhe um juiz de fora em lugar dos or- 
dinários, com alçada sobre as vilas de Cunha e de Lorena. A Igreja 
matriz desta vila é dedicada a Santo Antônio; há alem dela mais 
duas capelas uma dedicada a N. S. do Rosário e outra da invo- 
cação de São Gonçalo. As casas são de taipa, e os habitantes de 
seus distrito, que andam por 7.000, se aplicam a criação de gado 
grosso e de porcos, e ao amanho das terras, que são excelentes para 
o cultivo do tabaco, canas e café. bem como para os mantimentos 
ordinários. Sua situacão sobre a estrada de São Paulo para o Rio 
de Janeiro, dá uma certa atividade ao seu comércio, sobretudo com 
a vila de São João do Príncipe, que fica 6 léguas mais para o nas- 
cente. A meia légua da vila h á  uma capela da Senhora de Apare- 
cida, que está em muita veneração. 

PINDAMONHANGABA - Vila da Província de São Paulo, fun- 
dada pelo povo no decurso do século XVII, n a  margem direita do 
rio Paraíba, e confirmada neste titulo por provisão régia de 10 de 
julho de 1705. Está assentada numa planície, 32 léguas ao nor- 
deste de São Paulo, e 4 a leste da vila de Taubaté. Sua Igreja ma- 
triz & dedicada a N. S. do Bom Sucesso, além da qual h á  uma ca- 
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pela da invocação de São José. Seu distrito é fértil; nele se cultiva 
com proveito cana, café, tabaco e algodão, e tem obra de 6.000 
habitantes, que passam pelos mais prudentes e honrados da pro- 
víncia. Além dos objetos da agricultura. contribui também muito 
para a abastanca dos moradores a criacão de gado vacum a que se 
entregam; e estes diferentes produtos se encaminham por terra 
para a baia de Ubatuba, onde são embarcados para o Rio de Ja- 
neiro. 

TAUBATÉ - Nova cidade e antiga vila por extremo mercan- 
til. cabeca da primeira comarca da Província de São Paulo, 30 1é- 
guas ao norte da capital da sobredita província, em 22 graus, 54 
minutos de latitude, e em 48 graus 4 minutos de longitude ociden- 
tai. Foi originalmente a aldeia Itaboaté, onde viviam muitas famí- 
lias de índios Guaianás, que se tornaram inimigos dos piratinin- 
ganos, quando, por solicitações dos jesuitas, a vila de Santo André 
foi mandada arrasar, e seu titulo conferido ao colégio de São Paulo 
de Piratininga. Os taubateanos guardaram longo tempo certo res- 
sabio do ódio que nesta ocasião conceberam contra os"paulistas, 
ódio que foi renovado com os descobrimentos das minas de ouro 
e que enfim se apagou com a frequência das relacões entre as duas 
vilas. Em 1645. o capitão-mor Antonio Barbosa de Aguilar, então 
procurador do conde de Vimieiro. donatário da capitania de Ita- 
nhaem. instalou a câmara. nesta aldeia, que foi criada vila com o 
nome primitivo de Itaboaté, que por corrupçáo se mudou no de 
Taboaté, Tabaté, Tahubaté, e por fim no de Taubaté, como se es- 
creve atualmente. O governador do Rio de Janeiro, Minas e São 
Paulo. Cesar Antonio Paes de Sande, assentou nesta vila em janei- 
ro de 1695 uma fundição para onde todos os mineiros deviani levar 
o ouro que colhiam para ser fundido a custa do Estado que rece- 
bia o quinto do dito metal. Os juizes ordinários foram substituí- 
dos por um juiz de fora, com jurisdicão sobre as vilas de Pindamo- 
nhangaba e de Piratininga, em virtude de um alvará de 9 de ou- 
tubro de 1817, e a final uma lei da assembléia provincial conferiu a 
esta vila o titulo e honras de cidade. Está esta nova cidade, assen- 
tada a 1 légua de distância da margem direita do rio Paraíba, a 
beira de um ribeiro que se incorpora com este rio, 1 légla mais 
abaixo, depois de haver regado a povoação de Tremembé. fi ornada 
de uma igreja matriz cujo orago é São Francisco das Chagas, e de 
mais outras duas, com as invocacóes de N. S. do Rosário e do Pilar, 
além de um convento de franciscanos, e de outro de religiosas de 
Santa Clara. As casas são térreas, de madeira, rebocadas com bar- 
ro; em muitas delas há engenhocas onde se faz açúcar, e caldeiras 
para distilar aguardente de melaco e de cana. O distrito de Tau- 
baté encerra perto de 10.000 habitantes, industriosos por natureza. 
Os que residem nos montes distantes da cidade fazem criações de 
gado, os mais lavram grande quantidade de tabaco, de algodão, ca- 
fé, canas, milho e feijões; os índios fazem diversas obras de espar- 
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taria que levam a vender às vilas marítimas de São Sebastião, de 
Ubatuba e de Parati, de onde se conduzem em bestas muares até o 
porto e se embarcam para o Rio de Janeiro. Compreende este dis- 
trito a freguesia de Caçapava além da cidade. 

CAÇAPAVA - Freguesia da Província de São Paulo, no dis- 
trito da vila de Taubaté da qual se acha distante 4 léguas. Um 
decreto de 13 de outubro de 1831 criou nesta freguesia uma escola 
de primeiras letras para meninos. Seu território desanexado do de 
Taubaté ê excelente para o cultivo de tabaco, e milho, e seus habi- 
tantes criam um grande número de porcos e galinhas que levam 
a vender nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. A igreja 
paroquial de Cacapava é dedicada a N. S. da Ajuda. 

JACAREÍ - Pequena vila da Província de São Paulo, na mar- 
gem direita do rio Paraiba, em 23 graus 18 minutos de latitude e 
23 graus 48 minutos de longitude. Foi fundada em 1652, 18 léguas 
a nordeste da cidade de São Paulo, na estrada que vai desta cida- 
de para as Províncias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Sua 
igreja matriz é dedicada a N. S. da Concei$ão, e suas terras exce- 
lentes para a cultura do café, tabaco e mais gêneros de consumo 
dos habitantes do distrito, que se avaliam em 7.000. O café e ta- 
baco vão por terra até o porto de São Sebastião, e dali por mar ao 
Rio de Janeiro. 

MOJI DAS CRUZES - Vila populosa e de muita indústria do 
sertão da Província de São Paulo, a 1 légua distante da margem 
esquerda do rio Tietê, e 10 a nordeste da cidade de São Paulo, em 
23 graus 27 minutos de latitude, em 48 graus, 31 minutos de lon- 
gitude oeste. Brás Cubas, fundador da vila de Santos, e substituto 
do donatário Martim Afonso de Souza, foi o primeiro que fez uma 
fazenda nesta parte da capitania de São Vicente e; cinquenta anos 
depois esta fazenda converteu-se em uma povoação que foi deco- 
rada em 1611 com o título de vila. É ornada de uma igreja matriz 
dedicada a Santa Ana, e de mais três outras, uma da invocação 
do Bom Jesus, outra é um convento de Carmelitas, e a terceira per- 
tence a irmandade da ordem terceira do Carmo. As casas são pela 
maiór parte de taipa. Há nesta vila uma escola de primeiras letras 
e uma cadeira de latim. Os moradores fazem panos de lã, lavram 
canas, algodão e café, fabricam aguardente, gêneros que são trans- 
portados em bestas muares até a cidade de Santos ou até a vila de 
São Sebastião, de onde são embarcados para o Rio de Janeiro. Ava- 
lia-se a população de seu distrito em mais de 9.000 indivíduos de 
ambos os sexos. 

SANTOS - Cidade marítima e mercantil da Província de São 
Paulo, e uma das mais antigas vilas do Brasil. Está situada à mar- 
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gem setentrional da ilha Engua Guaçu, em 23 graus, 54 minutos 
de latitude e em 48 graus, 46 minutos de latitude ocidental. Seus 
primeiros povoadores foram Pascoal Fernandes e Domingos Pires, 
que abriram caminho pelas matas para a vila de São Vicente e ali 
assentaram morada encantados com a excelente água que havia 
nqueles sítios. Passado pouco tempo, no decurso do ano de 1543, o 
capitão Brás Cuba, representante do donatário Martim Afonso de 
Souza, mandou fazer o primeiro hospital do Brasil, e em 1546 im- 
petrou o titulo de vila para aquele porto que veio a ser o da vila de 
São Vicente, por isso que nele portavam com facilidade os barcos 
que não podiam subir pelo braço do mar, chamado rio de São Vi- 
cente. Brás Cubas, um dos benfeitores da humanidade, faleceu em 
1592, depois de haver tido a consolação de ver prosperar aquela 
nova vila, e foi enterrado na capela do hospital de que fora o fun- 
dador. No século XVII foi a vila de Santos posta em sítio pelos ho- 
landeses e pelos ingleses. Tem cadeira de latim e muitas escolas de 
primeiras letras, que foram criadas em diferentes tempos para a 
instrução da mocidade. Nela nasceram Alexandre de Gusmão, hoje 
mais conhecido por estarem impressas as suas cartas, e José Bo- 
nifácio de Andrade e Silva, bem conhecido por sua vasta instrução 
como por ter sido o campeão da Independência de sua pátria, mo- 
tivo porque a assembléia provincial votou unanimemente a lei de 
26 de janeiro de 1839, segundo a qual devia aquela vila chamar-se 
cidade de Bonifácio, prevaleceu porém o primitivo nome de Santos, 
que tamanha é a força do costume. As casas desta nova cidade são 
pela maior parte de pedra. Os edificios mais notáveis são a casa da 
Câmara, o estaleiro, o arsenal, dois hospitais, vários conventos, a 
igreja de Santa Catarina, e a matriz cujo orago deu nome à vila. 
O porto de Santos é o depósito de todos os gêneros de exportação 
da província, os quais consistem principalmente em açúcar, aguar- 
dente, arroz, café, courama, toucinho, tabaco e riscado azul e bran- 
co. Estes diversos gêneros são conduzidos a Santos, em machos do 
sertáo das terras depois que se concluiu o molhe ou calçada, de 2 
léguas de comprimento, por meio do qual a ilha de Engua Guaçu 
se acha ligada com o continente. Esta espécie de ponte é guarne- 
cida de distância em distância de arcos que facilitam a circulação 
da maré; na praia de Vasa que lhe fica subjacente, vegetam os man- 
gues cuja casa se aproveita para as fábricas de curtume, e faz às 
vezes do entrecasco de carvalho. Os três braços de mar que separam 
do continente as ilhas Engua Guaçu e Guaiba, foram outras tantas 
bocas. A do meio, chamada Barra Grande, que jaz entre as duas 
ilhas, é a única frequentada pelas embarcações grandes e pelos na- 
vios de alto bordo. A boca do norte, chamada Bertioga, que fica en- 
tre o continente e a ilha Guaiba, tem pouco fundo e só admite ca- 
noas e botes; enfim a boca meridional, chamada Rio de São Vi- 
cente, acha-se em seco as mais das vezes na vazante da maré. As 
pontas de Taipu e de Manduba, separadas pela Barra Grande, abri- 
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gam os navios surtos no porto. O distrito da cidade de Santos, en- 
cerra a parte setentrional da ilha Engua Guaçu, a ilha pouco po- 
voada de Guaiba, e o vertente oriental da cordilheira do Cubatão, 
em cuja falda se acha o antigo porto de Santa Cruz. Se a assem- 
bléia provincial repartisse em pequenas porções as terras desse 
distrito, e desse o senhorio das que se acham em paues a quem er- 
secasse se cobririam aquelas planícies vasentas de casas e de plan- 
tações, não haveria águas estanques, e as populações não seriam 
expostas ao flagelo das teimosas sezões, que todos os anos levam de 
dez habitantes um. 

IPIRANGA - Povoação da Província de São Paulo, perto da 
cidade desse nome, e a pouca distáncia de uma planície célebre nas 
fastos do Brasil. Nela se deu princípio a um monumento rememo- 
rativo da Independência deste vasto Império, proclamada e jurada 
pelo príncipe D. Pedro em 7 de setembro de 1822. 

Transcrito do Diário Popular 



DISCURSO PRONUNCIADO PELO DEPUTADO JOAO MANUEL 
DE CARVALHO NA SESSAO DE 11 DE JUNHO DE 1889, EXTRAI- 
DO DO LIVRO DE SUA AUTORIA "REMINISCkNCIAS SOBRE 
VULTOS E FATOS DO IMPÉRIO E DA REPOBLICA" ED. CASA 
GENOUD; CAMPINAS; 1894; PAG. VIII: 

"O SR. PADRE JOAO MANUEL (sinais de atenção): 
- Sr. presidente, os Últimos acontecimentos políticos que todos 

nós temos testemunhado, se por um lado devem causar no espírito 
público as mais sérias apreensões e produzir a mais viva impressão 
no ânimo dos Brasileiros, por outro lado devem enchê-los do maior 
júbilo, despertando-lhes ao mesmo tempo as mais gratas esperan- 
ças pelos futuros destinos de nossa pátria. Tudo está indicando 
evidentemente que este pais fadado por Deus aos mais gloriosos 
destinos, em breve passará por transformações profundas e radi- 
cais, e que as velhas instituições, que nos tem humilhado, tendem 
a desaparecer deste solo abençoado, onde não puderam consolidar- 
se nem produzir frutos benéficos. (Sensação). 

Tudo é confusão e anarquia: confusão na ordem social, anar- 
quia na ordem política. Mas tenho fé em Deus que deste cáos me- 
donho, em que se debatem inanes, se estorcem agonizantes os res- 
tos de uma monarquia moribunda (apoiados e aplausos), há de 
surgir a luz, essa luz suave e esplendida da liberdade e da democra- 
cia, que há de incendiar todas inteligências, iluminar todos os es- 
píritos, inflamar todos os corações, caindo no seio da pátria como 
gotas de orvalho divino, vivificando-a, fecundando-a, como vivifi- 
cam as flores os raios benéficos de um sol de estio. 

Senhores, os aparelhos deste velho sistema de governo estão 
gastos e imprestáveis. Os antigos partidos acham-se divididos, es- 
facelados. . . 

UM SR. DEPUTADO: - Descobriu isto agora. 
O SR. JOAO MANUEL: - Só tenho que dar satisfações a Na- 

ção que nos julgará. 
Esfacelados pelos ódios, anulados pela fraqueza, apodrecidos 

pela corrupção, estragados pelos vermes das dissidências que os 
têm corroído e dilacerado. O senado e o conselho de estado, onde 
só deveriam imperar a razão e a calma. a reflexão, a prudência 
e a sabedoria, têm perdido a sua seriedade (apoiados e não apoia- 
dos), desmentindo suas honrosas tradições, traído o seu papel, des- 
virtuado a sua missão, pervertido os fins para que foram criados, 
tornando-se facciosos e revolucionários. 

O poder irresponsável, cercado do prestígio da realeza, investi- 
do das maiores e das mais largas atribuições que se podem deposi- 
tar nas mãos de um homem, abusando escandalosamente das au- 



gustas prerrogativas que tão de boa fé lhe foram conferidas pelo 
legislador constituinte, e que tão generosamente foram reconheci- 
das e aceitas pela Nação, esse poder, vós o sabeis e sentis, tornou-se 
o poder único, supremo e "absoluto, tudo avassalando a sua vonta- 
de, tudo amesquinhando, tudo abatendo, tudo mistificando; tudo 
corrompendo, invadindo, absorvendo e suprimindo todos os.outros 
~3deres constitucionais. 

Diante desta dissolução dos partidos, que se estragaram e se 
perderam, diante da anarquia e desmoralização em que se acham 
as instituições com que os nossos pais procuraram felicitar-nos, não 
há espírito, por mais indiferente, que não se entristece, contem- 
plando os males, as minas e as misérias da pátria, que é a-única 
sacrificada aos erros, as ambições, aos caprichos e vaidades da- 
queles a quem têm sido confiados os seus destinos. 

Se a história política de nosso país não fosse fecunda em fatos 
que mostram e confirmam esta verdade, bastaria a organização do 
atual gabinete para desvendar-nos os olhos, tirar-lhes todas as 
cataratas, desfazer-nos todas as ilusóes, denunciando ao mesmo 
tempo, o segredo das intrigas e das conspirações palacianas. 

O ministério 7 de Junho é uma verdadeira monstruosidade 
(não apoiados da bancada liberal); nada representa e nada signi- 
fica de grande, de nobre, de confessável; não é um governo dã na- 
ção, porque vem atentar contra o sentimento nacional; não é um 
governo nem ao menos partidário, porque nasceu divorciado do seu 
partido; é um governo ameaçador, que traz em seu bojo um pen- 
samento sinistro, porque, digamos a verdade, ele é simplesmente 
um produto da vontade imperial. 

O que estamos nós vendo agora de admirável e de surpreen- 
dente? 

Dissolve-se a situação conservadora, pujante de força, repre- 
sentada nesta casa por 90 deputados, e chama-se ao poder o parti- 
do liberal, que apenas pode contar aqui com uma pequena mino- 
ria. 

A quem se deve imputar ou atribuir a responsabilidade deste 
fato, que é a negação de todos os princípios do sistema parlamen- 
tar representativo.. . 

O SR. JOAQUIM PEDRO: - Aos seus chefes. 
O SR. JOAO MANUEL: - . . .que é a inversão completa da 

ordem natural das coisas? 
Como se poderá. decentemente explicar esse fenômeno estra- 

nhode entregar-se o poder a o  partido' que.se-acha' em- minoria na 
câmara dos deputados, em 'cujo . seio . . ~  reside expressa . .  a . vontade . . .  na- 
rinnal? . .  ~ . .  . . . . - - - - -- -. 

Sr. presidente, tudo estava escrito, a sentença era irrevogável! 
A exposição de m~tivos feita pelo nobre ex-ministro do império 

relativamente à crise política que se operou e cufa solução deu em 
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resultado a queda do gabinete 10 de março e ascenção do partido 
liberal ao poder, é de máxima importância e gravidade, e derrama 
ao mesmo tempo muita luz sobre os acontecimentos que se deram. 

Tenho o dever imperioso de falar ao país com a maior fran- 
queza e lealdade, dizendo tudo o que penso, tudo o que sinto. Não 
é a hora das recriminações pessoais; pelo contrário é a hora sole- 
ne da coragem cívica e da verdade. 

Senhores, vós ouvistes ler aquele documento importantíssimo. 
A coroa ficou patente, denunciou-se escandalosamente desta vez. 
Negando a demissão do gabinete, cujo chefe lha pedira por seis 
vezes, a coroa só teve um pensamento: acentuar cada vez mais a 
cisão do partido conservador. Era preciso fazer crer a este pobre 
país, sempre iludido, que o conselheiro João Alfredo, aquela gran- 
de alma e aquele elevado caráter, não passava de um ambicioso 
vulgar, que agarrado ao poder como a ostra ao rochedo, solicitava 
insistentemente a dissolução da câmara, para poder esmagar nas 
urnas a dissidência conservadora. 

Entrava sem dúvida nos cálculos imperiais cavar mais fundo 
ainda o valo que separava os chefes conservadores, tomando-os ir- 
reconciliáveis e impossíveis pela intriga, pelo ódio e pelas paixões, 
de que se deixassem dominar. 

Pois, senhores, não foi uma crueldade, uma crueldade revol- 
tante, conservar esse gabinete longo tempo exposto aos ataques 
mais violentos, e atado ao poste da calúnia e da difamação, que 
fazia parte de um plano perversamente preconcebido e subterra- 
neamente concertado? 

Mas em tudo isso, senhores, houve uma completa mistificação 
para castigo de todos que figuraram nesta comédia: foram todos 
mistificados. 

O SR. FELIPE FIGUEIR6A: - Apoiado. 
O SR. JOAO MANUEL: - Mistificado, sinto dizê-lo, foi o nobre 

ex-presidente do conselho, que chegou a acreditar na sinceridade 
da coroa negando-lhe a demissão coletiva do gabinete, quando ele 
devia conhecer de há muito o grande artista com quem lidava. 
(Riso). 

Mistificado foi o sr. conselheiro Paulino, chefe da dissidência. 
UM SR. DEPUTADO: - Esse não foi ouvido. 
O SR. JOAO MANUEL: - . . .que cometeu o gravíssimo erro 

de aliar-se aos seus adversários naturais para combater um gover- 
no composto de membros do seu partido (protestos), acreditando, 
sem dúvida, que o poder lhe iria parar às mãos para realizar o 
programa de indenização. (Protestos). 

Mistificado foi o Sr. conselheiro Correia. . . 
O SR. ALFREDO CHAVES: - O regimento é que está agora 

mistificado. 
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O SR. JOAO MANUEL: - . . .que recuou vendo-se entre a "es- 
pada" e a parede ou naufragou, indo de encontro ao "penedo" da 
sua preliminar. 

O SR. PEDRO LUIS: - Peço a palavra. 
O SR. JOÃO MANUEL: - Mistificado foi o nobre visconde do 

Cruzeiro, que ainda deu-se ao incômodo de alegar motivo de mo- 
léstia para não organizar gabinete. 

Mistificado foi o nobre visconde de Vieira da Silva, que quis 
fazer das fraquezas forças, pondo em contribuição o seu espírito 
elevadissimo e o seu patriotismo, supondo poder formar um gabi- 
nete, quando o seu partido ainda não estava unido. 

Mistificado foi o sr. conselheiro Saraiva, que acreditou sub- 
meter a coroa ao seu vasto programa de reformas, que levariam 
o pais às fronteiras da República, e que a coroa aceitou sem restri- 
ções, dispensando-o ao mesmo tempo por cautela da incumbência 
honrosa que lhe fora confiada, a primeira escusa apresentada. 

Mistificado foi ainda o nobre presidente do conselho, visconde 
de Ouro Preto, que acreditou galgar ao poder com um gabinete 
formado de acordo com os seus amigos, quando teve de submeter-se 
a vontade da coroa, que lhe impôs companheiros com quem não 
contava 

O SR. VISCONDE DE OURO PRETO (presidente do conselho) : 
- Não é exato. 

O SR. JOAO MANUEL: - Mistificado foi o partido liberal, 
que sempre acreditou inaugurar a situação com um gabinete ge- 
nuino, quando teve a dolorosa decepção de encontrar-se com um 
ministério composto de aulicos. 

Todos foram mistificados, até a própria coroa, que acreditou 
ter achado o seu homem capaz de matar a República, que surge 
ameaçadora, quando S. exc. não tem força para dar conta da obra 
que lhe foi encomendada. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da justiça) : - Tan- 
to melhor para v. exc.. 

O SR. JOAO MANUEL: - O nobre presidente do conselho sen- 
te-se satisfeito. . . 

O SR. VISCONDE DE OURO PRETO (presidente do conselho) : 
- Não, senhor. 

O SR. JOAO MANUEL: - . . .por ver a sua ambição realiza- 
da; s. exc. apresenta-se ao parlamento muito lampeiro, muito an- 
cho e cheio de si (riso), radiante de júbilo e de felicidade.. . 

O SR. VISCONDE DE OURO PRETO (presidente do conselho) : 
- Não, engana-se. 

O SR. JOAO MANUEL: - . . .supondo-se sem dúvida um 
triunfador. 

O SR. VISCONDE DE OURO PRETO (presidente do Conselho) : 
- Suponho-me uma vítima. 
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O SR. JOAO MANUEL: - Como se engana S. ex.! A sua vitó- 
ria é uma verdadeira vitória de Pirro. (Riso). 

S. ex. preparou a seu jeito uma escada para subir, mas por 
esses mesmos degraus escorregadios há de rolar caindo na praça 
pública execrado e coberto de maldições (sensação) porque nutre 
e afaga o pensamento sinistro de atentar contra as liberaades pú- 
blicas e a soberania nacional (Oh! Oh!). 

Pouco importa que S. ex. apareça armado em guerra, procuran- 
do intimidar com a carranca das duas pastas militares. (Hilarie- 
dade prolongada). Senhores, vós compreendeis perfeitamente que 
não tenho interêsse em ofender a ninguém, mas considero irrisó- 
rio o intento de se pretender fazer do nobre ministro da guerra 
um espantalho para assustar a República, quando S. ex. não pas- 
sa de um bom homem, um cidadão pacato e um militar inofensivo. 
(Oh! Oh! Riso). 

A carranca do nobre ministro da marinha, sim (Hilariedade) , 
sim, esta é mais formidável e mais temerosa, porque S. ex. é homem 
de luta e de a@o. 

Mas eu faço justiça a nobreza de seu caráter. 
Não creio que o nobre barão do Ladário queira renunciar o 

seu passado de glória, macular o seu nome honrado, prestando-se 
a servir de terror, sem pesar a grave responsabilidade do papel que 
lhe designaram. 

UM SR. DEPUTADO: - Está refutando tudo quanto disse. (Há 
outros apartes). 

O SR. JOAO MANUEL: - Estou falando para o país. (Riso). 
Acredito mesmo que o nobre barão atordoado pela surpresa da es- 
colha, não porque não a merecesse, mas porque não a esperava, 
não tivesse tempo para refletir, e, obedecendo somente aos impul- 
sos do seu patriotismo, aceitasse o posto que ocupa no gabinete: 
no momento, porém, em que S. ex. se convencer de que está servin- 
do de instmmento inconfessável para massacrar, para vitimar os 
seus compatriotas. . . 

UM SR. DEPUTADO: - Não creia que o sr. barão do Ladário 
seja capaz disso. 

O SR. JOAO MANUEL: - . ..estou certo de que S. ex. saberá 
assumir a atitude que lhe impõem o seu brio militar, o seu patrio- 
tismo e a sua dignidade pessoal. 

O nobre ministro do império não é uma carranca (riso), é 
simplesmente uma careta. (Hilariedade prolongada). 

O SR. PRESIDENTE: - Atenção !Cumpre-me dizer ao nobre 
deputado que essa expressão não é parlamentar. (Apoiados). 

O SR. BEZAMAT: - O que admira é que v. ex. tivesse ouvido 
impassível, sem reclamar, o que se tem dito contra o imperador. 

O SR. JOAO MANUEL: - S. ex. representa no ministério o 
elemento puramente aulico. 
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O SR. AFONSO CELSO: - Pode dizer o que quiser; não ofen- 
de. (Há outros apartes). 

O SR. JOÃO MANUEL: - Há uma grande diferença a aten- 
der, uns vêm para aqui e renegam; eu venho para aqui e professo. 

O SR. JOAQUIM PEDRO: - Isso não edifica nada. 
O SR. JOÃO MANUEL: - Já se acham aí em jogo interêsses 

do 3." reinado; é preciso destacar alguém para os arraiais do parti- 
do liberal, a fim de observar de bem perto o movimento dessas re- 
formas, que se anunciam e se prometem, para impedi-las caso te- 
nham de ser realizadas. 

S. ex., portanto, representa no ministério o Ôlho aulico, esse 
Ólho providencial que tudo espreita e tudo vê para salvaguardar os 
interêsses da monarquia. 

No posto em que se acha S. ex. representa um papel que lhe 
e próprio, uma função que lhe é pessoal e que só ele pode preencher 
e desempenhar. Entretanto não se pode dizer que S. ex. seja um 
ilustre desconhecido, porque já por mais de uma vez se tem feito 
notável, pelas vitórias conquistadas nas batalhas de flores. S. ex. 
representa ainda a imprensa, porque é o redator chefe do Correio 
Imperial. 

Fique certo, porém, o nobre presidente do conselho de que o 
povo brasileiro não tem medo de carrancas e muito menos de ca- 
retas. 

S. ex. aventurou-se a uma empresa arriscada, temerária, muito 
superior as suas forças. 

Fez-se crer nas regiões olímpicas que a permanência do parti- 
do conservador no poder aumentava o número de adeptos da Re- 
pública. Chegou-se mesmo a dizer que só o partido liberal podia 
salvar a monarquia do naufrágio a que estava exposta, e de todos 
os seus chefes foi escolhido o nobre presidente do conselho, como o 
mais capaz de, usando das próprias palavras que lhe são atribuí- 
das, esmagar a cabeça da hidra republicana, afogando a idéia nova 
em vilipendios e em sangue. 

O nobre presidente do conselho está muito enganado. S. ex. 
não tem força para conter esse movimento que se levanta pos- 
sante, para abafar essa onda da opinião que cresce temerosa, que 
se avoluma, que sobe impavida e que há de assoberbar e envolver 
a todos aqueles que ousarem opor-lhes barreiras. 

O seu orgulho e a sua ambição hão de ser castigados, porque 
S. ex. será esmagado debaixo da pedra que rolará da montanha, 
impelida pelas lufadas impetuosas do vento da liberdade. 

Não nos iludamos, a República está feita. 
Só lhe falta a consagração nacional. Ela existe de fato em to- 

dos os espíritos, em todos os corações brasileiros. 
Seria arrojada temeridade ou rematada loucura pretender im- 

pedir essa torrente caudalosa da idéia nova, que invade todos os 
espíritos e se derrama pujante em todo o solo da pátria. 
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O aparato belicoso com que o governo procura aterrar o espí- 
rito nacional, é desnecessário, porque a República não quer brigar. 

A revolução é outra: a revolução pacífica, operada pela cente- 
lha do patriotismo, incendiando todos os espíritos e abrasando to- 
dos os corações brasileiros; revolução que terá o mesmo resultado 
benéfico que teve o da abolição do elemento servil. 

O emprego da força, da violência e da compressão só poderão 
fazer vítimas aumentando consideravelmente 'o número de agita- 
dores. 

Cada brasileiro se imporá como dever sagrado defender a sua 
idéia, agitando a opinião pública, falando a alma nacional, des- 
pertando-lhe todos os sentimentos, excitando-lhe todos os estímu- 
los, movendo-lhe todas as fibras patrióticas, concorrendo para a 
grandeza e felicidade deste pais, que há de elevar-se como um gi- 
gante, impondo-se a admiração e respeito das nações mais civili- 
zadas, bafejado pelas auras puras da democracia. 

Não se iluda o nobre presidente do conselho. 
Abolida a escravidão, que nos envergonhava, é preciso abolir- 

se o poder que nos oprime e esmaga, esterilizando todas as fontes 
de riqueza e estancando todas as forças vivas da Nação. Uma coisa 
é consequência natural de outra. 

Não tardará muito que ns brasileiros, jubilosos, saúdem com 
entusiasmo o alvorecer da aurora brilhante da regeneração politi- 
ca e social. 

Não tardará muito que neste vastíssimo território, no meio das 
instituições que se desmoronam, se faça ouvir uma voz nascida es- 
pontânea do coração do povo brasileiro, repercutindo em todos os 
ângulos deste grande pais, penetrando mesmo no seio das florestas 
virgens, bradando enérgica, patriótica e unanimemente: abaixo a 
monarquia e viva a República. (Muito bem, muito bem. Apoiados 
e não apoiados. Aplausos prolongados nas galerias e no recinto). 

VOZES: - Ordem! Ordem! 
O SR. PRESIDENTE - Adverte às galerias que não podem dar 

manifestacões." 





DOCUMENTOS 

Carta do Presidente da República, Dr. Washington Luis Pe- 
reira de Souza, ao financista Inglez de Souza, sobre o problema 
monetário do Brasil, durante a administração daquele estadista, 
deposto pela Revolução de 1930. 

(Gentileza do publicista Armando de Almeida Alcántara) 

Rio, 17 de Dezembro de 1926. 

Meu caro Dr. Inglez de Souza, 

Muito obrigado pela sua generosa carta de felicitações a res- 
peito do projecto de reforma, a esta hora já approvado pelo Con 
gresso. 

A sua única divergência não procede, a meu ver. 
Os números redondos devem ser tomados, nas nossas tran- 

sacções internas, para facilidade dos seus calculos, nos multiplos 
e submultiplos, evitando-se assim aos brasileiros, no commercio 
interno, os prejuizos que lhes adviriam &uma moeda cujo peso 
ouro se marcasse em fracções ordinarias infinitesimaes. Essas 
fracçóes, n'uma unidade, são minusculas, mas multiplicadas por 
milhões, que são o nosso commercio interno, podiam dar prejuizos 
grandes aos consumidores, pelo arredondamento da conta para 
cima. 

Tomada a correspondencia do 1$000 exactamente a 6 pence, 
o seu peso em ouro seria de 202,982, approximadamente, e mais 
uma porção de algarismos, que se reproduziriam indefinidamente 
e que dariam internamente os prejuizos indicados. 

As Og,200 constituem um numero mais que redondo, pois 
termina em dois zeros; nos seus multiplos, que são a parte prin- 
cipal, não dará jamais fracçáo, e, nos seus submultiplos, só as 
dará nos numeros 3 e seus compostos e em 7, em partes mínimas, 
por consequencia, e cujos prejuims são evitaveis não se fazendo 
a cunhagem de moedas de 3 e seus multiplos, nem de 7. 

A nova moeda deve attender principalmente á facilidade, se- 
gurança e gara;ntia das transaccóes do commercio interno. & o 
nosso interesse que defendemos. 
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Além disso os duzentos milligrammos dão um cambio esterlino 
abaixo de 6 pence por 1$000, isto é, 5,57/64, portanto, um pouco 
abaixo do valor do dia, que é a regra da estabilização, para que 
ella seja mais segura. 

Nenhuma importancia tem que, no cambio inglez, a E valha 
40$742, o shlling 2$031; dfsae ~ u e  eswjam estabilizados, o multi- 
plicador será invariavel - 40$742 e 2$037 - para as grandes 
transacçóes externas, feitas sempre aos milhões, por commercian- 
tes que constituem uma elite intelligente e habil nos negocios, e 
que, d e  pãrte a parte, se defenderão,--com perfeito conhecimento. 

Aliás, isso foi sempre assim :antes com. as variaçó.es diarias do 
nosso dinlieiro, nas suas operações complexas e os commerciantes 
de camb'iaes nunca soffreram prejuizo por essa. causa. . ' 

Além disso, nqsso paiz, que. quer ser, nação, deve procurar a 
sua unidade monetaria, para si, para as suas relações; 'não só 
porque o paiz de sua predilecção actual póde mudar amanhã a sua 
unidade, por iniciativa propria ou por suas condições enconomicas, 
e deixar-nos por conseguinte, em relação a essa nova unidade, com 
as fracçóes ora incriminadas, como tambem porque as nossas 
transacçóes não são feitas sómente com dinheiro da Inglaterra, 
mascom o dos Qtqdos Unidos, e com o d e  outros paizes, não 
devendo a nossa unidade monetaria, n a  sua estructurai, e mesmo 
não podendo, ficar subordinada á equivalencia redonda com a de 
todos os outros paizes. , , 

Hoje as nossas relações comm+aes com os Estados Unidos, 
na parte exportação, o que é muito importante, são mais volu- 
mosas do que com a Inglaterra. 

O eixo economico do mundo tende a deslocar-se' da Europa 
para a America. . . 

Nada ha perfeito. Tomando-se 6 pence para a estabilização 
teriamos o.peso, em ouro do mil reis, com fracções nas relações 
internas, o que é. inconveniente para uma moeda, embora houvesse 
numeros redondos nas relações externas e sómente com a Ingla- 
terra, e fraecionados com os outros, paizes. 

, . Tomando-se 5,57/64 p a r a  a estabílização, teremos numeros 
redondos decorrentes do peso Ug,ZOO; sem fracções. 

Tendo que mudar, deviamos attender a nós principalmente, 
já que não se póde attender a todos. 

O titulo, em si, pouca importancia tem. Determinado elle le- 
galmente, a equivalencia, que é o que importa, se faz entre as 
.moedas'estrangeiras, em ouro, de modo que o cambio é conhecido. I 
Tanto é assim que si cunhassemos j á  1$000 ouro, ao titu16 de 
900 millesimos deouro fino, com o peso.de Og,200, saberiamos que 
o shilling valéria 2$037. , . 
. . Mas o que ninguem póde. contestar é queuma moedcb, com 
um titulo decimal. preciso, :é preferivel a. uma outra com um titulo 
complexo, em fracçóes. . ., . . .  , . . , .  



O titulo da moeda ingleza é de 916 e uma fracçâo, que se 
convenciona ser 2/3 de ouro fino. 

Ora a nossa moeda com o titulo de 900 millesimos de ouro 
fino e 100 millesimos de liga, torna o peso mais seguro e o caIcuIo 
mais facil. 

Por essa razão é que todos os paizes adoptam já o titulo de 
900 millesimos de ouro fino, e só a Inglaterra se isola em 916 
millesimos e fracçáo. 

Eis o que me occorre dizer em relacão á sua opinião, para 
mim valiosa, e que diverge apenas em detalhe minimo e a meu 
ver sem apoio solido. 

Sempre grato pelas suas attencões, subscrevo-me 
amg- e admirador. 

Washington Luís 
(Respeitada a ortografia) 
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Dr. Laum Ribeiro Eseobar .................. José Ribeiro Escobar 
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Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança 
i'rof. Raui Apoealipse ...................... 
DI'. Raui Renato Cardoso de Xelio hieun- 

duva ..................................... 
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3 - Sr. Gabriel Marques 
4 --- Eng. Mário Savelli 
5 - mf. Fausto Ribeiro de Barros 

Geografia Física 

1 - Prof. Joáo Dias da Silveira 
2 - Prof. Joaquim Alfredo da 

Fonseca 
3 - Cel. Heliodom Tenório da Rocha 

Marques 
4 - Eng. M6rio Savelli 
5 - Dra. Nllva R. de MeUo 

Geografia Humana 

1 - m f .  Alfredo Ellis Júnior 
2 - Pmf. Ari França 
S - Dr. Hemani Donato 
4 - Dr. Jd Gomes de Morais Filho 
5 - ~ r o f .  José Anthem Pereira Jr. 

História da América 

1 - Dr. Antonio Sylvio Cunha 
Bueno 

2 - Prof. Astrogildo Rodrigues de 
Me10 

3 - Dr. Ãlvaro do Amaral 
4 - Pmf. Arlindo Veiga dos Santos 
5 - Cel. Henrique Oscar Wieders- 

pahn 
6 - Dr. Luiz Wanderley Torres 

História Geral 

1 - Sr. Femando Ferreira Góes 
2 - Prof. Euripedes S. de Paula 
3 - Pmf.r Olga Pantaleão 
4 - Prof. Sebastião Pagano 
5 - Prof. Nicolau Duarte e Silva 
6 - Dr. Luiz F. Whitaker T. da 

Cunha 

História Militar 

1 - Cel. Arrisson de Souza Ferraz 
2 - Cel. José Hipolito Trigueirinho 
3 - Cel. Henrique Oscar Wieders- 

pahn 
4 - Dr. Geraldo Goulart 
5 - mf. Alfredo Gomes 
6 - Dr. Rokrto de Paula Leite 

História de São Paul0 

1 - m f . a y r i a m  Ellis 
2 --- Prof. Vicente de Paulo Vicente 

de Azevedo 
3 - Prof.8 Maria da Oonceição 

Martins Ribeiro 
4 - Prof. Antenor Romano Barreto 
5 - Arquit. Wilçon Maia Fina 
6 - Dr. Issac Grimberg 

História dos Movimentos 
Cívicos de São Paulo 

1 - Dr. Aureo de Almeida Camargo 
2 - Dr. Honório de Sylos 
3 - Dr. Antonio Benedito Machado 

Florence 



722 REVISTA DO INSTITUTO HISTORI( 2 0  E GEOGRIFICO DE S .  PAULO 

História do Brasil 

1 - Pmf. Tit3 Livio Ferreira 
2 - Prof. J a é  Pedm Leite Cordeiro 
3 - Dr. Divaldo Gaspar de Freitas 
4 - Dr. ~ o s é  ~ u g u s t o  Cesar Salgado 
5 - Dr. Lycurgo de Castro Santos 

Filho 
6 - Dr. Hernani Donato 

História da Medicina 

1 - m f .  Arnaldo Amado Ferreira 
2 - m f .  Cantidio de Moura 

Campos 
3 - Dr. Lorena Guaraciaba 
4 - Dr.8 Carlota Pereira de Queira2 
5 -- Prof. Alexandre de Mel10 

História de Direito 

1 - Min. Pedro Rodovalho Marmn- 
des Chaves 

2 - Desemb. Manuel Augusto Vieira 
Neta 

3 - Prof. Ernesto de Xoraes Leme 
4 - -  Prof. Pedm Brasil Bandecehi 
5 - Dr. João Gualberto de Oliveira 
6 - Dr. Rui Rebeilo Pinho 

História da Engenharia 

1 - Prof. Antônio Carios Cardoso 
2 - Dr. Mário Leite 
3 - Eng. Mário Savelli 
4 - Dr. Alexandre D'Alessandro 
5 - - Eng. Manuel Rodrigues Ferreira 

História da Igreja no Brasil 

1 - Padre Helio Abranches Viotti 
2 - Mons. Paulo Florencio da Sii- 

veira Camargo 
3 - Mons. José de Castro Nery 
4 - - Madre Maria Angela ( W a  

Ataria Pereira Rodrigues) 

História da Educação 

1 - Prof. Tito Livio Ferreira 
2 - Pmf. Antenor Romano Barreto 
:j - Prof. Milton Camargo da Silva 

Rodrigues 
4 - Pmf. Cantidio de Moura Cam- 

M S  r - ~  

5 - Pr0f.a Ana Maria de A. Ca- 
margo 

Redacão da Revista 

1 - Prof. Jacob Penteado 
2 - Padre Hélio Abranches Vi,>tti 
3 - Pmf. Pedro Brasil Bandecehi 
4 - Prof. Vinício Stein Campos 
5 - Pmf. Alfredo Gomes 
6 - Dr. Célio Salomão Debes 

Relações Públicas 

1 - Pmf. Sebastião Pagano 
2 -- Eng. Alberto Prado Guimarães 
3 -- Sr. Salvador Cutolo 
4 - Comend. Paulo Romano 
5 - 'Sr. Henrique L. Alves 
6 - -  Dr. Augusto B. G. Hueno Tri- 

gueirinho 

Estatística 

1 - Dr. Honório de S y l a  
2 - Pmf. José de Oliveira Orlandi 
3 - Sr. Américo Bologna 
4 - Prof. Milton Camargo da Siha 

Rodrigues 
5 - Sr. Celso Maria de hleilo Pupo 
6 - Sr. Armandino Seabra 

Genealogia 

1 -- 'Comend. Thmdaro de Souza 
CarnpoU Sr. 

2 - PMf. José Bueno de O. Azevedo 
Filho 

3 -- Dr. Waldomim manco da Sil- 
veira 

4 - Cel. Salvador de Moya 
5 - Dr. Amando manco Soares 

Caiuby 
6 - Dr. A. B. G. Bueno Trigueirinho 

Bibliografia e Ciências dos 
Incunábulos 

1 - Di. Francisco Pires Martins 
2 - Eng.0 Alexandre D'Alessandm 
3 - Sra. Lúcia Piza Figueira de 

Mello Falkenberg 
3 - Pmf. Antônio D'Aviia 

Etnologia e Arqueologia 

1 - Pmf. Jasé Anthero Pereira Jr. 
2 - Pmf. Giulia David Leoni 
3 - Dr. Fausto de Almeida Prado 
4 - i%. Alvaro do Amara1 
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Filatelia 

- Cei. Arrisson de Souza Ferraz 
- Dr. Álvaro da  Veiga Coimbra 
- Sra.  Ligia Ferreira Lopes 
- Sr. José Leandro de Barros 

Pimentel 
5 - Sr. Antônio Barreto do Amaral 
6 - Sr. Paul Domvan Kigar 

Iconografia e Epigrafia 

1 - Mons. Paulo Florencio da Sil- 
veira Camamo 

2 - Dr. Carlos Penteado de Rezende 
3 - Dr. Edgard de Cerqueira Falcão 

Paleografia 

1 - Padre José Afonso de Morais 
Bueno Passos 

2 - Pmf. Agostinho Vicente de 
Freitas Ramos 

3 - Dr. Carlos Penteado de Rezende 
4 - Sr. NeUo Garcia MlgUorini 

Linguística e Toponímia 

1 - Rev. Jorge Bertolaso Stella 
2 - Prof. José de Oliveira Orlandi 
3 - Dr. Reynaldo Kuntz Busch 
4 - Eng. Cássio da  m s t a  Vidigal 
.j - Prof. Erasmo D'Almeida Ma- 

galhães 

Museologia 

Numismática 

1 - Prof. Alvaro da  Veiga Coimbra 
2 - Dr. Aurm de  Almeida Camargo 
3 -- Sr. TSUnezo Sato 
4 - Pmf.  Ruy Martins Ferreira 
5 - Sra. Liicia De Tomasi 

Heráldica 

1 - Prof. Alvaro da Veiga Coimbra 
2 - Sra. Ligia Ferreira Lapes 
3 - Cel. Hennque Oscar Wieders- 

pahn 
4 - Dr. Ricardo Gumbleton Daunt 
5 - Dr. Eldino da  Fonseca Bran- 

cante 
F - Sra. Maria Amélia Arruda B 

de Souza Aranha 
7 - Dr. Reynaldo Kuntz Buseh 

DEPARTAMENTOS 
Arquivo, Documentos e Museu 

1 Dr. Alvaro da Veiga Coimbra 

Cinema Educativo 

I - - Prof. Fausto Ribeiro de Barro: 

Cursos Públicos 

1 - Prof. Tito Livio Ferreira 

1 - Dr. Alvaro da Veiga Coimbra 
2 - ~ r o f .  Vinicio Stein campos Exposições 
3 - Dr. Pedro Antõnia de Oliveirl 

Ribeiro Neto 1 - Dr. Pedro Antònio de Oliveira 
4 - Sra. Maria Helena Brancante Ribeiro Keto 
S - Sra. Lúcia De Tomasi 
6 - -  Prof. Raul Votta 
7 - Sra. Maria Amélia Arruda B. Publicacões 

de  Souza Aranha 
i - ~ r .  Francisco Ferrari Marins 

Folclore 2 - Eng. Aiberto Prado Guimarães 
3 - Dr. Adelino Ricciardi 

1 - Sra. Mana Amáiia Corrêa 
Giffoni Sede Social 

2 - Pmf. Pausto Ribeiro de B a r m  
3 -- Dr. Alceu Maynard de Araújo 1 - chefe:  prof. Celestino Euzebio 
4 - Sra.  Maria Amélia Arruda E. Fazzio 

de Souza Aranha 
5 - Dr. José EugBnio de Paula Assi: - Prof. .Iacob 
6 - Dr. José de Mello Pimenta 3 - Dr. Geraldo Goulart 
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CONSELHO DA MEDALHA 
"IMPERATRIZ 
LEOPOLDINA" 

Presidente: 

1 - Dr. Aureliano Leite 

Membros: 

2 - Cel. Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques 

3 - Min. Jcsé R,irneu Rerraz 

4 - Dr. Alvaro da Veiga Coimbra 

5 Arquit. Wilson Maia Fina 

6 - Sr. José Leandro de Barro; 
Pimentel 

7 - Cel. Henrique Oscar U'ieders- 
pahn 

8 - Dr. Eldino da Fonseca Bran- 
cante 

9 - Pmf. José Anthero Pereira J r .  

10 - Prof. Ruy Martins Ferreira 
11 - Sra. Lígia Ferreira Iapes 

CONSELHO DA MEDALHA 
"ALEXANDRE DE GUSMAO" 

Presidente: 

1 - Dr. Aureliano Leite 

Membros: 

2 - Cel. Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques 

3 - P n f .  Tito Livio Ferrelra 

4 -- Dr. Antonio Sylvio da Cunha 
Bueno 

5 - Dr. Alvaro da Veiga Coimbra 

6 - Dr. Álvaro do Amara1 

7 - Dr. Eldino da Fonseca 
Brancante 

8 - Sra. Lucia De Tornasi 

9 - Prof. Jacob Penteado 

10 - Sr. Antonio Barreto da Amara: 

11 - Eng. Mário Savelli 

12 - Arquit. Wilson Maia Fina 



RELATÓRIO DA DIRETORIA 

REFERENTE AO ANO DE 1971 

A Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, como faz  
todos os anos, passa a dar  conta aos Senhores Consbcios de suas atividades 
durante o exercicio de 1971. 

DIA DE SAO PACLO E DO SODALfDIO 

Como de costume. as duas datas - 2% de Janeiro e lu de Novembro, 
foram evocadas solenemente, discorrendo sobre as vultos que fundaram São 
Paulo e os que fundaram o Sodalicio o orador oficial I'rof. Alfredo Gomes. 

SESSOES PLENARIAS 

Durante o ano findo, o Instituto realizou duas sessões solenes, quinze 
ordinárias, uma extraordin8ria e duas noturnas, em 7 e 14 de julho. respecti- 
vamente. em homenagem a Castra Alves e Paulo Eiró. 

MEDALHA «MPERATRIZ LEOPOLDISA» 

Em sessão extraordinária, realizada eni 19 de março. foi homenageada 
a Excelentlssima Senhora Dona Mana do Carmo de Abreu Sadré, e s w  d l  
ex-Governador Roberia de Abreu SodrP. com a outorga d a  medalha «Impe- 
ratriz teopoldinan. A mesma venera foi concedida à esposa do Senhor Presidente 
d a  República, Excelentk-ima Senhora Dona Scylla Jlédici, para entrega em 
ocasifio oportuna. 

Foi concedida ao Excelentissimo Senhor Presidente da República Emilio 
Garrasiazu Médici, ao Gen. Henrique Guilherme Muller e ao Dr. Andrelino 
B n t o  Montenegro Carneiro. que já a receberam. Foi concedida também a o  
Dr. Edgard de Cerqueira Falcão. ao Dr. José José Benedicto Silveira Peixoto. 
ao Dr. José Pedro Leite Cordeiro. ao Prof. Alfredo Gomes, ao Prof. Vicente 
Ráo e ao Embaixador Adolfo Molina Orantes, que vão recebê-la oportunamente. 

SOCIOS NOVOS 

Foram eleitos, no decorrer de 1971: 
Honor6rios: Prof. Fauze Saadi. Prof. Paulino Ignácio Jacques, Prof. 

Netvton Gonçalves de Barros, Prof. Othon de Almeida Costa: Jornalistas: 
Anita Ferreira De Maria, Antonio Range1 de Torres Bandeira, Paulo Zingg: 
Dr. José Alves Palma, Dr. Horácio de Almeida, Dr. Waldemar do Amara1 
Gurgel Vianna, Dr. José Vicente Alvares Rubião, Dr. Carlos Macieira A v  
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dos Santos, Dr. Durvai Samen to  da Rasa Borges, Gen. Jonas de Morais 
Correia Filho. Sr. Luiz de Souza Lego. Arcebispo Dom Pai110 Evaristo Arns. 

Titulares: Sr. Byron Gaspar. Dr. Carvalhal Ribas. 
Benfeitor: Dr. Joaquim de Lima Fernandes Moreira. 

Correspondentes Nacionais: Vice-Almirante Mario Ferreira França e Frei 
Venâncio Willeke. O. F. M. 

DISCCRSOS, PALESTRAS E COhTFERENCIAS NO INSTITUTO 

Prof. Agostinho Ramos - palestra sóbre «Castro Alvesn - recitação das 
dez primeiras estrofes das dez principais poesias do condoreiro. 

Engo. Alberto Prado Guimarses - palestra sóbre «A Engenharia no Movi- 
mento Constitucionalista de 19323. 

Dr. Alvaro do Amara1 - palestra sobre «Ruy Barbosa, historiadori. 
Jornalista Anita Femeira De Maria - palestra sóbre ~Aif redo D'Escragnolle 

Taunay (Visconde de Taunay). 
Prof. Antenor Romano Barreta - palestra sõbre <Campos do Jordáou. 
Dr. Antonio Baldijão Seixas - palestra sôbre *Afonso José de Carvalho%. 
Cel. Arrissou de Souza Fen'az - palestra sobre e 0  Soldado Desconhecido:). 
Sr. Byron G.aspar - palestra sóbre <Antonio Egidio Martinsa. 
Dr. Carlos Macieira Ary dos Santos - Cónsul de Portugal - palestra sóbre 

«Tenente Gen. Francisco da Cunha e Menezes». 
Dr. Carlos Penteado de Rezende - palestra sòbre i<Emíiio do Lago» - Cente- 

nário de nascimento, 
Gen. Henrique Guilherme Muller - palestra sôbre aAlexandre de Gusmão». 
.4cad. Hemani Danato - palestra sobre a 0  Caminho pré-Cabralino do Padre 

Abirun. 
Cel. José Hipólito Trigiieirinho - palestra sôbre «O Cel. Pedro Dias de 

Camposn. 
Prof. Josiié Calander dos Reis -- palestra s6bre alntegração Nacionaia; 

«Feijó-Estado do Aeren e «Catuquinarus. 
Sr. Luiz de Souza Leão - palestra sobre rDomingos de Souza Leãou. 
Dr. Luiz Wanderley Torres - palestra sobre «Tiradentes e a Inconfidència 

Mineira». 
Dana Maria Amélia Arnida Botelho de Souza Aranha - palestra sôbre «Qua- 

tro histórias inéditas do Folclore Afro-Brasileiro» com apresentação de 
quatro quadros. 

Jornalista José Chiachiri - palestra sâbre <Estevão Leão Bourroulu. 
Prof. Newtoii Gonwlves de Barros - palestra sóbre «Cônego Melchior Rodri- 

gues do Padre». 
Dr. Rudolf Robert Hinner - palestra sóbre <<Viagem ao Paraguaia. 
Frei Venãncio Willeke, O.F.M. - palestra sóbre <Frei Antonio de Santa 

Maria Jaboatãon. 
Arq. Wilson Maia Fina - palestra sobre aIgreja São Gonçalo e cJoão Maciel 

na Vereança Paulistan. 
Prof.  Abdem Ramon Lancini (Diretor do Museu dc Cièncias Naturais de 

Caracas) palestra sôbre <Barão Humboldt~.  
Padre Wamir Delfino Cesar (Membro do I.H.G. de Mato Grosso) - palestra 

sobre nDr. José Antonio dos Reis - 1~ bispo de Cuiahá (vida e obra)». 
Prof. Alfredo Gomes - várias conferências. 
Prof. Sebastião Romano Machado - palestra sôbre d o ã a  Antonio Andreoni~ 

(Antonil). 
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DOAÇÕES FEITAS AO INSTITUTO POR S6CIOS E ESTR.4iiHOS 

Aureliaiio Leite - vários livros. jornais e objetos. 
Familia Armando de Salles Oliveira - caneta de ouro que pertenceu ao Minis- 

tro Pendiá Calógeras e um quadro com o manifesto do ex-Governador 
Pedro de Toledo. 

William Roberto Marinho Lutz - medalha comemorativa do 1" Congresso de 
Engenharia e Legislação Ferroviária; uma telha antiga, confeccionada 
em- Santo Amara-e um tijolo antigo. de fabricação oampineira. com a s  
armas do Império. 

Vicente de Paula Vicente de Azevedo - retrato de D. Pedro 11. emoldurado, 
tirado em Paris no ano de sua morte (1891); documento com a oração 
fúnebre pronunciada pelo Cõnego D. Benedito Marinho, por ocasião das 
exéquias do Conde D'Eu, em 1922; diversos jornais antigos. 

Alvaro da Veiga Coimbra - medalha comemorativa da visita do Prof. Marcelo 
Caetano à cidade do Põrto. 

Ernesto de Momes Leme. Dante Alighieri Vita. Jacob Penteado, Afonso Arinos 
dc Mello Franco. Júlio Mariano. Moacir Lobo da Costa, Vinicia Stein 
Campos, Alvaro do Amaral. Luiz Fernando Whitaker Tavares da Cunha. 
Andrés Nachmann, Faculdade de Filosofia de Crato, Enelio Lima Petro- 
vich. Gen. Vicente de Paula Dale Coutinho, Clube Atlético Paulistano, 
Monsenhor Paulo Floréncio da Silveira Camargo. ofereceram obras e 
jornais para nossa Bibliotece. e Hemeroteca. 

Edgard de Cerqueira Falcão - medalhas de bronze comemorativas: Oscar 
Freire, Pirajá d a  Silva. Nina Rodrigues. Rocha Lima, Anchieh, Gaspar 
Vianna e Conselheiro Teófilo Borges Falcão. pai do doador. e uma plaque- 
t a  ein bronze do selo comemorativa da descoberta cientifica do Dr. Pirajj 
da Silva. 

Gemldo de Rezende Martins - estatueta de bronze fundida de canhão de 
Iguape. 

Padre Helio Ahranches Viotti - catorze documentos relativos ao Rlovimento 
de 1932, na Rio de Janeiro e no Colégio que então ali dirigia. 

José de Barros Martins - coleção de jornais de São Paulo, relativa ao Movi- 
mento Constitucionalista de 1932. completa; número especial do «O Esta- 
do de São Paulou, relativo ao 1 0  Centenária da Independência; idem, do 
<<O Correia Paulistanoa. 

Vinicio Stein Campos - duas bandeiras de São Paulo. 
José Leandro de Barros Pimentel - coleção completa de todos as ~610s emi- 

tidos pelo Brasil, em 1970. 
F~.ei José Maria de Carvalho - medalhas comemorativas. álbum de gravuras 

de todas os Concílios Ecumênicoa, além de duzentas obras diversas. 
Jacob Penteado - «Trópicon - enciclopédia ilustrada em còres - vol. XI. 
Honório de Sylos - vários jornais de São.  Paulo. 
Rudolf Robert Hinner - vários mapas para a Mapoteca. 
José Benedicto Silveira Peixoto - mapas antigos da Capitania de São Paulo 

e Minas Gerais. sendo uxi de 1766. 

VI1 ENCOPÍTRO DE ESCRITORES EM BR.4SiLIA 

O presidente, Aureliano Ui t e ,  representou o Sodalicio nesse conclave. 
tendo. nessa ocasião. feito a entrega solemente ao Presidente da República da 
medalha CAlexandre de Gusmãos, devendo a medalha *Imperatriz Leapoldi- 
na.. outorgada à sua Exa. espósa, Dana Scylla Médici. ser-lhe entregue 
noutra oportunidade. em São Paulo. como já ficou dito. 

ATIVID.4DES EXTERNAS DOS SOCIOS 

Prof. Tito Livio Ferreira - confesncia inaugural da Semana Euclidiana, em 
São José do Rio Pardo. Aula sõbre a eIndependéncia Brasileira», na 
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Escola Técnica «Lauro Gomes*, em São Bernardo, e no Departamento de 
Cultura da Prefeitura de Cubatão. Curso de História de São Paulo, na  
Secretaria de Educação e Cultura da  Prefeitura de Santo André. 

Sr. Paulo Rioardo da Silveira Santos - piiblicon diversos trabaihos de fundo 
histórico. Representoii o Instituto em Guaratinguetá, na conferência pro- 
ferida pelo pmf. Vinício Stein Campos - palestra na Faculdade de Saúde 
Pública da USP - <*Osvaldo Cruz, o Sanitarista». 

Prof. Jacob Penteado - conferência sobre *Castro Alves». 
Sr. Henrique L. Ahes  - várias confer8ncias em diversas entidades culturais. 

- representou o ,Sodalicio na Academia Brasileira de Letras, na posse do 
d i v e m  acadêmicos; publicou <Paulo Eiró - o precursor da Aboliçãoa, 
«Francisea Julia da Silvas e aA Cicatriz» (mnto). 

Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques - representou o Instituto nas sole- 
nidades de inaguração da Avenida D. Pedro 11, na  cidade de Praia Grande, 
e da Escola Municipal Cel. Luiz Tenório de Brito, nesta Capital. 

Dr. João Gualberto de Oliveira - publicou «55 anos da Instituto dos Advoga- 
dos de São Paulo». 

Pmf. Pedro Brasil Bandecchi - defendeu tese na Universidade de São Paulo 
com distinção e louvor. Paraninfou o Curso de História da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras. Prelecionou no Curso de Problemas Brasi- 
leiros da Universidade de São Paulo. Reeditau: «História do Brasil,, 
«História Económica e Administrativa do Brasib e «Guia. do Estudante 
da Civilzação Brasileira». 

Prof. Alfredo Gomes - conferências no Circulo Militar. na Faculdade de 
Medicina e na  Academia Paulista de Letras; publicou rA Gloriosa Fõrça 
ExpedicionBria Brasileira* e ~ N u m e s  Tutelares». 

Pmf. Agostinho Ramos - publicou «Cachoeira Paulista 1780-1970», em dois 
volumes. 

Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo - publicou «Santana do 
Pamaíba* - prefaciado por Aureliano Leite. 

Dr. José de Mello Pimenta - publicou obra sóbre nNóbrega2, com vários 
volumes. 

Dr. Mário Graciotti - publicou a 0  Firmamento no Universo Finitos. 
Dr. Vieente de Paula Vicente de Azevedo - publicou &astro Alves, e COS 

amores dos poetas românticosw. 
Dr. Eurico B m c o  Ribeiro - publicou <São Lucasa. 
Sr. Gabriel Marques - publicou tiCarlos Gomesu. 
Dr. Lycurgo de Castro Santas Filho - fêz um curso sóbre medicina nos 

Estados Unidos da América do Norte. 
Dr. Alvaro do Amara1 - publicou ehch ie t a  e a Fundacão de São Paulo». em 

dois volumes. 
Sr. Hélio Damante - publicou <Nova Paulisticau. 
Dw. Carlota Pereira de Queiroz - publicou <Vida e Morte de um Capitão- 

Morx. 
Prof. Fernando de Azevedo - publicou <História de minha Vidaa. 
Eng. Archimedes Pereira Guimarães - publicou trabalho de História sobre n 

Padre Belchior Pinheim de Oliveira e sobre uA diiicll conquista do mais 
pesado sue o ara. 

EXWSIçAO HERALDIOA, FILArnJJCA E NL%IISiíIATICA 

Como parte das comemorações da  Semana da. Pátria. e por iniciativa da 
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JUBILEU DE OURO SACERDOTAL 

Foram tributadas homenagens ao consócio Monsenhor Paulo Florêncio 
da Silveira Camargo, na oportunidade da passagem de seu jubileu de ouro 
sacerdotal. por paroquianos, amigos e consócios do Instituto. 

ATENEU PAELISTA DE HISTÕRIA 

M CURSO SOBRE HIST6RW DE SÁO PAULO 

Proferiram aulas os seguintes sócios: 
Acadèmico Prof. Ataliba Nogueira - «A Reunião dos Procuradores das 

Provinciasu; Prof. Agostinho Ramos - !<A Primeira Viagem de D. Pedra a 
Minas Gerais>; Dr. Lycurgo Castro Santos Filho - «A Imprensa da 6poca 
da Independ&ncia%; Prof. Alfredo Gomes - <D. Pedro em São Paulo»; Aca- 
dêmica Pedm Oliveira Ribeim Neto - a 0  Patriarca José Bonifáciow; Ac. 
Hernani Donato - "AS consequèncias do Ficou; Académico Aureliano Leite 
- <A Proclamação de Amador Buenon: Prof. Dr. David Carneiro - aA Psi- 
cologia de José Bonifácio na Independènciaa; Prof. Tito Livio Ferreira - 
«A Maçonaria e a Independ&ncia»; Acadêmico %rio Graciotti - aA Dila- 
tação do Ocidente na Gênese do Brasil*: Dr. Luiz Wanderley Torres - <O 
Mártir da Independência: Tiradentes*; Sr. Henrique L. Alves - «O Manifesto 
de D. Pedro ao Brasileiros%; Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo 
- «Dois Padres na Independència do Brasil» - Des. Manuel A. Vieira Neto 
- s0 Poder Judiciário e a independências; Acadêmico Prof. Ernesto de Mo- 
raes Leme - aA Instituição Politica e a Organizaçãa Nacionaln; Prof. Jacob 
Penteado - nA sessão do Grande Oriente, de 20 de agõstou; Conde Sebastião 
Pagano - «D. Pedro e a Independência»; Dr. José E. de Paula Assis - «A 
Assembléia Constituinte de 18232: Acadêmico José Pedro Leite Cordeiro - 
<<A Princesa Da Leopoldinaa: Arqto. Wilson Maia Fina - <São Paulo em 
1822s: Dr. Célio S. Debes - <:A Viagem de D. Pedro a São Pauloa; Prof. 
Vinicio Stein Campos -- aA Contribuição de Cidades Paulistas para a Inde- 
pendências; Prof. Pedro Brasil Bandeechi - <<A Abertura dos Portos e 
o Tratado de 18102; Dr. Mário Savelli - aAs Causas Econõmlcas da Inde- 
pendências: Dra. Nilvs de Mello - «A Gente e a Cidade de São Paulo na 
época da independèncias: Prof. Dr. Alexandre de Mello - nA Chegada da 
Esquadra Portuguesa»; Eng. Alberto Prado Guimarães - aA Import8ncia da 
Vinda da Família Realw: Dr. Augusto E. G. Bueno Rigueirinho - aA Fami- 
lia Imperial e a Nobreza Brasileiraa: Dr. Álvaro do Amaral - <Os Paulistas 
e a Independência»; Padre Helio Abranches Viotti - KO Clero e a Indepen- 
dêncim; Acadêmico J. A. Cesar Salgado - <A Guarda Imperial»: Acadhico 
Gafredo Silva Telles - aA independência do Brasil>. 

EXPOSIÇAO SBBRE CASTRO ALVES 

Foi organizada por nossa onsócia Dona Rosemarie Erika Horch, em 
nossa Sodalicio, compreendendo. entre outros objetos. o acervo de seu espõso 
Dr. Hans Jiirgen W. Horch. 

HOMENAGENS PúBTUMAS 

* Em memória do consócio Dr. Mário Leite, falando na ocasião: Prof. 
Vinicio Stein Campos, Dr. Célio Salmão Debes. Cel. Arrisson de Souza Ferraz 
e Dr. Alberto Prado Guimarães. 

" Em homenazem ao Dr. Alberto Penteado, pelo centenário de seu nasci- - 
mento. 

Também o Ateneu Paulista de História reaizou no Pátio do Colégio uma 
homenagem póstuma em memória do Dr. Mário Leite, nela tomando parte várias 
entidades culturais de São F'auio. 
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REVISTAS DO INSTITUTO 

Foram publicadas e entregues aos sócios as de n.". 68 e 69 

EVOCAÇAO DE CASTRO ALVES E PACLO EIR4 

Evocando o centenário do desaparecimento dos dois grandes poetas -- 

Castro Alves e Paulo Eiró - que paszaram pela velha Faculdade de Diyeito, 
o Instituto Histórico; a Academia Paulista de Letras, o Pen Clube de São 
Paulo. a União Brasileira de Escritores e o Ateneu Paulista de História. 
comemoraram a efeméride realizando u m l  série de palestras em nosso Soda- 
licio e na sede da União Brasileira de Escritores. tendo sido oradores: Jacob 
Penteado, José Pedro Leite Cordeiro e Pedro de Oliveira Ribeiro Neto. 

Encerrando essas solenidades. as  mesmas entidades, dirigidas pelo Insti- 
tuto HlstÓrico. fizeram colocar unia placa de bronze na velha Faculdade. t ra-  
balho do escultor Luiz Morrone. com os seguintes dizeres: 

<Poetas altissimos, alunos das velhas Arcadas. foram Castra Alves 
e Paulo Eiró, aqui lembrados, no primeiro centenário de sua morte, 
pelos Instituto Histórico e Geogrifico de São Paulo, Academia Pau- 
lista de Letras, P . E . N .  Clube de São Paulo. União Brasileira de 
Escritores, Ateneu Paulista de História - 1871-1971s. 

FalaTam na ocasião: substituindo o Presidente Aureliano Leite, o Prof. 
Ernesto de Maraes Leme; o Dr. Pedro Brasil Bandecchi. pelas entidades 
ofertantes e ainda o Dr. Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro Neto, pela Acade- 
mia Paulista de Letras. 

Encerrou a solenidade. falando pela Faculdade de Direito, o seu Diretor 
Prof. J. Pinto Antunes. 

DISTINWES A SOCIOS 

Aureliano Leite - agraciado com a laurea «Honra ao Merito Jornalistico» e 
com a medalha cCruz João Ramalho». Eleito Presidente do Conseiho dos 
Velhos Jornalistas, nomeado Presidente do Conselho Estadual de Defesa do 
Património Histórico. etc. 

Ataliba Nogueira - recebeu o titula de Professor Emérito da velha Facui- 
dade de Direito de São Paulo. 

Ernesto de Moraes Leme - eleito Presidente da Academia Paulista de Letras: 
agraciado com a <Cruz João Ramalho». 

Tito Livio Ferreira - distinguido pelo Pen Clube de São Paulo com o prêmio 
«José Ennirio de Moraesm, pela obra <História de São Paulou: membro d.% 
Comissão Estadual de Ciências Humanas, do Conselho Estadual de Cultura. 
EstB organizando Dicionário da História de São Paulo, comemorativo da 
Sesquicentenário da Independéncia Brasileira. 

Alfredo João Rabsçal - nomeada Diretor da Faculdade de Filosofia. Ciências 
e Letras, de Franca. 

Mário Savelli -- reconduzido à Presidência da Sociedade Amigos da Cidade e 
a Presid6ncia da AssociaGo dos Antigos Alunos da nrackenzie; recebeu 
a %Cruz de João Ramalha»; membro do Conselho Diretor do Instituto 
Mauá de Tecnologia. 

Padre Helio Ahranches Viatti. Augusto Benedito Galvão Buena Trigueirinho, 
Manoel Rodrigues Ferreira. Vinicio Stein Campos. Myriam Ellis, nomea- 
dos, por indicação do Instituto. para o Conselho de Defesa da Patrimônio 
Histórico e CulturaJ do Municipio de São Paulo. 

Alfredo Gomes - reeleito orador oficial do Círculo Militar de São Paulo; 
nomeado para o Conselho Estadual de Moral e Civismo. 
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Henrique L. Alves sócio correspondente do I.H.G. Norte-rio-grandense; 
agraciado com a medalha #Castro Alves>>. 

Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro Neto - recebeu o troféu d u r a  Pato» e a 
<Cruz Joãob Ramalhoa. 

Hanório de Sylos - agracirtdo com a medalha «Machado de Assis» pela 
Acadeniia Brasileira de Letras. 

Antonio Machado Santana - agraciado com a medalha «Pioneiras d a  Aviação* 
da  Fundacão Santos Dumont e com a medalha «Honra ao Mérito Jorna- 
lístico,>; Secretário Geral da Ordem dos Velhos Jornalistas. 

Paulo Bonfim - agraciado com a eGrã Cruz da  Ordem do Ipiranga* e a 
«Cruz João Ramalhoa: Presidente do Conselho Estadual de  Honrarias e 
Mérito. 

Lucia Figueira de Mello Falkenberg - reeleita Presidente do Instituto Histó- 
rico e Geográfico Guanijá-Bertioga. 

Ministro Pedro Rodovalho Marcondes Chaves - agraciado com a cGrã Cruz 
da Ordem do Ip i r anga~ ;  membro da Conselho Estadual de Honrarias e 
MBrito; agraciado com a %Cruz João Ramalho).. 

Fernando de Azevedo - agraciado com a Iáurea Moinho Santista. 
José Pedro Leite Cordeiro - agraciado com a «Cruz João Ramalho*; membro 

do Conselho Estadual de Honrarias e Irférito e Presidente da Comissão 
Estadual de Filatelia; «Grã Cruz da Ordem do Ipiranga». 

Escultor Luiz Morrone - agraciado com a *Cruz João Ramalho». 
Augusto E. G. E. Trigueirinho - agraciado com a «Cruz João Ramalho,; 

Vice-presidente do Instituto Genealógico Brasileiro. 
Lauro Ribeiro Eccobar - agraciado com a i C m z  João Ramalho». 
Gofredo Teixeira da Silva Telles - agraciado com a «Cruz João Ramalho»; 

Presidente Honorário da Academia Paulista de Letras. 
Tacito Remi de Macedo van Langendonck - agraciado com a <Cruz João 

Ramalhow. 
Alberto Prado Guimarães - agraciado com a «Cruz João Ramalho». 
Arnaldo D'Avila, Fiorenee - agraciado com a «Cruz Joáo Ramalho». 
João Gualberto de Oliveira - agraciado com a «Cruz João RamalhoS. 
Álvaro do Amaral - agraciado com a «Cruz João Ramalho». 
D. Agnela Rossi - nomeado para integrar a Congregação dos Santos Ritos, 

no V a t i w o .  
Mario Graciotti - agraciado com a medalha «Machado de Assis,, pela Acade- 

mia Brasileira de Letras: eleito pela Assembléia Legislativa do Estado 
da Guanabara, Cidadb Guanabarino: nomeado Conselheiro Honorário da 
Câmara Brasileira do Livro. 

Luiz Ellmericb - presidente da  Comissão Estadual de Música. 
Vicente de Paula Vicente de Azevedo - pr6mio <<Jabuti*. 
Plinío Salgado - reeleito Deputado Federal. 
Ulisseç Guimarães - reeleito Deputado Federal. 

COMISSAO ESTADUAL DE ANCHIETA 

Nomeados: Dr. Álvaro do Amaral, Padre Helio Abranches Viotti. Dr. 
Cesar Salgado. 

COlmSSAO DOS FESTEJOS DA BIUNICIPAUDADE 
PARA A FUNDAÇAO DE SAO PAULO 

Fazem parte: Aureliano Leite. Álvaro do Amaral, Padre Helio Ahranches 
Viatti, Ernesto de Moraes Leme. Mário Savelli e Augusto B. Galvão Bueno 
Trigueirinho. 
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CONDECORAÇAO «INFANTE D. IIENEIQUE» 

O Instituto foi agraciado pelo Governo de Portugal com a importante 
condecoração <infante D. Henriquea, tendo a venera sido entregue ao Dr. 
Aureliano Leite pelo Cansul de Portugal Dr. Carlos Macieira Ary dos santos. 
em solenidade muito expressiva realizada na residencia do Sr. Cansul. Fala- 
ram nessa ocasião o Sr. Cdnsul Geral. pelo Govêrno de Portugal e Aureliano 
Leite, pelo instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

P.E.N. CLUBE DE SAO PAULO 

O Pen Clube de São Paulo, do qual continua como Presidente Aureliano 
Leite, enquanto náo tem sede própria, está realizando suas sessões plen&rias 
na Auditório do Sodalicio. 

A vista disso, a entrega solene do prêmio %José Ennino de Moraesa, 
relativo ao ano de 1970 e menções honrosas respectivas, teve lugar em nosso 
Auditório. 

C m o  já foi dito, mereceu o prêmio prosa, o nosso Vice-presidente Tito 
Livio Ferreira, sendo o prêmio poesia conferido a mlvia de Carvalho Lopes 
e Lilia Pereira da Silva. Presidiu ao concurso que concedeu as láureas, o nosm 
coI1SóOio Ministro Pedro Rodovalho Marcondes Chaves, com a colaboração de 
Paulo Bonfim e Mário Graciotti. 

CONCURSO SOBRE <VIDA E OBRA DE PRUDEhTE DE MORAES» 
A Comissão julgadora, constituída pelo Ministro Pedro Rodovalho Mar- 

condes Chaves e pelos Professóres Lucas Nogueira Garcez e Antonio Carlos 
Pacheco e Silva, apresentou, em dia, o seu parecer. 

Mereceu o Prêmio instituido de Cr$ 5.000,00, a16m da publicaçao da obra, 
Antonio Barreta do Amaral. A Comissão concedeu ainda menções honrosas: 
uma, a Manoel Ubaldino de Azevedo e outra, a José Eugenio de Paula Assis. 

EstBo sendo tomadas providências para a publicação de 1.000 exemplares 
do t rawho  premiado. ao custa de Cr$ 16.000.00, por wnta do instituto. 

O concurso sobre a <Vida e a Obra de Campos Salles»: também planejado 
Pelo Sodalicio, será aberto oportunamente, devido à soma imensa de respon- 
sabilidade e encargos com que na momento o Instituto tem a vencer. 

EVOCAÇAO DA INDEPENDaNCIA 

No dia 7 de Setembro, como no passado, foi mandada rezar missa solene 
pelo Instituto. na Capela Imperial do Ipiranga, em sufrágio da alma da Impe- 
ratriz Leopoldina. Celebrou o ata religioso Monsenhor Paulo Florèncio da 
Silveiw Camargo, acolitado pelo Padre Helio Abranches Viotti. 

HOMENAGEM AOS SÕCIOS FALECIDOü 

A última sess8o do exercício findo o Sodalicio dedicou-a, inteiramente, à 
inolvidávei memória dos sócios falecidos durante o ano, tendo-se incumbido de 
seu elogio o Professor Alfredo Gomes, orador oficial. Damos, a seguir, a 
relação dos que, lastimavelmente, desapareceram de nosso convívio: Engenhei- 
ro Alexandre DAlessandro, Dr. JosB Maria Whitaker, Dr. Rivadávia Dias de 
Barros, Dr. Helbert Baldus, Dr. Mario Leite. Prof. Milton Camargo da Silva 
Rodrigues, Dr. Ezequiel de Moraes Leme, Dr. Jose Alves Cunha Lima, Dr. 
Astor Guimarães Dias, Dr. Percival de Oliveira, Dr. Antonio Augusto de 
Lima Junior, Dr. Carlos de Moraes Andrade. Dr. Pompeo Rossi, Dr. Levi 
Fernandes Carneiro e Engenheiro Luiz Pelipe Castilhos Goycochèa. 

BIBLIOTECA, ARQUIVO, MUSEU E HEDlER<>TECA 

Estes Departamentos estão dirigidos por nosso consócio Engenheiro Uva- 
ro da Veiga Coimb.-a. As doações recebidas em grande número vieram enri- 
quecer o património cultural do Instituto. 
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A Biblioteca <Afonso de Freitasu teve 1.099 consulentes. Para 1.639 livros 
consultados, por ordem de interesse, prevalece: História, Geografia, Biografia, 
Genealogia, e outros assuntos. Volumes encadernados: 240; fichadas. 434; 
livros e revistas recebidos, 583. 

O «Museu José Bonifácion, desde sua inauguração, até fins de 1971, apre- 
senta o movimento de 2.909 visitantes. 

Quanto ao Arquivo, grande foi o número de peças entradas e devidamente 
arquivadas pela encarregada do Departamento, Sta. Lucia Maria Lopes, que 
durante os dois iiltimos meses tem substituído na Biblioteca a Dona Maria 
de Lourdes Mel10 Brito, que pediu exoneração do cargo. 

A Hememtca, ainda que praticamente pronta para receber estudiosos, con- 
tinua em organização, sob a orientação da Professora Ana Maria de Camargo. 

ALn> FALANTE 

Foi adquirido para o plenário um nôvo alto-falante. de eficiéncia com- 
provada. 

MOBILIARIO 

Foram adquiridos dois armários para a Sala da Presidéncia, a fim de 
conter livros de cabeceira. 

DOCUMENTAR10 HiST6BICO 

Foram adquiridos: um álbum de fotografias do velho São Paulo. relativo 
ao ano de 1860; uma coleçáo da Revista eKosmos>, completa, de 1904 a 1908 
e uma coleção da Revista ehlbum Imperial2, completa de 1906-7 ( 2 vol.), 
Foram ainda adquiridos, entre outras obras, quadro dicion&rios: Português-Inglês 
e Ingl'lês-Portugu?~, Português-Francês e Francés-Português. 

DESPOJOS DE D. PEDRO I 

Somos gratos ao gesto de Portugal concordando, afinal, com a traslada- 
ção dos despojos de D. Pedm I para São Paulo. 1-0 repousar, ao lado dos 
de sua e s w a ,  a Imperatriz Leopoldina, na Capela Imperial da Cripta do 
Ipiranga. 

Há muito, vinha o Instituto pleiteando junta do genemm Portugal nos con- 
cedesse essa g r a ~ a .  

O Sodalício organizou o seguinte programa das comemoraçries a realizar 
no próximo anivers8rio de nossa Independência: 

1" Lançamento de Poliantéia monumental dedicada a D. Pedro I e & 
Imperatriz D. Leopoldina, na qual colaborarão conhecidos escritores nacionais 
e estrangeiros. A sua confecção est8 entregue h Gráfica Municipal, dirigida 
pelo nosso comócio Adelino Ricciardi. por deteminação do ilustre Prefeito 
Engenheiro José de Figueiredo Ferraz. 

20 - CriaCgo do Colar D. Pedro I. artistica obra do nosso companheiro 
de Diretoria Eng. Aivaro da Veiga Coimbm, wm o qual seráo wndewradas 
personalidades brasileiras e lusas. 

39 - Curso de História Colonial, oficializado pelo Estado e pelo Mnnicí- 
pio, a cargo de Ilustres vultos de nossa historiografia. 

CONGRESSO NACIONAL DE HISn>RIA DA INDEF'ENDENCIA 

O Sodalicio, colaborando com o Instituto Histórico e GeogrBfico Brasi- 
leiro, vai realizar em São Paulo, na Semana da Emancipação, um Congresso 
Nacional de História da Independência. Aguarda apenas a sua estruturaçáo 
finai. dependente do Instituto Brasileiro, para dar início aos seus trabalhos 
preliminares. 
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SEGUROS 

O seguro feito dos dois elevadores valerá a t é  3 de fevereiro de 1972 e o 
do prédio, contra incendio, até 25 de abril de 1972. Ambos, sofreram taxas 
bem mais elevadas que no exercício anterior. 

ELEVADORES 

A assistencia aos nossos elevadores continua a cargo da firma Indús- 
trias Viliares S.A. Para a conservação dos mesmos foi feito novo contrato, 
válido de 1 q  de dezembro de 1971 até 30 de novembro de 1972. A conservação 
mensal foi aumentada para Cr$ 300.00. 

TESOURARIA 

Continua sob a direçáo do 1e Tesoureiro, Arq. Wilson Maia Fina, tendo 
como auxiliar a Professõra Dona Maria Luz Navarro. 

A Receita e a Despesa encontram-se perfeitamente equilibradas, verifi- 
cando-se razoável aumento da disponibilidade. E m  separado, é apresentado 
O Baiancete Financeiro do Exercicio de 1971, já aprovado pela respectiva Co- 
missão de Finanças. 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

Como chefe dêste Departamento continua o Pmf. Celestino Euzebio Fazzio, 
de dedicaçb extrema ao Sodalicio. 

ELElÇAO DA DIRETORIA 

Foi realizada, no dia 2 de outubro p.p.. a eleição da Diretoria que regerá 
os destinos do Sodalicio no trienia 1972-1975 (25-1-72 a 25-1-75). Dela resul- 
tou a reeleirão da atual Diretoria, como segue: Presidente - Dr. Aureliano 
Leite, lu Vice-presidente - Prof. Ernesto de Moraes Leme, 29 Vice-presidente 
- Prof. Tito Lívio Ferreira, 3' Vice-Presidente - Pmf. Pedro Brasil Bandecchi. 
1~ Secretário - Cei. Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 29 Secretário - 
prof. Vinicia Stein Campos, 3 0  Secretário - Dr. Alvaro do Amaral, 49 Secre- 
tário - Dona Maria Amélia Arruda Boteiho de Souza Aranha, 1 ~ e s o u r e i r o  
- Arq. WiLson Maia Fina. 29 Tesoureiro - Dr. Célio Saiomão Debes 1" Orado? 
- Prof. Alfredo Gomes, 29 Orador - Eng. Mário Savelli, 19 Bibliotecário - Eng. 
Alvaro da Veiga Coimbrs. 2 Bibliotecário - Dona Maria Helena Brancante. 

SECRETARIA 

Este setor está a cargo d w  ilustres sócios acima citados. os quais desem- 
penharam os seus trabalhos com desvelo. tendo prestado ótimos servicos ao 
Sodalicio. 

CQNCLUSAO 

Concluindo, vamos re,petir o que dissemos no ano anterior: Terminada este 
extensivo e minucioso relatório, não estamos seguros de que se ofereça perfeito. 
Aiguma coisa há  de. por certo, faltar. Rogando desculpas pelas possíveis 
omissões, aqui deixamos, endere~ados aos nossos consócias, as  melhores agra-  
decimentos pela valiosa colaboração qiie nos deram. E com esses agradeci- 
mentos. os votos de perfeita felicidade no ano de 1972. 

Pela Diretoria, 
Aureliano Leite 

Presidente 

Cel. Heiiodoso Tenório da Rocha Marques 
1" Secretário 



INSTITUTO HISTõRICO E GEOGRAFICO DE SAO PAULO 
BALANCETE DO IIIOVIMI<:NTO FINANCEIIRO D E  1071 - ENCERHADO *:\r 31 DH: DY:ZI<:i\lBl<O 

BAKCO ITAMAHATI S/A. . . . . . . . . . . . . . .  6:1.748,65 PATRIMONIO DISPONtVlCI> ........................ 265.167,88 
BANCO AUXILIAR D E  S. PAUT.0 SIA. lU.lP1.69 
OBRIGACOES ELETROBRAS ............ 745,W 
CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DN 

ShO PAULO ......................... 79.06 
BONUS ROTATIVOS (Esir i t .  Le ry )  . . . . . .  180.000.00 
SALDO E M  CAIXA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.403.58 2J5.167,HS 

D E S P E S A S  
DESPESAS GERAIS; 

(Material d e  eseritóriu. i o i idu~üu ,  eriça- 
d e r n a ~ ã o .  aquisiçao d e  livros. correio, 
~>ublic:qUo biiluiicete/70, açiienr, eafi', 
beb~douro .  ia~.ii.ag(.m "ersiilriii~, eonscr- 
to de enii:rudçiru e <Ia ~iiiqllii ia de es- 
crever, impressãc Revistas n.os 68!69. 
: ~ ~ u i s i ç ã o  ap hi>iiur rOtatirOt;, D~?cil 
bruiizri. iii"l,iii&ii", çir?,ituni Iinl.;, < i a -  
yem Pr<,.iid<iiitr Ci>iiprirao) . . . . . . . . . .  

ENCARGOS SOCIAIS:. ., 
(Ordeiirdos. INI'S, h L P S ,  P IS ,  Siiidie:r- 

toa. FGTS :L Da. Ma. C. L. Cainpos. 
rniii,iaLu SiiiilictiiJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71.2.78.4s 

I C E C E I T A  
A l u ~ u é i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Conserv:r~%n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

......................... Rcvistus c joninis  
Medalhas, dipiumus c rlietiiitivos . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S U ~ Y P I I C ~ O  Federa l  
O b i i ~ n ~ 6 e . s  Elet rubrús  ( juros)  . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ppn Clube (reemboI8O) 
. . . . . . . . .  Caixa Eccin. Fpdey:il (li</uid.i 

I N P S  (reembolso) pnrtp iurr.<~siiuiiilriiIi. 
l>nxs 11ur Da. M n  L. M. Rri t to)  ...... 

Recebidu n t i tulo d e  derolu<;ão do t , ~ i i -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  préstinio 

C n i i ~ .  Est .  E d u f a ~ ã o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Eoiiifici~cfio Cin. Segui'os 

DESPESAS SEDE: 
Telefone. luz, Bgqi~,  i>iiituia A<l<lili,viii. 

rlrtrieidad?, cortinas, tagectiria) . . . . . .  16.854.4:l 
DESPESAS IMOVEL: 

(Elevndores. Piicanador, serralheiro, cun- 
Scrto do telhildu i: &L buini>s) . . . . . . . .  6.617.M 

TAXA SERVIÇOS PRESTADOS: 
(A AUY. Subv.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.00 

SEGUROS: 
(Elevadores, prPdi0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  271X.(iú If1:(.64.?.iin 

O Tesaurciro 
WILSON YAIA FINA 

: O Contador 
KENYA OKUBO 
C.R.C. SP .  ii? 51.446 

O Pi.<,sid,,iili 
AURELIANO L E I T E  





ATAS DAS SESS6ES PLENÁRIAS DE 1971 

ATA DA SESSAO DE 16 DE JANEIRO DE 1971 

Aos dezesseis dias do mês de jmeiro de mil novecentos de setenta e um, 
na sede social e a hora regimental, reuniu-se este Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, em sessáo ordinária, aliás a primeira do corrente ano 
de mil novecentos e setenta e um, com a presença dos seguintes sócios: Dr. 
Goffredo da Silva Telles, Pmf. Tito Uvio Ferreira, Celso Maria de Mello 
Pupo, Bernardo Pedroso. Sr. Antonio Barreto do Amaral, Cel. Heliodoro Tenó- 
n o  da Rocha Marques, Sr. Hernani Donato, Dr. Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo, José Leandro de Barros 
Pimentel, Dr. Aureliano Leite. Gabriel Marques, Dr. Célio Salomáo Dehes, Dr. 
Alvaro da Veiga Coimbra, Dr. Augusto B. Galvão Bueno Trigueirinho, Nello 
Garcia Migliorini, Prof. Vinicio Stein Campos, Dr. Alvaro do Amaral, Dr. 
Lauro Ribeiro Escobar, Dr. Jesuino Felicíssimo Junior, Prof. Ernesto de Mo- 
raes Leme, Dr. José Furtado Cavalcanti, Henrique L. Alves, Dr. Pedro Brasil 
Bandecchi, Ruy Rebello Pinho. Dr. Maacyr Lobo da Costa e Dr. Alberto Prado 
Guimarães. A mesa dirigente dos trabalhos ficou assim constituida: presi- 
dente, Dr. Aureliano Leite, 1" secretário, Cel. Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, 29 secretário. Prof. Vinicio Stein Campos, tendo o sr. presidente 
convidado para tomarem assento à mesa, o acadgmico Dr. Goffredo T. Silva 
Telles, o 1Q Orador h o f .  Alfredo Gomes, o Prof. Tito Livio Ferreira, na quali- 
dade de Presidente da Ordem Nacional dos ,Bandeirantes, o sr. Bernardo 
Pedroso, como Presidente da Casa do Poeta, o acadêmico Dr. Lycurgo de 
Castro Santas Filho, como Presidente da Academaia Campinense de Letras. 
e o AcadBmico Prof. Dr. Ernesto Leme, como Presidente da Academia Pau- 
lista de Letras. Pelo sr. 29 secretário foram lidas as Atas das Sessões realiza- 
das a 19 de setembro de 1910, 30 de setembro de 1970, 3 de outubro de 1970 
e 17 de outubro de 1970 as quais de postos em discussáo pelo Sr. Residente 
foram unanimemente aprovados por todos os presentes, tendo sido assinados 
pelos membros dirigentes da mesa. Pelo sr. presidente foram lidas a s  Efemé- 
rides Brasileiras elaboradas pelo Baráo do Rio Branco e as Efemérides Pau- 
listas publicadas por este Instituto, na parte relativa de hoje. Passando-se 
ao Expediente, o lo secretário passou à leitura do mesmo, como segue: lQ) - 
entre outros, recebeu o presidente Aureliano Leite cumprimentos formulando 
votas de Boas Festas e feliz -4no Novo de 1971, das seguintes personalidades: 
Governador Ahreu Sodré e Senhora; do Prefeito da Capital, dr. Paulo Salim 
Maluf; do Consul Geral da República Argentina, do Embaixador da Vene- 
zuela em São José da Costa Rica, do Consul Gera  da República Dominicana 
em São Paulo, do Deputado Gióia Júnior, do Diretor Geral da Assistencia ao 
Cooperativismo da Secretaria da Agricultura deste Estado, Sr. Paulo de 
Aguiar Goday, do Elos Clube de São Paulo, do dr. Mario SaveUi e Sra; do 
Sub-Chefe do Cerimonial do Govêrno do Estado. Sr. Olimpio Portugal Neto. 
do consócfo Armandino Seabra, do Sr. Consul A d m  Von Bulon e Sra., do 
Sr. Itamar Bapp, do Diretor Geral do Departamento dos Institutos Penais do 
Estado, Sr. Femando José Femandes; do Superintendente do Departamento de 
Edifícios e Obras Públicas do Estado, da Diretoria da Casa de Portugal, da 
Dra. Nilva Mello, do Prof. Luiz Morrone e Sra., da Fundação Armando Alvares 
Penteado, da Uni% Cultural Brasil-Estados Unidos, do Prof. Alfredo Gomes, 
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do DT. Rudolf Robert Hinner e Sra.. da dr. Áureo de Almeida Camargo, Sra. 
e filha Ana Maria de Aimeida Camargo, Conde Alarico Gonçalves Santos e 
Sra., do dr. José Augusto da Silva Ribeira, da Itália Agro Industrial S/A., di.. 
Carlos Rizzini, dr. Demócrito de Castro e Silva, da Serviço Farmaceutico da 
Policia Militar do Estado, da FINTEC. do Museu de Arqueologia e Etnalogia 
d a  Universidade de São Paulo. do Diretor Presidente da Companhia Metropo- 
litana de Agua de São Paulo. do Sr. Haroldo Jezler, Henrique L. Ahes,  D" 
Aparecida Orsi Chaves e Milton de Azevedo Chaves, Antonio d'Avila, da 
Instituto Italo-Latino Americano: Adolfo Bernardo Schneider e família, dr. 
Hernani Donato, Presidente d a  Associação Paulista de Peritos Ctiminais, Olde- 
mar Adriano do Couto. Cel. Benito Serpa, da Chupler da Brasil, das funcio- 
nárias do Instituto, Stas. Lucy e Miriam; da Diretoria da Companhia Metro- 
politana de Saneamento de ,São Paulo; Ministro Otto Cyrillo Lehmann e Sra. 
do Prefeito Municipal de Cubatáo, Engq Aurélio Araújo, Dr. Carlos Ary dos 
Santos e Sra., Consul Geral de Portugal em São Paulo; Oficiais e Praças do 
1" B.P. nTobias de Aguiar,, do Secretário de Economia e Planejamento Dr. 
Eurico de Azevedo e Sra., do Deputado Federal dr. Plinio Salgado; do Cel. 
Arlindo Oliveira e Sra.. da Companhia Antárctica Paulista, Acadêmico Fer- 
nando Góes. Prof. Dr. Hilário Veiga de Carvalho, do Cel. Danilo Darcy de 
Sá  da Cunha e Mello, Secretário de Estada de Segurança Pública: - 29) Ofi- 
cio do Centro de Pesquisas de História Económica do Brasil, sediada no Rio 
de Janeiro, comunicando a sua criação e a propósito de divulgar regularmente 
informações sóbre a s  suas atividades. ao mesmo tempo que solicita às enti- 
dades culturais que ihe enviem material informativo e documentário; 30) oficio 
da Professora Maria Celestina Teixeira Mendes Torres. do Ginásio Estadual 
de Vila Esmeralda, Campinas. e sócia correspondente deste Instituto, soliii- 
tanda publicações para a Biblioteca daquele Ginásio. A solicitação será exten- 
siva aos membros do Sodalicio; 4") - oficio do Instituto Histórico e Geográ- 
fico Brasileiro agradecendo a remessa da Poliantéia sâbre o TV centenário do 
falecimento do Pe. Xanwl  da Nóbrega com expressões de louvor pelo exito 
de tal empreendimento cultural; 5Q) - oficio da Ordem dos Velhos Jorna- 
listas apresentando votos de felicidade para o Ana Novo de 1971 e comuni- 
cando a reuniáo .almi>ço do mês de janeiro, no Automóvel Clube, no dia 14 do 
corrente, as 12.30 horas, marcando o ano inicial das atividades do ano de 1971; 
6x1 - oferta da obra <Campinas de Ontem e de Ante-Ontem, pelo autor, Julio 
Mariano; 7 " i  - oferta do livro «Breve Noticia Histórica da Direito Processual 
Civil Brasileiro e de sua Literatura>>. pelo autor, Pmf. Moacyr Lobo da Costa, 
sócio deste Instituto. - Em seguida, o Sr. Presidente determinou ao Sr. 29 
Secretário que procedesse à leitura do Relatório relativo às atividades deste 
Instituto desenvolvidas para ultimo ano de 1970, bem como pelos senhores 
sócios, o que foi p:ocedido e ouvido com toda a atenção pela assembléia. 0. Sr. 
Presidente comunicou que por motivos relevantes existiam algumas falhas 
nesse Relatório que entretanto deverão ser reparadas oportunamente e com 
urgencia com o concurso direto dos interessados. Lembrou que algumas d a  
falhas que determina sejam sanadas com as respectivas acréscimos a serem 
lavradas se referem por exemplo, ao fato do dr. Lauro Ribeiro Escobar haver 
sido agraciado com a Grã Cruz da Ordem do Ipiranga; a publicacão do livro 
do sr. Antonio Barreto do Amaral, sobre a Embaixador Pedra de Toledo, a 
comunicação de que a prestigiosa entidade PEN Clube de São Paulo estar 
ocupando o Salão Nobre deste Instituto para a realização das suas sessões 
solenes e mesmo suas sessões ordinhrias reabriam-se na  séde deste sodalicio. 
ressaltando-se que muitos são os nossos consóeios que pertencem aquele Clube 
que goza de grande prestígio nos nossos meios culturais, razão pela qual 
merece Por todos os titulos continuar a ser um nossa hóspede muito bemquisto. 
Ante as palavras do Sr. Presidente foi aprovado unanimemente o mencionado 
Relatório da Diretoria. - A seguir o Sr. Presidente determinou ao sr. 2~ Te- 
soureiro. o Dr. Célio Salomáo Debes. na ausência do 1'. Tesoureiro. que proce- 
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desse a leitura do Balanço e dos demais documentos elaborados pel,a Tesouraria 
e referentes ao Exercício financeiro de 1970, inclusive os Pareceres da  Comis- 
são de Finanças, os quais posteriormente forzm póstos a votos, tendo sido 
aprovados unanimemente por todos os presentes que para isso se lelmntaram. 
conforme forma proposta. - Nesta ocasião o Sr. i" Secreario declarou que 
nedessitava por motivo imperioso que se retirasse, pelo que o 29 Secretário 
passou para o seu lugar. - tendo sido eu, 3') Secretário. Alvaro do Amaral. 
passado a ocupar a luga; do 2-ecretária, inclusive na lavratura desta Ata. 
- O Sr. Presidente propôs fosse aprovado iim voto de louvor ao Prof. Ernesto 
Leme que acaba de ser eleito para o carga de Diretor Presidente da Academia 
Paulista de  Letras, verdadeiro e real remnhecimento pelos seus altos méritos. 
o que foi aprovado unanimemente ccm uma grande salva de palmas. O Prof. 
Dr. Ernesto Leme agradeceu emocionado a tal prova de admi ra~ão  dos seus 
consócios neste Sodalicio. - E m  seguida o Sr. Presidente camunicou aos pre- 
sentes o falecimento de ilustres consócios ocorridos durante o recesso dos 
nossos trabalhos e que foram os seguintes: o Prof. Dr. Carlos de Moraes 
Andrade, que foi um lutador efetivo na Revoliicáa de 1932 e um batalhadar 
nas lides politicas. tendo sido Deputado Federal pelo Partido Democrático e 
pelo Partido Constitucionalista. agindo sempre com ardor mas sempre obser- 
vando grande ética pelo que sempre foi muito respeitado por todos. Requereu 
que se lançasse nesta Ata  um voto de pesar e se camunioasse à família da 
finado. - O Dr. Clementino Fraga. fez ?arte do govêrno do Presidente Dr. 
Washington Luiz como conceituado higienista. tendo sido também ilustre escri- 
tor e literato pelo que fazia parte da  Academia Brasileira de Letras. - O 
Engenheiro dr. Plinia de Queiroz. apesar de não ser nossa sócio. era contudo 
filho do antigo sócio Humberto de Queiroz. e destacou-se na nossa sociedade 
como um dos seus membros mais cultos e dinâmicos na sua profissão de enge- 
nheiro, tendo sido Chefe do CIDT. como Tenente C-ronel de grande atuação, 
quando se destacou como paulista dos mais patriotas tendo ainda se desta- 
cado como idealizador e organizador da grande Crmpanhia C o s i p  de minera- 
ção. - O Prof. Henrique Melega foi Um dos grandes médicos especialistas no 
tratamento do Cancer e de outras moléstias. - O Prof. Dr. Loureiro Junior 
destacou-se como político. administrador. Prof. de Direito e a:ador. era genro 
do nosso ilustre consócio. o Deputado dr. Plinio Salgado. - O dr. João Penido 
Eounier foi um dos maiores médicos especializados em oftalmologia. tendo se 
destacado na sua cliniea e hospital em Campinas. - tendo seu nome se tor- 
nado respeitado e admirado em São Paulo. em diverses partes do Brasil e a t é  
mesmo no Exterior. - Lembra o Sr. Presidente haver recebido carta do consó- 
cio Dr. Mario Savelli, solicitando um voto de pesar pelo falecimento dos men- 
cionados Dr. Plinio de Queiroz e dr. João Penido Boumier. - O Sr. Presi- 
dente propôs um voto de pesar pelo falecimento de cada uma dessas ilustres 
personalidades e se comunicasse às s u . 3 ~  familias e finalmente que se guar- 
dasse um minuto de silêncio em homenagem e como demonstração de conside- 
ração e de saudades pelos mesnios. o que f r i  feito por todos os presentes -- 
Após o sr. Antonio Barreto do Amaral requer um voto de pesar pelo faleci- 
mento de Dona Florisa Antunes Alves. espósa da consócio Prof. Antonio Antu- 
nes Alves e mãe da conçócia Profa. Marilia Antunes Alves. voto que foi apro- 
vado O Dr. Alberto Prado Guimarães solicita um voto de pesa: pelo faleci- 
mento do Prof. Dr. Loureiro Junior e do Dr. Amilcar Mendes Gonçalves que 
foi grande esportista amador, ilustre advogado em Santos, tendo sido genro do 
nosso antigo sócio dr. Waldomiro Silveira, o que foi .sprovado. O Sr. Leandro 
de Barros Pimentel declara que como faz todos os anos. vem oferecer uma 
coleção conipleti de todos os sêlos emitidos pelo Brasil no ano de 1970. tendo 
o sr. Presidente agradecido tão valiosa dádiva e a encaminhado ao Dr. Alvaro 
da  Veiga Coimbra, Diretor do nasço Museu, que a recebeu. O sr. Vinicio Stein 
campos comunicou à casa o falecimento em Sergipe. onde se encontrava a 
passeio, do Sr. Pmncisco de Barros Melo, diretor do Museu Histórico e Peda- 
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gógico dos Andradas, de Santos, fundador do nfuseu Santista e um dos maio- 
res colecionadores, sobretudo de moedas, que o Brasil tem tido. Lamentado o 
desaparecimento de cidadão tão Útil, que tanto tem auxiliado os museus desse 
e de outros Estados, destacou o papel relevante que lhe coube na defesa do 
prédio da Cadeia Velha de Santos, tombado como monumento histórico brasi- 
leiro e que certos Vereadores se empenhavam em ver arrasado. Terminou pro- 
pondo um voto de profundo pesar pelo falecimento do benem6rito sergipano, 
o que foi unanimemente aprovado. O Sr. Vinicio Stein Campos comunicou ainda 
a inauguração, dia 23 da corrente. na cidade de São Manuel, do Museu Histó- 
rico e Pedagógico Padre Manoel da Nóbrega e o convite que por seu intermé- 
dio a Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo fazia ao sodalicio, ficando à 
disposição dos que desejassem assistir a essa solenidade um ânibus contratado 
pela Prefeitura Municipal. O sr. Alvaro do Amara1 ofereceu à Biblioteca do 
Instituto um livro com quinhentas págin.zs mimeografadas, de autoria do padre 
William J. Reinhard. OM.I., denominado The Evangelization of Brasil Under 
the Jesuits (1549-15681, um trabalho apresentado como tese de Doutoramento 
perante a Pontificia Universidade Gregoriana Facultas Missiológica e apro- 
vada com distinção, e que a Autor oferecia por seu intermédio, - tendo o 
senhor Presidente Aureliano Leite ressaltado o valor dessa obra. A seguir o 
senhor Augusto Galvão Trigueirinho requereu a aprovação de um voto de 
louvor ao senhor Aureliano Leite que tão bem dirigiu o sodalicio no iiltimo 
ano de mil novecentos e setenta, no que foi coadjuvado pelos demais membros 
da Diretoria. O senhor Acadêmico Goffredo da Silva Telles pediu a palavra 
para declarar que o Relatório de Atividades do Instituto no ano anterior e 
que acabava de ser lido demonstrava de maneira incontestável quanto produ- 
tiva e brilhante havia sido nesse periodo a administração do Sr. Aureiiano 
Leite, pelo que não só aplaudia o voto proposto como sugeria que éle se coa- 
vertesse em voto de grande louvor, que Aureliano Leite efetivamente merecia 
pelos seus serviços e sua dedicaião ao sodalicio. Calorosas palmas dos presen- 
tes manifestaram a aprovacão de todos às consideraçóes do Sr. Goffredo da 
Silva Telles. O senhor Presidente Aureliano Leite falou a seguir agradecendo 
as palavras do sr. Augusto Galvão Trigueirinho e do senhor Gaffredo da Silva 
Telles, bem como a manifestação do plenário, encarecendo a colaboração que 
tem recebido de todos os seus companheiras de Diretoria, das sócios do Insti- 
tuto, sempre interessados no desenvolvimento dos trabalhos e da administra- 
ção üa casa, inclusive os demais funcionários do sodalicio. Agradeceu as pala- 
vras elogiosas que lhe foram endereçadas pelos oradores e concitou a todos a 
perseverar, no ano que se inicia.. nessa mesma linha de ação, para que o soda- 
lieio continue a desfmtar da merecida Posiçáo que ocupa na vida cultural do 
Estado como a sua mais antiga instituição. Encerradas as  matérias previstas 
Para a sessão com esgotamento da pauta e não havendo quem mais desejasse 
falar 0 senhor Presidente declarou encerrada a sessão. para  constar, o 
Amar0 do Amara4 funcionando como segundo secretário, lavrou a presente 
ata, que lida e achada conforme será devidamente assinada pela mesa. 

(aa.1 Aureliana Leite( Heliodoro Tenório da Racha  arques e vinicio stein 
Campos. 

ATA D.4 SESSÃO SOLENE DE 25 DE JASEIRO DE 1971 

Aos vinte e cinco dias do m8s de janeiro de mil novecentos e setenta e 
um. nesta cidade de São Paulo. à rua Benjamim Constant. 158, às catorze 
horas e trinta minutos, reuniu-se em sessáo solene. na forma prevista pelos 
Estatutos, o instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os 
seguintes consócios: Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
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Vinicio Stein Campos, Ernesto de Moraes Leme, Alfredo Gomes. Goffredo da 
Silva Telles, Marinho Lute, João Rabaçal, Ricardo Gumbleton Daunt, José de 
Melo Pimenta, Nicolau Duarte e Silva, Alvaro da Veiga Coimbra, Henrique 
L. Alves, Tsunezo Sato, Mario Graciotti. Aureo de Almeida Camargo. Paulo 
Romano, Tacito Remi de Macedo van Langendonck. Ana Maria de Almeida 
Camargo, Alvaro do Amaral, Wilson Maia Fina, José Leandro de Barros Pi- 
mentel, tendo a mesa sido formada pelo Presidente Aureliano Leite. lV Secre- 
tário Heliodoro Tenório da Rocha Marques, e 29 Secretário Vinicio Stein Cam- 
pos. O sr .  Presidente convidou para a mesa D. José Lafaiete Alvares. Bispo 
Auxiliar, o Sr. Ernesto de Moraes Leme, Presidente da Academia Paulista de 
Letras e o Sr. Vice-Consul de Portugal. Abertos os trabalhas a sr. Presidente 
explicou que a presente sessão magna se destinava, na forme das Estatuos, a 
comemorar a fundação de Sko Paulo e a fundação do Instituto e a seguir ceder 
à leitura das Efemérides Brasileiras e Paulistas, na  forma regulamentar. O si-. 
lv Secretário deu conta do seguinte Expediente: Oficio do Reitor da Univer- 
sidade Católica de Campinas comunicando a realizaç80 oportunamente de um 
Congresso da História de São Paulo e pedindo o apóio do Instituto para o 
certame; convite das autoridades municipais de Praia Grande para a s  festas 
comemoraiivas do 4" aniversário de emancipação do municipio; convite do 
Prefeito da Capital para a solenidade da inauguração do Grupo Escolar Ibrabim 
Nobre dia 18 do corrente, às  10 horas, em Vila-Alba Pinheiros; convite do 
Sr. Secretário de CuItura, Esportes e Turismo para as  solenidades da iuagu- 
ração do Museu Histórico e Pedagógico Padre Manoel da Nóbrega, em São 
Manuel, dia 23 do corrente; carta do Sr. Eudaro Vilela. encaminhando foto- 
c6pia de um dos primeiros contratos de empréstimo feito pelo Govêrno Brasi- 
leiro, no período imperial, com a Casa Rotschild de Londres, no valor de tr8s 
millibes de libras; recorte do jornal #:O Mundo Portuguêsn, com elogiosas 
referências ao Presidente Aureliano Leite e sr. Tito Livio Ferreira pela. ativi- 
dade desenvolvida em 1970: comunicação da Prefeitura Municipal de São 
Vicente sôbre a realização da 5 Exposição de Arte e Antiguidades naquela 
cidade; convite da Prefeitura ;Municipal para as festas da fundação de São 
Paulo: convite do Club Piratininga para as  comemorações que tambem pro- 
move pela aniversário da cidade; convite do Prefeito da Capital para a Sole- 
nidade da inauguração da Via Elevada Presidente Costa e Silva; oficio do 
Rotari Club de Praia Grande sóbre a atribuição do nome de D. Pedro I1 a 
uma das avenidas da cidade; relatdrio de D. Ana Maria de Almeida sôbre 
a organização da Hemeroteca Julio Mesquita; oferta de revistas antigas, à 
Hemeroteca. pelo Presidente Aureliano Leite; telegrama do Governador Abreu 
Sodré convidando para a inauguração. no Cemitério da Consolação, do Mau- 
soléu que o seu govêrno fez erigir na sepultura de Armando de Salles Olivei- 
ra. Dada a palavra ao Orador Oficial. Sr. Alfredo Gomes, o distinto e talen- 
toso consácio discorreu sóbre as  comemoraçóes que o sodalicio estava promo- 
vendo: a fundação de SXo Paulo. implantado com o col6gio jesuitico criado 
pelo Padre Manoel da Nóbrega a 25 ae  janeiro de 1554 e consolidado pela 
obra missionária do Venerável Padre José de Anchieta e seus companheiros; 
recordou. a seguir. a fundação da Instituto Histórico e Geográfico de Sã0 
Paulo, e os notáveis historiadores que têm engrandecido. Ehcerrada a sessko, 
com a oração do sr. Alfredo Gomes. encaminharam-se os  ~resentes  ao Úitimo 
andar do edifício, onde, com as solenidades do estilo. o Sr. Presidente prece- 
deu à inauguração da Hemeroteca Julio Mesquita, encarecendo no ato o admi- 
rável trabalho da consácia Ana Maria Be Almeida, que a classificou e colocou 
em condições de perfeita funcionalidade, e os preciosos jornais ali reunidos. 
tão numerosos e tão raros, que fazem dessa secç& do sodalicio uma das mais 
importantes do Brasil. Nada mais houve. W r a  constar lavrou-se a presente 
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a t a  que lida e achada conforme será devidamente aprovada. Eu, Vinicio Stein 
Campos. 2Q secretário. a escrevi. 

(aa.) Aurelino Leite. Heliodom Tenório da  Rocha Marques e Vinicio Stein 
Campos. 

AT.~, DA SESSAO DO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 1971 

seis dias do de fevereiro de mil novecentos e setenta e um. nesta 
cidade de s ão  paulo, à rua Benjamin Const.ant, 158, às catorze horas e t r inta 
minutos, o Institiito Histórico e Geag:áfico de  São Paulo realizou a primeira 

ordinária do mês, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite. 
Heliodara Tenória da Rocha Marques. Vinicio Stein Campos. Alfredo Gomes. 
Agostinho Ramos, Tito Livio Ferreira. Bernardo Pedroso, José Leandro de 
Barros Pimentel. José Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho. José 
Hipólito Trigueirinho. Benito Serpa, Manoel Rodrigues Ferreira. Henrique L. 
Alves Jacob Penteado, Antonio Esrreto do Amaral, Reynaldo Kuntz Busch. 
Salvador Cutolo. Pedro Brasil Bandecchi, Hernani Donato. Alexandre D'Ales- 
sandro, Paulo Emilio D'Alessandro. Wilson Maia Fina, Lycurgo de Castro 
Santos Filho. Celso Maria de Melo Pupo, Celio Salomão Debes, Sebastião Ro- 
mano Machado e Alberto Prado Guimarães. A niesa esteve constituida. na  
forma regimental. pelo Presidente Aureliana Leite. 1 . 8  Secretário Heliodoro 
Tenório da Rocha Xarques e Z9 Secretária Vinicio Stein Campos. Abertos os 
trabalhos o si-. Presidente declarou encontrar-se na  ante-sala do auditório o 
Sr. Sebastião Romano Machado, recem-eleito sócio honorário do sodalicio. In- 
iroduaido no recinto com as  solenidades do estilo, leu e assinou o competente 
livro de compromisso e a seguir foi saudado, em nome da casa, pela Orador 
Ofieid sr. Aifredo Gomes, que, como de costume, proferiu brilhante e eloquente 
improviso. O nove1 consócio respondeu. agradecendo, e adiantou haver esca- 
lhido para seu patrono no Instituto a Antonil, sóbre o qual apresentará opor- 
tunamente um trabalho. Antes de ter inicio a ordem-do-dia, o Sr. Barroi 
Pimentel propôs e foi observado um minuta de siléncio em memória do con- 
sócio Mario Leite. recentemente f.aiecido. Lida e aprovada a a t a  da  sessão 
anterior. com a s  retificaçóes que dela irão constar, o sr. Presidente deu a s  
Effemérides Brasileiras do Barão do Rio Branca e as  Efemérides Paulis tas  
O Sr. 1" Secretário apresentou para o conhecimento da. casa o seguinte expe- 
diente: convite ria Prefeitura e Instituto Histórico e Geográfico de  S. João 
De1 Rei, para a s  homenagens ao poeta Mineiro José Severiano de Rezende; 
convite do Se.viço de Museus Históricos e d a  Prefeitura Municipal de São 
Bernardo do Campo para a s  Solenidades da inauguração do iWuseu Histórico 
e Pedagógico Antonio Raposo Tavares, desta cidade; oficio do Instituto His- 
tórico e Geográfico Brasileiro, agradecendo a oferta da Poiiantéiado Padre 
Manuel da Nóbrega: convite da Comissão para a solenidade da  inauguração 
do monumento da  fundaçãn da  Aldeia Nossa Senhora de Pinheiros; convite 
do Instituto dos Advogados de S. Paulo para a passe de sua nova Diretoria 
dia 1 0  do corrente; convite da Comissão para a solenidade de inauguraçáo, 
em Parelheiros. do monumento evocativo da chegada dos colonos alemães em 
1828; oferta do livro <Safra Obscuras pelo sr. Fernando Whitaker da Cunha: 
informação do sr. 1"ecretário relativamente ao artigo publicado pelo Jornal 
da  Tarde. ediçáo de 26 de janeiro último. esclarecendo o Sr. Pedro Alvim, autor 
do artigo. quanto à improcedência do alegado. uma vez que o Instituto não 
pleiteou a troca do nome da estrada Pedro Taques para Pe. Manoel da Nóbre- 
ga. em Santos, mas simplesmente solicitou a atribuição do nome do venerando 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRLFICO DE S. PAULO 7S3 

jesuita a uma estrada de Santos sem denominaç20, o que foi feito: partici- 
pação do Instituto n a  solenidade da. inauguração, pelo Govêrno do Estado. 
dc Mausoléu erigido em memória do h. Armando de Salles Oliveira no Cemi- 
tério da Consolação, quando falr>u pelo Sodalicio o sr. Presidente Aureliano 
Leite. O sr. Wilson Maia Fina pro* que se oficiasse ao Conselho de Defesa 
do Património Histórico. Artístico. Arqueológico e Turístico do Estado a con- 
veniencia de ser tombada a Igreja de São Gonçalo, na Praça João Mendes. 
a fim de ser evitada a sua demolição. o que foi aprovado. Foram aprovados 
votos de pesar pelo falecimento de Pompeo Rossi, de Ouro Fino, e o enge- 
nheiro Fonseca Teles. A sessão foi convertida. a partir dêste instante. em 
sessáo especial de homenagem 2 memória saiidosa da consócio Mario Leite. 
recentemente falecido. e cuja morte privou o Instituto de u m  de seus elemen- 
tos mais operoso, companheiro afavel e cidadão exemplar. Falou em primeiro 
lugar o Sr. 29 secretário, Vinicio Stein Campos. que discorreu sobre a perso- 
nalidade marcante do extinto, acentuando o seu grande entusiasmo pela fun- 
dação do Museu Ferroviário de São Paulo, que logrou instalar e inaugurar. 
merc8 de esforços e tenacidade, na  antiga, estação da Santos-Jundiai. mas 
que a incultura e a incompreensão de outras administrações da ferroviária 
destmiram. O s:. CBlio S. Debes propõs que se representasse ao Govêrna 
para que fosse dado o nome de Mario Leite ao Museu de Tecnologia. o que 
foi aprovado. Falou depois. em emocionante oração. o sr. Arrisson de Souza 
Ferraz, que historiou a participação do exinto na implantação das ferrovias 
pernambucanas, recordou a sua notável contribuição na  discussão dos proble- 
mas  do poligno das secas do nordeste. discorreu sóbre a vasta erudição que 
caractorisava o seu espirito de apaixonado estudioso das coisas brasileiras, a 
sua fidalguia, o seu acolhimento sempre atencioso e afavel. O Sr. Pedro Brasil 
Bandecchi. declarando-se sulidário com as justas homenagens a tão ilustre e 
saudoso consócio, propõe que o Instituto cultue também os centenárias da 
morte de Paulo Eiró e Castro Alves. Aprovada, a proposta o sr. Presidente 
designou as seguintes comissões para cuidar da programação das homena- 
gens: Pedro Brasil Bandecchi. Antonio Barreto do Amaral. Hernani Donata 
e Jacob Penteada. Nada mais havendo a tratar  foi encerrada a sessáo. Para  
constar. eu. Vinicio Stein Campos, segundo secretária. a escrevi. 

(aa.) Aureliano Leite. Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinicio Stein 
Campos. 

Aos seis dias do mês de marqo de mil novecentos e setenta e um, nesta 
cidade de São Paulo. 2 rua Benjamin Constant, 158. As 0.ztorr.e horas e trinta 
minutos, reuniu-se e m  sessão ordinária o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, presentes os seguintes cor.sócios: Aureliano Leite, Heliodoro Te- 
nOrio da Rocha Marques. Vinicio Stein Campos. Alfredo Gomes, Tito Livio 
Ferreira, Agostinho Ramos, Bernardo Pedroso. José Leandro de Barros Pi- 
mentel. Benito Serpa, Manoel Rodrigues Ferreira, Alvaro do Amaral. Henri- 
que L. Alves, Celso Maria de Melo Pupo; Jacob Penteado, Antonio Barreto 
do Amaral. Reynaldo Kuntz Busch, Salvador Cutola, Pedro Brasil Bandecchi. 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Hernani Donato e José Hipólito Trigueiri- 
nho. A mesa esteve constituide., na  forma regimental. pelo Presidente Aure- 
liano Leite, 19 Secretário Heliodoro Tenória da Rocha Marques e 20 Secre- 
tário Vinicio Stein Campas. Abe~ tos  os trabalhos foi lida. aprovada e assi- 
nada a ata da sessão anterior. O sr. Presidente leu as Efemérides Brasileiras 
do Barão do Rio Branco e Pauiistas. do Instituto, relativas ao dia 6 d e  março. 
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Dada a palavra ao sr. Heliodoro Tenório da Rocha Marques foi por êle lido 
o seguinte expediente: Convite da Academia de Policia Militar para a aula 
inaugurai daquela escala, a cargo do Ministro Jarbas Passarinho, titular da 
Educação e Cultura: carta da Sra. d.  Maria Luiz Americano k i t e ,  agrade- 
cendo as homenagens tributadas à memória de seu marido, Mario Leite. na 
sessão de 6 de fevereiro último: agradecimento da familia do Sr. Antonio 
Teixeira de Castro pelo voto de pesar aprovado no sodalicio; convite do Sr. 
Consul da República Dominicana para a receEão oferecida pela data da  inde- 
pendência daquele pais; convite da Academia Carioca de Letras, do Rio de 
Janeiro, para a palestra que fará  naquele sodalicio sobre «O Manifesto Repu- 
blicano de 1870 e sua repercussão>, dia 26 do corrente, o Presidente Aure- 
liano Leite; agradecimento da Prefeitura Municipal de S h  Paulo pelas congra- 
tulações pela fundação do Museu de Tecnologia de São Paulo; convite do Ins- 
tituto de Educação Firmino Proença, da  Capital, para as festas do seu jubileu 
de prata oficio do Presidente do Tribunal de Contas do Municipio de São 
Paulo comunicando o seu pesar pela morte do engenheiro Mario Leite; carta 
do consócio Agostinho Ramos, relativamente aos festejos comemorativos de 
Castro Alves; telegrama do Governador Abreu Sodré agradecendo as mani- 
festações de pesar pela morte de seu irmão. O sr. Presidente comunicou a 
casa que o Instituto promoverá dia 19 do corrente, as 11 horas, uma sessão 
especial, para outorga da Medalha Impenatriz Leopoldina a d. Maria do Carmo 
Mellão de Abreu Sodré. O Sr. Alvaro do Amara1 informa que esteve no Rio 
de Janeiro em companhia do Sr. Presidente e que deverão realizar-se expres- 
sivas comemorações da passagem do sesquicentenário da independência, dia 7 
de setembro de 1972, por iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico Brasi- 
leiro. Disse mais o orador que se pretende promover um congresso de história, 
de sentido internacional, relativo a o  tema das comemorações, e que São Paulo 
deveria ter parte relevante nessas festas por ser a berço, por assim dizer, da 
independencia e o teatro histórico da proclamaçáa de 7 de setembro. O sr. 
Presidente declarou que oportunamente se avistará com o Governador Laudo 
Natel para pedir a S. Excia. colaboração finanoeiw do Estado nas comemo- 
rações que o Instituto vai promover. O Sr. Jacob Penteada leu o necrológio do 
escritor Cid Franco, recentemente falecido nesta Capital, e solicitou a inscri- 
ção em ata de um voto de pesar. o que foi aprovado. Por proposta do sr. 
Presidente foram aprovados votos de pesar pelo falecimento de Nelson O-ttoni 
de Rezende e D. Jaime de Barros Câmara. O Sr. Vinicio Stein Carnpus propõe 
iim voto de con~i?tulações <on i  o Corpo de Fiirileiros Navziis pela pnssagclll 
Jo 163, ;mivcrs;irio de rriuçAo ciessn iinid;<dc d;i hlarinha. idcni pc:a instnla~.á~i 
r10 I I i is i i t  Histórico e l>e<lay6zico de Oiii~nhon c ofcreie à bibliote:a do Insti- 
tuto o 2 7  volume de sua obra-s~lementos de Museologia, História dos Museus. 
recentemente editado. O sr. Alfredo Gomes propõe conste desta ata a noticia 
das grandes homenagens prestadas no Ateneu Paulista de História à memória 
de Mario G i t e ,  o que foi aprovado. O sr. Alvaro do Amara1 apresenta congra- 
tulações pela publicação do iütimo número da Revista do Instituto e salienta 
a necessidade da a t u a l i q á o  das Efemérides Brasileiras do Barão do Rio 
Branco, lidas na abertura das sessóes do sodalicio. O sr. Presidente debate o 
assunp e conclui por representar-se a respeito ao Instituto Histórico e Geo- 
gráfico Brasileiro, o que ficou aprovado. O sr. Alfredo Gomes propõe voto de 
p e a r  pelo falecimento do prof. Ezequiel de Moraes Leme, irmão do Sr. Vice- 
Presidente Ernesto Leme, o que foi também aprovado. tendo o Sr. Presidente 
louvado a iniciativa dessa proposta. O sr. Manoel Rodrigues Ferreira solicita 
a solidariedade do Instituto à sugestão no sentido de ser concedido o Premio 
Nobel da Paz aos Irmãos Vilas Boas, pelo extraordinária trabalho que esses 
abnegados patricios têm desenvolvido em pró1 de nossos silvicolas. oficiando-se 
à entidade em Oslo e a todos os  institutos brasileiros. A proposta foi aprovada. 
O sr. Arrisson de Souza Ferraz propõe congratulações com o consócio sr. Sal- 
vador Moya pela passagem de seu 80~aniversário de nascimento, destacando 
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os seus serviços ao Estado na Miiícia Estadual e nos estudos genealógicos que 
tão empenhadamente tem procurado desenvolver através da associação que 
dirige, o que foi aprovado. Nada mais houve. Para constar foi lavrada a pre- 
sente ata, que lida e achada conforme. será devidamente assinada. 

(aa.) Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinicio Stein 
Campos. 

.4TA DA SESSAO ESPECIAL PARA A ENTREGA D.4 MEDALHA 

IMPERATRIZ LEOPOLDINA 

Aos dezenove dias do mês de março de mil novecentos e setenta e um. 
na séde do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Bs onze horas. 
reuniu-se em sessão extraordinária, o Instituto. presentes os seguintes sócios: 
Dr. Aureliano Leite, Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Alvaro do 
Amaral, Alvaro da Veiga Coimbra, Alfredo Gomes. José Hipólito Trigueiri- 
nho, Alberto Prado Guimarães, Armandinho Seabra, Ly@ Ferreira Lopes. 
Lucia De Tomasi, Pedro Brasil Bandecchi, Jacob Penteado, José Leandro de 
Barros Pimentel. Benito Serpa e Cantidio de Moura Campos, - estando pre- 
sentes mais as seguintes pessoas: ex-Governador Roberto Costa de Abreu 
Sodré, e Exmas. Senhoras: Maria do Carmo de Abreu Sodré, Maria Laura 
Icesquita, Odila V. Franco. Maria Licio Rizzi, Adma Zacharias. Maria Hecil- 
da Campos Salgado, Mercedes Sant'Anna. Cotinha Azevedo Ribeiro, Rosa 
Amélia de Aguirre. Massao Hagachi, Beatriz de Albuquerque Vaz, Carolina 
Bandeira, Maria Castro, Sophia Almeida de Maria José de Moraes, Mons. 
João Fleury C. Silva, Dilma Pereira Martins, Aparecida F. Spinola, Esther 
Rocha e Souza. Katie Teixeira de Barros Telles, Violeta B. Jafet, Maria de 
Lourdes M. Marcondes Machado. Maria Julia Rêgo, Lucia Maria Mel10 de 
Andrade Nery. Maria de h u r d e s  Vicente de Azevedo, Araci Procópio de 
Araujo. Assumindo a presidência o Sr. Aureliano Leite, tendo como 19 Secre- 
tário o Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques e 2s  Secretário, no exercicio 
da cargo, eu Alvaro do Amaral. e o Orador Oficial Praf. Alfredo Gomes, -- 
tendo convidado para tomarem assento à mesa, o ex-Governador Roberto 
Costa de Abreu Sodré, Da Maria do Carmo de Abreu Sodré, Da Lygia Fer- 
reira Lopes, Diretora Presidente da <:União 19 de Março», o Capitão Capelão 
Mons. Fleury de Camargo e o Prof. Dr. m t i d i o  de Moura Campos, - decla- 
rou aberta a sessão extraordinária para o fun especial de ser entregue a 
Xedalha Imperatriz Leopoldina a Exma. Senhora Ds Maria do C a m o  de 
Abreu SodrB - conforme resolução da Comissão dessa Medalha. Solicitou 
o sr. Presidente que a Banda de Música da Policia Militar executasse o Hino 
Nacional Brasileiro, o que foi feito. Passou a seguir o Sr. Presidente, Com0 
é de praxe a discorrer sòbre o significado da Medalha Imperatriz Leopoldina. 
e beni assim dos predicados da Exma. Sra. DP Maria do Carmo de Abreu 
Sodré, que, havia sido uma ilustre e eficiente colaboradora de seu marido. 
que acaba de deixar o cargo de Governador de São Paulo. tendo ela se 
distinguido na promoção das mais beneméritas obras sociais do Gavêrno, pelo 
que deixou seu oargo reconhecida como uma irerdadeira Dama Paulista, que 
se via rodada pelas bençãos do povo que a proclamou verdadeiro frototipo da 
mulher paulista, pelas suas virtudes morais e civica, pelo que incontestavel- 
mente fez jus ao recebimento da Medalha Imperatriz Leopoldina que passou 
a lhe outorgar, entregando-lhe t m b e m  o respectivo Diploma Sob grande salva 
de palmas de todos os presentes. A seguir deu a palavra a Exma. Sra. D* 
Lygia Ferreira Lopes, na qualidade de Diretora da <União 19 de Março» - 
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Entidades Civicas e Assistenciais. - que proferiu as seguintes palavras: 
«Nesta Casa onde se cultua a história do passado, fez-se também a história 
da presente. Nós. membros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 
vivemos hoje um dia de festa: festa de cultura, festa de civismo - A Xe- 
dalha Cultural 1mpe:atriz Leopoldina, relembra a mulher admirável que 
houve para o Brasil a s  missões culturais mais importantes do primeiro reina- 
do; reverência a Imperatriz cujo civismo farte influenciou seu esp0so. o 
Imperador D. Pedro I. a prcclsmar a Independência de nossa Pátria, é outor- 
gada hoje a uma paulista insigne: Maria do Carmo Melão de Abreu Sodré. 
Por detrás de um grande homem, está sempre uma grande mulher. Nestes 
quatro anos de admirável gestão de seu marido no Govê.no de São Paulo, 
as entidades femininas de serviços. agrupados na <<União 19 de Março». tive- 
ranl tempo de bem conhecê-la e muito admirá-la. E é por isso. senhores e 
senhoras, que nos irmanamos hoje a êste colendo sodalicio, nesta justa home- 
nagem, para dizer da nossa admiração, do nosso sujeito. do nosso reconheci- 
mento a Maria do Carmo Melão de Abreu Sodré: amálgama de inteligência. 
de cultura. de dinamismo, a serviço da Pátria. a serviço da criatura humana. 
R com a maior satisfação que, em nonie da <União 19 de Marços, oferecemos 
a essa notável brasileira, - ainda hontem Primeiria Dama do nosso São Paulo. 
a monografia daquela extraordinária mulher que foi a Primeira Dama do 
nosso Brasil. Com a paiama, Dona Maria do Carmo de Ahreu Sodré agrade- 
ceu comovida a venera que acabara de receber do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, e bem assim à <União 19 de Marços pelas tão belas 
palavras de seu Presidente. D" Lygia Pereira Lopes. e pediu que, estando 
muito comovida, seu marido e alias o Orador das Famílias, passasse a falar 
em seu nome. Com a palavra o ex-Govermador Dr. Roberto Costa de Abreu 
Sodré, relembrou o simbolismo que existe entre a Medalha Imperatriz Leopol- 
dina. a chamada Máe dos Brasileiros, com a <União 19 de Marços, que relem- 
bra as Mães de Familia e as demais mulheres paulistas e brasileiras que, em 
19  de Março ensinaram aos homens o que deviam fazer para salvar o Brasil 
e êles souberam cumprir a missão que lhes foram imposta, no dia 31 de 
Março. Relembram que no Govérna teve ocasi80 de verificar o dinamismo e 
a força de vontade desse jovem ainda que já envelhecido pelos anos, do ver- 
dadeiro paulista nascido mineiro, que é o Dr. Aureliano Leite que, desde seus 
tempos de estudante acostumou-se a considerar como seu guia e exemplo a 
seguir nos cumprimentos dos deveres cívicos e patrióticos. Lembram o desti- 
no do Brasil de sempre fazer seus movimentos civicos viverem sem d e m m a -  
mento de sangue. de lutas fraticidas como acontecem nas demais nações d a  
América, o que considera como resultado dos conselhos das mulheres que, 
como a Imperatriz Leopoldina salientou em suas cartas a D. Pedro que cum- 
prisse sua obra, dando liberdade ao povo brasileiro. mas seu derramamento 
de sangue. Disse que o maior desejo da mulher brasileira e da paulista, é vir 
a ser Mãe. Relembrou que sempre teve como Guia a pessoas extraordinárias 
como Aureliano I a i t e  e seu irmão Antonio Carlos de Abreu Sodré. Mas, em 
toda sua vida jamais deixou de seguir os sábios concelhos de mulheres mara- 
vilhosas que o sustentaram em todos os momentos mais dificeis. taes como 
sua mãe e depois dela desaparecer, passou a contar com os p:eciosos canse- 
lhos de sua sogra e de sua esposa a s  quaes confessa dever sua eterna grati- 
dão, amizade e admiração. Finalmente com a palavra o sr. Presidente agra- 
deceu as amáveis declaraçóes do Dr. Abreu Sodré e declarando que e s t l  
Sessão Extraordinária e Plenária havia constituido uma reunião inesquecivel, 
figurando nos anais do Instituto como uma homenagem justamente prestada 
a êsse casal que realmente tem sabido honrar ao nosso Estado com suas reali- 
zações durante o recem concluido periodo governamental que se distinguiu 
como dos melhores que tem tido a nosso Estado e principalmente no campo 
da cultura e da assistência social. e. agradecendo o comparecimento dos pre- 
sentes, da mesma foi encerrado, e nada mais havendo a tartar, para constar, 
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lavro esta que lida e achada conforme, será devidamente por mim Álvaro 
do Amaral. que lavrei e pelo Sr. Presidente e 10 Secretário. 

iaa.1 A~ireliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinicio Stein 
CamDOS. 

ATA DA SESSAO DE 20 DE IIIARÇO DE 1971 

Aos vinte dias do mês de março d e  mil novecentos e setenta e um, nesta 
cidade de São Paulo, em sua sede social. à rua Benjamin Constant, 158, reali- 
zou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo mais uma sessão ordi- 
nária, presentes os sócios Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques. Tito Livio Ferreira, Agostinho Ramos Bern'ardo Pedroço, Tsunezo Sato, 
Arrisson de Souza Ferraz, Alvaro da Veiga Coimbra, Armandino Seabra, 
Jacob Penteado, Gabriel Marques, Langleherta Pinheiro Soares, José Leandro 
de Barros Pimentel, Alfredo Gomes. Crlio Salomão Debes, Augusto Benedito 
Galvão Bueno Trigueirinho, Benito Serpa, Rosemarie Erika Horch. Fernando 
Goes, Erasma D'Almeida Magalhães, Henrique L. Alves, João Alfredo Pegado 
Cortez. Abertos os trabalhos, o sr. Presidente, DP. Aureliano Leite, convidou 
o Dr. Celio Debes para servir de Secretário <ad hoc», tendo em vista a ausên- 
cia dos segundo, terceiro e quarto Secretários. Constituiram a mesa além do 
Sr. Presidente e SecretBrio. o sr. Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
e o Prof. Alfredo Gomes, respectivamente, primeiro Secretario e primeiro 
Orador. O sr. Presidente convidou ainda, para tomar assento à mesa o h. 
Goulart Sobrinho. magistrado na Capital. Após a leitura das Efemérides 
Brasileiras e Paulistas. foi lido o seguinte expediente pelo sr. primeiro secre- 
tário: oficio da Sociedade Brasileira de Ortografia convidando para a V Con- 
gresso Brasileira de Cartografia: oferta de diversos Atlas publicados pelo 
govêrno Abreu Sodré: oferta de medalhas comemorativas, de album de gra-  
vuras de todos os Concilias Ecumênicos. um exemplar autografado pelo autor, 
da «Paulistania» de Martins Fontes. pelo sócio Monsenhor Joáo Batista de 
Carvalho; inauguração da Escola Municipal Cel. Luiz Tenório de Brito, sendo 
o Instituto representado na  solenidade pelo Sr. Cel. Heliodoro Tenófio da 
Rocha Marques; convite do Circulo Militar de S. Paulo para conferência a 
ser proferida a 1 7  do corrente, pelo Prefeito da Capital, Engo. Paulo Salim 
Maluf, sóbre «As perspectivas de S. Paulo na  década de 700», tendo represen- 
tado o Instituto na sessão o Prof. Alfredo Gomes; oficio da Faculdade de 
Filosofia. Ciências e Letras de S. Bento, da P.U.C., congratulando-se pela 
concessão do 19 FTêmio Jos6 Ermirio de Morais de 1970, n a  modalidade prosa. 
à *História de São Paulo», da Prof. Tito Livio Ferreira: oficio do Consul 
Geral de Portugal apresentado agradecimentos em nome de S. Excia., o Sr. 
Presidente d a  República de Portugal, Almirante Américo Thomaz pela oferta 
da poliantéia sóbre Pe. Manoel da. Nóbrega; oficio do Diretor Executivo do 
Conselho Estadual de Cultura remetendo folhetos de apresentação do Museu 
da Casa Brasileira: cartáo do Engo. Heitor A. Eiros Garcia, da Sociedade 
Amigos da Cidade convidando o Instituto para participar d a  Campanha con- 
trária à demolição da Igreja de São Gonçalo; convite do Instituto Histórico 
e Geográfiro de Campanha, Minas Gerais, para sessão extraordinária para 
posse de sócios que ainda não o fizeram a ter lugar no Forum local, a 28 do 
corrente; convite da Secretaria Municipal de Turismo e do Centro de Turismo 
e do Centro de Turismo de Portugal no Brasil para abertura da Exposição 
n l l  Artistas Portuguêses»: carta da consócia De Conceição Borges Ribeira 
Cammgo. apresentando condolências pelo falecimento do Dr. Mario Leite; 
agradecendo a remessa da poliantéia sóbre o Pe. Nóbrega para o Museu da 
Basilica de N. S. Aparecida, e remerendo recorte do jornal a 0  Aparecidenses, 
noticiando a entrega de cópia. da Cruz de Cabra1 Bquele Museu: oficio da 
Academia Portuguésa de História, de Lisbba, agradecendo a medalha e o 
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diplma que lhe foram oferecidos e se congratulando com o êxito alcançado 
durante a s  comemoraçóes do V Centenario da morte do Pe. Nóbrega; oficio 
do Acad6mico Ernesto Leme, presidente da Academia Paulista de Letras, 
comunicando ter aquela Entidade aprovado voto de pesar pelo falecimento 
do Dr. Mario Leite, por proposta do academico Leão Machado; carta do Dr. 
Andrés Nachmann, antigo Consul honorário do Perú, oferecendo publicações 
sobre História e Geografia: convite da Academia Paulista de Letras para 
assistir ao reinicio de seu programa mensal de realizações culturais. durante 
o corrente m&s de março; carta do Diretor do Arquivo Histórico Ultramari- 
no escusando-se por não ter podido apresentar trabalho destinado a figurar 
na Poliantéia sôbre o Pe. Manoel da Nóbrega; carta do Diretor do Museu 
Dr. Santos Rocha, de Figueira da Foz, Portugal solicitando para aquela 
instituição um exemplar da medalha comemorativa do Centenário do Pe. Nó- 
brega; carta do Dr. Adhemar Coutiuho de Freitas, da Barbacena, Minas 
Gerais. solicitando exemplares da. revista do Instituto para sua Biblioteca, 
franqueadas a advogados e estudantes; telegrama do Dr. Abreu Sodr6, Go- 
vernador do Estado, agradecendo os votos de congratulações que lhe foram 
formulados pelo instituto em virtude da criação do Museu Histórico e Peda- 
gógico de Americana. em decorrência de proposta de nosso consócio Prof. 
Vinicio Stein Campos; convite da União ,Brasileira de Escritores para a sole- 
nidade de entrega do prêmio, digo, da trofeu aJuca Pato> ao acadêmico Pedro 
Antonio de Oliveira Ribeira Neto, a 25 do corrente: carta de D* Maria 
Pereira de Souza, em resposta à que lhe enviara o Prof. Alvaro da Veiga 
Coimbra, diretor do Museu José Bonifácio, esclarecendo não ter devolvido a 
faixa presidencial que pertencera a seu pai, o Presidente Washington Luís, 
por náo havê-la dado, mas. apenas, emprestado ao instituto, por intermédio 
do saudoso Dr. Ibrahim Nobre, por ocasião das homenagens tributadas aquele 
ex-Presidente da República, no transcurso do Centenário de seu nascimento; 
oferta, pelo sr. Presidente Aureliano Leite, de uma bengala de cana da India, 
que lhe fora dada pelo Governador Pedro de Toledo, que a ganhara do Sena- 
dar Paulo de Momis Barros: mensagens de pesar pelo falecimento do Engo. 
Mario Leite enviados pela deputada Dulce Sales Cunha Braga e Dr. Arnaldo 
Maia Melo. Com a palavra o Prof. Jacob Penteado propõe um voto de louvor 
ao consócio Geraldo Goulart pelos serviços por Ble prestados à Operação Ron- 
don, no Pantanal de Mato Grosso, que é aprovado por unanimidade. O Prof. 
Alfredo Gomes propõe; e é aprovado, voto de congratulaçáes com a Aca- 
demia Paulista de Letras pelas comemorações que levou a efeib no trans- 
curso do cinqiientenário da Oração aos Moços de Ruy Barbosa. O Dr. Augusto 
Trigueirinho propõe. e mereceu a aprovação da Casa, voto de congratulações 
com o Prefeito Maluf pela criação do Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico e Cultural do Município de S. Paulo, ao baixar o Decreto ng 9414, 
de 15 do corrente. O sócio Arnaldo D'Avila Florence informa que, na quali- 
dade de integrante da Conselho de Defesa do Patrimônio Hist6rico e Cultural 
do Municipio, onde representa a Curia Metropolitana. participa de comissão, 
de que fazem parte o Pe. Helio Viotti e o Engo. Luiz Saia, para proceder ao 
levantamento do acêrvo histórico existente na igreja de São Gonçalo, c m i s -  
sáo essa que reconstituiu em virtude de ofício remetido pelo Instituto. Escla- 
receu que a referida Igreja fôre. tombada pelo Serviço do Patrim8nio Histó- 
rico Artístico Nacional em 1939 e destombado por decreto do Presidente da. 
Repablica, em 1939. Assim o problema relacionado com a demolição do 
templo constitui matéria de economia interna da igreja, sendo de assinalar 
que há autorização do Sr. Arcebispo Metropolitano para a demolição. Com a 
palavra, O Sr. Presidente esclarece que a Comissão de que faz parte o sr. 
Florence . se destina, apenas, a proceder ao levantamento das relíquias exis- 
tentes naquele templo e não defesa de sua preservação. Encerrada esta parte 
dos trabalhos, é a sessão suspensa, a fim de que os visitantes se reti- 
rem. Em seguida, reaberta a sessão é a mesma declarada secreta, para que 
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se proceda à eleição de novos sócios. O sr. Henrique L. Alves é convidado 
para servir de escritinador. São postos em votação a s  propostas: a )  para 
sócio honorário, em segunda votação, do si-. José Alves Palma, que é defen- 
dido pelo n o f .  Alfredo Gomes, aprovado; b) para sócio honorário, em segun- 
da votação, Sr. Antonio Range1 Torres Bandeira, aprovado; c) sócio benfeitor 
em segunda votação. Sr. Joaquim de Lima Fernandes Moreira, aprovado; d)  
para sócio honorário, em segunda votação, sr. Paulo Zingg. aprovado; em 
primeira votação as seguintes propostas: General Jonas Morais Correia Filho. 
para sócio honorário, aprovado; Dr. Othon de Almeida Costa, para sócio 
honorário, aprovado; sr. Horácio de Almeida, para sócio honorário. aprova- 
do; Prof. Fauze Saadi. Para sócio honorário, aprovado; Prof. Newton Gon- 
çalves de Barros. para sócio honorário. aprovado; Dona Anita Ferreira de 
Maria. para sócio honorária, aprovada. Nada mais havendo a tratar. o sr. 
Presidente encerra a sessão. E. para constar, eu Célio Debes, secretário «ad 
hocu lavrei a presente que. lida e achada conforme, será devidamente 
assinada. 

(aa.) Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinicio Stein 
Campos. 

ATA DA SESSAO DO DIA 3 DE ABRIL DE 1971 

Aos três dias do mês de abril de mil novecentos e setenta e um, nesta 
cidade de São Paulo, ã rua Benjamin Constant. 158, às catorze horas e trinta 
minutos, reuniu-se em sessáo ordinária o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Heliodoro Tenó- 
rio da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos, Alfredo Gomes, Tito Livio 
Ferreira, Ubaldo Franco Caiuby. Lycurgo de Castro Santos Filho. Wilson 
Maia Fina, Arrisson de Souza Ferraz, Henrique L. Alves, José Chiachiri, An- 
tonio Baldijão Seixas, Rudolf Robert Hinner, Agostinho Ramos, Hernani Do- 
nato, Maria Amélia Arruda Boteiho de Souza Aranha, Antenor Romano 
Barreto. Vicente de Azevedo. Tsunezo Sato, José Kipólito Trigueirinho; a 
mesa. na forma regimental estêve constituida pelo Presidente Aureliano Leite, 
l0 Secretário Heliodom Tenório da Rocha M%rques e 20 Secretário Vinicio 
Stein CanpoS. Abertos os trabaihos o sr. Presidente comunicou a presença 
na casa, dos novos consócias da cidade de Franca, para o ritual do compro- 
misso e posse. Recebidos com as solenidades do estilo, os srs. José Chiachiri 
e Antonio Baldijão Seiwas, leram à mesa os respectivos termos de compro- 
misso, a seguir assinados, e foram declarados empossados como sócios bono- 
rários do Sodalicio. Saudados pelo Orador 0ficiw.i ar, Alfredo Gomes, respon- 
deram agradecendo e comunicando a escolha dos respectivos patronos: o Sr. 
José Chiachiri o historiador Leão Esteváo Bourroul, e O si. Baldijão Seixas, 
o historiador e jurista Afonso José de Carvalho. Passando-se à ordem do 
dia foi lida, e aprovada a a ta  da sessão anterior. Lidas as Efemérides Brasi- 
leiras e as Efemérides Paulistas, na forma habitual, bem como o expediente, 
que constou do registm das comunicações e correspondências recebidas na 
quinzena, o sr. Presidente deu a palavra aa consócio Alvaro do Amaral, ins- 
crito para falar sôbre U o Historiador. O orador examinou a tese que se 
propusera, com erudiçáo e propriedade. reunindo farto material relativo c% 
compmvaçáo de haver o eminente jurisconsulto sido também historiador. cita 
o trecho de Rui aproveitado por Afonso Taunay no prefácio de sua mo- 
numental Historia. Geral das Bandeiras Paulistas, fala na importância histó- 
rica do trabalho de Rui, verdadeira sintese lapidar da história do bandeiris- 
mo, exibe a medalha mandada cunhar pelo sodalício, recorda os estudos histó- 
ricos que Rui produziu nas questões travadas para dirimir a s  dúvidas com 
os Estados limitrofes, o que demonstrou o seu dominio das implicações histó- 
ricas e geogr&ficas nesses assuntos - Ceará, Rio de Janeiro - São P a d o  - 
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Minas Gerais. etc.; focaliza a participação de Rui no Tratado de Petrópolis. 
que solucionou a pendència com a Bolivia no caso do território do Acre; 
recapitula sua atividade na  campanha abolicionista. na  propaganda e conso- 
lidação da República, o elogio a José Bonifácio, o Moço, as Cartas da Ingla- 
terra. reproduz trechos de Rui a propósito de Oswaldo Cruz, o seu patriotis- 
mo, a volta do 7' de Voluntários da Guerra do Paraguai e o seu parecer 
contrário à devolução dos troféus de guerra. encerrando sua bela e eloquente 
Palestra com o estudo de Rui e a Questão Social. Serenados os aplausos que 
vitoriaram a briihante palestra do sr. Alvaro do Amaral. seguiu-se na  tribuna 
o Sr. Rudolf Hinner, que discorreu sobre a interessante e instrutiva viagem 
que empreendeu ao Iguaçú e ao Paraguai com o objetivo de conhecer a antiga 
colbnia de suditos e os locais históricos do pais vizinho. Referiu-se a Assun- 
ção, com seus interessantes solares e igrejas da época espanhola, o Museu 
do Exército, notável pela maneira distinta com que são apresentados os seus 
adversários da Triplice Aliança, a ilha do Tucano, Cidade Real do GuairB, e 
as  povoaqóes e áreas de atividade laboriosa que está0 marcando naqueles 
rincões o concurso dos imigrantes da Snabia, remanescentes dos 150.009 
habitantes massacrados pelas comunist,m chefiados pelo Marechal Tito. O 
orador apresentou a seguir uma série de slides coloridos; ilustrativos de sua 
interessante palestra. O si-. Presidente comunicou que esteve no Rio de 
Janeiro para receber a titulo de sócio correspondente da Academia Carioca 
de Letras e nessa oportunidade teve ensêjo de constatar o alto a p r e o  dos 
srs. Acadêmicos pela gente de São Paulo. O Sr. Alfredo Gomes propõe um 
voto de congratiilaçóes do Instituto com o Sr. Presidente Aureliano Leite 
pelas homenagens por este recebidas na Guanabara. O Sr. Presidente agra- 
deceu. O sr. Presidente declarou estar encerrado o concurso sôbre a vida 
e a obra de Prudente de Moraes e designou a seguinte Comissão para julgar 
os trabalhos apresentados: Lucas Nogueira Garcez. Ministro Pedro Chaves 
e Pacheco e Silva. O Sr. Presidente propõe um voto de pesar pelo faleci- 
mento da poetisa Ana Amélia Carneiro de Mendonça, o que foi aprovado. 
O sr. Alvaro do Amaral sugere que a casa se  congratule com o Sr. Alfredo 
Gomes pela comemoraFão, no COlégio Dante. digo. Colégio Arquidiacesano, 
da passagem do 60' aniversário de ex-aluno daquela casa de ensino. O Sr. 
Presidente agradece a colaboração de todos e declara encerrada a sessão. (Nada 
mais. Para constar, eu, Vinicio Stein Campos, secret&rio, lavrei a presente ata. 
que lida e achada conforme, será devidamente assinada. 

(aa.1 Aureliano Leite. Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinicio Stein 
Campos. 

ATA DO DIA 17 DE ABRIL DE 19 i l  

Aos dezessete dias do m& de abril de mil novecentos e setenta e um, nesta 
cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant. 158, às catorze horas e trinta 
minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórica e Geografico de 
São Paulo. presentes os seguintes sócios: Aureliano Leite. Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques. Vinicio Stein Campos, Alfredo Gomes, Alvaro do Ama- 
ral, Leáo de Sailes Machado. Femando Goes, Raimundo de Menezes, Alvaro 
da Veiga Coimbra. Arrisson de Souza Ferraz. Reynaldo Kuntz Busch, Ale- 
xandre de Mello, Nilva de Mello, Agostinho Ramos. Celio Debes, Jacob Pen- 
teado, Benita Serpa, Hipólito Trigueirinho, Langleberto Pinheiro Soares. 
Wanderley Torres, Hernani Donato, Luiz Fernando W. T. da Cunha, Lorena 
Guaraciaba Erasmo WAlmeida Magalhães e Henrique L. Alves. Lida e apro- 
vada a a ta  da sessão anteriar, bem como a s  Efemérides Brasileiras e Paulis- 
tas, o Sr. 19 Secretario Heliodom Tenório da Rocha Marques deu conta do 
seguinte expediente: cartão de agradecimento da familia de Dona Eleta 
~Maia Fina. pelos pêsames votados em sessão do Instituto; oficio do Diretor 
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do Museu D. José Tupinambá. de Sobral. Estado do Ceará, comunicando a 
inauguração do Museu dia 10 de março último e pedindo colaboração; exem- 
plar dos Anais do 1') Simpósio de História do Nordeste, recebido da. Facul- 
dade de Filosofia ao Crato; agradecimentos da familia de Dona Jovina Jun-  
queira Duarte; convite da Academia Paulista da Educação pa:a a festa do 
seu 1" aniversário, s 12  do corrente; convite da Ordem dos Velhos Jornalistas 
para a homenagem ao Presidente Aureliano Leite. agraciado com a Iáurea 
Honra ao Mérito Jonialistico. daqiiela instituição; convite da Editora Italo- 
Latino Americana Palma e da União Brasileira de Escritores para o a t l  
festivo do lançamento do livro <Paulo Eiró, o Precursor da Abolição», do 
consócio Henrique L. Aives; Relatório da Sociedade Amigos da Cidade, rela- 
tório ao exercfcio de 1970/71; agradecimento da  1' Dama da pxis, Dona Scylla 
Nogueira Médici, pela outorga da  Medalha Imweratriz Leopoldina, que opor- 
tunamente recebe-á; agradeccimento do Governador Laudo Natel, pela ç u l ~  
posse no alto cargo; idem do novo Prefeito da Capital Engenheiro José 
Carlos de Figueiredo Ferraz; oferta da medalha Comemorativa da Ordom 
dos Advogados do Brasil do 40" aniversário da instituição e centenário de 
formatura de Rui Barbosa; oferta de 200 volumes para a Biblioteca do Insti- 
tuto, hoje digo pelo Monsenhor João Batista de Carvalho hoje Frei João Maria 
de Carvalho; convite do Comandante da Academia de Policia Militar para 
a zolenidade da entrega de espadins aos novos alunos-oficiais; agradecimen- 
tos de pêsames e outras pequenas comunicações sociais. O sr. Presidente 
AurelimQiio Leite comunicau a eonstitL1ição d a  Comissão Julgadora do Con- 
curso sôbre a vida e obra de Prudente de  Xoraes assim estabelecida: Desem- 
bargador Pedro Chaves. Lucas Nogueira Garcez e Academico Pacheco e 
Silva. Registrou-se. na  sessão, o comparecimento de numerosa delegação de 
estudantes, diretora e professares do Instituto Educação Antonio Firmino de 
Proença da Capital. interessados em participar das homenagens propostas 
pelo sr. Hennque L. Alves a memória daquele educador. O sr. Alfredo Gomes 
leu trechos de artigos que escrevera sõhre Firmino de Proença, segulndo-se 
com a palavra o prof. Tito Livio Ferreira e a diretora da  casa de ensinl 
paulistana. Pelo Sr. Presidente foi oi.denado então que todos, de pé. ohsewas- 
sem um minuto de  silêncio em homenagem ao prof. P roen~a .  O çr. Presi- 
dente propós, e foi aprovado por unanimidade, um voto de pesar pelo faleii- 
mentc do professor Antonio de Almeida Junior. ilustre figura da magistério 
pzulista recentemente falecido nesta Capital. Foi igualmente aprovado um 
voto de pesar pelo falecimento da esposa do pr i f .  Cantidio de Moura Campos 
e progenitora da  consócia d. Maria Helena Erancante. O sr. Arrisson de 
Souza Ferraz propde um voto de congratulações pela pasmgem do Dia do 
indio, defendendo o Brasil das calunias contra êle assacadas na suspeita im- 
prensa do exterior. O Sr. Vinicio Stein Campos propõe votos de congratula- 
ções cem o Govêrno do Est'ado pela nomeação da consócio Paulo Bomfim para 
o Conselho Estadual de Cultura com o sr. Renato Soei.-o. Diretor do Patri- 
mônio Histórico e Artístico Nacional pela autorização das pesquisas arqueo- 
lógicas de Monte M6r. e com o Juiz de Direito de Capivari pela passagem 
da 979 aniversário da formação da Comarca. O Sr. Hernani Donato propõe 
uma homenagem a Tiradentes, ficando designado o consóeio dr. Luiz Wan- 
derley Torres para falar sóbre c martir na próxima sessão. O sr. Aifredo 
Goineç fala sôhre a data do descobrimento do Brasil e presta homenagein a 
memória de Amador Bueno Machado Florence ,gela passagem do centenário 
de nascimento do ilustre paulista. Foram. por fim. discutidas, votadas e 
aprovadas as seguintes admiesws de novos sócios: E m  2* votação: Sócio 
honorário, Othon de  Almeida Costa, Horácio de Almeida, Jonas de Moraes 
Corrêa Filho. Fauze Saadi, Newton Gonçalves de Ba:ros. Em 1:' votação: 
Almirante Mario Ferreira França, Byron Gaspar. O Sr. Presidente agradece 
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o comparecimento de todos e declara encerrada a sessão. Para constar, eu, 
Vinicio Stein Campos, 2* Secretário, a escrevi. 

(aa.) Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinieio Stein 
Campos. 

ATA DA SESSAO DE 8 DE RIAIO DE 1971 

Aos oito dias do mês de  maio de mil novecentos e setenta e um, nesta 
cidade de São Paulo, à rua Fenjamin Constant, 158. às  catorze horas e trinta 
minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos, Alfredo Gomes, Lycurgo 
de Castro Santos Filho, Alvaro do Amana, Nilva Mello. Alexandre Mello, 
Arrisson de Souzx Ferraz, Ruy Martins Ferreira, Alvaro da Veiga Coimbra, 
Antonio Barreto do Amaral, Jacob Penteado, Gabriel Marques. Lucia De 
Tomasi. Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha, Amaldo D'Avila 
Florence, Tacito Remi de Maceda van Langendonck, Luiz Wanderley Torres, 
José Leandro de Barros Pimentel, Itamar Bopp, Wilson Maia Fina e seleta 
assistência. A mesa esteve assim constituida: Presidente Aureliano Leite, 
10 Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 29 Secretário Vinicio Stein 
Campos. Abertos os trabalhos foi recebido com as  solenidades do estilo o 
novo sócio honorário General Henrique Guilherme Muller, saudado pelo Ora- 
dor Oficial Alfredo Gomes e que declarou haver escolhido para seu patrono 
Alexandre de Gusmão. Lida e aprovada a a ta  da sessão antaior,  as Efemé- 
rides Brasileiras e Paulistas e o Expediente, o Sr. Presidente expõe ao plená- 
rio o caso da Igreja de Sào Gonçalo, desta Capital, declarando que o seu 
voto no Conselho de Defesa do Patrimõnio Histórico, Artístico, Turística e 
Arqueológico do Estado, como rqpresentante do sodalicio, foi contra a demo- 
lição do velho tempo, embora o clero todo seja pela não conservação daquele 
monumento religiosa do antigo São Paulo: comunicou ainda o sr. Presidente 
que a família do sr. Armando de Sales Oliveira doou ao Instituto a caneta 
de ouro do ex-Governador de São Paulo e um quadro com o manifesto de 
Pedro de Toledo: apresentou congratulaçóes com os consóeios d. Lucia De 
Tomasi, Itamar Bopp, José Leandro de Barros Pimentel, Alvaro da Veiga 
Coimbra e José Pedro Leite Cordeiro por haverem sido nomeados para a 
Comiasão de Filatelia e Numismática do Conselho Estadual de Cultura Dada 
a palavra ao orador do dia, dr. Luiz Wanderley Torres, para a homenagem a 
Tiradentes, o brilhante consócia iniciou a sua palestra declamando belos 
versos sobre o mártir de Vila Rica e sugeriu a instituição do Marco cívico 
de Porto Seguro, o altar civico de Guararapes, o altar cívico de Ouro Preto, 
Inconfidência, em São Paulo. Definindo Tiradentes como um troféu sangrento 
nas bases da liberdade de um povo, descreve a vida do herói, o seu batismo, 
os lances dramáticos do martirio, descrevendo ao final de seu empolgante 
improviso. a caminhada de Tiradentes pela antiga rua da cadeia (hoje 
Assembléia), o largo da Carioca, a rua do Piolho (Carioca). ate o Largo 
de Lampadosa (Praça Tiradentes), seguindo da  viatura que iria trazer seu 
corpo esquartejado, mas conduzindo impavidamente nos ornbos, os destinos 
da Terra de Santa Cruz. O orador foi calorosamente aplaudido. Dona Maria 
Amelia Souza Aranha discursou a seguir, descrevendo a história da preta 
Bárbara, que João Guilherme Hoppe, técnico da Fábrica de Ferro do Ipane- 
ma, em Sorocaba. arrematou aos cinco anos num leilão de escravos e criou 
como filha em seu lar, onde a menina passou a dominar correntemente o 
alemão, lingua em que se exprimia de maneira impecável; e descreveu depois 
o incidente acontecido com Bárbara e o Barão de Tschudi, em Capivari, onde 
se estabelecera João Guilherme na  rua da Quitanda. a partir de 1850, e a 
surpresa do representante helvética encontrando no interior de São Paulo 
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uma preta que falava fluentemente o idioma de Goethe. A oradora comple- 
menta a sua narrativa com um outro caso da escravatura, ocorrido em 
Limeira. O sr. Presidente louva o trabalho de ambos os oradores. O Sr. 
Ruy Martins Ferreira propõe que o Instituto se dirija às autoridades compe- 
tentes para serem acudidos e restaurados o Monumento da Independência 
e o quadro de Pedro Américo, que necessitam de pronta atenção dos poderes 
públicos. O Sr. Arnaldo Florence elogia a s  orações de Wanderley Torres e 
àe D. Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha, e agradece o voto de 
congratulaçóes que o Instituto registrou em seus anais pelo centenário de 
seu progenitor e declara à disposição do Sodalicio o Arquivo do saudoso con- 
sócio José Maria Mrnitaker. O sr. Antonio Barreto do Amaral propõe um 
vota de congratulações com Honório de Syllos por haver recebido da Acade- 
mia Brasileira de Letras a Medalha Machado de Assis, e outro com Aure- 
l imo Leite por haver doado à cidade de Ouro Fino. à Casa de Misericórdia. a 
import%ncia de cem mil cruzeiros, para instalação de uma Maternidade em 
sua terra natal. O sr. Jacob Penteado apresentou voto de congratulações 
com Pedro Brasil Bandecchi pela conquista do doutorado em ciência juri- 
dicas e sociais e com Mario Graciotti pela publicação de seus estudos arquea- 
lógicos e com Eurico Branco Ribeiro pela sua obra sõbre São Lucas. O sr .  
Vinicio Stein Campos ajunta alguns esclarecimentos sõbre a figura histórica 
de Capivari, João Guilherme Hoppe, tratada na palestra de Maria Amélia, e 
bem assim da menina que êle resgatou por cinco mil reis no leilão de Soro- 
caba Nada mais havendo a tratar  foi encerrada a sessão. Para constar 
lavrou-se a Presente ata, que lida e achada conforme, será devidamente assi- 
nada. Eu, Vinicio Stein Campos. Secretário, escrevi. Em tempo: O sr. Alva- 
ro da Veiga Coimbra esclarece que a caneta de ouro doada pela família de 
Armando de Salles Oliveira havia pertencido a Fandiá Calógeras que com ela 
assinou o Tratado de Paz. e não como constou. Nada mais. Eu, Vinicio Stein 
Campos, escrevi: 

(aa.) Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinicio Stein 
Campos. 

ATA DO DIA 22 DE >SAIO DE 19il 

-40s vinte e Bois dias de maio de mil novecentos e setenta e um, nesta 
cidade de São Paulo, à rua  Benjamin Constant, 158, às catorze horas e trinta 
minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Instituto Histórica e Geográfico 
de São Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques. Vinicio Stein Campos, Bernardo Pedroso, Paul 
Donovan Kigar, Tsunew Sato, Alvaro da Veiga Coimbra, Antonio Penteado. 
do Amaral. Gabriel Marques. Arrisson de Souza Ferraz, Jacob Penteado. 
José Leandro de Barros Pimentel, Henrique L. Alves. João Rabaçal, Fernando 
Goes, Celio Debes, H i~ó l i t o  T~ i~ue i r inho ,  Arnaldo D'Avila Florence e Wilson 
Maia -a. A mesa, na  forma regimental, esteve constituida pelo Presi- 
dente Aureliano Leite. l u  SecretSrio Heliodoro Tenório da Rocha Marques e 
2oSecretário Vinicio Stein Campos. Abertas os trabalhos foi lida e aprovada 
a a t a  da sessão anterior. Lidas as Efemérides Brasileiras e Paulistas e 
relatado pelo 1' Secretário a Expediente da quinzena, que constou de ofícios 
e comunicações. o sr. Presidente discorreu sobre o valor das peças dnadas 
ao Museu do Instituto pelos consócios Vicente de Azevedo e Marinho Lutz e a 
necessidade da ampliação das instalações do mesmo, que passaria a ocupar 
todo o quarto andar apás a remoção d a  administração do sodalicio para outm 
pavimento, providencia .a ser oportunamente considerada. Informou a casa 
sobre os resultados de sua entrevista com o Governador Laudo Natel, que 
assegurou o apoio do Estado à projetada comemoração da 150" aniversário 
da independência, em 1972, - Congresso da Independência - - a ser realizado 
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pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o seu congênere de São 
Paulo. Informa ainda haver iniciado, a êste propósito, entendimento com o 
Sr. Pedra Calnlon, presidente do In9tituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
Passando-se a i'otação dos novos consócios, objetivo principal da reunião. 
foram discutidas e votadas a s  seguintes propostas: E m  2" votação - Para 
sócio titular - Byron Gaspar. aprovado. Para  sócio correspondente nacio- 
nal -- Mario manca  - aprovado. Para  sócio honorário - Anita Ferreira 
de Maria, aprovada. Em Ir votação -- Para  sócia honorário - José Vicente 
Alvares Rubião, Waldemar do Amaral Gurgel Vianna e Luiz de Souzz Leão, 
todos aprovados. O sr. Vinicio Stein Campos propõs e foram aprovados votos 
de eongratulaç&s com as Prefeituras Municipais de Sorocaba, pela comemo. 
ração da aclamação do Brigadeiro Tobias de Aguiar, de Araraquara, pelo 
aniversário da instalação do Museu dos Voluntários da Pátria e de Ourinhos 
pela inclusão de um Curso de Museologia entre as festividades da grande 
feira agro-industrial do municipio, iniciativa que projetou na região o seu 
Museu Histórico. O Sr. Célio Debes propôs um voto de congratulações com 
o consócio Helio Damante pela publicação de seu livro Nova Paulistica. O 
Sr. Presidente propóe um voto de congratulações com o Sr. Fernando Goes 
pela laureã da Academia Brasileira de Letras que vem merecidamente de 
conquistar. I d m  do sr. Henrique L. Alves pela publicação. em fae-simile, 
pelo Sr. Gumercindo Dona. de Espumas Flutuantes, ao ensejo das comemo- 
raçóes do centenário da morte de Castro Alves. O sr. Presidente felicita o sr. 
Henrique L. Alves por haver encaminhado ao Governador de Minas Gerais, 
com mais de cem assinaturas. n a  Festa do Livro, em São Lourenço, dias 7. 
8 e 9 do corrente, memorial propondo a preservação da casa de Guimarães 
Rosa e sua conversáa em museu. O Sr. Arrisson de Souza Ferraz comunica 
que irá d cidade de Assis em companhia de outros elementos para a entrega 
solene da Medalha da Constituição aos heróis de 32 daquele municipio e pede 
autorização para representar nesse ato o sodalicio, o que lhe foi imediata- 
mente concedida pelo Sr. Prs idente ,  que louvou a sua iniciativa. O Sr. Padre 
Helio Abranches Viotti propõe aplausos do Instituto a iniciativa. digo, Viotti 
COmmica que o ExBrcito Brasileiro está patrocinando o levantamento da 
documentação da História Militar do Brasil para conhecimento da mocidade 
e oferece um exemplar do esquema desse trabalho. O ar.  Presidente agra- 
dece a ~ ~ n t r i b u i ç ã o  do distinto eonsócio, a presença e colaboração de todos 
as presentes e declara encerrada a sessão. Nada mais. P u a  constar lavroll- 
.se a presente ata que lida e achada conforme será devidamente assinada. 
EU. Vinicio Stein Campos, escrevi. 

(aa.1 Aureliano Leite, Heliodora Tenório da Rocha Marques e Vinicio Stein 
Campos. 

ATA DA SESSXO DE 5 DE JUNHO DE 1971 

Aos cinco dias da mês de junho de mil novecentos e setenta e uni, nesta 
cidade de São Paulo, à ma Benjamin Conçtant no 158, ãs catorze horas e 
trinta minutos. reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 
presentes as seguintes consócios: Aureliana Leite, Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, Vinicio Stein Campos, Alfredo Gomes, Neivton Gonçalves de 
Barros. José de Me10 Pimenta, Agostinho Ramos, Arrisson de Souza Ferraz, 
Paulo Romano. José Leandro de Barros Pimentel, Alexandre de Mello, Nilva 
Mello, Gabriel Marques, Hernani Donato, Antonio Barreto do Amaral, Célio 
S. Debes, Erasmo D'Almeida Magalhães, Reynaldo Kuntz Busch, Paul Dono- 
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van Kiggar, Tsunezo Saia, Jose Hipólito Trigueirinho, Lycurgo de Caçtro 
Santos Filho, Alvaro da Veiga Coimbra e Antonio Oliveira Santos Junior. A 
mesa esteve assim constituida: Presidente Aureliano Leite, 1 9  Secretario He- 
liodoro Tenória da Rocha Marques, 2 9  Secretario Vinicio Stein Campos. Aber- 
tos OS trabalhos o s7. Presidente deu posse. com as formalidades do estilo. 
ao iiavo sócio honorária, Sr. Newtan Gonçalves de Barras. Saud.ado pelo 
Orador Oficial, Sr. Alfredo Gomes. respondeu a seguir, agradecendo, e decla- 
rando haver escolhido psra seu patrono ao Conego Melchior Radrigues do 
Prado. Passando-se 3. pauta da sessão, foi lida e aprovada a ata da sessão 
anterior. O Sr. Presidente. na forma da costume. leu a s  Efemérides Brasi- 
leiras e Paulista. O Sr. l" Secretário deli conta do seguinte Expediente: 
Convite da Comiss%a Jnlgadora do IV Premio Nacional Wa!map e da Banc-~ 
Brasileiro de Minaç, Geraiç para entrega dos prêmios de 1971 no Rio de 
Janeiro. dia 3 do corrente: oferta do si-. General Vicente de Paula Dale 
Coutinho de um volume de documentos relativos à Chacara da Glória: con- 
vite da Embaixada da India e do Museu de Arte Brasileira da Fundxçáo 
Annando Alvares Penteado para a abertura da Exposição de Pintura Contem- 
porànea da India, dia 7 do corrente; certa da familia Clementino Fraga,  
agradecendo o voto de pesar pelo seu falecimento: convite do Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte para a sessão comemorativa 
do aniversàrio da instituição dia 29 de março; convite da sr. Ministro Pleni- 
potenciario da Italia para a recepção comemorativa da data nacional daquele 
pais, dia 2 do corrente; convite da Diretoria da IV Feira Industrial de Limei- 
r a  para as solenidades da inauguração do certame. dia 29 de maio: convite 
da Comissão Civica do Monumento da Fundação de São Paulo para a s  come- 
morações da IV Semana de Anchieta, de 3 a 9 do corrente; convite da Aca- 
demia Campinense de Letras para a sessão de posse de novo aeadémico dia 
7 do corrente; oferta pelo Club Atlético Paulistano. de um exemplar do livro 
comemorativa do 701 aniversário do Club; convite da União-Cultural Brasii- 
-Estados Unidos para a palestra do sr. Gilberto Freyre sobre «Tipos Antro- 
pológioo~ do Romance Brasileiro», dia 1' da corrente; Temário do I Con- 
gresso de História de São Paulo promovido pelo Departamento de Histó~.ia 
da Universidade Católica de Campinas, rm julho vindouro: oficio do Juiz de 
Direito da Comarca de Capivari agradecendo a homenagem prestada pel3 
Instituto. por proposta do Prof. Vinicio Stein Campos pela passagem do 
979 aniveysário da fundlção da Comarca: oferta de antigos jornais ituan3s 
por Monsenhor Paula Florencio da Silveira Crmargo; oficio do Instituto 
Genealógico Brasileiro convidando para a conferencia do sr. h ã o  Machado 
sobre Amador Bueno Machado Florence; assunliu então a tribuna. após a 
leitura do Expediente. o sr. Abdem Ramon Lancini. da Venezuela. que se 
propunha a discorrer sobre a vida de Alexandre de Humboldt, sua vocagão 
para os estudos de ciência natural, as  dificuldades que teve de assostar para 
vencer as resisténcias maternas à rezlização dessa nobre aspiração; o orador 
referiu-se à publicação de sua primeiia ob;a aos 2 1  anos, suas viagens pela 
Europa. F-ça e Espanha natadamente, a s  pesquisas que empreendeu pelas 
colonias espanholas do Novo Mundo. em 1799, a visita à Venezuela onde inspe- 
cionou a gruta em que se  dizia existirem aves que se orientava,m em seus 
voas como os morcegos. detendo-se o orador a reccnstituir, dia por dia. a 
peregrinação do sábio alemão pelas t e r a s  americanas. O estudo da bacia do 
Orenoco. o canal de Cassequiare, traço-de-união entre as bacias deste rio e 
do Amazonas, seu concurso para que a legislacão germánica proibisse a venda 
de escravos ante os fatos que presenciou. revoltado. na América. o retorno da 
fronteira do Brasil pelo receio de ser preso pelas autoridades portuguesas: 
destaca, os frutos de seus estudas durante os 16 meses de permanência na 
Venezuela. continuando suas viagens cientificas por Cuba, Colombia, Equador. 
perú. os picos vulcânicos dos Andes e a. Hileia Amazònica. Segue Para Ata- 
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pulco, visita o Mexico e os Estados Unidos e retorna à França; descreve as  
lutas do eminente cientista para impressão de suas obras, sua amizade à 
Fiança, seu culto ao Imperador, e, sob agrado geral. bastante aplaudido por 
todos os presentes, o conferencista encerrou sua instrutiva palestra. O Sr. 
Presidente agradeceu ao orador a excelente conferência com que viera 
enriquecer as  atividades da sessão e colocou em votação as  seguintes noções. 
do sr. Vinicio Stein Campos, de felicitações ao Prefeito de Piquete pela 
Exposição Histórica e a disposição de instalar no município o «Museu Histó- 
rico e Pedagógico Barão da Bocaina~: do sr. Alberto Prado Guimarães, lida 
pelo sr. Heliodoro Tenório da Rocha Marques, voto de pesar pelo falecimento 
do Capitão Freitas Borges; do sr. Reynaldo Kuntz Busch, sbbre a Feira 
Agricola-Cultural e Industrial de Limeira. O sr. Arrisson de Souza Ferraz, 
apresentou. por fim, o seguinte comunicado: Na fazenda do coronel da reser- 
va da Policia Militar do Estado Hernani de Oliveira e Siha.  situada a cerca 
de dois quilometros do leito da rodovia Raposo Tavares, fronteira ao. quila- 
metro 131, na bairro do Pôrto. do distrito de Capela do Alto, municipio de 
Araçoiaba da Serra, o proprietário, nos seus trabalhos de preparação da 
terra para a semeadura, encontrou soterrados indicios de uma antiga tribo 
da região. Continuou as  escavações no local e encontrou ossos humanos e 
objetos de uso, entre os quais uma gamela. Encontrou. tambem, uma urna 
de barro. contendo oçsos humanos. A uma, nas escavações. teve sua tampa 
quebrada. Sua parte maior e principal, está cuidadosamente guardada par 
aquele ilustre soldado, hoje dedicado ao amanho da terra. A ossada do inte- 
rior da uma foi enterrada por ele no mesmo local onde foi encontrada i 
urna. Tratando-se de achado que possa interessar a este colendo Instituto. 
pelo seu conteúdo arqueológico e etnogreifico, o coronel Hernani coloca ã 
disposição do sodalicio a urna e o local para possíveis investigações. Sala das 
sessões, 5 de junho de 1971. Arrissnn de Souza Ferraz. «Foram aprovadas 
todas as  propostas. bem como as de um voto de congratulações com o Orador 
Oficial do Instituto. Sr. Alfredo Gomes. que vem de receber um troféu no 
60' aniversário da fundação da Associação dos Ex-Alunos Salesianos por 
haver sido eleito o ex-aluno salesiano do ano». Nada mais. O sr. Presidente 
declarou encerrada a sessão e agradeceu o compsrecimento de todos, reno- 
vando suas felicitações ao conferencista da tarde. Para constar, eu, Vinicio 
Stein Campos, secretário, escrevi: 

laa.) Aiireliano Leite, Heliodoro Tenório da Racha Marques e Vinicio Stein 
Campos. 

ATA DO DIA 19 DE JUNHO DE 1971 

Aos dezenove dias do mês de junho de mil novecentas e setenta e um, 
nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant. 158, às catorze horas 
e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e Gea- 
gráfico de São Paulo, presentes os seguintes sócios: Aureliano Leite, Helio- 
doro Tenório da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos. Agostinho Ramos. 
Alexandre de Mello, Nilva de Mello. Arrisson de  Souza Ferraz. Paulo Roma- 
no, Alberto Prado Guimarães, Alvaro do Amaral, Antonio Barreto do Amaral. 
Célia S. Debes, Rudolf Robert Hinner, Henrique L. Alves, Manoel Rodrigues 
Ferreira, Wilson Maia Fina, Hernani Donato, Itamar Bopp. Mesa: Presi- 
dente Aureliano Leite, 1QSecreteiria Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 2 
Secretário Vinicio Stein Campos. Lida e assinada a ata da sessão anterior. 
bem como as Efemérides Bmsileiras e Paulistas. o sr. 1' Secretário leu o 
seguinte Expediente: oficio do Museu Paulista encaminhando aa Museu José 
Bonifácio uma porção de terra colhida junto ao riacho do Ipiranga; oficio do 
secretario particular do Senhor Governador comunicando as provid8ncias to- 
madas para os reparos do Monumento do Ipiranga: oficio do Instituto Histó- 
rico e Geográfico e EtnogrBfico Paranaense comunicando a posse de sua nova 
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diretoria; convite do Instituto de Educação Caetano de Campos. para a s  
solenidades comemorativas do 7 2  aniversário da funcbção do Jardi,m da 
Infancia daquele educandário oficial; convite da Associação dos Cavaleiros 
da Ordem de Malta para a missa em homenagem a seu patrono, dia 24 do 
corrente; carta do sr. Rudolf Robert Hinner sobre suas visitas aos sodalicios 
e aos Museus do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; agradecimento 
da familia dr. D. Berta Martins de Moura Campos pelo voto de pesar pelo 
seu falecimento; convite para o ato de lancamento, nesta Capital, do livro r 0  
Papel. problemas de Conservação e Restauraçào~aa, de Edison Mota; oferta do 
<<Histórico da Patnilha Rodoviária Federal*, pelo autor, sr. João Batista Denis 
Netto, de Jacmei e pedido de apoio do mesmo escritor à sua campanha em 
defesa da preservação dos nomes históricos das vias públicas; oferta pelo Sr. 
Aureliano Leite de documentas de sua vida politica e de 4 diplomas do 2'J 
Reinado. O sr. Presidente comunica que as homenagens a Castro Alves se  
iniciam dia 30 do corrente com uma sessão extraordinária, noturna. quando 
será inaugurada a Exposição de Obras relativa ao Poeta e falara o Sr. Pedro 
de Oliveira Ribeira Neto. Passando-se à votação de novos sócios, objetiva 
principal da sessão, foram votados: Sócio honorário -- Em 2. votação - Luiz 
de Souza Leão, aprovado. Valdemar do Amara1 Gurgel Viana - apro- 
vado. José Vicente Alvares Rubião - aprovado. Passando-se às moções 
e pequenas comunicações o Sr. Henrique L. Alves lembra a passagem do cen- 
tenirio de Alberto Rangel, autor de Inferno Verde, a Marquês de Santos, 
etc., a lei do Ventre-Livre e o cinquentenário da morte da Princesa Isabel 
em novembro. Propõe a comemoração da data de 28 de setembro, o que 
foi aprovado. O Sr. Manoel Ferreira propõe 1.0 a modificação do sistema 
de realização das sessões 'do Instituto, de modo a realizar-se uma delas ã 
tarde, às 18 horas, num dia a ser designado, e mudando-se o dia das demais. 
m lugar dos sábados, como atualmente se f.2~. O sr. Presidente nomeia os 
srs. Manuel Rodrigues Ferreira, Dra. Nilva de Meilo e Itamar Bopp para, 
em comissão, examinar o assunto e dar seu parecer. 2.v O Sr. Manoel Ferreirn 
alude ã renovação da Diretoria para o trienio 1972-1975 e discorda da forma 
pela qual se processa a renovação do corpo diretor do sodalicio, com a apre- 
sentação de chapas e candidatos individuais à boca da urna; propõe o registro 
prévio, com 15 dias de antecedencia, das chapas e postulantes a esses cargos 
isolados; vedando-se os nomes riscados e substituidas par outros, etc. A 
seu ver cara providência sana uma omissão dos Estatutos e não conflito 
com eles, pelo que pode ser  adotada sem .maiores farmalidades. O sr. Presi- 
dente entende, pelo contrário. que a proposta fere o Registro. O sr. Presidente 
demonstra que essa medida altera a tradição da casa e se erige em verdadeiro 
Regimento das eleições, pelo que não pode ser .acolhida. Trata-se, na reali- 
dade, de emenda aos Estatutos e ao Regimento do Instituto, o que só pode 
ser alcançado pelas vias legais da reforma dos mesmos, observadas as dis- 
posiçóes estatutárias respectivas. Face ao exposta, ficava prejudicada a 2.' 
proposta do Sr. Manoel Rodrigues Ferreira. O sr. Hernani Donato propõe 
um voto de congratulaçóes com o Governo do Estada pelo tombamento do 
prédio conhecido por casa da Marques de  Santos e que o Instituto dedique a 
sua próxima sessão de 3 de julho à Revolução Constitucionaiista de 1932. Nada 
mais. Para constar, eu, Vinício Stein Campos, secretário. lavrei a presente 
que lida e achada conforme será devidamente assinada. 

(aa)  Aureliano Leite. Heliodoro Tenório da Rocha Marques s Vinicio 
Stein Campos. 

Si:SSAO í1YTRAORDIS.\RIA SOTI'l tS. \  CO31E>lOKATIYA UO 
CESTESARIO UE FI.E<'IZIENTO DO 1'OlCT.A CASTRO .%L\ES 

O Instituto Histárico e Geográfico de Sáo Paulo realizou. como fora 
programado, dia 30 de junho de 1971, às 20 horas, no auditório de sua sede 
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social, à rua .Benjamin Constant. 158. no ensejo do centenário do falecimento 
do consagrado poeta Castro Alves, solenes homenagens à memória do glorioso 
vate baiano. o poeta candoreiro, cantor dos escravos. tendo proferido na sessão 
brilhantissima palestra o consócio e poeta Pedro de Oliveira Ribeiro Neto, 
da Academia Paulista de Letras. Prestigiando a promoção do sodalicio com- 
pareceram numerosas consócios. acadêmicos, representantes de entidades cul- 
turais e seleto público. A mesa diretora dos trabalhas esteve constituida pelo 
sr. Presidente Aureliano Leite. 1." Secretário Heliodora Tenótio d a  Rocha 
Marques. 2:J Secretário Alvaro do Amaral, que serviu no impedimento do 
titular, Vinicio Stein Campos, ausente por motivo de enfermidade. Para 
primeira sessão ordinária do mes, presentes os seguintes consócios: Aureti,uio 
Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques. Vinicio Stein Campos, Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Alvaro do Amaral, Antônio Sylvia Cunha Bueno, Anita 
Ferreira De Maria. Luiz de Souza Leão. Alberto Prado Gui,marães, Nilva de 
Melo. Alexandre de Melo, Antônio Barreto da Amaral, José Eugênio de Pauia 
Assis. José Leandro de Barros Pimentel. Celso Ma.-ia de Melo Pupo, Paul Do- 
novan Kigar, Monsenhor Paulo Florencio da Silveira Carmargo. Agastinho Ramos. 
Henrique L. Alves. Pe. Hélio Abranches Viotti. Reynaldo Kuntz Buch, Henrique 
Guilherme Müller. Jose Vicente Alvares Rubião, José Callender dos Reis. Para 
constar lancou-se neste livro a presentc xgistro. 

ATA DA SESSAO DE 3 DE JULHO DE 1971 

Aos trés dias do inés de julho de mil novecentos e setenta e um. nesta 
cidade de São Paulo, à rua  Benjamin Constant, 158, ks quatorze horas e 
trinta miniitos. realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a 
primeira sessão ordinária do mês, presentes os seguintes consócios: Aurelian~ 
Leite, Heliodom Tenório da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos. Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Alvaro do Amaral, Antonio Sylvio Cunha Bueno, Anita 
Ferreira De Mana. Luis de Souza Ia%, Alherto Prado Guimarães, Nilva da 
Melo, Alexandre de Melo. Antonio Barreto do Amaral, José Eugênio de Paula 
Assis, José Leandm de b r m s  Pimentel, Celso Maria de Melo Pupo, Paul Do- 
novan Kigar. Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camaigo, Agostinho Ra- 
mos, Henrique L. Alves, pe. Hélio Abranches Viotti, Reynaldo Kuntz Buch, 
Henrique Guilherme Müller. José Vicente Alvares Rubião, Josué Callender dos 
Reis. A mesa, na forma regimental, esteve constituida pelo Presidente Aureliano 
Leite, 1." Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques e 2 . g  Secretário Vinício 
Stein Campos. Instalados os trabalhos, presente numeroso público além dos 
consócios já referidos. o Sr. Presidente procedeu à solenidade de recep~ào e 
posse dos novos consócios presentes, srs. Dna. Anita Ferreira De Maria, Luiz 
de Souza Leão e José Vicente Alvares Ruhião, todos na categoria de sócios 
honorários. Saudados pelo consócio Cunha. Bueno. na ausência do orador oficial 
Sr. Alfredo Gomes. que se encontra enfermo, responderam agradecendo, tendo 
Dna. Anita Ferreira De Maria declarado que escolhera para seu patrono no 
SodaJiCio O historiador e poligrafa Alfredo d ' E  Taunzy. Visconde de Taunay. 
O sr. 1 . 9  Secretário apresentou o expediente. que constou do seguinte: Convite 
da Academia Paulista de Letrzs para a conferência. dia 6 do corrente. às 20.33 
horas, do Ministro Hermes Lima sobre Castro Alves - Romântica e Realista: 
comunicação das Centrais Elétricas de S. Paulo S. A. sobre a eleiqão de sua 
Diretoria: ofieio do Presidente da Câmara Munieira1 de Diadeina neste Estado, 
comunicando a s  hmenagens tributadas à memória das vitimas do mov:menta 
de 23 de maio de 1932 - Mário. Miragaia, Dráusio e Camargo; oficio do Pre- 
feito Municipal de Araraqmra agradecendo o voto de congratulações do Insti- 
tuto pela sua colaboração na  implantação do Museu Histórico e Ped?gógico dos 
Voluntários da Pátria: idem do S:. Prefeito Miinici,pal de Ourinho pela sua 
colaboracão com o Museu Histórico e Pedagógica Antônio Carlos de Ahreu 
Sodré; oficio do Instituto dos Advogados do Distrito Federal sobre a s  home- 
nagens a Pedro Lessa no cinqüentenário de seu falecimento: oficio do Sr. Se- 
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cretário de Turismo e Fomento da Prefeitura da Capital convidando o Instituto 
para integrar a Comissão Organizadora das Comemorações do dia da cidade, 
em 25 de janeiro de 1972; carta do consócio Geraldo Rexnde Martins oferecendo 
ao Instituto uma estatueta de bronze relativa .a peça histórica de Iguape; a 
seguir o Sr. Presidente deu a palavra ao Sr. Alberto Prado Guimarães que 
discorreu sobre o tema - «Engenharia no Movimento Constitucionalista de 
1932s: o sr. Agostinho Ramos declarou as dez primeiras estrofes dos dez prin- 
cipais poemas de Castro Alves e o SI. Josué Callander dos Reis discorreu a inte- 
gração nacional no Estado do Acre, ilustrando sua palestra com interessantes 
dispositivos coloridos de Feijó e Catuquinarú. Todos os oradores foram caloro- 
samente aplaudidos. O sr. Presidente felicitou-os pela valiosa contribuição que 
haviam dado para o 8xito desta sessão cultural, agradeceu o comparecimento 
dos presentes e declarou encerrada a sessão. Nada mais. Para constar la- 
vrou-se a presente ata.  que lida e achada conforme, será devidamente assinada. 
E u  Vinicio Stein Campos, Secretário, a escrevi. 

ia&) Aureliana Leite - Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinicio 
Stein Campos. 

ATA DA SESSAO D E  1-E JULHO DE 1971 

Aos dezessete dias do mês de julho de mil novecentos e setenta e um, 
nesta cidade de São Paulo, & rua Benjamin Constant. 158, às catorze horas 
e trinta minutos reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geagrá- 
fico de São Paulo, sob a presidência do sr. Aureliano Leite e servindo de se- 
cretários. respectivamente 1." e 2.0 as srs. Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
e Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, este como secretário ad-hoc 
visto nãa haver comparecido o titular da 2.' secretaria, Vinicio Stein Campos. 
nem os suplentes. 3.' e 4.0 secretários. Compareceram os seguintes cansócios: 
Aureliano Leite, Heliadaro Tenório da Rocha Marques, Byron Gaspar, Celestino 
EuzBbio FaWo. JosB Hipólita higueinnho. Célio Saiomão Debes. Alvaro da 
Veiga Coimbrq Arrisson de Souza Ferraz, José Leandro de Barros Pimentel, 
Gabriel Marques, Wilson Maia Fina. Augusto Benedito Galváo Buena Triguei- 
rinho. I tamar Bopp. Arnaldo DfÁvils Florence, Pedro Brasil Bandecchi. Fer- 
nando Gaes, Henrique L. Alves e Antdnio Rangel Bandeira. A mesa esteve 
assim constituida: Presidente Aureliano Leite, 1." Secretário Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, 2." Secretario ad-hoc Augusto Benedito Galvão Bueno 
Trigueirinho. Abertas os trabalhos foram recebidos e empossados. com a s  
solenidades do estilo, os novos consócios Byron Gaspar e António Rangel de 
Torres Bandeira, este indicou para seu patrona o historiador Antônio Egidio 
Martins. Lidas a s  Efemérides Brasileiras do Barão do Rio Branco e a s  Efe- 
mérides Paulistas. o sr. 1.q Secretário apresentou o expediente e que constou 
de diversos ofícios de agradecimento, convites e comunicações. O sr. Jose 
Leandro de Barros Pimentel pediu a palavra para rejubilar-se com o Instituto 
pois a sua iniciativa, relativa à alteração que estava sendo feita no Brazáo 
de São Paulo, inclusive em publicações oficiais, fora tomada em devida conta 
pelo Governo do Estado, consoante publicação constante do Diário Oficial do 
Estado de 7 da corrente mês de julho. O Instituto, na  forma regulamentar, 
passou então a funcionar em regime de sessão secreta para apreciação de 
algumas propostas de candidatos ao ingresso no quadro social do sodalicio. 
Para as funções de coletor dos votos da mesa e do plenário foi designado 
o Sr. Henrique L. Alves. consócio que vem desempenhando este encargo há 
algum tempo a inteiro contento. Foram votados: Para sócio correspondente 
nacional Frei Venãncio Willeke, em I.* vitação, aprovado. D. Paulo Evaristo 
Ams  - para sócio honorário. arcebispo de S. Paulo, l . ~ o t a ç ã o ,  aprovado. 
Dr. Carlas Macieira Ary dos Santos. sócio honorário. Cônsul Geral de Portugal. 
aprovada. Para sócio honorário - Paulino Ignácio Jacques - em 1.- votação, 
aprovada. Finalmente foi colocada em votação a proposta relativa à passagem 
do sr. Luiz EllmeAch, da categoria de sócio honorário para a de titular; foi 
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recusada. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente encerrou a sessão. 
Para constar 1,avrou-se a presente ata,  que lida e achada conforme será devi- 
damente assinada pelo sr. Presidente e os dois secretários que compõem a 
mesa na forma estabelecida pelos Estatutos do sodalicio. 

ATA DA SESSÃO DO DIA 7 DE .%GOSTO DE 1971 

Aos sete dias do mès de agosto de mil novecentos e setenta e un,. 
nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant. 158. às quatorze horas 
e trinta minutos realizou-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
a primeira sessão ordinária do mês, presentes os seguintes consócios: Aure- 
liano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos, Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, Ernesto de Moraes Leme, Alvaro do Amaral. 
Heunque L. Alves. José Hipólito Trigueirinho. Arrisson de Souza Ferraz, 
Wllson Maia Fina. Hernani Danato. Célio Salomão Debes, Alberto Prado Gui- 
marães, Tsunezo Sato. Pe. Hélio Abranches Viotti. Monsenhor Paulo Florêncio 
da Silveira Camargo, Tácito Remi de Macedo van Langendouck, Antônio Barre- 
to do A m a d .  Itamar Bopp, Alexandre de MeUo. Nilva de Mella. A mesa 
dos trabalhos esteve assim constituida: Presidente Aureliano Leite, 1.0 Se- 
cretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 2." Secretário Vinicio Stein 
Campos. Abertos os trabalhos o sr. Presidente comunica ao plenário os resul- 
tados de sua viagem à Guanabara. onde esteve a convite do Instituto Histó- 
rico e Geográfica Brasileiro. Informa o Sr. Presidente que dos entendimentos 
havidos resultou o planejamento de um Congresso Nacional de História, co- 
memorativo do 150.O aniversário da Proclamação da Independencia. a verifi- 
car-se no próximo ano de 1972, Congresso esse pramovido pelo Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro com a colaboração do sodalicio de São Paulo; 
seriam seus presidentes de honra o Sr. hesidente da República e a s  Gover- 
nadores da Guanabara e de São Paulo; a temário seria cumprido em duas 
fases, uma no Rio de Janeiro (Guanabara) e outra em São Paulo. Oportuna- 
mente o plano desse congresso comemorativo será devidamente esboçado e 
submetido ao exame e aprovação dos dois sodalicio. Lida. aprovada e assi- 
nada a a ta  da sessão anterior, lidas as Efemérides Brasileiras e Paulistas. o 
Sr. 1.0 Secretário deu conta à casa do seguinte Expediente: Oficio do Secre- 
tário de Cultura, Esportes e Turismo do Estaüo comunicando que a Prefeitura 
Municipal da Capital está adotando medidas no sentido da preservação do 
Monumento do Ipiranga, conforme foi leanbrado a este sodalicio pelo consócio 
Ruy Martins Ferreira: agradecimento da Prefeito Municipal de Piquete pela 
consigmaçáo em ata. a pedido do Prof. Vinicio Stein Campas. de voto de 
louvar pela criação do museu histórico municipal; convite da Comissão Pa-  
roquial da Divino Espirito Santo da Bela Vista pelas homenagens tributadas 
a Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo pela passagem do seu 
jubileu de ouro sacerdotal; oferta da livro «Desenvolvimento da Civilização 
Material do Brasils. de Arinos de Melo Franco; missa em memória do Coronel 
Pedro Dias de Campos ao ensejo d a  passagem do 18.0 aniversário de sua morte; 
visita do prof. Enrique Robert Lujan. da Academia de Geografia e História 
de Costa Rica; memorial do consócio Fausto de Almeida Prado Penteada 
sobre seu progenitor, Alberto Penteado, cujo centenário de nascimento trans- 
correu &a 21 do corrente; cumprimentos da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. 
Estado do Rio de Janeiro. pela eleição de Newton Gonçalves de m o s  para 
08 quadros sociais do Instituto; idem da Prefeitura Municipal de Avaré pela 
eleição de D. Anita Ferreira De Maria; relatório do consócio Rudolf Robert 
Hinner sobre suas viagens ã M i a .  Sergipe, Pernambuco e Paraiba; convite 
do Presidente da Camara Municipal de São Manuel para a sessão solene de 
outorga de titulos honorificos aos sr. Joaquim Carlos Egídio de Souza Aranha 
e sua esposa Dna. Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha, dia 23 
de julho último; convite da Casa de Portugal para as festas do aniversário 
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da instituiçáo. dia 31 de julho último. A seguir foi dada a palavra a o  pri- 
meiro conferencista inscrito, Sr. José Hipblito Trigueirinho, que discorreu sobre 
a vida do Cel. Pedm Dias de Campos, ilustre militar que foi tamb6m desta- 
cado membro deste sodalicio. Lembrou o orador que foi admitido no Instituto 
pelas mãos do notável historiador de São Paulo, desaparecido a cinco de 
agosto de 1953; depois de descrever a biografia do homenageado, seus serviços 
ao Estado e ao país, sua contribuição para o de.senvolvimento da educação 
esportiva e do escotismo, seus estudos históricos, inclusive neste sodalício. 
a que emprestou a inestimável cooperação de sua cultura e de suas valiosas 
investigaçws. as medalhas e condecor'ações recebidas. a brilhante fé de oficio 
que ilustre sua passagem pelos quadros da Força Pública do Estado de São 
Paulo, o orador reuniu no seu brilhante disciirso uma convincente relação de 
fatos extraordinários que demonstram o alto merecimento de Pedro Dias de 
Campos como soldado, como patriota, como historiador e cmno um nobre 
brasileiro sempre empenhado em dar tudo de si pela sua terra. O orador foi 
muito cumprimentado ao término de sua oraçáo, inclusive pelo sr. Presidente 
que solicitou os originais ,para oportuna publicação na Revista. O sr. Arrisson 
de Souza Ferraz, com a palavra, começa por solidarizar-se com o sr. Tri- 
gueirinbo e a casa nesta justa homenagem a Pedro Dias de Campos. Passan- 
do a t ra tar  do tema de sua palestra - O Soldado Desconhecido - o culto dos 
heróis, passa descrever a homenagens rendidas pelos povos aos seus saldados 
imortais - Ciro, Alexandre. os Romanos, em tempos modernos. a França com 
os seus grandes capitães, no Brasil - a Guerra holandesa, etc. Recorda que 
o culto do soldado desconhecido data de meio século. a partir da 1." Grande 
Guerra de 1914-1918, por proposta de combatentes e jornalistas. O orador 
passa então a tratar do processo adotado pelas vários paises para a criação 
do seu Soldado Desconhecido: o sistema seguido para escolha do Soldado 
Desconhecido Ingles, com os seis corpos recolhidos nos cam,pos de batalha 
da Bélgica e tocado por um soldado de olhos vendados. o processo usado por 
Portugal, pelos Estados Unidos e pelo Brasil. num interessantíssimo estudo 
que foi calorosamente aplaudido par todos os presentes. O Sr. Wiison Maia 
Fina na Vereança Paulista, respigando nas velhas atas coloniais da vereança 
Paulistana as noticias sobre o problema das enchentes na várzea do Carmo c 
dos preços da c m e  verde, etc. O Sr. Alberto Prado Guimarães propõe um 
voto de pesar pelo falecimento do consócio Alexandre D'Alessandra, historiador 
d a  Escola Polittcnica, diretor do Xuseu Histórico e Pedagógico Coronel Fer- 
nando Prestes e Júlio Prestes de Albuquerque, desde sua fundação, antigo 
integrante da Diretoria deste Instituto e ilustre engenheiro com uma vida 
cheia de serviços a SBo Paulo e ao Brasil. O voto proposto foi aprovado por 
unanimidaãe. O sr. Emesto de Moraes Leme ofereceu c bemeroteca valiosa 
coleção de jornais encadernados por seu irmão já falecido, José Benedito de 
Moraes. O Sr. Presidente agradece. O Sr. Tsunezo Sato cwnunica os resultados. 
de sua viagem ao nordeste, sua entrevista com Gilberto Freyre e o intercãmbio 
cultural. O sr. Pe. Hélio Viotti oferece ao sodaiício a biografia de Monsenhor 
que está se desenvolvendo entre a Brasil e o Japão, na indúst;ia e no campo 
Flor€ncio e 14 pequenos docun~entos do Ria de Janeiro relativos ao Movi- 
mento de 1932 naquela Capital e no colégio que entã.0 ali dirigia. O Sr. 
Presidente agradece, convida a todos para as  solenidades do Jubileu de  Ouro 
Sacerdotal de Monsenhor Paulo Fioréncio da Silveim Camargo e declara 
encerrada a sessão. Nada mais. Eu, Vinício Stein Campos. secretário. a 
escrevi, para a todo o tempo constar. 
(a) Aureliano Leite - Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinicio 

Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DE 21 DE AGOSTO DE 1971 
Aos vinte e um dias do mês de agosto de mil novecentos e setenta e um. 

nesta cidade de São Paulo, & rua Benjamin Constant, 158, às  quatorze horas 
e trinta minutos. reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geográ- 



fico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite. He- 
liodoro Tenório d,a Rocha Marques. Vinicio Stein Campos. Alfredo Gomes. 
Ernesto de Moraes Leme, Ataliba Nogueira, Mário Graciotti. Fernando Goes. 
José Hipólito Trigueirinho. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, Luiz 
Mor:one. Ainaldo Amado Ferreira, Arrissan de Souza Ferraz. Hernani Donato, 
Divaldo daspar de Freitss, Pedro Brasil Bandecchi. A mesa que assumiu a 
direção dos trabalhos constava do Presidente Aureliano Leite, 1.9 Secretário 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques e 2 . q e c r e t á r i o  Vinicio Stein Campos. 
O Sr. Presidente procedeu ã inversão da pauta nara que a homenagem à me- 
mória do Dr. Alherto Penteado, sócio benfeitor. se realizasse em primeiro 
Iiigar, dado o número de convidados presentes ao ato do sodalicio. O -r. 
Alfredo Gomes iniciou a sua oração dirigindo-se à filha do homenageado. 
Dna. Regina Penteado de Siqueira e Silva. Reportando-se a s  palavras do sr. 
Presidente, descreveu a passagem do benemérita paulista pelo sodalicio, de 
1905 a 1934, referindo-se aos oradores que na ocasião de seu falecimento 
exaltaram a fecunda atividade do ilustre consócio. destacando entre eles o 
Sr. José Soares de Melo; relatou a cont"bui@o de Alberto Penteado na  
formação do acervo do Instituto; referiu-se à. sua participação no movimento 
legalista de 1893, e m  defesa do Governo de Rloriano Peixoto, sua contribuição 
para a arregimentação dos acadêmicos de direito nos batalhões patrióticos e 
sua participação na Semana de Arte Moderna de 1922. Em nome da família 
falou agradecendo o Dr. Fausto Penteado, filho do homenageado. Pelo sr. 
Presidente foi proposto um minuto de silêncio em memória do extinto, o 
que foi atendido. O Sr. Presidente deu canta de sua viagem a Brasilia coma 
representante do sodalicio no VI1 Encontro de Escritores e da entrega que 
fez. nessa oportunidade, ao Senhor Presidente da República, da Medalha Ale- 
xandre de Gusmào e da Polianteia Pe. hlanael da Nóbrega. Referiu-se à 
trasladação dos despojos de D. Pedro I para a Capela Imperial do Monu- 
mento da Independência, no Ipiranga, ao Congresso Internacional de Escri- 
tores, comemorativo do sesquicentenário da independência. em, 1972, a ser 
realizado no Rio de Janeiro e em São Paulo e à criação da Medalha Cultural 
D. Pedro I. Informou que em Brasilia se recordou que São Paulo deveria 
oferecer dois bronzes à Capital da República - o primeiro do Anhanguera, 
representando a contribuição dos bandeirantes paulistas no abrasileiramento 
daqueles chãos. e o segundo de Alexandre de Gusmão ,pelo notável trabalha 
do grande santista no Tratado de Madrid. Referiu-se ainda o si-. Presidente 
.% Poliantéia dedicada a D. Pedro e D. Leopoldina, que a Prefeitura se pron- 
rificara a imprimir, e convida os presentes para a Expoçiçáo de Selos e Moedas, 
de 1.9 a 7 de setembro vindouro, na  Galeria do Instituto. mostra a cargo 
da ~ o n ~ ó c i a  Dna. Lúcia De Tomasi e patrocinada pelo sodalicio e a Secretaria 
de Cultura, Esportes e Turismo, através da Comissão de Filatélia e Numis- 
mática do Conselho Estadual de Cultura. A sessão foi então suspensa por 
dez minutos. Reabertos os trabalhos. lida e assinada a a ta  da sessão anterior, 
foi dada a palavra ao sr. 1.9 Secretário que apresentou o seguinte expediente. 
O Centenário da morte de Castro Alves e Paulo Eiró foi assinalado com a 
inauguração, na  Faculdade de Direito do Largo de S. mancisco, de uma placa 
de bronze, trabalho do Sr. Luiz Morrone. e cujos dizeres estão assim redigidos: 
«Poetas altissimos, alunos das velhas Arcadas, foram Castro Alves e Paulo 
Eiró, aqui lembrados no primeiro centenário da morte. pelos Instituto Histó- 
ricoe Geográfico de São Paulo, Academia Paulista de Letras, P . E . N .  Clube 
de São Paulo. União Brasileira de Escritores, Ateneu Paulista de História 
1871-1971n. Falaram no a to  o Embaixador Emesto de Moraes Leme, Pedro 
de Oliveira Ribeiro Neto, Pedro Brasil Bandecchi e Prof. Pinto Antunes; 
convite da Faculdade de Direito da Universidade de Sáo Paulo para a soleni- 
dade da outorga do titulo de Professor Emérito ao Prof. Noé Azevedo: con- 
vite da Prefeitura de Tietê para a Semana Cornélio Pires. de 22 a 29 do 
corrente; carta do Sr. Antonio Alves Barbosa. de aplauso a atitude do Go- 
verno de PortugaJ, concordando com a trasladação dos despojos de D. Pedro 
para o Brasil; Carta oferecendo livros ao Instituto. do sr. Eugênio de Toledo 
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Artigas: convite do Circulo Militar de S. Paulo para a solenidade da Semana 
do ExBrcito; convite do sr. General Comandante do I1 Exército para a inaugu- 
ração da Exposição do Exército - 1971, no dia 20 do corrente; oferta da 
trabalho <A importância do chá e do c&valo na pslitica da dinastia Ming 11368- 
1644)n pelo autor - Prof. Niclolas Mu Yu - Chen; telegr-3ma do Cel. Hélio 
Prates da Silveira. Governador do Distrito Federal, agradecendo a oferta de 
um exemplar da Poliantéia Pe. Manoel da Nbbrega; oferta do Sr .  Edgard 
de Cerqueira Falcão, das medalhas de bronze comemorativas de Oscar Freire, 
Pirajá da Silva, Nina Radrigues. Rocha Uma,  Anchieta, Gaspar Vianna. pla- 
queta em bronze do selo comemorativo da descoberta científica do sr. Pirajá 
da Silva. e medalha comemorativa cunhadi pelo Governa da Bahia em ho- 
menagem ao Conselheiro Teófilo Borges Falcão, pai do doador; doação do Sr. 
Álvaro da Veiga Coimbra de duas medalhas. de prata, da 1.- Olimpiada Pi- 
nheirense e da Confederação Brasileira de Desprrtos Universitárias; o Insti- 
tuto se fez representar pelo 1." Secretário Heliadoro Tenório da Rocha Mar- 
ques n a  cerimônia do Jubileu de Ouro do consócio Monsenhor Paulo Florêncio 
da Silveira Camargo: o Instituto mandou rezar missa de 7.q dia em sufrágio 
da alma do saudoso consócio Dr. .4lexandre D'Alessandro. conforme proposta 
do sr. Alberto Prado Guimarães, aprovada em sessão de 7 do corrente; tele- 
grama do sr. Pedro Calmon, agradecendo as congratulações pelo êxito das 
demarches que resu1tar.m no atendimento da proposta brasileira de trasla- 
dação dos despojos de D. Pedro I para São Paulo; oferta, pelo consócio Dante 
Alighieri Vita, de seu livro - Tempo e Poesia. Votaçáo - Passando-se à 
votaçáo de propostas para novos ingressos de candidatos no quadro social, 
foram examinados, discutidos e votados os seguintes casos: Esn 2" votação - 
Paulino Ignácio Jacques - sócio honorário. eleita; Em 2" votaqão - D. Paulo 
Evaristo Arns - sócio honorário - eleito; P votação - Frei Vensncio 
Willeke O. F. M., sócio honorário - eleito; 28 votação - Ministro Carlas 
Macieira Ary dos Santos, sócio honorário, eleito; em 1" votação - João 
Carvalhal Rihas - sócio honorário - aprovada; 1" v o t a ~ ã o  - Durval Sar- 
mento da Rosa Borges, sócio honorário - aprovada; 1" votação - Ada 
Rogato - sócia honorária - aprovada. Exgotada a pauta das votações, 
foram apresentadas e aprovadas as seguintes mações: Ernesto Leme - de 
congratulações com o sr. Haroldo Valadão, pelo Prêmio Moinho Santista, que 
vem receber: Idem com o Sr. Fenisndo Azevedo, que foi contemplado com a 
Iáurea do mesmo Moinho Santista; Pedro Brasil Bandecchi, discorrendo sobre 
a vinda dos despojas de D. Pedro a São Paulo, recorda que o verdadeiro autor 
dessa vinda, pela construção da Capela Imperial no Ipiranga, foi o enge- 
nheiro Armando de A m d a  Pereira, ex-prefeito de São Paulo e um dos patrio- 
t a  que mais se empenharam pela justa homenagem ora tributada aos Princi- 
pes da Independência, D. Pedro e D. Leopoldina; o orador evocou os traba- 
lhos de Armando de Arruda Pereira na construção do cenotáfio em 1952, a, 
preparação da Capela, sem a qual o fato de agora não aconteceria, a publi- 
cação do folheto a respeito do assunto, a instalação da pira com o fogo sim- 
bólico, naquele loca  histórico, contribuição que se recomenda & gratidão da 
posteridade o nome ilustre de Armmdo de Armda Pereira e que o orador 
requeira constasse de ata para a todo o tempo constar: o Sr. Presidente 
explicou que Armando de Arruda Pereira foi um dos pioneiros dessa impor- 
tante iniciativa e em 1950 quando se cuidou da trasladação dos despojos da 
Princesa Isabel (conforme lei de sua autoria, quando deputado federal), o 
assunto fora ventilado. Em 1922, no centenário da independência, houve pla- 
nos, ideias, propostas a respeito dessa traslação, mas inegalvelmeute foi o 
trabalho de Armando de Arruda Pereira na Prefeitura de São Paulo que deu 
condições materiais para que se concretizasse a grande sonho dos brasileiras. 
O Sr. Arrisson de Souza Ferraz lembra a passagem de mais um aniversário 
de sua terra natal - Cabrobó, Pernambuco. e propõe vota d e  congratulações 
que foi aprovado. O Sr. Ataliba Nogueira propõe um voto de pesar pelo fale- 
cimento da progenitor do dr. Lycurgo de Castro Filho, o ilustre mBdico dr. 
Lycurgo de Castro Santos. O Sr. Divaldo Gaspar de Freitas, visitou em 
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Washington, Estados Unidos a biblioteca Oliveira Lima e apresentou um rela- 
to suscinto dessa interessante viagem. Nada mais. Para  constar, lavrou-se a 
presente, que lida e achada conforme, será devidamente assinada. 

íaa.) Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinicio Stein 
Campos. 

AT.4 DA SESSAO DE 4 DE SETEMBRO DE 1971 

Aos quatro dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta e um, 
nesta cidade de São Paulo, a rua Benja,min Constant, 158, &s quatorze horas 
e trinta minutos, reuniu-se em sua sede social o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo. presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Helio- 
dor0 Tenório da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos, Aifredo Gomes, Alvaro 
do Amaral, Langleberto Pinheiro Soares. Celso Maria de Mello Pupo, Tsnnezo 
Sato, José Leandro de Barros Pimentel, Romano Barreto, Paul Donovan Kigar, 
Alvaro da Veiga Coimbra, Arnaldo D'Avila Florence, Monsenhor Paulo da 
Silveira Camargo, Celio Salomão Debes, Paulo Romano, Alberto Prado Gui- 
marães, Carlas Penteado de Rezende, José Gonçalves Salvador, José Rubião, 
Henrique L. Alves. Nilva Mello, Alexandre de Mello. A mesa esteve consti- 
tuida pelo Presidente Aureliano Leite, 1" Secretário Heliodoro Tenório d a  Ro- 
cha Marques e 2' Secretário Vinicio Stein Campos. Abertos as trabalhos, em 
houienagem à Semana. da Pátria ouviu-se o Hino da Independência. colabora- 
ção do Sr. Alfredo Gomes através de excelente gravador. O sr. Presidente 
profere, a seguir. breve alocução cívica, enaltecendo os grandes vultos histó- 
ricos da emancipação palitica do Brasil: D. Pedro, D. Leopoldina, José Boni- 
fácio, o Patriarca. Lida, aprovada e assinada a a ta  da sessão anterior, o sr. 
Presidente convoca a todos os presentes para a s  eleições de renovação do 
quadro diretor do Instituto dia 2 de outubro vindouro, das 1430 horas em 
diante. neste mesmo local, para a eleição da Diretoria que deverá dirigir o 
Instituto na triênio 1972-1975. Dada a. palavra ao Sr. 1" Secretário Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques leu ele à casa o seguinte expediente: Telegrama 
do Senhor Presidente da República agradecendo a manifestação do Instituto 
com relação à trasladação das cinzas de D. Pedro I para o Brasil; carta do 
Almirante de Esquadra Murillo Vasco do Valle Silva. agradecendo oferta da 
polianteia sobre o Padre Manoel da Nóbrega; oficio do Dix to r  do Departa- 
mento de Cultura d a  Prefeitura de São Paulo solicitando a indicação de três 
nomes para a sr. Prefeito escolher o representante do sodalicio no Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural do municipio d a  Capital, tendo 
o sr. Presidente indicado os consócios Pe. Helio Abranches Viotti, Augusto 
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho e Manoel Rodrigues Ferreira; convite do 
Club Atlético Paulistano para a palestra do sr. Delio Freire dos Santos sobre 
.Os Baròes Brasileiros do Segundo Reinado - Seu solares e suas  vida^. dia 
19 do corrente; cartão da familia Niso Viana agradecendo o voto de pesar 
pelo seu falecimento; comunicado do Ateneu Paulista de História sòbre o IX 
Curso da História de São Paulo - Os prodromos da Independência do Brasil 
- convite do Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Pen- 
teado para exposição de esculturas; relatório dos trabalhos da Tribunal de 
Cantas do Municipio de São Paulo relativo ao exercício de 1970; manifesta- 
ção de apoio do Club Piratininga à projetada exposição comemorativa do 40,' 
aniversário da Revolu~ão Constitucionalista de 1932; cartão de saudação do 
consócio Rudolf Rahert Hinner, enviado de Porta Alegre; carta de m e i  Venan- 
cio Willeke agradecendo sua eleiqgo para sócio correspondente nacional do 
Instituto; aquisiçáo de um Album de fotografias antigas (São Paulo e m  1860) 
por Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) ao Sr. Antonio Carballeda Doval; inau. 
gumçãa dia 1 0 0  corrente, as  1.5 horas. na  galeria do auditório do Instituto, 
da Exposiçáo heráldica, filatélica e numismática feita como parte das came- 
moraçòes da Semana da Pátria por iniciativa da Comissão de Filatelia e 
Numismática, do Conselho Estadual de Cultura. presidida pelo Dr. José Pedro 
Leite Cordeir.0, da Secretaria de Ciiltura. Esportes e Turismo e colaboração 
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do Instituto. A mostra foi organizada pela consócia d. Lucia De Tomasi inte- 
grante da Comissão, e contou com a colaboração dos expositores Aureliano 
Leite (medalhas e condecoracõesi. José Leandro de Barras Pimentel e Itamar ~. ~. . 
Bopp (selos raros do Brasil e documentação filatélica da Revolução de 1932). 
Lucia De Tomasi (moedas de ouro e prata do 1" e P Reinados) e Vinicio Stein 
Campos (medalhas e uniformes militares do Brasil); o Instituto fará celebrar, 
dia 7 de setembro, na Capela Imperial do Ipiranga. missa em sufrágio da alma 
da Imperatriz Leopoldina. O sr. Presidente apresentou em nome do sodalicio. 
ao sr. Alvaro do Amaral, efusivas cangratulações pela publicação de seu impor- 
tante trahalho - Vida e Obras do Padre Anchieta; realçou a contribuição que 
o Sr. Amaral tem dado a o  instituto n a  preparação do projetado Congresso 
Comemorativo da sesquicentenário da independbncia e lembrou a conveniência 
de ser feito um Curso de Conferências paralelamente a o  Congresso, a exemplo 
do programado pela Instituto Histórico e Geográfico no Rio de Janeiro a 
cargo dos mi is  ilustres vultos de nossa historisgrdia e cultura; acha o sr. 
Presidente que São Paulo deve fazer a mesmo. atribuindo-se a diversos consó- 
cios estudos sobre enisódios históricas do neridn colonial naulista. O Instituto ~. ~. 
resolveu criar uma medalha cultural D. Pedro I. à semelhança do que foi 
para o Ipiranga. O Sr.  Alvaro da Veiga Coimbra leu a justificativa do projeto 
feito com a Imperatriz Leopoldina por ocasião da trasladação de suas cinzas 
da medalha. dando a motivação de que se servira para a con~posição do tra-  
balho que lhe pedira o Sr. Presidente. Juntamente com a explicação da meda- 
lha, que será um colar, e reune os elementos das condecorações do primeiro 
reinado, o Sr. Coimbra apresentou o desenho. a cores. da projetada venera. O 
sr. Presidente louvou o trabalho do Sr. Coimbra. e. a seguir, colocou em vota- 
ção a proposta da criação da colar, que foi aprovada. O sr. Arnaldo D'Avila 
Florence prop6s ampla divulgqão da matéria pela imprensa, o que foi t a n -  
bem aprovado. Dada a palavra ao Padre Wanin Delfino Cesar. do instituto 
Histórico e Geográfico de Mato Grosso, discorreu o orador sobre D. José Anto- 
nio dos Reis. 1' Bispo de Cuiaba. paulista de nascimento e cuja vida operosa 
foi esmireçada pelo conferencista em suhstancioço estudo. Seu trabalho, fun- 
dado eni longas e pacientes pesquisas, agradou sobremaneira e recebeu do 
auditório calorosa. ovaçáo. O Sr. Presidente. após elogiar o valor dessa contri- 
b u i ~ ã o  histórica. solicitou ao conferencista os originais para oportuna publi- 
cação na  revista do Instituto. Seguiu-se com a palavra a prof. Antenor Ro- 
mano Barreto, que falou sobre Campos do Jordão. recapitulando-lhe a história 
e encarecendo as maravilhas paisagisticas e climáticas daqueles alcantis da 
Mantiqueira. Lembrou a açãa de Mateus da Costa Pinto, de Pindamonhan- 
gaba. na fundação do povoado; discorreu sobre a sua obra generosa e abne- 
gada em defesa dos doentes que recorriam a Campos do Jordão, cita o teste- 
munho de Clemente Ferreira nesse sentido e reitera sua homenagem ao hene- 
mérito paulista. O Sr. Presidente aplaude as felizes coiiclusóes do orador e 
solicita igualmente os originais para oportuna publicação. O sr. Carlos Pen- 
teado de Rezende 16 interessante estudo sobre Emilio do Lago, musico, natural 
da França. cujo centenário de nascimento ora transcorre. Referindo-se & ati- 
vidade do ilustre compositor, amigo pessoal de Carlos Gomes, destacou a sua 
enorme projeção nos meios sociais e artisticos de São Paulo no periodo aureo 
da vida cultural paulistana - 1860.1870, citando entre seus trabalhos mais 
notórios a <Canção do Boemion, a música do Hino Patriótico, composto por 
Castro Alves, etc. O Sr. Presidente elogia também esta cantribuição valiosa 
do Sr. Rezende. sendo que o orador desenvolveu quase todo seu trahalho de 
improviso, lendo apenas breves notas re la t iva  ãs atividades do homenageado. 
O sr. Vinicio Stein Campas fez uma breve comunicação. explicando o roteiro 
da Exposi~ão Filatélica e Numismática apresentada no Instituto e sua cono- 
taçáo com a s  comemoraçóes da Semana da Pátria. O Sr. Arnaldo Fiorence 
justifica sua ausência das comemorações de 7 de setembro, e m  r a a o  dos 
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compromissos que terá de atender em Pinhal. felicita o sr. Alvaro da Veiga 
Coimbra p?la composição do Colar do Imperador e agradece as homenagens 
tributadas pelo sodalicio ao Coronel Amador Bueno Florence. O Sr. Wilson 
Maia Fina cumprimenta os organizadores da mostra filatélica e numismática 
e cita as referencias respigadas nas atas do Conselho, do século XViiI, rela- 
tivas à necessidade da instalaçáa dos serviços de correio em São Paulo. O 
sr. Arrisson de Souza Ferraz propõe um voto de pesar pelo falecimento do 
consócio Milton Camargo da Silva Rodrigues, o que foi aprovado. O Sr. 
Celio S. Debes recorda a passagem. a 28 de agosto ultimo, do centenário de 
nascimento do livreiro Joaquim Inácio da Silveira Saraiva, sua fiiantropia. 
auxiliando os estudos pobres da Academia de Direito, alva de justas homena- 
gens da Academia pela sua ação benemérita em favor dos acadêmicos e das 
letras juridicas. Propõe um voto de jubilo pelo centenário e comunicação à 
familia. Foi aprovado. O Comendador Joaquim Fernandes Moreira congia- 
tulou-se com o Padre Wanir Delfino Cesar, enumerando os titulos do canfe- 
rencista, sua condição de membro da Academia de Letras de Cuiabá e propõe 
um voto de ,pesar pelo falecimento do Embaixador Roberto Mendes Gonçalves, 
cujas atividades à casa, notadamente na Embaixada do Brasil no Japão. O 
Sr. Henrique L. Alves em breve alocução discorre sobre o centenário d e  nasci- 
mento de Francisca Julia da Silva e oferece ao sodalicio catálogos d a  Biblio- 
teca Nacional. O Sr. Presidente agradece e corroborando a s  referhcias do Sr. 
Henrique Alves à ilustre escritora Francisca Julia, recorda o conhecimento 
pessoal que teve com a poetisa em casa de sua parenta d. Presciliana Duarté 
de Almeida. O sr. Monsenhor Paulo Florencio da Silveira Camargo comunica 
haver completado 50 anos de sacerdócio pelo que foi cumprimentado pelo sr. 
Presidente em nome da casa. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente 
a t a  que lida e achada conforme será devidamente assinada. 

(aa.) Auyeliano Leite. Heliodaro Tenória da Rocha Marques e Vinicio Stein 
Campos. 

.4T.4 DA SESSAO DE 18 DE SETEMBRO DE 1971 

AOS dezoito dias do m8s de setembro de mil novecentas e setenta e um. 
nesta cidade de Sáa Paulo, à rua  Benjamin Constant, 158, às catorze horas 
e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórica e Geo- 
gráfico de Sáo Paulo presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Helio- 
dor0 Tenório da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos, -4lfredo Gomes. Pedm 
Chaves, Fernando Goes, Vicente Azevedo, Goffredo d a  Siha Telles, Augusto 
Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Alvaro do Amara]. Tito Livio Ferreira. 
Agostinho Ramos, José Leandro de Barros Pimentel. Antonio Barreto do Ama- 
ral. Celio S. Debes, Hernani Donato, José Rubião. Emesto de Moraes Leme, 
Arrisson de Souza Ferraz, Jacob Penteado, Henrique L. Alves, Tacito Remi 
de Macedo van Langendonclt, Alberto Prado Gu'marãeç. Pe. Helio Abranches 
Viotti. Itaniar Bapp, Jose de Mela Pimenta. Laum Escobar. Carlos Penteado 
de Rezende, Benito Serpa, Wilson Maia Fina, Reynaldo Kuntz Busch. Arnald3 
D'Avila B'iarence. Luiz Wanderley Torres. Arnaldo Amado Ferreira, Carlos 
Macieira Ary dos Santos e Frei Venancio Willeke O.F.M. A mesa esteve 
assim constituida: Presidente Aureliano Leite. 1 9  Secretário Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, 2" Secretário - Vinicio Stein Campos. Abertos os traba- 
lhos o SI. Presidente comunicou à casa a presença dos novos consócios - o 
consul de Portugal Carlos Macieira Ary dos Santos. sócio honorário. e Frei 
Venáncio Willeke. O.F.M., sócio correspondente, para a solenidade da posse. 
Recebidos com as solenidades do estilo, leram e assinaram os respectivos ter- 
mos de compromisso. Saudados pelo prof. Alfredo Gomes, orador oficial, 
responderam. declarando o Sr. Consul que escolhia para seu patrono no soda- 
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licio o Tenente General Francisco da  Cunha Menezes, Governador de s ão  Paulo. 
O segundo consócio. Frei Venância, declara haver escolhido para seu patrono 
a Frei Jaboatão. Lida e aprovada a a t a  da sessão anterior, o sr .lQecretário 
Heliodoro Tenório da  Rocha Marques leu n seguinte expediente: Carta do 
professor Fernando de Azevedo agradecendo as  felicit.sções do Instituto pela 
conquista do prêmio Moinho Santista - 1971 em Ciências Sociais; convite 
do chefe da Divisão do Arquivo Histórica Municipal para a missa na Capela 
Imperial do Ipiranga, dia 7 de setembro: convite do Instituto Estadual Do- 
mingos Faiistina Sarmiento para  a s  homenagens civicas ao seu patrano dia 
11 do corrente; cartão do consócio dr. Lycurgo de Castro Santos Filho agrade- 
cendo as  manifestações de DeEar pelo falecimento de seu genitor; convite do 
Comandante da  Academia de Policia Xilitar para a solenidade de formatura 
dos novos aspirantes a oficial dia 18 do corrente, carta do escritor Candido 
Juca Filho agradecendo o volume da Poliantéia do Padre Manuel da Nóhrega; 
convite do P.E.N. Club de São Paulo para a solenidade d a  entrega de Meda- 
lhas do Merito Literário de 19i1, dia 22 da corrente; convite dos Condes 
D'Alverne para a abertura da 1:' Exposição Eiblica da Academia Cristã de 
Letras no dia 15, às 18 horas. na Biblioteca M~lnicipal; carta do consócio 
Monsenhor Paulo Florencio da Silveira Camargo agradecendo ais felicitações 
pelo seu jubileu sacerdotal; convite da  Academia de Letras do Triângulo Mi- 
neiro para o ato de lançamento do livro «Uberaba, Histeria, Fatos e Homensu. 
do escritor Borges Sampaio: oficio do Diretor do Museu Imperial de Petrópolis 
agradecendo a oferta da Poliantéia da Padre Nóbrega; telegrama do escritor 
Haroldo Valadso, de agradecimento pelas felicitações pela conquista do prêmio 
Moinho Santista; comu?icado da Ordem dos Velhos Jornalistas sobre a s  elei- 
ções de seu quadro diretor marcadas pala 14 de outubro: convite da Socie- 
dade Paulista de História da Medicina para sessão cultural de 29 do corrente: 
oficio da  Diretoria da  Biblioteca do Senado Federal agradecendo exemplar 
da Poliantéia de Nóbrega; carta do Cardeal Agnelo Rossi agradecendo as  
felicitações pela sua nomeação para membro da Causa dos Santos (Canoni- 
zações) e prometendo empenhar-se pela solução do prscesso de Anchieta: carta 
do sr. Consul de Portugal Carlos Ary  dos Santos agradecendo sua eleição para 
o quadro social do Instituto: oferta. pelo sr. Jacob Penteado do trabalho nTró- 
pico - Enciclopedia ilustrada em cores, volume XI. O çr. Presidente chama 
a atenção dos presentes para a carta de D. Agnelo Rossi, constante do Eape- 
cliente lido pelo sr .  1" Secretário, relativamente a santificação dr: Padre An- 
chieta. O sr. Hernani Donato ficou encarregado da divulgzção do texto na 
imprensa. O sr. Arnaldo D'Avila Florence infoima que esta trabalhando junto 
a 610 câmaras municipais por intermédio da Cámara Municipal de Pinhal, 
para que cficiem i Santa Sé pedindo a conclusão do processo. Votação -- 
Foram aprovadas em 2.' votação as seguintes propostas para sócios honorá- 
rios: João Carvalhal Ribas e Durval Êirmento da  Rosa Bo'ges. O Sr. Pre- 
sidente convoca os senhores sócios ,para a eleição de dois de outubro próximo, 
para escolha da Diretoria que deverá reger os destinos do Instituto de 25 de 
janeiro de 1972 a 25 de janeiro de 1975. Foram propostos votos de pesar, 
unanimemente aprovados, pela morte dos consócios Levi Fernandes Carneiro 
e Astor Guimarães Dias, o primeiro par Henrique L. Alves e o segundo poi 
Alfredo Gomes. O sr. José de Melo Pimenta discorreu sobre o projetado Museu 
Histórico e Pedagógico de Pinheiros desta Capital. O sr. Presidente. a propó- 
sito das comemorações da sesquicentenária da independência, fala sobre a 
grande Poliantéia que com .apoio da Prefeitura Municipal deverá ser publicada 
no próximo ano de 1972. O sr .  Jacob Penteado o f~ rece  à biblioteca do sodali- 
cio o volume «Trópico - Enciclopédia ilustrada» por ele preparada. Nada 
mais. Para constar lavrou-se a presente a ta  que lida e achada conforme será 
devidamente assinada. 

jaa.) Aureliano Leite, HeliMoro Tenório da Rocha Marques e Vinicio Steiu 
Campos. 
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.%TA DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 1971 

Aos dezesseis dias do mês de outubro de mil novecentos e setenta e um. 
desta cidade de Sáo Paulo, à rua  Benjamin Constant, 158, às catorze horas 
e t nn t a  minutos, reuniu-se em sessão solene o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, presentes os consócios Aureliano Leite. Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos, Alfreda Gomes. Ernesto de Morais 
Leme, Antonio Barreto do Amaral. José Leandro de Barros Pimentel. Alvaro 
da Veiga Coimbra, Paulo Romano, Nicolau Duarte e Silva, Wilson Mala Fina. 
Raimundo de Menezes, José Hipólito Trigueirinho, Henrique L. Alves. Benito 
Serpa, Arrisson de Souza Ferraz, Américo Bologna. Agostinho Ramos, Alberto 
Prado Guimarães. Leão Machado, Reynaldo Kuntz Buscb, Alvaro do Amaral. 
Pedro Brasil Bandecchi, José Benedicto Silveira Peixoto, Celio S. Debes, José 
Furtado Cavalcanti e Byron Gaspar, além de numerosas familias e represen- 
tantes de entidades diversas. A mesa, na forma regimental, esteve consti- 
tuida pelo Sr. Presidente Aureliano Leite, 1 9  Secretário Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques e 2" Secretário Vinicio Stein Campos. Abrindo os trabalhos o 
sr. Presidente lembrou h casa que a presente sessão, na forma prevista pelos 
estatutos, destina-se à homenagem aos sócios falecidos no decurso do ano 
social. Não havendo a ta  a ser lida. foi dada a palavra ao sr. l v  Secretário que 
apresentou o seguinte Expediente: oferta, pelo Sr. Elbano Provenzali Heredia, 
Embaixador da Venezuela, de medalhas comemorativas da morte de Francisco 
de Miranda precursor da inde,Dendência daquela República. e da batalha de 
Carabola. de 24 de junho de 1821: album de gravuras e diversas publimções 
sobre a Venezuela; oferta de vários exemplares do jornal «A FederaçBou, de 
Itu, pelo prof. Arlindo Veiga dos Santos; oferta do trabalho «Notas Genea- 
lógicas - Casamentos na  Matriz de Rezendeo. pelo autor. I tamar Bopp: oficio 
do Diretor da Biblioteca da Porto, Portugal, agradecendo a remessa da Po- 
liantéia do Pe. Manoel da Nóbrega: oficio do Prefeito Municipal de Cabrobó. 
Pemarnbuco, agradecendo as cumprimentos pelo aniversario do municipio; con- 
vite do Diretor do Pírtrimonio Histórico e Artistico Nacional para o ii encon- 
tro dos Governadores em Brasilia de 25 a 29 do corrente; oficio do chefe da 
Gabinete do sr. Prefeito Municipal comunicando haver o chefe do Executivo 
autorizado à Gráfica Municipal uma poliantéia sobre D. Pedro I e a impera- 
triz Leopoldina: oferta pelo Sr. Alvaro da Veiga Coimbra, da medalha da 
visita do Prof. Marcelo Caetano. 1"inistro de Portugal em 1969, & cidade 
do Porto. Dada a palavra ao Sr. Orador Oficial, prof. Alfredo Gomes, para 
a oração - elogio das sócios falecidos em 1971, o eloquente tribuno, coma de 
costume, proferiu magistral oracão. detendo-se no exame da vida. e da obra 
de cada um dos homenageados na seguinte ordem: 1 - Carlos de Moraes 
Andrade, 2 - José Maria Whitaker. 3 - Mario Leite, 4 - Percival d e  Olivei- 
ra, 5 - Levi Fernandes Carneiro, 6 - Pompeo Rossi, 7 - Rivadavia Dias de 
Barros, 8 - Herbert Baldus, 9 - Luiz Felipe de Castilhos Goycochêa. 10 - 
Antonio Augusta de Lima Junior. 11 - Astor Guimarães Dias, 12  - Milton 
Camargo da Siivl Rodrigues, 13 - José Alves Cunha Lima, 14 - Alexandre 
D'Aless~ndro, 15 - Ezequiel de Moraes Leme. Encerrada a emocionante peca 
oratória. a sr. Presidente propõs u m  minuto de silêncio em homenagem aos 
sócios falecidos, observado por todos. de pé. E foi encerrada a sessão. Para 
constar lavrou-se a presente ata. que lida e achada conforme, será devida- 
mente assinada. 

(aa.) Aureliano Leite. Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinicio Stein 
Campos. 
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AMARAL, Álvaro do  - A Fundaçáo de São Paulo - 43 
AMARAL. Álvaro do  - Consolidacáo da  obra Bandeirante - Alexandre de  

Gusmáo - 187 
BANDECCHI, Pedro Brasil - Capitães Generais, desde Antonio Albuquerque 

Coelho de Carvalho (1709) até  D. Luís de  Marcarenhas (1748) - 125 
BARRETO, A. Romano - Vilas Marítimas - 129 
BARROS, Fausto Ribeiro de - O Planalto Paulista no período colonial - 179 
CAMARGO, Molisenhor Paulo Florencio da  Silveira - Loco-Tenentes - 57 
DONATO, Hernâni - Paulistas nas  Guerras do Sul  - 153 
DRUMOND, Carlos - Os fndigenas de São Paulo quando da chegada de  

Cabra1 - 5 
ELLIS,  Myriam - Antônio Raposo Tavares - 91 
FERREIRA, Tito Livio - Joáo Ramalho e Antonio Rodrigues - 19 
FERREIRA, Tito Livio - Martim Afonso de Sousa, Caiubi e Piquirobi - 25 
FERREIRA, Ti to  Livio - D. Francisco de  Sousa - Governador do Estado 

do  Brasil, provincia Portuguesa Ultramarina - 75 
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