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A FUNDAÇAO DE SAO PAULO E A EXPANSAO 
GEOGRÁFICA NO BRASIL 

Alvaro do Amara1 

Para se estudar a história da "FUNDAÇAO DE SAO PAULO", 
vários são os métodos que poderemos usar, ou sejam, os diferen- 
tes aspectos pelos quais quisermos encarar os principais aconteci- 
mentas relativos & Missa celebrada no dia 25 de janeiro de 1554; 
- ocorridos antes, durante e após tão significativa cerimônia. 

Conforme o sistema tradicional da História, deveríamos estu- 
dar as datas dos principais acontecimentos, bem como as autori- 
dades que determinaram oficialmente a sua realização. 

E, neste caso. como o acontecimento vrincival foi exatamen- 
te a Missa referida, celebrada exatamente na inâuguraçao da T a -  
sa de São Paulo de Piratininga", pertencente & Sociedade de Jesus, 
estudaríamos os documentos originais dos Jesuitas, os quais fo- 
ram os celebrantes daquele ato litúrgico, bem como os constmto- 
res da Casa inaugurada. 

Entretanto, poderemos encarar aquele acontecimento, de ou- 
tro modo, ou seja, procurando primeiramente, esclarecer quais as 
pessoas que concorreram direta, ou indiretamente, para que ele se 
realizasse naquele local, e naquela data. 

E, ainda, poderemos dar maior ênfase ao estudo dos aconte- 
cimentos posteriores, e das pessoas que vieram a concorrer com 
os maiores e os mais bem sucedidos esforços para que aquela ce- 
rimônia viesse a se tomar, na realidade, o marco inicial e direto, 
sem a menor solução de continuidade. da construção, naquela re- 
gião, desta nossa cidade de São Paulo. 

Todavia, desejamos estudar principalmente as causas g b  
politicas e econômicas relativas & posição geográfica deste pla- 
nalto, ou seja, a cavaleiro da Serra do Mar, entre o litoral atlântico 
de Santos, São Vicente e Itanhahn, - e os campos que são as 
entradas naturais para as terras do sul do Brasil, seguindo-se 
pelos rios Tietê e Paraná e seus afluentes, até o rio da Prata, 
bem como pelos seus respectivos vales, - sendo portanto o local 
que mais aproxima o vale do rio da Prata ao litoral atlântico, ra- 
zão pela qual se tomou necessária a fundação de uma vila nesse 
planalto, e que veio a se transformar nesta cidade de São Paulo. 
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Este estudo abrangerá evidentemente tam%m as pessoas que 
praticaram os primeiros atos, que sucessivamente, vieram con- 
solidando a idéia da necessidade de se fundar uma vila, e, a se- 
guir, uma cidade, nesta região do território brasileiro. 

Em resumo, achamos que não pode pairar dúvida, a respeito 
de que foram as razões de ordem geográfica, ou seja, da localiza- 
ção deste planalto de Piratininga, - acrescidas das suas wnse  
quências diretas, de caráter econômico o político, - que forçaram 
mesmo, a FUNDAÇAO, tanto das primitivas povoações, aqui esta- 
belecidas, como a elevação das mesmas a categoria de VILAS, e 
finalmente, a passagem destas para a fundação da CIDADE de 
São Paulo, que veio a se transformar nesta metrópole. 

E, neste ponto, náo podemos deixar de referir a maravilhosa 
profecia do Pe. JOSÉ DE ANCHIETA, - no sentido de que a sua 
tão amada e pequenina vila de São Paulo de Piratininga, viria a 
ser a maior metrópole da metade meridional do continente ame- 
ricano, como foi mencionado pelo Governador Antonio Paes de 
Sande, - conforme se lê em documento existente na Biblioteca 
Nacional e publicado em seus Anais, volume 33. 

Em São Vicente, muito antes da chegada da expediçáo de 
Mar t i i  Afonso de Souza, alguns portugueses ali haviam residido, 
tais como Gonçalo da Costa, Henrique Montes, Melchior Rami- 
res, Francisco Chaves, Mestre Cosme, Antonio Rodrigues, Pero Ca- 
pico e outros. Confirmando essa existência de moradores na- 
quele pôrto, temos as referências escritas por navegantes e explo- 
radores que por ali passaram antes de 1532, como: Juan Dias De 
Solis, Rodrigo D'Acufia, Diego Garcia de Moguer, Sebastiáo Cabo- 
to, o cosmógrafo Alonso de Santa Cruz e outros. 

Mas, cronologicamente, o primeiro português do qual se tem * 
noticias certas, de que se estabeleceu como morador aqui em Pira- 
tininga, foi incontestavelmente João Ramalho que, como diz Afon- 
so Taunay, por volta de 1515 teria pisado terras brasileiras, e, 
anos antes de 1532, já era morador de serra acima, na região de 
Piratininga: "Dentre a meia-centena quiçá de portugueses aqui e 
acolá espalhados pelos rnilheiros de quilômetros de nossas costas, 
foi o ÚNICO QUE SE AFASTOU DA ORLA ATLANTICA. alcan- 
dorando-se logo nas grimpas da cordilh-?ira marítima, como PRE- 
CURSOR DO MOViMENTO DE DEVASSA E DE CONQUISTA DO 
IMENSO TERRITÓRIO OCIDENTAL. 

E acrescenta que, com outros portugueses, que vinham che- 
gando como degredados ou simples náufragos, e formando umas 
poucas dezenas, congregaram-se primeiramente nas cercanias de 
São Vicente, e posteriormente vieram para serra acima, nesta re- 
gião de Piratininga, - tornando-se ele portanto, o primeiro agen- 
te do êxito da colonização que aqui surgia. 
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Diz ainda Taunay que certamente mantiveram eles contac- 

tos com D. Manoel e com D. João 111, o que determinou as or- 
dens dadas a Martim Afonso de Souza, para fundar as duas pri- 
meiras vilas em tcdo o Brasil, a saber: São Vimnte e Piratininga. 

E, do fato de ser essa povoação a ÚNICA, EM TODO BRASIL, 
QUE FOI LOCALIZADA PARA DENTRO DA ORLA A T W I C A ,  
conclui-se que, realmente, deveriam existir sérias razões para que 
assim agisse João Ramalho, há tantos anos conhecedor da fero- 
cidade dos indígenas que habitavam aqueles sertões, e que se dei- 
xou aqui ficar tão isolado do litoral, que afinal era a única liga- 
ção que existia com o mundo civilizado, ou seja, com as terras de 
onde poderia receber algum auxílio para suas mínimas necessi- 
dades. - - .. - - . 

Essas razões, evidentemente, eram as de poder ficar na  
PORTA DE ENTRADA PARA OS SERTOES, DE ONDE NA0 SO- 
MENTE VINHAM OS ÍNDIOS CARIJóS, aue eram os melhores - 

silvícolas para serem escravizados, como também porque já haviam 
chegado notícias da descoberta naqueles sertões, de minas de ouro 
e de prata. 

Assim, o primeiro lugar situado no interior do Brasil, que 
despertou a atenção de portugueses para as grandes vantagens que 
certamente haveria, para ali se localizar uma povoação de co- 
lonos, foi este Planalto de Piratininga. 

As notícias a respeito de Piratininga, chegaram ao conheci- 
mento do rei de Portugal, D. João 111, ou por intermédio de J o á ~  
Ramalho, ou por outros portugueses que já haviam residido no 
porto de São Vicente, tais como Henrique Montes, sendo que este, 
muito sintomaticamente, regressou ao Brasil exatamente na ar- 
mada de Martim Afonso de Souza; ou Gonçalo da Costa que, es- 
tando em Sevilha em 1530, recusou o convite do rei de Portugal, 
para fazer parte daquela expedição, tendo mais tarde aceito a pro- 
posta do Imperador Carlos V, para vir na armada do Adelanta- 
do D. Alvar Nufies Cabeza de Vaca. 

Enfim, o certo 6 que, Martim Afonso de Souza, ao vir em 1530, 
comandando a primeira grande expedição exploradora e coloniza- 
dora do Brasil, já trazia de Portugal a incumbência de fundar as 
DUAS PRIMEIRAS VILAS, que aqui seriam governadas de acôr- 
do com a Legislação de Portugal, as quais seriam: uma, no lito- 
ral, e a outra, no sertão a dentro, - ambas no extremo sul; 
sendo a primeira, no pôrto de São Vicente e a outra neste pla- 
nalto de Piratininga 

Aliás, o "Diário de Navegação" de Pero Lopes de Souza men- 
ciona expressamente essas DUAS fundqões, a saber: 

"Aqui neste porto de Sam Vicente, varamos hua náo em ter- 
ra. A todos nos pareceu também esta terra, que o Capitam I" (ir- 
mão) "determinou de a povoar, e deu a todos os hômes terra para 
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fazerem fazendas: e fez Huma Villa na ilha de Sam Vicente E 
OUTRA 9 LEGUAS DENTRO PELO SERTAM, A BORDA D'HUM 
RIO QUE SE CHAMA PIRATININGA: e repartiu nestas 2 VILLAS 
E FEZ NELLAS OFICIAES: e p& tudo em boa ordem de justiça, 
de que a gente toda tomou muita consolaçám, com verem povoar 
villas e ter leis e sacrifícios, e celebrar matrimonios, e viverem em 
comunicaçam das artes e ser cada um senhor do seu; e vestir as 
enjurias particulares; e ter tcdolos outros bens da vida segura e 
conversável." 

Essa informação é corroborada por outra, logo a seguir: 
"E assentaram que o Capitão I devia de mandar as naus para 

Portugal e com a gente do mar e ficasse O CAPITAO I COM A 
MAIS GENTE EM SUAS DUAS VILAS QUB TINHA FUNDADO, 
até vir recado da gente que tinha mandado a descobrir pela ter- 
ra a dentro." 

Note-se aliás que os nosos maiores historiadores são concor- 
des em admitir a realidade dessa fundação da vila de Piratininga, 
como se pode ler nos trabalhos de: Vanihagen, Capistrano de 
Abreu, Afonso Taunay, Benedicto Calixto, Eugenio de Castro, Car- 
valho Franco, Sergio Buarque de Holanda, Jaime Cortesão e tan- 
tos outros. 

Todavia é incontestável que, ao passo que S b  Vicente tornou- 
-se realmente uma vila com todos os predicamentos legais, tendo 
Casa do Conselho, Cadeia, Igreja, tudo em pleno funcionamento 
com todas as autoridades nomeadas e realizando seus trabalhos 
peculiares, e com o pelourinho implantado como símbolo do govêr- 
no legal, - nenhuma demonstração oficial da vila de Piratinin- 
ga chegou a ser constatada por qualquer documento escrito, que 
tivesse chegado até nós. - 

Frei Gaspar da Madre de Deus, que certamente foi o grande 
cronista da história dos primeiros anos da Capitania de São Vi- 
cente, escreveu em suas "Memórias" as seguintes notícias sobre 
a fundação dessa vila de Piratininga: n." 116. 

"Não padece a menor dúvida, que houve a dita prohibiçáo, e 
também que para todos poderem ir ao campo, foi necesshria dis- 
pensa de quem tinha jurisdição igual a do prohibente. D. Anna 
Pimentel, como procuradora do Donatário seu marido, passou o se- 
guinte Alvara no ano de 1544": 

"D. Anna Pimentel, mulher de Martim Affonso de Souza, Ca- 
pitam Moor, e Governador da Povoaçam da Capitania de sam Vi- 
cente, Costa do Brazil, que ora por seu especial mandado, e provi- 
zam governo a dita Capitania, & c. Aos que este meu Alvara vi- 
rem, e o conhecimento pertencer, faço saber, que eu hei por bem, 
e me apraz, que todos os moradores da dita Capitania de S. Vi- 
cente possam hir, e mandar resgatar ao Campo, e a todas as ou- 
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tras couzas, e poreem mando, que no tempo que os Indios do &to 
Campo andam em sua santidade, nenhuma pessoa de qualquer 
qualidade que seja, p s s a  hir, nem mandar ao dito Campo, por 
ser informada, que he grande perigo para a dita terra hirem laa 
em tal tempo, e tirando em este tempo, todo outro mandaram, e 
hiram, com tanto que sempre tomem licença do Capitam, ou de 
quem o tal cargo tever; e nenhum Capitam ou Ouvidor lho não 
podera tolher, não sendo no tempo, que se diz em cima, e assim 
mando a todas as Justiças, que guardem este, e o façam guardar; 
porque assim o hei por bem. Feito em Lisboa a 11 de Fevereiro 
de 1544." 

E acrescenta: n." 156: 
"Sim, não residiáo portugueses no Campo de Piratininga, ex- 

ceto João Ramalho e sua família. Isto comprovão a licença con- 
cedida por D. Anna Pimentel, para poderem os moradores da Ca- 
pitania ir ao ta1 Campo, e também um termo da providência, 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 in- 
dios contrários. Se Martim Affonso tivera fundado a Villa de São 
Paulo seria desnecessária a referida permissão de sua Procurado- 
ra; em tal caso poderiáo entrar, e sahir quantos portugueses qui- 
zessem subir aos Campos de Piratininga, por não caber no juiw de 
pessoa alguma, que n'aquela paragem se havia de criar uma Villa 
inacessível aos compatrictas de seus moradores. O termo da 
providência diz assim: 

"Em os 9 do mez de setempo d'este presente anno de 1542.. . 
mandaram chamar alguns homens bons do povo, que foram 
achados na dita Villa, e com eles se practicou algumas couzas, e 
assentaram, que por razam d'esta Povoaçam ser melhor povoada, 
e ennobrecida, e em ella haver sempre gente; que nenhuma For- 
ça das que ora aqui estam na Villa, se leve foora d'ella, e todas as 
outras, que sam foora da dita Villa, as tragam para ella, e assim 
a de Joam Ramalho, que estaa no campo, por fim que todas as 
Força sejam aqui juntas, soomente a que estaa em Guaibe, que 
por razam do Engenho, que laa estaa lhes parece bem estar laa 
a Força; porque assim acordaram, e assentam, isto mandam apre- 
goar, que as que sam foora o notifiquem quem as tem, e sob pena 
de mil reis pela primeira vez as tragam do dia que lhes foor no- 
tificado, hum mez, e isto as Forças, que estiverem aqui a roda, e 
quanto aa Força do campo seraa do dia da notificaçam a dous 
mezes." 

Essa afirmativa de Frei Gaspar induziu muitos historiadores 
a dizerem que, de fato, seria incompreensível essa duplicidade de 
acão por parte das autoridades portuguesas, ou seja, ao mesmo 
tempo que criavam uma vila no sertão de Piratininga, proibiam 
a entrada na mesma. 
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Ainda quanto à objeção de não existirem quaisquer provas 
mais positivas da existência de tal vila de Piratininga - devemos 
lembrar que, da Santo André da Borda do Campo, não ficaram 
igualmente provas de qualquer espécie pelas quais se pudesse lo- 
calizá-la, nem mesmo com alguma aproximação. No entanto, não 
pode haver a menor dúvida sôbre sua existência, pois que temos 
até mesmo a coleção das Atas da sua Câmara, das quais aliás 
verifica-se que era cercada com altos muros fortificados. 

Além disso, deve-se compreender que João Ramhlho certamen- 
te não teria a menor boa vontade para aquela vila, fundada nas 
vizinhanças da sua Santo André da Borda do Campo certamen- 
te com grande contrariedade para ele. 

E, sendo Santo André uma povoaçáo mais antiga e certa- 
mente muito maior do que poderia ter sido a vila de Pira. 
tininga, é mais do que provável que esta, não somente não con- 
seguisse progredir, como ainda teria decaído rapidamente. 

Note-se ainda que, tendo Martim Afonso de Souza regressa- 
do a Portugal pouco depois de 4 de março de 1533, deixou como 
loco-tenente na capitania, Gonçalo Monteiro, bem como todas as 
demais autoridades residindo em São Vicente, onde foi instalada 
a Vila, séde de sua capitania, ao passo que Piratininga teria ficado 

. quase abandonada. 
Entretanto, estudando-se melhor essa questão, verifica-se que 

essas ordens do govérno da Capitania eram compreensíveis e até 
mesmo necessárias. Realmente, tratava-se da criação de um POS- 
TO AVANÇADO, ou de uma POVOAÇAO DE FRONTEIRA, onde, 
havendo necessidade da existência de tal vila para bem caracte- 
rizar o domínio de Portugal, ainda tornava possível a exis- 
tência de pessoas que poderiam se opôr a entrada ou invasão dos 
vizinhos, pertencentes a outra nação, que no caso w-ria a Espanha, 
ou, pelo menos, poderiam dar alarme de qualquer invasão tenta- 
da por parte desses estrangeiros. 

Igualmente, não convinha que fossem residir nessa povoaçáo 
estratégica, colonos menos avisados, ou aventureiros, que poderiam 
tentar entrar pelas terras vizinhas a dentro, provocando represá- 
lias e consequentes lutas armadas. 

Verificando-se assim que, efetivamente Martim Afonso de Sou- 
za fundou também a vila de Piratininga, além daqueda de São 
Vicente, (constituindo-se esta vila a "celula mater" da nossa na- 
cionalidade, como é denominada oficialmente), - vamos passar 
às razões que teriam levado D. João I11 a ter determinado tais me- 
didas de administração do Brasil até então quase totalmente aban- 
donado. Reaimente, o Brasil até 1514 ou 1516, esteve simples- 
mente arrendado a exploradores da extração da madeira do "pá0 
Brasil", como aconteceu com Fernão de Loronha. 
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Após essa data, passaram a vir ao Brasil algumas expedições 
de navegadores, tais como Estevam Fróis, D. Nuno Manuel, Cris- 
tovam Haro, os da Náo Bretoa e outros. 

Em 1516, D. Manuel resolveu iniciar a coloniwlção do Brasil, 
por intermédio de expedições que fundariam "Capitanias de ter- 
ra", ou seja, pontos de exploração de produtos naturais. Foi isso 
que aconteceu com a expedição comandada por Cristovam Jques,  
que aliás, numa das suas viagens ficou encarregado de facilitar 
o regresso de Pedro Capico, então designado como "capitão duma 
das capitanias do Brasil", como consta do respectivo documento, 
- datado de 1526, com 'eterminação já de D. João 111. 

Cristovam Jaques efetuou diversas viagens: em 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 tam- 
bém, de fiscalizar as costas do Brasil, ou as "capitanias do mar", 
aprisionando os navios de franceses ou de outros estrangeiros que 
vinham retirar a madeira de "pao-brasil", o que era considerado 
como contrabando, mesmo porque todo o Atlântico, nas costas do 
Brasil, era tido por Portugal como um "mar fechado". 

Aliás, esses aprezamentos dos navios franceses que vinham 
buscar produtos agrícolas extrativos do Brasil, eram recíprocos, 
pois que se calcula em mais de 300, o número de navios portugue- 
ses que nesse tempo foram aprezados pelos flibusteiros franceses, 
de livre iniciativa, ou os que se amparavam às denominadas "Car- 
tas de Marca", concedidas pelo rei da França, Francisco I. 

Até 1530, existiam ao longo da costa atlântica, oito núcleos 
de colonos, a saber: Pernambuco, Bahia de Todos os San- 
tos, Pórto Seguro, Rio de Janeiro, São Vicente, Cananéa, Pório 
de Patos, Santa Catarina, e finalmente, à esquerda do estuá- 
rio do Rio da Prata, de modo que se computava em mais ou me- 
nos 300, o número dos colonos portugueses que nas mesmas esta- 
vam fixados. 

Mas, o mais importante, certamente, seria o de S. Vicente, 
não só porque ali existia uma pequena fortaleza, como também 
um estaleiro para construção de bergantins, como nos dá notícia 
o conhecido Islário de Santa Cruz, e também porque era o mais 
antigo de todos. 

Realmente, logo após o descobrimento do Brasil, por Pedro 
Alvares Cabral, aquele porto passou a ser conhecido dos navegan- 
tes que percorriam o Atlântico, já tendo aquele nome, como se 
verifica de antigos mapas, tais como: 
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1502 - Mapa de Canério = Parto de San Vicenzo 
1503 - Mapa de Kuntsmann = Punta de San Vincentio 
1507 - Mapa de Waldssemuller = Portus de S. Vicento 
1508 - Mapa de Ruysch = Rio de S. Vicento 

além de figurar na maioria dos mapas posteriores. 
A causa desse assinalamento, era que aquele porto havia se 

tornado um verdadeiro mercado de escravos, que eram vendidos 
aos contrabandistas que ali ancoravam suas naus, além de que, 
eram negociados diversos produtos indígenas, tais como: 

carnes de animais de caça, além de porcos, galinhas, patos e 
aves silvestres; carne e peixe secos, farinhas de mandioca e de 
milho, mel, inhame, feijões, palmitos, frutas em geral, espe- 
cialmente laranjas e limões, e ainda cana-de-açúcar, ervas 
medicinais, e outras que produziam tintas, animais vivos, prin- 
cipalmente papagaios, araras, periquitos, e macaccls, e tam- 
bém, cestas, rêdes, esteiras, cordas e madeiras para carpinta- 
ria e paus para fazer fogo, etc. 

Mas, para São Vicente haver se tomado um pôrto de impor- 
tância, desde os primeiros anos após o descobrimento do Brasil, as 
principais razões foram: a sua localização, praticamente a meio- 
caminho do imenso litoral atlântico; a obra muito segura do seu 
pôrto, que por isso mesmo não era sujeito aos vendavais que eram 
tão perigosos para as naus a vela; os indígenas que habitavam as 
suas terras, que eram sabidamente dos mais mansos e até acolhe- 
dores; as terras que já tinham algumas culturas de frutas e ali- 
mentos em geral; a grande quantidade existente de peixes e 
ostras; e principalmente porque existiam indígenas para serem 
vendidos como escravos, e que eram levados at8 lá por pessoas 
que iam "caçar" os carijós ou guaranis, habitantes dos sertões do 
Paraguai, por serem silvícolas que se sujeitavam a trabalhar para 
os seus donos. E, o mais curioso desse comércio é que era feito 
através de um caminho que já existia para aqueles sertões do sul. 

O Pe. Louzano, um dos numerosos castelhanos que se ocupa- 
ram no estudo desse Caminho, mencionam que tinha ele o nome 
de "Peabirú", de Paydeumé" ou de "São Tomé", entre os castelha- 
nos e os Guaranis, acrescenta que o havia percorrido, "e1 gloriosis- 
simo Aposto1 por más de 200 léguas, desde la capitania de S. Vi- 
cente en e1 Brasil". 

12 muito curiosa a descrição feita por ele: 
". . . tiene ocho palmos de ancho, en cuyo espácio no10 nasce 

una yerba muy menuda que le distingue de toda la demás de 10s 
lados, que por la fertilidad cresce a media vara y aunque agos- 
tado la paja, se quemem 10s campos, nunca la yerba de1 dicho 
camifío se eleva más, en reverencia sin duda de las sagradas plan- 
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tas que la rollaram y para testimonio de las fatigas que en tierras 
tales padeceria e1 apóUtol primero de America." 

Explicando a proibição do governo de Portugal para ser usado 
esse caminho pelos moradores da capitania de S. Vicente, escre- 
veu: 

". . . há a respeito uma explicação talvez aceitável, na já ci- 
tada relação que Martin de Ome endereçou ao Conselho de S. Ma- 
gestade, en Valladolid." 

Refere que um espião espanhol trouxera umas amostras de 
um metal que chegara a S. Vicente procedente do Paraguai. "Fei- 
tos os ensaios, verificaram tratar-se de prata e de muito boa mina". 

Esclarece, que foi por isso mesmo que os portugueses resol- 
veram proibir as comunicações com o Paraguai, para m i m  pode- 
rem depois explorar tais minas, denominadas do Piquerí, situa- 
das na regi% do Acaí, somente por intermédio de pessoas que 
fossem escolhidas e autorizadas previamente pelo rei de Portugal. 

Sôbre esse Caminho do Paraguai a Santo André da Borda do 
Campo, vamos referir um interessante trabalho do historiador Gen- 
til de Assis Moura, publicado na  "Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo", no qual, depois de fazer cuidadosas 
pesquisas, apresenta a seguinte descrição do seu itinerário: (Vol. 
XiII. w. 1801. 

- A -  

"Tentemos agora, rectificando e reunindo os pontos des- 
critos e esparsos que tentamos identificar, reconstituir o itiiera- 
rio seguido por Schmidel. 

"Partindo de Assunção, desceu o Paraguay e subiu o Paraná 
até a barra do Iguassú; dahi seguiu pela margem direita até a al- 
tura do rio Cotegipe; em seguida atravessou os rios Piquery, Canta 
e outros afluentes desses rios; transpôs a serra da Esperança, pas- 
sou pelas cabeceiras do Corumbay, e foi cruzar o Ivahy nas 
proximidades de Therezina. Depois, em rumo Sudoeste foi passar 
nas cabeceiras do Tibagy, onde deixou o caminho para Santa Ca- 
tanna, pelo qual subiu Cabeça de Vaca. Aí, tomando a esquer- 
da, pendeu para as matas do vale de Assunguy, passou pela Aldeia 
dos Bilreiros e de Carieseba, onde logo adeante encontrou a encru- 
zilhada do caminho que descia para Cananéa. 

"Prosseguindo, porém, sempre à esquerda, deixou o Vale de 
Assunguy, e foi sahir nos Campos de Faxina, Capáo Bonito e Its- 
petininga, pelos quais seguiu até as proximidades de São Miguel 
Archanjo, deixando outra encmzilhada que servia para ligar Ca- 
nanéa à região de Piratininga. 

"Desse ponto, passando pelos campos de Sarapuhy, e de So- 
rocaba, foi sair em Biasaie, mais tarde Maniçoba, ou Japyuba e 
hoje Itu,donde procumu o rio Tietê por cujas margens seguiu até 
as proximidades do rio Jurubatuba. Descansou tres dias na Aldêa 
desse nome até que finalmente chegou a Santo André". 
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Também o Cônego João Gay, na sua "História da República 
Jesuítica do Paraguaiy", faz uma interessante descrição da via- 
gem do Comandante Pero Lobo, da armada de Martim Afonso, 
juntamente com o misterioso Francisco Chaves, escrevendo: 

"Sem embargo tanto a notícia desta primeira viagem de Ca- 
boto ao interior das terras do Rio da Prata, pelo curso dos rios, 
e dos descobrimentos feitos naquele país, como o receio de que 03 
portugueses do Brasil fossem nellas se estabelecer, fêz que el-rei 
de Espanha enviasse em 1534 a esta parte da América a colônia 
mais numerosa que se tivesse formado até essa época, cujo man- 
do foi confiado a D. Pedro de Mendoza, rico fidalgo que se obri- 
gou a continuar a conquista a expensas suas, e que recebeu o tí- 
tulo de Governador ou Adelantado do novo pais." 

Constata-se assim, o receio mútuo, que sempre existiu entre 
os Portugueses e os Castelhanos com referência ki suas Colonias 
do Novo Mundo. 

Roberto Simonsen, em sua magistral "História Economica do 
Brasil", escreveu a respeito do assunto que estamos estudando: 

"Deduz-se das crônicas do tempo que foi principalmente devi- 
do às noticias que teve em Cananéa e São Vicente, da possibili- 
dade da existência de ricas minas de ouro, é que devemos a sua 
permanencia no último porto e o seu acesso ao planalto para fun- 
dar Piratininga enquanto esperava a volta da malograda expedi- 
ção que, de Cananéa, enviara ao sertão, sob o comando de Pedro 
Lobo, guiada pelo grande língua da terra, Francisco Chaves. 

"Parece ter sido, portanto, precipuamente ao objetivo mercan- 
til, de maiores lucros, a busca de metais preciosos, que ficamos de- 
vendo a preferência da escolha das terras paulistas para uma maior 
ocupação POI-tuguesa, pois, muito mais próximas de Portugal es- 
tavam as terras do Norte, de onde se tiravam os produtos da indús- 
tria extrativa que então interessavam os mercados europeus." 

Mas, são os estudos do Prof. Sergio Buarque de Holanda que 
maiores esclarecimentos nos trazem sobre essa questão do deno- 
minado "Caminho do Peabirú". Aliás, desde 1948, em seus Estu- 
dos sobre a "Expansão Paulista em fins do Século XVI e princípio 
do Século XVII", escreveu: 

"Que estas terras austrais prometiam fácil acoesso ao coraç83 
do continente e ao fabuloso Peru, eis o que se evidenciou já du- 
rante as antigas explorações litorâneas. 

"Não foi certamente por acaso que Martim Afonso, depois de 
correr toda a costa do Brasil, obteve nestas terras seu quinhão, 
quando se instituiram as Capitanias hereditárias. Ou que os je- 
suitas, comandados por Nóbrega, mostraram interesse particular 
por S. Vicente, caminho do Paraguai e do Peru". . . 

"A "Rela@o de Orue", que em outros trechos oferece alguns 
subsídios aos estudos das primitivas comunicaçóes por terra entre 
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São Vicente e o Paraguai é, por isso mesmo, de grande valor par& 
a História dos inícios da expansão paulista." 

"Na "Relação" trata-se, não somente da armada de Luis de 
Nele, que depois se perderia na costa Norte do Brasil, das preten- 
sões dos portugueses de São Vicente sobre a região do Rio Piquirí 
e a própria Assunção. Sáo Vicente tomara-se depois do Pôrto dos 
Patos e de Cananéa, um dos grandes centros de penetraçh do 
Continente." 

Sobre o tempo que duraria tal viagem de São Vicente ao Pa- 
raguai, diz Sergio Buarque: 

"A narração de Schimidel pode esclarecer este ponto. Tendo 
saído os viajantes de Assunção, em fins de dezembro de 1552, che- 
garam a São Vicente em junho de 1553, - pouco mais de cinco 
meses portanto." 

Jaime Cortesão em sua obra: "História do Brasil nos velhos 
Mapas", estudando as expedições de Aleixo Garcia e Antonio Ro- 
drigues nas suas relações com o mapa de Bartolomeu Velho, escla- 
rece amplamente os principais fatos ligados às aliás aqui já men- 
cionadas expedições de: Aleixo Garcia (1523); Sebastião Caboto 
(1527); Pêro Lobo (1531) ; Cabeça de Vaca (1543); Irala (1545); 
Ribero (1545); e a de Antonio Rodrigues, que depois se tornou je- 
suita, - ficando amplamente comprovadas as ligações terrestres 
entre o pôrto de São Vicente e o Paraguai, e daí às minas do Peru. 

Fica assim também provado que, ao enviar a grande expedi- 
ção colonizadora e exploradora das terras do Brasil, comandada 
por Martim Afonso de Souza, o Rei D. João I11 já sabia que: "o 
lugar da costa do Brasil, mais próximo da bacia do Prata, era 
precisamente S. Vicente". E, por isso, aquele monarca elaborou o 
plano de: "Fundar uma povoaçáo de serra acima e ligá-la com 
São Vicente por um sistema único de dois portos, um fluvial e 
outro marítimo, e transformá-los no grande empório, por onde se 
escoasse a riqueza do Paraguai " 

Mas, além desses desígnios de D. João 111, como expge com 
muita clareza Jaime Cortesão no seu livro: "A Fundação de São 
Paulo - A Capital geográfica do Brasil", tinha determinado tam- 
bém a Martim Afonso de Souza: " . . fixar, como fixou o termo a 
quo, por onde, na foz do Paraná, deveria passar a linha de Torde- 
silhas." "Pero Lopes sabia antecipadamente, pela combinação dos 
mapas com os informes dos exploradores que o haviam antecedido, 
como Cristovam Jaques e Eugenio Montes, o lugar onde havia de 
fixar os padrões." "Essa indicação devia pertencer ao Regimento 
Secreto do Capitão Irmão. Mas um termo a quo duma linha me- 
ridiana supunha outro. A construção tordesilhana do Brasil, em 
bases novas, mais amplas e ambiciosas, exigia uma operação du- 
pla: chantar os marcos que abrangessem na soberania portugue- 
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sa, quer o Prata quer o Amazonas. Tanto mais quanto no ânimo 
dos portugueses já pairava a crença mítica na  existência de uma 
unidade geográfica, limitada a oeste pelos rios, comunicáveis por 
uma lagoa central, conforme o conceito esboçado por Joáo Afon- 
so, nas "Voyages Aventureux". 

Em conclusão, temos, no dizer de Jaime Cortesão; 
"Mas o que importa mais que tudo são as coordenadas geo- 

gráficas do lugar onde Pero Lopes assentou os dois padrões das 
armas de el-rei nosso senhor." Combinando o mapa de Eugênio 
de Castro com o de Gaspar Viegas (outubro de 1534), resultado da 
expedição de Martim Afonso (o que se comprova tanto pela dats 
como pela nomenclatura então imposta) e fazendo traçar no se- 
zundo a linha de Tordesilhas velo lutzar em que assentaram os 
;ames, verifica-se que OS POR;PUGUESES PRETENDIAM AQUE- 
LA DATA ABRANGÈR NO HEMISFERIO DA SOBERANIA POR- 
T[lGTTESA TODO O VALE DO PRATA. INCLUINDO. POR CON- 
- v - -  - O para&, um de cujos afluentes nasce a dois passos de São 

Vicente; e o seu grande braço o Paraguai, - o fabuloso rio dos 
fabulosos tesouros de ouro e prata." 

"&te é o mais importante dos atos da expedição marítima de 
Martim Afonso, que explicam a fundação de São Paulo." 

Vamos agora mostrar o revigoramento desse programa, ini- 
ciado por Martim Afonso, que foi seguido pelo 1." Governador Ge- 
ral, Tomé de Sousa. 

Realmente, quando ele recebeu pedido do Pe. Manoel da Nó- 
brega para entrar pelo sertão de Piratininga a dentro, até as ter- 
ras do Paraguai, resolveu impedí-10, por diversas razões. 

Aliás, neste ponto entramos também na parte deste estudo 
para provar que o Pe. Manoel da Nóbrega também sabia, não só 
que Martim Afonso havia fundado a vila de Piratininga, em 1532, 
como também quais eram as razões que existiam para que se fi- 
zesse a entrada para os sertões do Paraguai, exatamente pelos Cam- 
pos de Piratininga. 

Realmente, é essa a verdade, como veremos. Vamos come- 
çar pelas provas de que o Pe. Nóbrega conhecia a fundação de 
Pimtininga por Martim Afonso: 

Em carta de fins de 1553, o Pe. Nóbrega escreveu para D. 
Joáo 111: 

"N." 3 - "E do mar dez leguas pouco mais ou menos, duas le- 
guas de uma povoação de João Ramalho, que se chama PIRATI- 
NIM, ONDE MARTIM AFONSO PRIMEIRO POVOOU ajunts- 
mos todos os que Nosso Senhor quer trazer à sua Igreja.. ." 

Fica assim provado que O Pe. Nóbrega teve notícias absoluta- 
mente certas de que Martim Afonso de fato fundara Piratininga. 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GECJGRAFICO DE S. PAULO 17 

Isso mesmo é confirmado por Nóbrega tambim na carta qua- 
drimestre, de maio a setembro de 1554, escrita pelo Pe. José de 
Anchieta: 

"Outro" (indio) "que fora há muito feito cristão pelos por- 
tugueses que habitaram outrora esta vila. . ." Note-se que o pró- 
prio Pe. Serafim Leite em seus comentários, escreveu: "Alusão à 
Vila de Piratininga fundada por Martim Afonso de Souza". 

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

N." 7: ". . . ao nosso Padre" (Manoel da Nóbrega) "pareceu 
melhor no Senhor mudarmo-nos para esta povoação de indios, 
que se chama PIRATININGA. Isto por muitas razões, . . . e es- 
pecialmente porque se abriu aqui a entrada para inumeras na- 
ções, sujeitas ao jugo d a  razão". 

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

". . . aquela Casa de Piratininga . . . . . . . . . . : ali FOI A PRI- 
MEIRA POVOAÇAO DE CRISTAOS QUE NESTA TERRA HOU- 
VE EM TEMPO DE MARTIM AFONSO DE SOUZA, e vieram-se 3 
viver ao mar por razão dos navios, de que agora todos se arrepen- 
dem, e todavia a alguns deixaram lá para ir viver". 

Com essas Cartas dos dois grandes Jesuitas, os Padres Ma- 
nuel da Nóbrega e José de Anchieta, fica fóra de dúvida que eles 
de fato foram informados, que Martim Afonso de fato fundara 
uma povoação com esse nome, naquelas mesmas terras onde os 
Jesuitas celebraram a Missa de 25 de janeiro de 1554, para solr- 
nizar a fundação da sua Casa de São Paulo de Piratininga. 

Mas, regressemos porém, ao ponto em que tratavamos da fun- 
dação da vila oficial de Santo André da Borda do Campo, situa- 
da também nestes campos de Piratininga, e que existia desde mui- 
tos anos antes da vinda de Martim Afonso, tendo sido iniciada 
sua povoação por João Ramalho. 

Quem relata oficialmente a fundação dessa Vila, alias efeti- 
vada por ele mesmo, é o próprio 1." Governador Geral, Tomé de 
Sousa, em carta a D. João 111, de 1." de junho de 1553: 

". . . segundo V. A. verá por este debuxo e hordeney outra 
Vila no começo do Campo desta Vila de São Vicente de morado- 
res que estavam espalhados por ele e os fiz cercar, e ajuntar para 
se poderem aproveitar todas as povoações deste Campo, e se cha- 
ma a Vila de SANTO ANDRE, porque onde a situei estava uma 
Ermida deste Apóstolo e fiz Capitão dela a João Ramalho, natu- 
ral do Termo de Coimbra, que Martim Afonso j<í achou nesta ter- 
ra quando cá veio. . ." 

". . . foi-se agora descobrindo pouco a pouco que esta povoa- 
ção que se chama cidade de Assunção está muito perto de São 
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Vicente, e não devem de passar de cem léguas, porque pela altu 
ra" (cosmográfica) se vê logo claramente." 

Parece-nos a todos que esta povoação está na demarcação de 
V. A. e se Castela isto negar, mal pode provar que é Moluco seu, 
e se estas palavras podem provar a V. A. de mao perito e pior 
cosmógrafo, terá V. A. muita razão, porque eu náo sei de nada 
disto, se não desejar que todo o mundo fosse de V. A. e de seus 
herdeiros, achei que os de São Vicente se comunicavam muito 
com os castelhanos, e tanto que na alfandega de V. A. rendeu este 
ano passado, cem cruzados de direitos de coisas que os castelha 
nos trazem a vender. E por ser com esta gente que parece que 
por castelhanos não se pode V. A. desapegar deles em nenhuma 
parte, ordenei com grandes penas que este caminho se EVITAS- 
SE, até o fazer saber a V. A. e por nisto grandes guardas, e foi a 
causa por onde folguei de fazer as povoações que tenho dito, no 
caminho de São Vicente, DE MANEIRA QUE ME PARECE QUE 
O CAMINHO ESTARA VEDADO, acuda V. A. com muita brevi- 
dade a mandar o que nisto há por seu serviço, e em todo modo 
responda V. A. a este capitulo, que em coisas tão novas náo me 
sei determinar, porque a intenção dos castelhanos era irem-se 
por terra para a sua povoação". 

"Os Irmãos da Companhia de Jesus fazem nesta terra muito 
serviço a Deus, por muitas vias, como por vezes tenho escrito H. 
V. A. . . . Tem eles grande favor de IREM PELA TERRA A DEN- 
TRO A FAZER CASAS NO SERTAO ENTRE O GENTIO, e l h a  
prohibi de maneira e com as palavras com que devem defender 
as taes obras, dizendo-lhes que assim como se for V. A. alargando, 
se vão eles também, e se quiserem entrar pela terra a dentro, que 
o façam dois e tres com seus linguas a pregarem ao gentio. Mas 
irem a fazer casas entre eles, me não parece bem por agora se 
não em nossa companhia. 

"Sinto eu muito e de maneira que o tomem por martírio que 
eu lhes desse. V. A. acuda a isto logo, porque não queria ter com 
homens tão virtuosos e tão meus amigos, diferenças de pareceres, 
porque sempre tenho o meu por pior, 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 algumas partes mandei-as tirar e deitar no mar, e 
$r as de V. A. . . ." 

Ora, com estas medidas tomadas por Tomé de Sousa, repe- 
tia-se exatamente tudo quanto fizera Martim Afonso, vinte e um 
anos antes: FUNDAVA-SE UMA VILA NO CAMPO DE PIRATI- 
NINGA, - EXATAMENTE PARA IMPEDIR A ENTRADA DE- 
SORDENADA DE PORTUGUESES PARA AS TERRAS DO SUL, 
t, ao mesmo temw. CRIAVA-SE UM POSTO DE DEFESA. ou. ao 
menos, de PREVÊNÇAO, DE AVISO, CONTRA POSS~VÉIS ÁR- 
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REMETIDAS DOS CASTELHANOS QUE, TODOS SABIAM, DESE-- 
JAVAM TER UMA SAIDA PARA O MAR, EXATAMENTE NA AL- 
TURA DO P6RTO DE SAO VICENTE. 

Além disso, nessa ocasião, havia ainda a necessidade de impe- 
air que o Pe. Manoel da Nóbrega realizasse o que estava desejando 
fazer desde que chegara em Sáo Vicente, ou seja, seguir com seus 
Jesuítas para os Campos dos Carijós, nos sertões do Paraguai. 

Realmente, tendo se desentendido com o 1." Bispo do Brasil, D. 
Pedro Fernandes Sardinha, que com seus Padres seculares passa- 
ra até mesmo a perseguir os Jesuitas, veio ele para São Vicente. 

E, aqui, logo começou a receber inúmeras noticias, tanto por- 
intermédio do benemérito Pe. Leonardo Nunes que aqui em São 
Viente chegara anos antes, como pelo Irmáo Antonio Rodrigues 
que, como já dissemos, fizera parte de expediçóes de castelhanos, 
tendo estado em Buenos Aires e Assunção, e que náo se cansava 
de contar ao Pe. Nóbrega que os indígenas habitantes das terras do 
Paraguai, tornavam-se verdadeiros cristãos quando eram catequi. 
zados, o que não acontecia com os nossos, que muitas vezes regres- 
savam ao primitivo barbarismo. Além disso, ambos transmitiam 
as notícias da existência das minas de ouro e prata nas terras do 
Paraguai e do Peru, o que portanto tornava necessário que os por- 
tugueses fossem tomar posse das mesmas. 

O Pe. Manuel da Nóbrega que era sabidamente, além de um 
perfeito e admirável Jesuita, também um verdadeiro Político, Ad- 
ministrador e Diplomata, de grande envergadura, - ficou muitis- 
simo entusiasmado e com o firme propásito de seguir para aquelas 
terras. 

Realmente, é isso mesmo que se lê seguidamente em suas car- 
tas, dirigidas aos seus chefes da Companhia, e até mesmo aos go- 
vernadores portugueses, como se verá a seguir. 

Inicialmente, devemos verificar quais foram as primeiras no- 
tícias e informações que Nóbrega recebeu sobre esse assunto, e que 
vieram por intermédio de alguns Jesuitas, a saber: 

O Pe. Leonardo Nunes em carta de 29 de junho de 1552, 
lhe dizia que havia falado com castelhanos em São Vicente, que 
haviam chegado do Paraguai e do Peru, e que disseram "mil bens 
daqueles gentios que sáo os Carijós, que tinham as melhores dis- 
posições para se tornarem cristãos. Primeiramente já são batisa- 
dos cerca de 20.000, e vivem castamente, e guardando os domingos 
e festas. . ." 

TamMm o então 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 disse 
que havia falado com Nóbrega que enviasse para o Paraguai al- 
guns Jesuitas, porque ali havia gentios que não comem carne hu- 
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mana, eram muito piedosos e muito aparelhados para receberem 
a nossa Santa Fé. 

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

"3 - E aparelho-me com alguns para assentar daqui a 100 
léguas, onde mais conveniente fór, e mais fruto esperaremos. Toda 
essa gentilidade se queixa já de nós outros por tardarmos tanto, e 
temo ainda se queixem melhor a Nosso Senhor, dizendo: "nemo nos 
conduxit". Levamos uma tenda de ferreiro e todos os meios com 
que melhor os podemos atrair". 

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

- 

E o oróorio Pe. Nóbreaa. em 10 de marco de 1553, escreveu ao * ~ - - _ - ~ - .  ~ ~ 

Pe. Simão Rodrigues, comunicando-lhe também que "estavam pres- 
tes para entrar para a gentilidade "quando" veio a notícia do Go- 
vernador "dizendo-lhe que os jesuitas tinham obrigação para com 
D. João 111, que era tãa virtuoso, e que lhe impediu a entrada, 
porque temia que muitas pessoas também entrassem para o sertão 
chegando a despovoar esta Capitania. 

Assim, o Pe. Nóbrega estava decidido ou a ir para o Paraguai 
ou a voltar para a Bahia. Nada resolvera quanto à Piratininga . . . 

Não tendo regressado à Bahia, em 15 de junho seguinte, o Pe. 
Nóbrega escreveu ao Pe. Luiz Gonçalves da Câmara, comunican- 
do-lhe que em S. Vicente haviam se reunido os quatro Padres que 
ali se achavam: além de Nóbrega, mais Leonardo Nunes, Manuel 
de Paiva e Francisco Pires e depois de muitas rezas e mortifica- 
ções, determinaram-se que deviam "entrar pela terra a dentro". 

Vamos deixar bem claro que essa "terra a dentro" absoluta- 
mente não era a vizinha Piratininga, porque prossegHe ele: "As- 
sentamos ir CEM LM;UAS DAQUI a fazer uma Casa, nela reco- 
lher os filhos dos gentios e fazer AJUNTAR MUITOS INDIOS NU- 
MA GRANDE CIDADE. . . " 

Ora, CEM LÉGUAS são SEISCENTOS QUILOMETROS, o que 
de modo algum é a distância entre S. Vicente e Piratininga. . . que 
não passa de DOZE (12) LgGUAS.. . 

Aliás, nessa mesma carta, 8 8, escreve Nóbnega: 
"En e1 Campo de aqui doze Eegoas, se quierem ayuntar tres po- 

blaciones en una para mejor aprender la doctrina christiana, ;r 
muestran grande f,ervor y desseo de aprender y de les predicar. Con 
ELLOS GASTAREMOS EL TIEMPO HASTA VENIR EL HERMA- 
NO CORREA DE LA BAYA PARA ENTRARMOS". 

Dêsse período verificam-se duas coisas muito importante: 
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1.") - nesse ponto Nóbrega refere-se expressamente ao CAM- 
PO que estava situado a uma distância d$ DOZE LÉGUAS, e que 
aliás o Pe. Serafim Leite comenta: que era o CAMPO DE PIRATI- 
NINGA, - ficando portanto definitivamente acertado que, quandg 
ele se refere ao sertão situado a 100 léguas, era o do Paraguay, a 
jamais o de Piratininga . . . 

2.") - Nóbrega esclarece também positivamente, que, nessa 
ocasião, ou x ja ,  15 de junho, dizia expressamente que ficaria 
PASSANDO O TEMPO COM OS INDIOS DAQUELAS TRES AL- 
DEIAS, 
- "até a vinda do Irmão Pero Corrêa, da Bahia, para EN- 

TRARMOS". 
Permanecia portanto nas terras de Piratininga, que ele con- 

siderava como a verdadeira PORTA DO SERTAO, como diversas 
vezes escreveu: 

Na carta de fevereiro de 1553, ao Pe. Superior Simão Rodri- 
gues, disse: 

"Desta Capitania se deve haver más fundamiento que de nin- 
Euna, porquanto, por esta gentilidad NOS PODEREMOS EXTEN- 
DER POR LA TERRA ADENTRO, Y POR ESSO,. . ." 

E. na carta de 15 de junho de 1553, ao Pe. Superior Luiz Gon- 

E, também na carta dirigida a D. João 111, onde escreveu: 
6 1." - " . . . somente lhe darei conta desta CAPITANIA DE 

SAO~VICENTE, onde a maior parte da Companhia residimos, . . . 
e H,% POR AQUI A PORTA E O CAMINHO MAIS CERTO E SEGU- 
RO PARA ENTRAR NAS GERACOIS DO SERTAO. DE QUE TE- - 
MOS BOA8 INFORMAÇOES. 

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

Ora, com essa mudança de Governador certamente o Pe. NÓ- 
brega teria ficado com alguma esperança que o novo, possivel- 
mente, mudaria de opinião a respeito da entrada dos jesuitas para 
o Paraguai, e concordaria com o seu plano. 

Alem disso, o Pe. Nóbrega certamente não ficou satisfeito com 
a nomeação de João Ramalho para Alcaide Mór e Governador da 
Vila de Santo André da Borda do Campo, que Tom6 de Sousa ele- 
vou a categoria de Vila. 

Por tudo isso, e ainda porque estavam para chegar os Padres 
que ele pedira que lhe fossem enviados da Bahia, - tudo isso fez 
com que o Pe. Nóbrega, - resolvesse construir aqui em Piratinin- 
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ga uma pequenina cabana, com 9 por 14 passos, coberta de sapé, 
para nela ficarem todos os Jesuitas que para aqui viessem, - a fim 
de aguardar a autorização para entrar para o Paraguai. 

Realmente, não se pode compreender porque o Pe. Nóbrega 
mandaria construir aquela MfSERA CABANA, pequeniníssima, 
apesar de que tudo nela era gratuito: desde o terreno, até os ma- 
teriais, que eram exclusivamente páos de árvores, terra socada ? 
sapé, e onde também os trabalhadores que a construiram foram 
fornecidos pelo Chefe indígena Tibiriçá. E, note-se, essa pequeni- 
na cabana deveria ser ao mesmo tempo, usada como: ESCOLA, 
IGREJA, DORMITORIO, REFEITORIO, HOSPITAL, E FARMA- 
CIA, - tudo enfim, e para abrigar mais ou enos 12 a 14 
jesuitas. 

Ora, a única explicação era a de que o Pe. Nóbrega desejava 
mesmo que fosse impossível permanecer aqui em Piratininga, e 
viesse a autorização para entrarem pelo sertão a s  o tão almeja- 
do Paraguai. 

Jamais poderão dizer que estamos fazendo suposições gratuí- 
tas. 

A verdade é que o Pe. Nóbrega imediatamente após a Missa de 
25 de janeiro de 1554, continuou a solicitar a licença para a "en- 
trada", como vemos das suas cartas: 

A 25 de março de 1555 ao Pe. Inácio de 
"- Desta capitania de São Vicente a ciento y cinquenta le- 

guas poco mas o menos está edificada una cidade de castellanos 
llamada Paraguai, 10s quales tienen sujusgado cien leguas a la re- 
dondo mucho numero de gentiles. . . Este es e1 más maduro fruto 
para se recoger que ay agora en estas partes.. . Yo sol importu- 
imdo cada dia assy de 10s espanholes por cartas que me mandan, 
como de 10s mesmos indios que vienen de muy lexos con grandes 
peligros a buscarnos". 

"Eswero ror e1 Pe. Luiz da Grãa v con su conseio me determi- 
naré, Y-CREO QUE SE VAN ORDENANDO COSAS QUE SERA 
ALLA MI IDA NECESSARIA. . . " 

. . . "Y W I  es necessario y mui conveniente HAZERSE UNA 
GRANDE CASA." 

Entretanto, a esperança que o Pe. Nóbrega poderia ter tido de 
que o novo Governador Geral alterasse a sua posição relativa à en- 
trada dos jesuitas para o sertão do Paraguai, se esvaiu totalmente, 
quando Duarte da Costa expediu o seu denominada "Regimento", 
a que alude Afonso de Taunay, em seu citado livro "João Rama- 
lho e Santo André da Borda do Campo." 

"REGIMENTO DO SR. GOVERNADOR D. DUARTE DA COS- 
TA:. . . "REGIMENTO QUE HA de ter o capitão BRAS CUBAS 
para a gente que houver de entrar pelo campo:. . . $ 1." - não 
consentireis que nenhum portugues, nem castelhano vão pelo carn- 
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po para o Paraguai, nem para outra alguma povoação dos caste- 
lhanos e se for o caso que algum castelhano venha por terra 
rialgumas das suas povoações a esta capitania vós o fareis logo em- 
barcar no primeiro navio que dahi for para qualquer parte, ainda 
que seja para estas capitanias do Brasil. 5 2." - . . . . . . . . 5 5." - 
E quanto aos Padres de Jesus entrarem no campo eu lhe tenho 
dado licença, como por ela vereis que eles vos mostrarão, a qual 
copiareis em todo, e o que fôr fora da dita licença que vos eles re- 
quererem, fareis vosso oficio. 

Entretanto, como se vê do citado Regimento, o Governador 
concedeu licença para os jesuitas permanecerem no Planalto de 
Piratininga, dentro do seu Colégio, podendo assim formar o Po- 
voado ao seu redor, com pessoas que viessem da Vila de Santo An- 
dr6 da Borda do Campo. 

Mas ele era homem para prosseguir na luta, e então 
com mais veemência, pelo que passou a escrever cartas aos seus 
Superiores comunicando-lhes que a Escola de São Paulo de Pira- 
tininga "e seus poucos povoadores, estavam se despovoando. E, no 
fim", "com uma vela na Mão", como se verá das seguintes cartas: 

Em agosto de 1557, ao Pe. Miguel Torres, na qual escreveu que 
o gentio do Brasil era de "huma maneira de gente de condições 
mais de feras bravas que de gente racional, "e que seria" muito 
bom ter a Companhia uma Casa no Paraguai, e que: (n." 12) 

"HA CAPITANIA DE S. VICENTE SE VAI POUCO A POUCO 
DESPOVOANDO", pela pouca conta e cuidado que e1 Rei e Mar- 
tim Afonso de Sousa tem, e se vão passando lá ao Paraguai pouco 
a wuco. E. considerar eu os muitos Irmãos aue há em São Vicentr 
e Ô pouco 'que se faz ahi, e parecer-me SERIA BOM TER A 
COMPANHIA LA UM NINHO ONDE SE RECOLHESSE QUANDO 
DE TODO S. VICENTE SE DESPOVOASSE. 

A Carta de 8 de maio de 1558, ao Pe. Miguel Torres, onde es- 
creveu: 

". . . sempre me disse o coração que devia mandar aos Cari- 
j6s, os quaes estão senhoreados e sujeitos dos castelhanos do Pa- 
raguai. . ." . . . e considerar eu os muitos Irmãos, que há em S. Vi- 
cente e o pouco que se faz ahi, parecia-me devia a Companhia ter 
!á alguma entrada donde se fosse, QUANDO DE TODO S. VICEN- 
TE DESPOVOASSE.. ." ". . . Nisto chegou o Pe. Luiz da Grã, ,> 
qual desejei muito que fosse mas porque o achei de opinião con- 
traria AQUIEVI CONSILIO EJUS e tive o meu espfrito por sus- 
peitoso". 

Verifica-se assim que o Pe. Nóbrega repetiu quasi as próprias 
palavras nas suas cartas ao mesmo Pe. Miguel Torres, de agosto 
e setembro de 1557 e de maio de 1558, naturalmente para forçar 
uma decisão favorável à ida ao Paraguai. Mas a oposição do Pe. 
Colateral impediu a concretizaçáo do sonho de Nóbrega. 
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Em 29 de julho de 1559, o Pe. N6brega escreveu uma longa 
carta ao antigo Governador Tomé de Sousa, relatando as agruras 
da vida no Brasil. (Carta 14, do I11 Vol.) . 

No último ítem, n." 56, pg. 104, escreveu sobre São Vicente, e 
aborrecidissimo narra que: " . . . DE MANEIRA QUE AQUELA CA- 
P1TANIA ESTA EM GRANDE PENDURA" . . . " . . .ESTOU M W  
ARREPENDIDO DE NA0 HAVER JA TIRADO MEUS IRMAOS 
DE LA, PORQUE, SEGUNDO PARECE M W  CLARO, ESTA 
AQUELA TERRA COM A CANDEIA NA MAO. . . " 

Verifica-se assim que N6brega nessa ocasião, ou seja, antes 
de haver sido fundada a VILA DE SAO PAULO, por Mem de 56, 
em 1560, achava que aquela terra estava praticamente morta, ou 
seja, COM A CANDEIA NA MAO. . ." E, o que é impressionante 6 
que repete que: ESTAVA MUITO ARREPENDIDO DE J A  NA0 HA- 
VER TIRADO OS SEUS COMPANHEIROS JESUITAS, DA MESMA. 

E, a seguir conta que: "H0 CAPITAO DO PARAGUAI SE MAN- 
DOU OFERECER POR VEZES, QUE SUJEITARIA OS TUPIS A 
SAO VICENTE. 

A vista de tudo quanto acabamos de expor, verifica-se que fo- 
ram os fatores géo-políticos e econômicos, decorrentes da posiçáo 
geográfica de Piratininga, situada a cavaleiro da Serra do Mar, e 
no curso do Rio Tietê, afluente da bacia do Rio da Prata, e que cor- 
re das proximidades do mar para o sertão ocidental, ligando estes 
Campos ao imenso sistema fluvial platino-amaz6nic0, e, do outro 
lado, com o litoral atlântico, ou seja com o pôrto de São Vicente, - 
que influiram decisivamente para que Martim Afonso de %usa 
tivesse vindo fundar, em 1532, as primeiras Vilas criadas pelo Qo- 
verno de Portugal, no Brasil. 

E, essas Vilas foram: a primeira, no parto de São Vicente, on- 
de realmente foi fundada e se desenvolveu a verdadeira "celula- 
mater" da nossa nacionalidade, como é chamada oficialmente aque- 
la cidade. E, a segunda, foi a Vila de Piratininga, aqui neste pla- 
nalto, a qual entretanto, após ter sido fundada, não prosperou c, 
pelo contrario, tendo ficado totalmente abandonada; tanto pelo 
aoverno de Portuaal. como oelo orv~rio Donatário das suas terras. 

& 

que era o mesmÕMartim Âfonso, veio a desaparecer, tendo sido 
absorvida pela povoação que aliás fora criada por João Ramalho 
desde muito tempo antes, e que foi elevada a categoria de Vila, pelo 
1." Governador Geral, Tomé de Sousa, no ano de 1553. 

Além disso, Martim Afonso de Sousa, com a fundação dessas 
àuas Vilas, pretendia se localizar no ponto das terras do Brasil onde 
havia as maiores dúvidas relativamente a linha do Meridiano das 
Tordesilhas. Realmente, os castelhanos chegavam a pretender que 
o ponto de extremo sul dessa linha, deveria ser o porto de Cana- 
néia, ou, quando muito, o porto de Patos, no atual Estado de San- 
ta Catarina. Ao passo que, os portugueses chegavam a localizá-lo 
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no vale do Rio da Prata, a dentro, razão pela qual, como lemos 
no Diario de Pero Lopes, foi este chantar marcos do Rei de Por- 
tugal, no Esteio dos Carandins. E, para fiscalizar exatamente essas 
terras, ainda de direitos tão duviclosos, D. J o k  I11 estava informa- 
do que o ponto mais próximo que se encontrava na posse dos por- 
tugueses, era exatamente o pôrto de São Vicente, e a sua guarda- 
avançada, o planalto de Piratininga. 

A criação dessa outra Vila aqui em Piratininga, realizada por 
Tomé de Sousa, conforme carta que enviou ao Rei D. João 111, tam- 
bém foi levada a efeito porque conhecia ele a importhncia da sua 
situação geográfica, estando a 100 léguas da cidade de Assunção, 
no Paraguai. Também sabia que estava havendo muita comunica- 
ção entre os castelhanos do Paraguai e o pôrto de Sáo Vicente, con- 
firmado pelos direitos que pagavam naquela alfândega. E, tam- 
b4m porque encontrou aqui em Piratininga a antiga povoação de 
Santo André, resolveu ajuntar todas as pessoas que ali moravam, 
nessa antiga povoação de João Ramalho, e que aliás fora encon- 
trado também por Martim Afonso, e a elevou a categoria de Vila, 
nomeando aquele velho povoador, como seu Capitão-Mór. 

Nessa mesma carta, Tomé de Sousa informava D. João 111, que 
resolvera impedir o Pe. Manoel da Nóbrega de entrar com os seus 
jesuitas até os sertões do Paraguai, não somente porque achava 
que eles deveriam continuar aqui no Brasil, como também por- 
que não era conveniente que se arriscassem a fazer tal entrada 
sem estarem acompanhados de uma expedição fortificada que os 
protegessem. 

Ora, o Pe. Nóbrega que, além de ser um grande jesuita, de- 
fensor dos indígenas contra os que pretendiam escravizh-10s e que 
foi o benemérito organizador de um ótimo sistema de catequese 
e de ensino dos habitantes destas terras do Brasil, - era tamMm 
um dos maiores Políticos e diplomatas portugueses daqueles tem- 
pos, - entusiasmou-se com a idéia de ir fundar Casas para os Je- 
suitas, e povoações naquelas terras do Paraguai, e passou a tra- 
balhar com o maior arder para conseguir autorização para fazer 
essa entrada. 

Entretanto, apesar de lutar tenazmente, desde 1553, quando 
chegou nesta Capitania de São Vicente, até 1561, ininter- 
ruptamente, não conseguiu 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, re- 
solveu permanecer aqui em Piratininga, que ele considerava como 
a PORTA PARA OS SERTOES DO PARAGUAI, aguardando que 
lhe viesse a licença que n8o se cansava de solicitar. E, para "pas- 
sar o tempo", como escreveu, resolveu ficar com os seus jesuitas 
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na Casa de São Paulo de Piratininga que foi inaugurada com c 
missa celebrada a 25 de janeiro de 1554. 

Portanto, a construção dessa Casa de São Paulo de Piratiiinga, 
incontestavelmente foi eeftuada como consequência do fato Nó- 
brega considerar este Planalto como o melhor ponto para a expan- 
são da conquista dos portugueses em direção ao sul do continente. 

Finalmente, desejamos lembrar que o Pe. José de Anchieta, por 
ser ainda um simples Irmão, não tendo portanto o uso das Ordens, 
não podia realizar a plenitude dos trabalhos de missionário, não 
podendo administrar os Sacramentos e nem siquer celebrar a; 
Santas Missas, aqui ficara no Colégio São Paulo, - como o seu 
primeiro Mestre Escola, professor de primeiras letras dos peque- 
nos filhos dos indígenas cujas tribos vieram se estabelecer junto 
so colégio, e também dos filhos dos colonos portugueses, morado- 
res na Vila de Santo André. 

Além disso, o Pe. Anchieta exercia outros beneméritos traba- 
lhos de educação e instrução de toda a mocidade e do povo em ge- 
ral, tanto dos indígenas, como dos colonos, - tomando-se o ver- 
dadeiro amigo e mestre de todos, - razão pela qual cada vez cres- 
cia mais a população da povoação aa redor do Colégio. 

Finalmente, em 1560, quando houve geral receio de ataques 
ferozes de indígenas contra todos os moradores das povoações de 
Piratininga, os próprios moradores de Santo AndrB solicitaram ao 
Governador, Mem de Sá a fundação da Vila de São Paulo de Pi- 
iatininga, e, consequentemente, a extinçáo da Vila de Santo An- 
dré, o que foi feito. 

E, assim, foi fundada a Vila de São Paulo de Piratininga, na- 
quela ocasião, - a qual foi progredindo ininterruptamente, dr 
modo que, em 1711, foi elevada a categoria de Cidade, ou seja, 
rsta mesma CIDADE DE SAO PAULO. 

E, é por isso mesmo, que se pode afirmar que: o verdadeiro 
FUNDADOR DE SAO PAULO, - foi o VENERAVEL Padre JOSe 
DE ANCHIETA, que foi quem, tendo recebido aquela pequenina 
CASA e COLIZGIO, em janeiro de 1554, conseguiu mantê-la, e in- 
cessantemente transformá-la continuamente em povoação maior, 
até que em 1560, ficou oficializada como a VILA DE SAO PAULO, 
ou seja, a única que não desapareceu, como as suas duas anteces- 
soras, que foram abandonadas pelos seus fundadores. 

E estava assim criado aquele núcleo dos PAULISTAS que com 
suas ENTRADAS e BANDEIRAS, vieram a se tornar os verdadei- 
ros artífices do crescimento das terras do Brasil, em mais de duas 
vezes a sua área primitiva, para o que conseguiram afastar o me- 
ridiano das Tordesilhas. E, na última fase do BANDEIRISMO 
PAULISTA foram os plantadores de cidades em todo o território 
nacional, com o que efetuaram a mais notavel obra de expan- 
são e de integração nacional. 



JOSE BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA 
Ruyter Demaris Boiteaux 

A caracterização de um estadista se faz pela grandeza de seus 
feitos em todos setores da vida humana, em especial, em sua 
atuação sócio-moral, que não se limita aos dias presentes, mas se 
projeta para o futuro, abrindo largos horizontes aos vindouros. I? 
o verdadeiro contemporâneo da posteridade. Antecipam-se às con- 
quistas dos hodiernos e vislumbram, apresentando soluções, as co- 
gitações futuras. 

Ouçam, pois, os atuais Ministros de Estado, auxiliares dire- 
tos do Chefe da Nação Brasileira, a voz táo esquecida no mundo 
oficial, em vista da exaltação exagerada da figura de D. Pedro 
I, do Patriarca da Independência - José Bonifácio de Andrada e 
Silva, sempre preocupado em construir uma grande pátria - o 
Brasil, baseado em sua suprema máxima: "A sã política é filha 
da moral e da razão". 

A inteligência aclara os princípios éticos, porém, estes devi- 
damente selecionados servem de base à conduta individual e às 
solicitaçóes coletivas e às iniciativas governamentais. 

O grito patriótico do Passado ecoa firme no Presente e ainda 
deverá repercutir no Futuro, consoante a grandiosidade do autor 
e o meio favorável onde se desenvolveu. 

Muitas das conclusóes e atos concretos de José Bonifácio cor- 
respondem às iniciativas dos ministérios atuais e dentre elas al- 
gumas se entrelaçam em razão do pouco desenvolvimento, no pas- 
sado, de certos setores administrativos, hoje, essencialmente téc- 
nicos, como sejam o transporte, as comunicações e o planeja- 
mento. 

A ausência de soluções aeronáuticas, é óbvia. A aviação era 
ãspiraçáo quase técnica. Os Montgalfier e o Padre Gusmáo ini- 
ciavam seu pioneirismo. Justifica-se, apesar da genialidade, a au- 
sência de previsão ou ação no ramo do Ministério da Aeronáuti- 
ca, com o perdão do Brigadeiro Araripe Macedo. 

Atentem, assim, para os desejos e realizações do grande An- 
drada, substituindo o mito oficial - D. Pedro I, por essa imensa 
e inconteste realidade histórico-social - José Bonifácio. 
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As suas palavras e empreendimentos, documentadamente 
comprovados se fazem necessários na organização da vida brasi- 
leira, enquadrados nos diferentes ministérios de nossa estrutum 
política: 

MINISTl2RIO DA AGRICULTURA - Prof. Cirne Lima: 
"Concorrerá muito para acostumar os índios B lavoura, que o Mis- 
sionário por todos os modos possíveis introduza o uso do arado e 
dos outros instrumentos rústicos europeus, para que deste modo 
lhes fiquem mais suaves os trabalhos da Agricultura, e se não jul- 
guem aviltados se igualados aos negros, puxados pela enxada. E 
talvez com o exemplo dos índios os Brancos das povoações vizinhas, 
ou que se foram estabelecer nas aldeias, os imitem e percam falsos 
pundonores". 

"Informar-se-á o Missionário dos meios com que deve contar 
para subsisténcia da sua Aldeia, ou seja em produtos da caça e 
pesca, ou em lavoura, para assim poder prevenir qualquer fome 
futura. Para isto é muito conveniente nos seus anos férteis 
uma reserva de farinha, milho, que se conservará em celeiro para 
os anos da escassez." 

"Igualmente convirá que as roças e lavouras, que se houve- 
rem de fazer anualmente, para que não falte o sustento aos mes- 
mos fndim, sejam em grandeza quase dobrada do que exige o seu 
sustento anual para que sempre haja um excesso que se guarde 
nos celeiros apontados." 

"Também será conveniente formar-se em cada Aldeia uma 
Caixa pia de economia, onde cada família entre com a pequena 
parte dos jornais ou ganhos que tiver, e este dinheiro ser4 posto 
a render ou no Banco da Província, ou nas máos de particulares 
honrados e abonados, debaixo de toda segurança." 

"Aos fndios bravos mais ativos que se vierem aldear se darão 
as ferramentas necessárias para lavoura, como enxadas, macha- 
dos, foices, e aos mansos, que tiverem disposições para artes e ofí- 
cios, os instrumentos precisos, cuidando que não levem descami- 
nho, antes se conservem em bom estado." 

"Nas Aldeias, procurará o Missionário não só fazer plantar 
gêneros comestíveis de primeira necessidade, mas igualmente os 
que podem servir ao Comércio, como o algodão, tabaco, mamona, 
e mandubi para azeite, caf6, linho e cânhamo para panos e cor- 
doaria, segundo o clima e natureza do terreno." 

"Igualmente animará a criação do gado vacum, cavalar, por- 
cos, carneiros e cabras que além de lhes ministrarem alimento 
mais abundante e nutritivo, podem com o andar do tempo ser 
vendidos para fora. Para o que se lhes dará o exemplo criando-os 
ele mesmo, e aproveitando todo o produto do dito gado.. ." 
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"Considerando quanto convem ao Brasil em geral, e a esta 
província em particular, que haja uma nova legislação sobre as 
chamadas sesmarias, que, sem aumentar a agricultura, como se 
pretendia, antes tem estreitado e dificultado a povoação progres- 
siva e unida, porquanto há sesmanas de 6,8 e mais léguas qua- 
dradas possuídas por homens sem cabedais e sem escravos, que 
não só as não cultivam, mas nem sequer as vendem e repartem 
por quem melhor as saiba aproveitar, originando-se daqui que as 
povoações do sertão se acham muito espalhadas e isoladas por 
causa dos imensos terrenos de permeio, que se não podem repar- 
tir e cultivar por serem sesmarias, seguindo-se também daqui vi- 
ver a gente do campo dispersa e como feras no meio de brenhas 
e matos, com sumo prejuízo da administração da justiça e da 
civilização do país, parece-nos por todas estas razões muito con- 
veniente que, seguindo-se o espírito da lei do Sr. D. Fernando 
sobre esta matéria, que serviu de fonte ao que está determinado 
na ordenação, liv. 4.", tit. 43, se legisle, pouco mais ou menos 
o seguinte: I) Que todas as terras que foram dadas por sesmaria 
e não se acharem cultivadas, entrem outra vez na massa dos bens 
nacionais, deixando somente aos donos das terras meia légua qua- 
drada quando muito, com a condição de começarem logo a culti- 
vá-las em tempo determinado que parecer justo. 11) Que os que 
têem feito suas as terras por mera posw e não por título legal, as 
hajam de perder, exceto o terreno que já tiverem cultivado, e 
mais 400 geiras acadêmicas para poderem extender a sua cultu- 
ra, determinando-se-lhes para isto tempo prefixo. 111) Que todas 
as terras que reverterem por este modo à nação e de todas as ou- 
tras que estiverem vagas, não se dêem mais sesmarias gratuitas 
senão nos poucos casos abaixo apontados; mas se vendam em por- 
ções ou lotes que nunca possam exceder a meia Iégua quadrada, 
avaliando-se segundo a natureza e bondade das terras a geira aca- 
dêmica de 400 braças quadradas de 60 réis para cima, e proce- 
dendo-se a demarcação legal. V) Em todas as vendas que se fize- 
rem e sesmarias que se derem se porá a condição que os donos e 
sesmeiros deixem para matos e arvoredos a sexta parte do terre- 
no, que nunca poderá ser derrubada e queimada sem que se fa- 
çam novas plantações de bosques para que nunca faltem as lenhas 
e madeiras necessárias. IV) Que de três em três léguas se deixe pr- 
10 menos uma Iégua intacta para se criarem novas vilas e povoa- 
ções, e quaisquer outros estabelecimentos de utilidade pública. VII) 
Enfim, que na medição e demarcação das terras vendidas, ou dadas 
ao longo de nos ou ribeiros que sirvam de aguadas, se devem 
atreitar as testadas ao longo dessas aguadas, acrescentando-se nos 
fundos, como pedirem as circunstâncias locais, para que todos, ou 
a maior parte dos novos colonos, possam gozar comodamente, quan- 
to possível for, da utilidade das ditas aguadas." 
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"Nas Aldeias, em cuja vizinhança houver animais ferozes ou 
formigas daninhas se estabelecerá um premio pecuniario para 
qualquer que matar um desses animais ferozes ou tirar um for- 
migueiro." 

"Demais, uma vez que acabe o péssimo método da lavoura 
de destruir matas e esterilizar terrenos em rápida progressão e se 
forem introduzindo os melhoramentos da cultura européia, de cer- 
to com poucos braços, a favor dos arados e outros instrumentos 
rústicos, a agricultura ganhará pés diariamente, as Fazendas se 
rão estáveis, e o terreno, quanto mais trabalhado, mais fértil fi- 
cará. A natureza próvida, e sabia em toda e qualquer parte do 
Globo dá os meios preciosos aos fins da sociedade civil, e nenhuni 
país necessita de braços extranhos e forçados para ser rico e cul- 
tivado." 

"Para provar a segunda tese, que a escravatura deve obstar à 
nossa indústria, basta lembrar, que os senhores que possuem es- 
cravos, vivem em grandíssima parte, na inércia, pois não se vêem 
precisados pela fome ou pobreza a aperfeiçoar sua indústria ou me- 
lhorar sua lavoura. De mais, continuando a escravatura a ser em- 
pregada exclusivamente na agricultura, e nas artes, ainda quan- 
do os estrangeiros pobres venham estabelecer-se no pais, em pouco 
tempo, como mostra a experiência, deixam de trabalhar na terra 
com seus próprios brwos e logo que podem ter dois ou tres escra- 
vos, entregam-se a vadiação e desleixo, pelos caprichos de um fal- 
so pundonor. As artes não se melhoram, as máquinas que poupam 
braços, pela abundância extrema de escravos nas povoações grari- 
des, sáo despresadas. Causa raiva, ou riso ver vinte escravos 
ocupados em transportar vinte sacos de açúcar, que podiam con- 
duzir uma ou duas carretas bem construídas com dois bois ou 
duas bestas muares." 

"A lavoura no Brasil, feita por escravos boçais e preguiçosos. 
não dá os lucros, com que homens ignorantes e fant8sticos se ilu- 
dem. Se calcularmos o custo atual da aquisiçáo do terreno, os 
capitais empregados nos escravos que devem cultivar, o valor dos 
instrumentos rurais com que cada um destes deve trabalhar, sus- 
tento e vestuário, moléstias reais e afetadas e seu curativo, as 
mortes numerosas, filhas do mau tratamento e da desesperação, 
as repetidas fugidas aos matos, a quilombos, claro fica que o lucro 
da lavoura deve ser mui pequeno no Brasil ainda apesar da prodi- 
giosa fertilidade de suas terras, como mostra a experiência. 

"Não são só estes males particulares que traz consigo a grande 
escravatura no Brasil, o Estado é ainda mais prejudicado. Se os 
senhores de terra não tivessem uma multidão demasiada de escra- 
vos, eles mesmos aproveitariam terras já abertas e livres de matos, 
que hoje jazem abandonadas como maninhas Nossas matas pre- 
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ciosas em madeira de construção civil e náutica não seriam des- 
truídas pelo machado assassino do negro e pelas chamas devasta- 
doras da ignorância. Os cumes de nossas serras, fonte perene de 
humidade e fertilidade para as terras baixas, e de circulação elé- 
trica, não estariam escalvados e tostados pelos ardentes estios do 
nosso clima. i?, pois evidente que se a agricultura se fizer com 
braços livres dos pequenos proprietários, ou por jornaleiros, por 
necessidade e interêsse serão aproveitadas essas terras, mormen- 
te nas vizinhanças das grandes povoações, onde se acha sempre 
um mercado certo, pronto e proveitoso, e deste modo se conserva- 
rão, como herança sagrada para nossa posteridade, as antigas 
matas virgens, que pela sua vastidão e frondosidade caracterizam 
o nosso belo País.' " 

"Nossas terras estão ermas e as poucas que temos roteado, 
são mal cultivadas, porque o são por braços indolentes e forçados; 
nossas numerosas minas por falta de trabalhadores ativos e ins- 
truídos, estão desconhecidas, ou mal aproveitadas; dai-lhe maior 
instrução e moralidade civil que já tem adquirido; nossas precio- 
sas matas vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado des- 
truidor da ignorancia e do egoismo; nossos montes e encostas vão- 
-se escalvando diariamente, e com o andar do tempo faltarão as 
chuvas fecundantes, que favorecerão a vegetação, e alimentem nos- 
sas fontes e rios, sem o que o nosso belo Brasil em menos de dois 
séculos ficará reduzido aos páramos e desertos da Líbia. Virá en- 
tão esse dia (dia terrível e fatal), em que a ultrajada natureza 
se ache vingada de tantos erros e crimes cometidos. 

MINIS!t%RIO DAS COMUNICAÇÕES - Cel. Higino Corsetti 
- "Eis aqui tendes, Senhores, o que me sugeria por ora o amor 
da Pátria, e o zelo de justiça e da piedade cristã. A vós compete 
corrigir, aumentar e aperfeiçoar o meu magro e desalinhado tra- 
balho; e a mim me bastará a consolação de haver excitado mais 
esta vez a vossa atenção sobre um assunto tão poderoso quanto 
necessário. O vastissimo Brasil, situado no clima mais ameno 
e temperado do Universo, dotado da maior fertilidade natural, ri- 
co d'e numerosas produções, próprias suas, e capaz de mil outras 
que facilmente se podem nele climatizar, sem os gelos da Europa 
e sem os ardores da Africa e da fndia, pode e deve ser civilizado 
cultivado sem fadigas demasiadas de uma vida inquieta e traba- 
lhada, e sem esforços alambicados das artes e comércios exclusi- 
vos da velha Europa. Dai-lhe que goze da liberdade civil, que 
já tem adquirido; dai-lhe maior instrução e moralidade, desvelai- 
-vos em aperfeiçoar a sua agricultura, em desempeçar e fomentar 
a sua indústria artística, em aumentar e melhorar suas estradas 
e a navegação de seus rios; empenhai-vos em acrescentar a sua 
povoação livre, destruindo de um golpe o peçonhento cancro que 
o roe, e que enfraquece a sua força militar, força tão necessária 
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nas atuais circunstâncias, que não pode tirar de um milhão de es- 
cravos, e mais, que desgraçadamente fazem hoje em dia um terço 
pelo menos da sua mesclada população; então ele será feliz e 
poderoso. A natureza fez tudo a nosso favor, porém pouco ou 
nada temos feito a favor da natureza." 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO - Cel. Jarbas Passarinho - 
"Cuidará quanto antes, que os rapazes índios que tiverem mos- 
trado mais talentos, e instrução nas escolas menores das Aldeias, 
venham frequentar as aulas de latim, e outras de ginásio de ciên- 
cias Úteis, que deve haver em cada Capital das Províncias, os quais 
serão sustentados como pensionários do Estado." 

"Dos que tiverem mais progressos nas aulas e tiverem mos- 
trado melhor comportamento, escolherá os maiorais e chefes mi- 
litares, não só para a Aldeias dos fndios, mas também com o an- 
dar do tempo para as povoações brasileiras, tendo-se muito em 
vista favorecer em iguais circunstâncias os de origem indiana para 
se acabarem de uma vez preocupações anti-sociais e injustas." 

"Não podendo haver.. . algum constitucional, que dure sem a 
maior instrução e moralidade do povo, para que se aumente e 
promova é de absoluta necessidade que, além de haver em todas 
as cidades, vilas e freguesias, consideráveis escolas de primeiras 
letras pelo método Lancaster, com bons catecismos para leitura 
e ensino dos meninos, de que temos excelentes modelos em língua 
alemã e inglesa, haja também em cada província do Brasil um 
ginásio ou colégio em que se ensinem as ciências úteis para que 
nunca faltem entre as classes mais abastadas homens, que não só 
sirvam os empregos, mas igualmente sejam capazes de espalhar 
pelo povo os conhecimentos que são indispensáveis para aumento, 
riqueza e prosperidade da nação, pois segundo diz Bentharn, as 
ciências são como as plantas, que tem crescimento em dois senti- 
dos, em superfície e em altura; e quanto âs mais úteis é melhor 
espalhá-las que adiantá-las. Assim nos parece necessário que cada 
província do reino do Brasil na capital tenha as seguintes cadei- 
ras: I - Uma de medicina teórica e prática. 11-De cirurgia 
e arte obstétrica. I11 -Outra de arte veterinária. IV - Uma de 
elementos de matemática. V - Outra de física e química. V I  - 
Outra de botânica e horticultura experimental." 

"Além destes colégios é de absoluta necessidade para o reino 
do Brasil que se crie desde já pelo menos uma universidade, que 
parece deverá constar das se~uintes faculdades: I-Faculdade 
filosófica, composta de três Colégios: 1 de ciências naturais; 
2.") de materniiticas uuras e a~licadas: 3.- i  de filosofia esueculati- 
va'e boas artes. I1 I De m&cina. 1'11 L De jurisprudê&ia. IV 
-De economia, fazenda e governo." 

Cada uma dessas faculdades terá as cadeiras necessárias para 
o completo ensino de todos os conhecimentos humanos. A teologia 
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pode ser ensinada nos seminários episcopais para que tenhamos 
clero douto e capaz, o qual absolutamente falta no Brasil. 

MINIS'l%RIO DO EXESRCITO - Gen. Orlando Geiuel - "Em 
tão arriscadas circunstâncias mostrei, senhores, que o estudo das 
letras não deponta as armas nem embotou um momento aquela 
valentia que sempre circulara em nossas veias, quer nascêssemos 
aquem ou além do Atlântico". 

"Querendo, S.A. Real, o Príncipe Regente promover e segurar 
a tranauilidade ~ública deste Reino Dor todos os meios aue ousam 
desconcertar quâisquer projetos dos que pretendam, descoberta ou 
solapadamente atentar contra a união e independência do Brasil 
apesar dos incontestáveis direitos que tem, de procurar por este 
único meio a felicidade e futura grandeza a que o chamam seus 
destinos: Manda o mesmo Senhor pela Secretaria de Estado dos Ne- 
gócios do Reino que o govêrno da províícia.. . expeça as ordens 
necessárias, para que não se dêem despachos de saída de embar- 
cações algumas carregadas de mantimentos ou petrechos de guer- 
ra, sem que seus donos assinem termo de apresentar documento 
legal, que faça certo que a dita carga se não dirige ao porto da 
Bahia, nem outro qualquer onde existam tropas de Portugal, sob 
pena de proceder contra eles criminalmente". 

"Generosos cidadãos do Brasil, que amais a vossa Pátria, sabei 
que sem a emancipação sucessiva dos atuais cativos, nunca o Brasil 
firmará a sua independência nacional, e segurará e defenderá a sua 
liberal Constituição; nunca aperfeiçoará as raças existentes, e nun- 
ca formará como imperiosamente o deve, um exército brioso e uma 
marinha florescente. Sem liberdade individual não pode haver ci- 
vilização nem sólida riqueza; não pode haver moralidade e justiça; 
e sem estas filhas do céu, não há nem pode haver brio, força e po- 
der entre as Nações. 

MINISTERIO DA FAZENDA - Prof. Delfim Neto - "E que 
país êsse, Senhores, para uma nova civilização e novo assento da 
ciência! Que terra para um grande e vasto império! Seu assento 
central quase no meio do globo; defronte e A porta com a Africa, 
que deve senhorear, com a Asia a direita, e com a Europa à esquer- 
da, qual outra nação se lhe pode igualar? Riquíssima nos três rei- 
nos da natureza, com o andar dos tempos, nenhum outro país po- 
derá correr parelhas com a nova Luzitânia". 

'Hei por bem ordenar que se ponham em efetivos sequestras: 
- 1." - Todas as mercadorias existentes nas alfândegas deste Im- 
pério e pertencentes aos súbditos do reino de Portugal. 2." - Todas 
as mercadorias, ou a sua importância que existirem em poder de 
negociantes deste Império. 3. - Todos os prédios rústicos e urba- 
nos que estiverem nas mesmas condições e 4." - Finalmente, as 
embarcações ou parte delas que pertencem aos negociantes daquele 
reino, sendo, porém, excetuadas deste sequestro as ações do banco 
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nacional, as casas de seguro, e as da fábrica de ferro da Vila Soro- 
caba". 

"Recomendou-se ainda aos negociantes estabelecidos no Brasil 
que cortassem relações com a antiga metrópole e seus habitantes, a 
fim de se não sujeitarem a prejuizos, incômodos e castigos infligi- 
dos pela urgência da época. Passaram-se ordens aos brasileiros 
existentes em Portugal para que regressassem a Pátria no pram de 
seis meses sob pena de serem declarados indignos da grande famí- 
lia nacional, e de sofrerem sequestro de bens e propriedades que 
possuirem no país, permitindo-se apenas aos estudantes matricula- 
dos na Universidade de Coimbra completar os seus estudos". 

"O abaixo assinado chama de passagem a atençáo do Sr. Con- 
sul Geral sôbre outro ponto de vista em que se poderia considerar 
esta questão ,pelo qual se veria o Govêrno Brasiliense mais auto- 
rizado a desgostar-se do procedimento dos negociantes ingleses, do 
que estes do procedimento deste Govêrno, cujas providências aque- 
les negociantes fizeram necessárias, pois a se considerarem as mer- 
cadorias e gêneros ingleses, que entram na Bahia, como substân- 
cia direta ou indireta das tropas portuguesas inimigas naquele 
Porto, ou como defraudadoras dos direitos estabelecidos, que Ma- 
deira arrogou a si o poder de os minorar; os donos de tais merca- 
dorias não escapariam a presunção de serem reputados como ini- 
migos da causa do Brasil ou pelo menos contrabandistas: Em am- 
bas estas hipóteses se fariam merecedores de maiores penas". 

"Porém Sua Majestade Imperial bem longe de fazer uso destas 
considerações que a marcha dos acontecimentos poderia sugerir, 
dirigido sempre pela equüidade e moderaçáo que tanto o distin- 
guem, e sobretudo desejoso de manter na melhor harmonia este 
Estado com os Estados amigos; contentou-se apenas com sujeitar 
as ditas mercadorias ao pagamento dos direitas estabelecidos pelo 
Tratado, enquanto a cidade da Bahia fosse ocupada por baionetas 
portuguesas". 

"Para esta Caixa pia entrará também parte do d'íimo da pro- 
dução das terras, depois de passados seis anos livres, e o dízimo 
será o único tributo que paguem durante os 12 anos que se segui- 
rem". 

MINISTGRIO DO INTERIOR - Cel. Costa Cavalcanti - "Que 
esta regência ou governo geral do Brasil, quando a sede da mo- 
narquia não existir nele, tenha o direito de fazer demarcar exata- 
mente as raias das províncias do reino do Brasil nos limites da 
América espanhola e colônia de Caiena, assim como a demarcação 
exata e natural entre as pmvincias do reino do Brasil para arre- 
dar disputas e contestaçóes futuras tanto internas, como externas". 

"Que se cuide em legislar e dar as providências mais sábias e 
enérgicas sobre dois objetos da maior importância para prosperi- 
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dade e conservação do reino do Brasil: 1." sobre a catequização e 
civilização geral e progressiva dos índios bravos que vagueiam pe- 
las matas e brenhas, sobre cujo objeto um dos membros deste go- 
verno dirige uma pequena memória A s  cortes gerais por mão de 
seus deputados; e 2." requer imperiosamente iguais cuidados da 
legislatura sobre melhorar a sorte dos escravos, favorecendo a sua 
emancipação gradual e conversão de homens imorais e brutos em 
cidadãos ativos e virtuasos, vigiando sobre os senhores dos mesmos 
escravos para que estes os tratem como homens e cristáos, e não 
como brutos animais, como se ordenara nas cartas régias de 23 de 
março de 1688 e de 27 de fevereiro de 1789; mas tudo isso com cir- 
cunspeção que os miseráveis escravos náo reclamem estes direitos 
com tumultos e insurreições, que podem trazer cenas de sangue e 
de horrores. Sobre este assunto o mesmo membro deste governo 
oferece alguns apontamentos e idéias ao soberano congresso". 

". . . que tomando todas as medidas que por sua ilustrada pru- 
dência e zelo, pelo bem de Província julgar conveeniente, promova 
por sua parte com eficácia e discernimento que nas atuais circuns- 
tâncias demandam os negócios públicos, a importante união de 
todas as províncias do Brasil com sujeição a Regência de S.A. Real, 
até que, reunidos todos os deputados do Brasil, se ultime pelas 
Cortes Nacionais a Constituição politica da Monarquia". 

"Digne-se, pois, V.A.; acolhendo brando as súplicas de seus fiéis 
paulistas, declarar francamente 21 face do universo que ia para 
reunir todas as províncias deste reino em um centro comum da 
União e de interesses recíprocos, convocará um junta de prowra- 
dores gerais ou representantes legalmente nomeados pelos eleito- 
res de paróquia, juntos em cada comarca, para que nesta corte e 
perante V. A. Real o aconselhem e advoguem a causa das suas res- 
pectivas províncias. . . " 

"Folgarei que V.A.R., com toda madureza política e tato fino, 
consiga separar o joio mau do bom trigo, para me servir de suas 
próprias e avisadas expressões e consiga isto com brevidade, porque 
a sua Real Presença é aqui muito necesshria. As tramas urdidas 
estão suspensas mas os homens são os mesmos. Oliveira mostra 
ter entrado no verdadeiro caminho e tem dado provas de maior 
atividade e boa fé, mas a sua falta absoluta de caráter, e ambição 
de figurar, deixam-me no mesmo estado de receio. Os outros dois 
meus colegas são bons homens e nada mais. Recebi três longos ofí- 
cios do governo de Pernambuco que, apesar de protestações de obe- 
digncia e muito palavreado, me deixam capacitado que aqueles 
amigos jogam com pau de dois bicos, mas, todavia, espero que com 
tempo e jeito entrem com energia e boa fé na grande causa bra- 
sileira, pois que os males da anarquia de uma parte, de outra o 
desmancho político de Portugal e as desordens que estáo a arre- 
bentar naquele *graçado País, tudo há de concorrer para que os 
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desvairados de lá e de cá reconheçam V.A.R. como a única aurora 
sagrada da salvação da Nação Portuguesa". 

MINISTÉRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Dr. Pratini 
Neto - "Talvez pareça aos espíritos acanhados que a adoração 
do sistema metro-decimal para base de novas medidas ofende de 
algum modo o pundonor nacional; porém reflitam que o verdadei- 
ro e útil não tem pátria, pertencem a todas nações, pertencem ao 
Universo inteiro. Seria capricho pueril não adotar o que há de bom 
entre os inimigos, só porque eles dizem que é seu. Que seria da 
república das letras, se os ódios e guerras das nações houvessem 
de invadir os domínios pacíficos da verdade e das ciências Úteis?". 

"E estando o mesmo A.S. firme na heróica resolução de acau- 
telar todos os males que ameaçam este Império, não só repelindo 
denodadamente as horríveis agressões de tais inimigos, mas casti- 
gando-os severamente, como exigem a Sua Alta Dignidade e a Hon- 
ra e Glória de seus fiéis e amados súbditos: Julga de seu dever o 
comunicar tão justas e sólidas reflexões a toda classe de cidadãos, 
e especialmente ao honrado Corpo do Comércio, para que, sendo 
por este reconhecidos os riscos e perigos, a que se expõe, pela con- 
tinuação de suas relações comerciais com os negociantes do Reino 
de Portugal, em conseqüência das Ordens que têem sido expedidas 
a este respeito, dê nova direção, e maior latitude às suas especula- 
qões, tais como exige a respeitável e suprema Categoria, em que 
.se acha constituido este País, como uma Nação Livre, Grande e 
Poderosa, abandonando por este modo o estreito circulo das tran- 
sações antigas inteiramente opostas a vastidão de seu comércio; e 
ficando na certeza de que o mesmo A.S. terá sempre em vista a 
grandeza e sucessiva prosperidade deste Império, facilitará quanto 
possível, e protegerá com a maior energia e vigilância todas as 
especulaçóes mercantís, dirigidas pelo patriotismo, e bem enten- 
dido interesse paticular, para conservação, progresso e esplendor 
do Brasil e Indústria Nacional". 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - Prof. Alfredo Buzaid - "Esta 
eieição só pode ser feita por aclamaçáo unânime; descei, senhores, 
a praça e eu da janela vos proporei aquelas pessoas que por seus 
conh~$cimentos e opinião pública já por vós manifestada, me pare- 
cerem dignas de serem aceitas. 

"Senhores, este deve ser o dia da reunião de todos os partidos, 
da  reconciliação geral entre todos. Não nos lembremos mais do 
passado; desapareçam os ódios, inimizades e paixões; a pátria 
seja a nossa única mira. Completemos a obra de nossa regeneração 
com sossego e tranquilidade e, imitando a honrada e gloriosa con- 
duta de nossos irmãos de Portugal e Brasil. Persuadido que haveis 
posto em mim vossa confiança aceitei o vosso convite, e aqui estou 
pronto para dirigir-vos e para trabalhar pela causa pública. Se de 
fato confiais em mim e estais resolvidos a portar-vos como homens 
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de bem, eu me encarrego de procurar a vossa felicidade, expondo 
a minha própria vida. Mas se outros são os vossos sentimentos, se 
o vosso feito não se dirige somente ao bem da ordem, se preten- 
deis manchar a glória que vos pode resultar neste dia e projetais. 
desatinos, então eu me retiro; ficai e fazei o que quizerdes". 

". . . nem vendo outra de assegurar a felicidade deste reino, e 
manter uma justa igualdade de direitos entre ele e o de Portugal, 
sem perturbar a paz que tanto convém a ambos e tão própria é 
dos povos irmãos: hei por bem, e com o parecer do meu Conselho 
de Estado, mandar convocar uma assembléia geral constituinte e 
legislativa, composta de deputados das províncias do Brasil, nóva- 
mente eleitos na forma das instruções que em conselho se acorda- 
rem, e que serão publicadas com a maior brevidade". 

"Manda o mesmo A S .  por sua imediata ordem pela Secretaria 
de Estado dos Negócios do Império, que o Desembargador F'rancis- 
co de França Miranda, procedendo, sem a menor perda de tempo, 
a uma rigorosa devassa sobre as pessoas já acusadas pela opiniao 
pública, e seus partidistas, faça logo publicar os editais que sr vai 
abrir a sobredita devassa, convidando todos os cidadãos honrados e 
zelosos, sem exceção de classe, para irem depor, com imparcialida- 
de e com toda liberdade e segurança, sobre quaisquer artigos ou 
circunstâncias que ilustrem e provem tão importante objeto e faça 
aparecer a verdade em toda a sua iuz; e a proporção que for ad- 
quirindo as precisas noções, irá dando progrcssivarnente parte a 
S.M. Imperial pela mesma Secretaria de Estado e pe!a Justica". 

"Manda o Príncipe Regente, pela mesma. Secretaria de Estado, 
tieclarar a referida Junta, que não deve embaraçar a impressão dos 
escritos anônimos; pois, pelos abusos que contiverem, deve respon- 
der o autor, ainda que o seu nome não tenha sido publicado; e na 
falta deste o editor, ou impressor, como se acha prescrito na lei 
que regular a liberdade de imprensa". 

"Parece conveniente que se estabeleça um governo geral exe- 
cutivo para o reino do Brasil, a cujo governo central estejam su- 
jeitos os governos provinciais, determinando-se os limites dcssa su- 
bordinação". 

"Este governo geral de união central do Brasil será organizado 
por emanação e delegação dos eleitores do povo e do poder suprema 
executivo, e nos parece conveniente que no tempo em que a srde 
da monarquia e das cortes não existir no Brasil seja sempre presi- 
dida a regencia pelo príncipe hereditário da coroa". 

"Que as cortes da nação na redação do código civil e criminal 
tenham muito em vista modificá-la, segundo a diversidade de cir- 
cunstâncias do clima e estado de povoação, composta no Brasil de 
classes de diversas cores e pessoas, umas livres e outras escravas, 
pois estas considerações e circunstâncias exigem uma legislação 
civil particular". 
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"Considerando, finalmente, o referido decreto pelo lado de 
sua utilidade, viram o que todo o portuguh sem espírito de preven- 
cão e de partido, e só com a mira no bem da  ordem, da união e da 
felicidade geral de toda a nação portuguesa, devia necessariamente 
ver, isto é, a desmembraçáo do reino do Brasil em porções desata- 
das e rivais, sem nexo e sem centro comum de força e unidade; vi- 
ram um governador das armas sujeito e responsável ao só governo 
de Lisboa, com todas as atribuiçãrs despóticas dos antigos capitáes- 
generais, e somente privado deste nome; viram governos provin- 
ciais, a quem se dava aparentemente a jurisdição na parte civil, 
econômica, administrativa e policial, mas destituídos verdadsira- 
mente dos instrumentos que se podiam habilitar para o efetivo 
desempenho de suas obrigações; viram juntas de fazenda regidas 
ainda agora pelas absurdas leis antigas das suas criações, cujos de- 
feitos já estavam manifestos pela experiência de longos mos, e 
membros coletiva e individualmente responsáveis somente as cor- 
tes e o governo de Lisboa; viram magistrados independentes e 
anárquicos pela falta de um tribunal supremo de justiça, que jul- 
gue, e conheça seus crimes prevaricações, e os povos, depois de acos- 
tumados por 13 anos a recursos mais prontas. reduzidos hoje pela 
extinção pnemeditada de todos os tribunais do Rio de Janeiro a irem 
como vis colonos, sofrer as delongas e trapaças dos de Lisboa, 
defraudados pelo rasgo de pena de uma autoridade benefica e tu- 
telar, que suspenda seus ais e enxugue suas lágrimas, despa- 
chando e punindo sem demora; viram, em uma palavra, quatro 
forças entre si independentes de cuja luta, e oposição infalível e 
necessária, devem seguir-se a desordens, roubos, anarquia e guerra 
civil, pois que o governo de Lisboa e as cortes, a 2.000 léguas de 
distância, nunca jamais poderiam reprimi-las e obviá-las; viram 
tinalmente o acréscimo de despesas ii~úteis, e o caruncho do velho 
des~otismo criando Dor toda a circunfcréiicia a nova árvore cons- 
titticional até seu âmago". 

"Se V.A.R. estiver (o que não é crível) pelo deslumbrado e 
indecoroso decreto de 29 de setembro, além de perder para o Mun- 
do a dignidade de homem e de príncipe, tornando-se escravo de 
um pequeno número de desorganizadores, terá também de respon- 
der perante o céu, do rio de sangue que certo vai correr pelo Brasil 
com a sua ausência, pois os seus povos quais tigrm raivosos, acor- 
darão de certo do sono amadornado em que o velho despotismo os 
tinha sepultado e em que a astúcia de um novo maquiavelismo 
constitucional os pretende agora conservar". 

"Na sessão de 6 de agosto passado disse o Deputado das Cortes, 
Pereira do Carmo (e disse uma verdade eterna), que a Constituição 
era o Pacto Social, em que se expressavam e declaravam as condi- 
ções pelas quais uma Nação se quer constituir em Corpo Político; 
e que o fim desta Constituição é o bem geral de todos os indivíduos 
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que devem entrar neste Pacto Social. Como pois ousa agora uma 
fração da Grande Nação Portuguesa, a esperar a conclusão des- 
te solene Pacto Nacional, atentar contra o bem geral da parte prin- 
cipal da mesma, qual o vasto e riquissimo Reino do Brasil, des- 
pedaçando-o em míseros retalhos, e pretendendo arrancar por fim 
do seu seio o Representante do Poder Executivo, e aniquilar de um 
golpe de pena todos os Tribunais e Estabelecimentos necessários 
a sua existência e futura propriedade? Este inaudito despotismo, 
este horroroso parjúrio político, decerto não o merecia o bom e 
generoso Brasil. Mas enganam-se os inimigos da ordem nas Cor- 
tes de Lisboa, se se capacitam que podem ainda iludir com más 
palavras, e ecos fantasmas, o bom siso dos honrados Portugueses 
de ambos os mundos". 

MINISTÉRIO DA MARINHA - Alm. A. Barros Nunes - "Por 
oficio de 4 de outubro do ano passado foi servido o Ilm." Ex.O Sr. 
José Bonifácio de Andrada, Ministro e Secretário de Estado dos 
Neg6cios Estrangeiros, encarregar-me de ajustar, e mandar para o 
serviço de S.M.I. então regente e Perpétuo Defensor do Brasil, 
alguns oficiais de Marinha, Artilharia e Engenharia. Já dei prin- 
cípio ao desempenho desta Comissão pelo que diz respeito a Ma- 
rinha, mas quanto as outras duas classes seria difícil e muito dis- 
pendioso conseguir qualquer coisa nesta cidade, aonde é muito 
diminuto o número de oficiais e os seus saldos e gratificações mui- 
to sólidos". 

"Tenho a maior satisfação em comunicar a V. Excia. (J. Bo- 
nifácio) que foi ultimado o ajuste para remessa de 600 mannhei- 
ros e que a 1.' expedição com 150 deverá partir a 16 do corrente. 
Lembrando-me porém que seria mais conveniente que os ditos ma- 
rinheiros fossem acompanhados dos oficiais que os devem coman- 
dar, ajustei ontem 6 cujos nomes e condições achará V. Excia. na 
Lista." 

'Desta maneira pode V. Excia. logo que chegar esta gente 
armar completamente uma das nossas Fragatas, evitando a vadia- 
ção dos marinheiros." 

"Vai se pondo sobretudo a Marinha no possível pé de capaci- 
dade, mas pelo atrazo em que este Ramo se achava entre nóç s6 
com o tempo poderá chegar ao estado que reclama a dignidade 
e grandeza deste Império; entretanto S. A .R. não duvidou rece- 
ber a seu serviço qualquer Marinha Estrangeira e bem assim al- 
guma tropa, sobretudo quando desta se retire a dupla vantagem 
de ser empregada como colonos, findo o prazo de seu serviço mi- 
litar. A este respeito já o governo tem tomado medidas cujos re- 
sultados se esperam; e as duas proposições contidas na carta de 
V. S. tendo com elas estrita conexão, S. A .  R. as atendeu com sa- 
tisfação." 
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"Também fica V. S. autorizado para aceitar em nome de S. 
A. R. a oferta do capitão Thonipson, que promete aprontar no es- 
paço de um mês depois da ordem, duas fragatas de 50, com mu- 
nições de guerra e de boca e duzentos marinheiros de tripulação. 
V. S. fará os ajustes convenientes, examinando previamente o es- 
tado das ditas fragatas; e assinará também as Comissões para os 
oficiais, podendo garantir-lhes cumprimento de tudo o que for con- 
vencionado. Tal é a resposta que de ordem superior dou ?A carta 
de V. Sa. e conto firmemente com o seu zêlo, atividade e discri- 
ção no desempenho destas Comissões, cujo feliz resultado pende 
sobretudo da prontidão com que forem executadas." 

"Tornando-se urgente a prontificação de uma força maríti- 
ma tal no Brasil, que possa obrar em massa ou subdividir-se pelos 
diversos pontos da costa, segundo as ocorrências; sendo por isso 
indispensável no momento atual lançar mão dos meios mais ime- 
diatos de aumentá-las recebi ordem de S. M. o Imperador para 
encarregar a V. Sa., além do que já lhe foi ordenado pelo meu 
despacho n." de fazer aprontar por compra, ou em último caso 
por ajuste de serviço temporário, mais quatro fragatas de 50 a 
54 cada uma, artilhadas e prontas com as competentes guarni- 
ções, e tudo o mais que for necessário para entrar em combate. 
S. M. I. confiando sobremaneira na inteligência e zêlo que V. Sa. 
tem mostrado tem por ocioso recomendar-lhe que nas transações 
a que V. Sa. proceder a respeito destes vasos, deve procurar fazer 
as compras ou ajustes os mais vantajosos à Fazenda Nacional, não 
se deixando sucumbir pela necessidade, em que deles nos vemos: 
e que no caso de compra deve preceder o mais escrupuloso e en- 
tendido exame s ~ h r ?  o estado pcssoal c ni~terial das fragatus. seu 
arman!:iiio c cqiiipa~ciii. Quanto ao naraiiiciito da imuorlâiicia 
destas embarca<Ões, geria desrjável qué c. Sa. celebrasse os ajus- 
tes com a condição de serem satisfeitas a prazos nesta Corte, para 
o que está V. Sa. autorizado a oferecer todas as garantias para 
segurança do trato." 

MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA - Dr. Dias Leite Jr. 
- "R uma verdade de fato, apesar das declamações de homens 
superficiais e preocupados, que as minas de ouro do Brasil não 
foram de suma utilidade para povoação das províncias centrais, 
mas para o comércio geral de toda a nação portuguesa, porque o 
ouro que tirávamos de nossas minas era a preciosa mercadoria que 
trocávamos pelas outras estrangeiras, que não tínhamos de pró- 
prio cabedal, e que não poderíamos ter então por falta de povoa- 
ção e abundante agricultura, sem o que é quimérico cuidar em 
fábricas e manufaturas de monta." 

"Igualmente, se não fossem as minas de ouro das Gerais, 
Goiás, Mato Grosso, Cuiabá, decerto estas províncias estariam ain- 
da hoje ermas e desertas, como estiveram as Gerais até o ano de 
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1700 e as outra até 1130, e como estão ainda algumas províncias 
de beira mar por não ter havido cuidado em se aproveitarem 
suas minas. Sem a laboreação de minas distantes e vastos ser- 
tões, nunca a agricultura se poderá aumentar e extender, pois os 
lavradores não poderão achar venda e consumo certo dos seus 
produtos. Esta matéria exigia mais ampla elucidação e desen- 
volvimento, que a concisão deste papel não permite; mas um mem- 
bro deste governo, que a estudou "ex-professo" por obrigação e 
por gosto promete publicar para o futuro uma memória sobre 
tão importante assunto." 

"Aqui basta pedirmos que as cortes gerais e extraordinárias 
tomem em vista tão interessante matéria, não só a respeito das 

. minas de ouro, mas das de outros metais úteis com que a Divina 
Providência quis dotar este vasto e riquíssimo pais, pois não hii 
província alguma do Brasil, seja de beira mar ou sertão, que mais 
ou menos não contenham minerais, que mais ou menos aprovei- 
tados só esperam por maior instrução racional e mais ativo fo- 
mento do governo." 

"O Sr. rei D. João VI, quando príncipe regente, no seu alva- 
rá de 13 de maio de 1803, já deu sábias providências a este respei- 
to, e é pena que uma lei, que para ser perfeita só precisa de pou- 
cas emendas, fáceis de fazer por mão hábil e instruída, não te- 
nha até aqui posta em execução, como requeria um objeto tão 
ponderoso e de tamanhas utilidades para o reino inteiro do Bra- 
sil, e para nação portuguesa." 

MINISTIZRIO DO PLANEJAMENTO - Prof. Reis Veloso - 
"Dissr que esta cidade era não só útil, mas necessária, e vou de- 
senvolver as razões em que me fundo. Sendo ela central e inte- 
rior, fica o assento do governo e a legislatura livre de qualquer 
assalto ou surpresa feito por inimigos externos. Chama-se para as 
províncias do sertão o excesso de povoação sem emprego das ci- 
dades marítimas e mercantis. Como esta cidade deve ficar, quan- 
to possível equidistante dos limites do Império, tanto em latitude 
como em longitude, vai-se abrir deste modo por meio das estra- 
das que devem sair deste centro como raios, para diversas provín- 
cias e suas cidades interiores e marítimas, uma comunicação e 
decerto criará em breve giro de comércio interno da maior magni- 
tude, vistos a extensão do Império. seus diversos climas e pro- 
duções." 

"Ainda há outro objeto político, que aconselha essa medida 
muito útil e necessária,e vem a ser que deste modo acabam todas as 
rivalidades e pretensões que podem ter as capitais das diversas 
províncias, que não querem ceder o direito da corte ao Rio de 
Janeiro. Demais sendo a comunicação maritima entre o Rio de 
Janeiro ou mesmo Bahia, se esta passasse a ser capital do Impé- 
rio, com os portos do Maranhão e do Pará muito longe e dificíli- 
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mo por causa do lançamento e situação das costas e pelas mon- 
ções, todos esses embaraços e dificuldades cessarão pelas comuni- 
cações internas da nova capital por meio das estradas já monta- 
das, por onde circulariam em toda a prontidão e regularidade a6 
ordens do governo." 

"A comarca de Paracatu é aquela que a natureza indica pela 
sua latitude e posição geográfica, pela fertilidade de seu torrão, 
pela salubridade de seu clima, e pelas mais vantagens que ofere- 
ce ao comércio e à comunicação recíproca das diversas provín- 
cias com a corte. Pelos muitos rios que ali nascem ou se cruzam 
e engrossam, pode ela ter comunicição fluvial com as províncias 
de Goiás, Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Porto Seguro e 
Espírito Santo. Pelos rios Preto, Santa Rita e Paraná. pode-se 
passar ao Tocantins e vai-se ao Amazonas. Pelo rio S. Francisco 
faz-se a comunicação com Pernambuco. Pelos rios Jequitihonha 
e Arassuaí (os quais reunidos formam o chamado rio Belmonte), 
abre-se a comunicação com a província da Bahia e, do Rio de Ja- 
neiro." 

"Apesar da utilidade desta nova capital, nada teríamos con- 
seguido se não indicássemos os meios necessários para realização 
deste projeto; assinalar os bairros que cada província deve edifi- 
car, ficando-se então livre de vender ou arrematar esses prédios 
urbanos, conforme lhe parecer mais conveniente ou lucrativo. E 
como esta cidade não se pode nem se deve edificar toda de re- 
pente, mas progressivamente, os cabedais necessários vão também 
progressivamente aparecendo e facilitando-se. Há um princípio 
de economia que logo que se oferecem vantagens certas aos espe- 
culadores, nunca faltam os cabedais precisos para semelhantes 
empresas. Igualmente me lembro que sejam convidadas para edi- 
ficar as ordens religiosas que possuem fundos e as irmandades ri- 
cas que acharão um emprego útil aos seus capitais." 

"Antes porém de se trazerem os índios das matas para se 
aldearem, deve-se de antemão ter feito todas as plantações, e ro- 
ças necessárias para sustento pelo menos de seis primeiros meses: 
igualmente deve-se ter levantado os ranchos precisos para que as 
famílias tenham onde se possam recolher." 

"Haverá igualmente cuidado em não trazer os índios do mato 
pelo meio de nossas povoações para se evitarem os roubos e desor- 
dens, que costuma cometer uma multidão de homens, mulheres e 
crianças pela maior parte inconsiderada e sem freio; e devem as 
Justiças da terra, e lavradores vizinhos concorrer com todos os 
mantimentos necessários aos lugares mais adequados da estrada 
por onde devem transitar, para que não sofram incomodos e fomes, 
antes façam grande conceito da fartura em que vivemos, e a que 
eles podem chegar." 
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"Se possível for, convém que as novas aldeias sejam numero- 
sas, ainda que menos chegadas umas às outras, para maior segu- 
rança das mesmas, e para aumento dos braços empregados na 
agricultura e indústria." 

MINISTRRIO DA SAODE - Dr. Machado de Lemos - "Como 
sucede muitas vezes que as índias dão leite a seus filhos por seus 
sete anos, cuja lactação prolongada, além de fazer afrouxas e 
pouco sadias as crianças, tem também o inconveniente de dimi- 
nuir a procriação por todo o tempo da lactaçãn, o Missionário vi- 
giará que as crianças não mamem por mais de dois anos, quan- 
do muito." 

"Como as bexigas são o maior flagelo dos índios bravos, os 
Missionários deverão ser instruidos na vacinação, inoculando todos 
os índios que se forem aldeando; e cuidarão em vedar toda in- 
trodução de bexigas naturais nas aldeias; e no caso que estas se 
manifestem, se deverá separar os bexiguentos para uma casa de 
enfermaria arredada da aldeia, em sítio próprio e sadio, onde os 
doentes sejam tratados por pessoas já vacinadas. O mesmo cui- 
dado haverá em evitar todas as moléstias contagiosas, mormen- 
te as de pele como sarnas, de S. Lázaro, etc." 

"Para o que se lhes dará o exemplo criando-os ele mesmo, e 
aproveitando todo o produto do dito gado; será também conve- 
niente que dê a princípio do leite das vacas às crianças, para que 
as mães conheçam as utilidades da sua multiplicação e conserva- 
ção até para criação de seus filhos; e aos adultos fará presente de 
alguns queijos e manteiga a que os irá acostumando. Explicar- 
-lhes-á com raz6-s sãs e claras os proveitos que podem, e devem 
tirar do seu gado, não só para o melhor e mais certo sustento, 
mas também para comércio como disse. Deste modo diminuirá 
a dieta vegetal, e pouco própria a gente de trabalho, e com o 
mesmo fim, em vez de farinha de pau, e de milho, que são pouco 
digeríveis e sadias, se introduzirá o uso de pão de milho ou de 
mistura com farinha de arroz, de batatas e carás, ou com trigo 
e centeio; pelo menos o uso do fubá ou farinha de milho não fer- 
mentada para polenta, ou angu, ou para cuscus, pão de que usam 
geralmente os árabes e negros da Costa da África, e que é muito 
nutritivo e sadio." 

"Antes da idade de 12 anos não deverão os escravos ser em- 
pregados em trabalhos insalubres e demasiados; e o Conselho vi- 
giará sobre a execução deste artigo para bem do Estado e dos mes- 
mos senhores." 

"A escrava durante a prenhez, e passado o terceiro mês, nãn 
será obrigada a serviços violentos e aturados; no oitavo mês só 
será ocupada em casa; depois do parto terá um mês de conva- 
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lescença; e passado este, durante um ano não trabalhará longe 
da cria." 

"Tendo a escrava o primeiro filho, se pejar de novo, terá além 
do que acima fica determinado, uma hora de descanso mais fora 
das horas estabelecidas; e assim a proporção dos filhos vingados 
que for tendo, ficará fôrra logo que tiver cinco filhos, porém su- 
jeita a obedecer e morar com o marido, se for casada." 

MINISTÉRIO DO TRABALHO - Prof. Júlio Barata - "Há 
por bem ordenar que o mesmo governo, enquanto não se estabele- 
cerem por lei novas providências para a civilização dos índios, os 
empregue utilmente, e de tal maneira, que não sejam danosos a 
si nem ao Estado, usando para com eles de todos os meios de mo- 
deraçáo .: brandura, visto que eles têm tanto direito a eontempla- 
ção de S. M. Imperial, como qualquer dos outros seus suditos." 

"Desejando o Exmo. Sr. José Bonifácio de Andrada convencer 
aos seus compatriotas por um exemplo prático, que a cultura por 
braços livres é muito mais vantajosa do que a de escravos africa- 
nos, me tem encarregado de mandar-lhe ao menos 600 cultivadores 
ingleses e com a maior brevidade possível." 

"Será útil para promover as compras e vendas entre os indios 
e os brancos, que haja nas aldeias dias certos e determinados de 
mercados ou feiras, as quais serão vigiadas pelo Maioral e Páro- 
co, para se evitar que os indios ainda boçais não sejam enganados 
pelo brancos nas compras e vendas. Não convém outrossim que 
nas aldeias novas haja comunicações desregradas entre a nossa 
gente e os indios, donde nascem mil abusos e imoralidades. Se os 
nossos apesar da policia enganarem aos índios e lhes prejudicarem 
com lesão enorme, o Pároco e o Maioral depois de tomarem co- 
nhecimento sumario e verbal do caso, suspenderão semelhantes 
contratas, e darão as Justiças das terras dond* forem os enga- 
nadores para que pelos meios legais procedam no que for de jus- 
tiça." 

"Quando estes ínaios contratarem com a nossa gente para 
lhes darem tantos dias de trabalho por certo jornal ou vestuário, 
para ser válido este ajuste deve ser com a aprovação do Pároco e 
Maioral da Aldeia, do que se passará por escrito contrato, para 
que se possam obrigar as partes a seu pleno cumprimento: e será 
bom outrossim que semelhantes contratos sejam por limitado tem- 
po, fazendo-lhes conhecer os males a que ficam expostos na sua 
longa ausencia suas mulheres e filhos, e quanto lhes será melhor 
plantarem e colherem eles mesmos para si do que para outros." 

"E na verdade, senhores, se a moralidade e a justiça social de 
qualquer povo se fundam, parte nas suas instituições religiosas e 
políticas, e parte na filosofia, para dizer assim, doméstica de cada 
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família que quadro pode apresentar o Brasil, quando o considera- 
mos debaixo destes pontos de vista? Qual é a religião que temos, 
apesar da beleza e santidade do Evangelho, que dizemos seguir? 
A nossa religião é pela maior parte um sistema de superstições 
e de abusos anti-sociais; o nosso clero em muita parte ignorante 
e corrompido, é o primeiro que se serve de escravos, e os acumu- 
la para enriquecer pelo comércio e pela agricultura, e para for- 
mar muitas vezes, das desgraçadas escravas um harém turco. As 
famílias não têem educação, nem a podem ter com o tráfico de 
escravos, nada as pode habituar a conhecer e amar a virtude e 
a religião. Riquezas e mais riquezas gritam os nossos pseudo-esta- 
distas, os nossos compradores e vendedores de carne humana; os 
nossos sabujos eclesiásticos; os nossos magistrados, se é que se po- 
de dar um tão honroso titulo a almas, pela mor parte, venais que 
só empunham a vara da justiça, para oprimir desgraçados, que 
não podem satisfazer a sua cobiça, ou melhorar a sua sorte. E 
então, senhores, como se pode regular a justiça e virtude, e flores- 
cerem os bons costumes entre nós? Senhores, quando me empre- 
go nestas tristes considerações, quase que perco de todo as espe- 
ranças de ver o nosso Brasil um dia regenerado e feliz, pois se me 
antolha, que a ordem das vicissitudes humanas está toda inverti- 
da no Brasil. O luxo e a corrupção nasceram entre nós antes da 
civilização e da indústria; e qual será a causa principal de um 
fenômeno tão espantoso? A escravidão, senhores, a escravidão, 
porque o homem, que conta com os jornais de seus escravos, vive 
na indolência, e a indolência traz todos os vícios após si." 

"Todos os homens de cor forros, que não tiverem ofício, ou 
modo certo de vida, receberão do Estado uma pequena sesmaria 
da terra para cultivarem, e receberão outrossim dele os socorros 
necessários para se estabelecerem, cujo valor irão pagando com o 
andar do tempo." 

"Igualmente os Conselhos Conservadores determinarão em 
cada província, segundo a natureza dos trabalhos, as horas de 
trabalho, e o sustento e vestuário dos escravos." 

"Eis pois, legisladores do vasto Império do Brasil, basta de 
dormir, é tempo de acordar do sono amortecido, em que há séculos 
jazemos. Vós sabeis, senhores, que não pode haver indústria se- 
gura e verdadeira, nem agricultura florescente e grande com bra- 
ços de escravos viciosas e boçais. Mostra a experiência e a razão 
que a riqueza só reina, onde impera a liberdade e a justiça, e onde 
não mora o cativeiro e a corrupçáo. Se o mal está feito. não o 
aumentemos, senhores, multiplicando cada vez mais o número de 
nossos inimigos domésticos, desses vis escravos, que nada tem 
que perder, antes tudo que esperar de alguma revolução como a de 
,S. Domingos. Ouvi, pois, torno a dizer, as gemidos da cara Pátria, 
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que implora socorro e patrocínio, pelejemos denodadamente a fa- 
vor da razão e da humanidade, e a favor de nossos próprios in- 
teresses. Embora contra nós uive e ronque o egoísmo e a vil co- 
biça; sua perversa indignação, e seus desentoados gritos sejam 
para nós novos estímulos de triunfo, seguindo a estrada limpa 
da verdadeira política, que é filha da razão e da moral. 

MINIST&RIO DO TRANSPORTE - Cel. Mario Andreazza - 
"Desta corte central dever-se-ão logo abrir estradas para as diver- 
sas províncias e portos de mar, para que se comuniquem e circu- 
lem com toda a prontidão as ordens do governo, e se favoreça por 
elas o comércio interno do vasto Império do Brasil." 

Em suma, nunca faltam meios quando um povo rico e gene- 
roso como o brasileiro, toma a peito empresas de honra e utili- 
dade nacional. 

MINIST&RIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - Dr. Gibson 
Barbosa - ". . . continuando os portos do Brasil abertos a todas 
as nações pacíficas e amigas para o comércio lícito que as leis não 
proibem, os colonos europeus que para o Brasil emigrarem poderão 
contar com a mais justa proteção neste país rico e hospitaleiro. 
Os sábios, os artistas, os capitalistas e os empreendedores encon- 
trarão tamb4m amizade e acolhimento". 

"Cegas, pois, de orgulho. ou arrastadas pela vingança e egois- 
mo decidiram as Cortes com dois rasgos de pena uma questão da 
maior importância para a Grande Família Luzitana, estabelecendo, 
sem consultar a vontade geral dos portugueses de ambos os he- 
misférios, o assunto da monarquia em Portugal; como se essa 
mínima parte do território português, e a sua povoação estacio- 
nária e acanhada, devesse ser o centro político e comercial da 
nação inteira. Com efeito, se convém a Estados espalhados, mas 
reunidos debaixo de um s6 chefe que o princípio vital dos seus 
movimentos e energias exista na parte a mais central e poderosa 
da grande máquina social, para que o impulso se comunique a 
toda a periferia, com a maior presteza e vigor, decerto o Brasil 
tinha o incontestável direito de ter dentro de si o assento do Po- 
der Executivo." 

"O Brasil quer viver em paz e amizade com todas as outras 
nações, há de tratar igualmente bem a todos os estrangeiros, mas 
jamais consentirá que eles i n t e~enham nos negócios internos do 
país. Se houver uma só nação que não queira sujeitar-se a esta 
condição, sentiremos muito, mas nem por isso nos havemos hu- 
milhar, nem submeter a sua vontade." 

"Era impossível, pois, real Senhor, que os brasileiros de hoje. 
herdeiros dos nobres sentimentos e valor de seus antepassados, e 
ilustrados pelas luzes do século, não vivessem possuídos do amor da 
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glória, e cada vez mais inflamados no desejo de ver livre e inde- 
pendente o seu país natal, era imposdvel que depois de tão lison- 
geiras esperanças de uma melhor sorte eles não tremessem agora 
de horror e indignação, prevendo desde já o medonho futuro que 
os ameaça se se realizassem os planos de escravidão que lhe pre- 
param os portugueses da Europa." 

"Mostrará em última análise que S . A .  R .  só levado pelas con- 
siderações de amizade e boa harmonia com as nações amigas, e 
pelo respeito que consagra a Opinião do Gênero Humano, é que 
patenteia os seus firmes princípios, e a resoluçáo destes povos, 
cuja independencia pretende seja reconhecida, pois é bem óbvio e 
evidente, que o Brasil não receia as potências européias, de quem 
se acha apartado por milhares de léguas, e nem tão pouco pre- 
cisa delas, por ter no seu próprio solo tudo o que lhe é, importan- 
do somente das Nações Estrangeiras objetos pela maior parte de 
luxo, que estas trazem por próprio interesse seu." 

"Insinuará dextramente ao governo inglês que os esforços que 
Portugal poderia fazer contra o Brasil já os tem feito e tem sido 
mal sucedidos, pois as suas tropas tem tomado a entrar pelo Tejo, 
repelidas pelo6 brasileiros, que estão dispostos a não receber mais 
uma só baioneta européia, e que finalmente Sua Majestade em 
seu coração não deixa de aprovar o procedimento de seu Augusto 
Filho, como lhe tem comunicado." 

"José Bonifácio de Andrada e Silva faz os devidos cumpri- 
mentos a sr. Chamberlain, Consul Geral da Nação Britânica, e de- 
clara a S. Mcs, em resposta a sua carta de 19 do corrente acom- 
panhando outra de Sir Thomas Hardy sobre o bloqueio não só de 
direito, mas até de fato, não é presumível que o comodoro britâ- 
nico tenha mais alguma dúvida sobre a sua legalidade, e não 
deixe de reconhecer que as deliberações de sua majestade o im- 
perador tem sido firmadas em princípios justos, e nas leis das na- 
ções, parecendo pois desnecessárias ulteriores explicações sobre 
este assunto." 

"Para este reconhecimento se consiga além dos princípios de 
Direito Público Universal que deverá produzir, os quais sancionam 
tal procedimento, fará ver com toda a dextridade que os próprios 
interesses do Governo FYancês exigem aquek reconhecimento, 
pois que o Brasil está resolvido a fechar os seus portos a qualquer 
potência da Europa, que não quiser reconhecer nele o mesmo di- 
reito de todos os povos de se constituirem em estados indepen- 
dentes, quando a sua prosperidade assim o exige. Sendo igual- 
mente evidente que o Brasil pode realizar esta alternativa, pois 
não receia as potências européias, de quem se acha apartado por 
milhares de léguas, e para ser próspero e grandioso não precisa 
que as outras nações lhe tragam, por próprio interesse, objetos pe- 
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la maior parte de luxo; tendo no seu próprio solo o mais necessá- 
rio, e podendo com o seu ouro lançar tudo o que necessitar para 
a sua defesa." 

"Proporá e insistirá com o Governo Francês para que envie 
a esta Corte os seus agentes políticos, como uma demonstração 
essencialíssima de boa vontade e franqueza e desde já fica auto- 
rizado para requerer a retirada do Consul João Batista Maler, que 
pela sua péssima conduta e sentimentos contrários ao sistema 
brasileiro tem desagradado ao Governo, e perdido a sua confian- 
ça e a do público, devendo ficar prevenido de que o mesmo Maler, 
se não for mudado, receberá os passaportes para deixar esta Cor- 
te." 

Palavras do estadista e Patriarca da Independ6ncia - José 
Bonifácio de Andrada e Silva - calcadas em documentação exis- 
tente nos arquivos nacionais. 



A ENFERMIDADE DA IMPERATRIZ 
LEOPOLDINA 

Odorino Breda Filho 

Desde os tempos do grupo escolar, tínhamos ouvido a versá9 
de que a Imperatriz dona Leopoldina teria falecido em consequên- 
cia de pontapé, brutalmente desferido por D. Pedro I, sobre o ventre 
grávido. 

Assim, quando por intermédio do Prof. Rui Martins Ferreira, 
tivemos em mãos "D. Pedro I e a Imperatriz dona Leopoldina pe- 
rante a História", volume editado pelo Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, em comemoração ao Sesquicentenário da In- 
dependência, o primeiro capítulo a nos atrair foi "A Doença que 
Vitimou Duna Leopoldina", do médico e historiador Mario Ferrei- 
ra França. 

Imaginávamos encontrar uma verdadeira peça de malabaris- 
mo histórico-literário: expor a grotesca e revoltante agressão que 
vitimou a Imperatriz, e, apesar disso, não diminuir a figura do Im- 
perador uxoricida. 

Ao contrário, nos surpreendeu uma coletânea de austeros do- 
cumentos da época, datados, numerados, assinados e publicados 
no Jornal "Diario Flurninense". São comunicações de Juntas Mé- 
dicas, nas quais tomaram parte clínicos e cirurgióes da maior res- 
ponsabilidade; relatos jornalísticos sobre a comoção que o caso 
despertou, tanto entre o povo, como entre a elite; e, por fim, duas 
cartas internacionais: uma, do representante diplomático da Aus- 
tria, ouira do próprio D. Pedro I. 

Em todos esses documentos, e esprcialmente nos boletins mé- 
dicos, se notam a angustia geral, o anseio quase obsessivo pela cura 
que não haveria de acontecer, e, acima de tudo, a fidelidade a 
quanto ocorria. A Imperatriz, despida de pompas e títulos, é apenas 
uma enferma, que emite "quatorze evacuações biliosas, abundan- 
tes, com mau cheiro e farrapos", que delira, aborta e dequita, com 
"a maior regularidade da parte da natureza". 

Portanto, os textos nos parecem dignos de fé. Baseados neles, 
chegamos à seguinte conclusão: o abortamento não decorreu de 
trauma, não houve pontapé. 
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Com efeito, o Boletim de 2/12/1826, assim se expressa: 
"- S. M. a Imperatriz passou com algum alívio, e desde ontem 
pelas nove horas da noite sossegou, e dormiu com tranquilidade 
até perto de uma hora, continuando todavia, a evacuação mucosa- 
sanguínea pela via anterior, e com aumento, e pela volta de uma 
hora manifestaram-se os sinais de contração do utero, e começou 
o trabalho de um parto prematuro, rompendo-o as águas com pou- 
ca demora e realizandase pelas duas horas, o aparecimento de um 
feto do sexo masculino, que mostrava ter de dois e meio a três 
meses; pareceu pela inspeção que a cessação de sua vida era mui 
recente, segundo pensa eu, e segundo pensa o Conselheiro Cirur- 
gião Mor do Império, que assistiu a este trabalho, para o qual se 
achava efetivo desde o dia dezenove de novembro, época em que 
começaram os receios deste acontecimento. Uma hora depois do 
parto prematuro sairam as secundinas, e em todo o trabalho houve 
a maior regularidade da parte da natureza. Depois deste sucesso, 
S.M.I. descansou, e acha-se sem novidade". 

Em resumo: o abortamento ocorreu no dia 2/12/26; as con- 
trações uterinas, desde o início sob o controle do Conselheiro Ci- 
rurgião Mor do Império, duraram por 1 hora: a rotura da bolsa 
das aguas foi oportuna; a gestação era de dois e meio a três meses; 
a morte do feto era mui recente; a dequitação foi espontânea, com- 
pleta e a perda sanguínea normal ("houve a maior regularidade da 
parte da natureza"). 

Recordèmo-nos da Anatomia e da Obstetrícia: o útero se alo- 
ja no centro da pequena bacia, verdadeiro anel ósseo, constituído 
anteriormente pela sinfise púbica, lateralmente pelo ilíaco, pos- 
teriormente pelo sacro. O citado anel lembra um cone truncado 
obliquamente, com a base para cima, mais alto na  região sacra, 
mais baixo na púbica. 

No segundo mês de gravidez, a sínfise púbica esconde, total- 
mente, o útero. No terceiro mês, a parte mais elevada do útero, 
o fundo, mal ultrapassa a borda superior da sínfise púbica. 

Convem lembrar que, para estudos de Anatomia, o cadaver é 
sempre imaginado na posição erecta, vertical. 

Ora, assim escudado pela sínfise púbica, o útero está absolu- 
tamente defendido de pequenos traumas, como socos, pontapés, 
tombos, empurrões, etc. 

Para atingir o útero, seria necessário uma violência muitíssi- 
mo maior, capaz de fraturar os ossos da bacia. Isso se verifica nos 
desabamentos, desastres automobilísticos, explosões, etc. Mesmo 
nesses casos, a lesão se restringe, quase sem exceção, a bexiga e 
uretra, as vezes atingindo o intestino, mas deixando incólume o 
útero, que, como já vimos, ocupa o centro da bacia e é muito mó- 
vel, fugindo à agressão. 
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O quadro clínico, nesses casos, em linhas muito gerais, seria: 
anúria ou hematúria macroscópica, derrame de urina no peritonio, 
com a consequente peritonite, parada imediata do funcionamento 
Intestinal, pulso filiforme, hipotermia, palidez, taquicardia e den- 
tro de um curto prazo, medido em horas, a morte, que se adianta- 
ria à expulsão do feto, especialmente se a paciente se submetesse 
à terapêutica de 1826. . . Seria sempre um quadro alarmante, agu- 
do desde o instante do impacto, de evolução rápida para o óbito. 

Contudo, os Boletins nos contam coisa totalmente diversa: 
"Desde o dia dez-nove de novembro apareceram por vezes dores 
de cadeiras, e alguma evacuação mucosa-sanguínea pela via an- 
terior, o que fez desconfiar encaminhamento para mau sucesso, 
sem embargo de não haverem sinais cir contração do útero; esta 
evacuação tem se repetido moderadamente e com intervalo de um 
até dois dias; e até ao presente (30/11/26) bem que de todo não 
tenha cessado, não aparece ainda sinal de perda, segundo a explo- 
ração feita pelo Conselheiro Cirurgião Mor do Império, continuan- 
do todavia o receio de que vmha a verificar-se". Boletim de 
30/11/1826. 

"Como se renovassem as evacuações por via anterior, . . ." Bo- 
letim de 1/12/26. 

A descrição do abortamento vem no já transcrito Boletim de 
2/12/26. 

"Verteu agua duas vezes e sedimentosas.. . "  Boletim de 
5/12/26. 

"As urinas costumam a ser lactecentes e sedimentosas. . . " Bo- 
letim de 6/12/26. 

"Os loquios que tinham parado no terceiro dia depois do par- 
to, deram início ontem de aparecer, e hoje por esta hora houve de- 
monstração disso porque com efeito se vão manifestando. "Boletim 
n." 12, de 9/12/26. 

Frizemos: 
1) a gravidez de dois e meio a três meses é imune a pequenos 

traumas. 
2) a evolução do abortamento se fez em quatorze dias, prazo 

descabido para causa traumática direta, de qualquer in- 
tensidade. 

3) a loquiação sem anormalidade (pois, se estas existissem por 
certo não deixariam de constar dos Boletins) praticamente 
exclui a Febre Puerperal. 

Não confundamos Febre Puerperal com Febre no Puerperio. No 
primeiro caso, a infecção se localiza no útero recem-esvaziado, mas 
o restante do organismo é sadio. No segundo caso, o útero recem- 
esvaziado é sadio, e a infecção se localiza em qualquer outro setor 
do organismo. 
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Em conclusão, o abortamento da Imperatriz Leopoldina não 
decorreu de trauma. Foi secundário a gravíssima infecção, contraí- 
da há um mês antes, como veremos a seguir. 

A História Médica da Imperatriz Leopoldina se refere a pa- 
ciente do sexo feminino, de 29 anos de idade, branca, austríaca. 
casada, de compleição normal (ou algo obesa), que gozou de saúde 
até o começo de novembro de 1826. 

Nessa ocasião, estando grávida de um e meio ou dois meses, 
passou a ."sofrer uma série de padecimentos diversos que se SU- 
cedem uns aos outros com diferente aparência, mas sendo na rea- 
lidade efeito de uma causa comum". Boletim de 30-11-26. 

As queixas intestinais se iniciaram por "constipação, que du- 
rou poucos dias" (Boletim de 30-11-26), transformando-se numa 
"diarréia teimosa e mul abundante", com "sintomas gástricos" 
(Bobtim 6e 30-11.26) e um vômito a 5-12-26. As evacuações, 
"abundantes e numerosas", de três a quatorze, (Boletins de . . 
.3-12,4-12 e 6-12-26) foram ora claras, ora escuras ("biliosas"), a 
partir de 30-11-26, a julgar pelo Boletim de 5-12-26, às vezes com 
"farrapos" (Boletim de 6-12-26). Tinham também "mau cheiro", 
n o  dia 4-12-26. 

Os sintomas nervosos, expressos ou subentendidos em todos 
os Boletins, vão num crescendo, desde o primeiro ao penúltimo, 
já que o últim3 Boletim ap-nas comunica o óbito. 

Os "sintomas nzrvosos" e as "vigilias teimosas", de 30-11-26, 
passam a "ansiedade, excfiação, esmorzcimento de espírito" a . . 
1-12-26. 

A 3-12-26, "o sono é pouco e não suficiente", com "algum tre- 
mor de mão" e "alguma incoerência no que dizia". 

A 4-12-26, a paciente está "menos tranquila, dorme pequenos 
sonos". 

A 5-12-26, há "inquietação e uma espécie de impaciência, não 
tendo podido conciliar sono". 

A 6-12-26, o "estado cerebral um pouco mais preocupado e o 
sono P O U C ~ " ,  "e há presentemente como por outras ocasiões tem 
havido, alguns sobressaltos e tremor de dedos", e "se receava al- 
guma novidade nervosa", pela manhã. A tarde, os sintomas pio- 
ram, pois "o estado do cérebro e dos nervos apareceram mais per- 
turbados". 

No dia 7-12-26, "dormiu alguma coisa", mas o quadro piora. 
No dia 8-12-26, há "delirio, sobressaltos, tremores, sonolência". 
No dia 9-12-26, S.M. está "mais perturbada do cérebro e de 

nervos" e há referências a "movimentos convulsivos". 
Segue-se a 11-12-26 "piora de tudo quanto faz parte de sua 

enfermidade. e o óbito. 
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A Carta do Barão Wenzel de Mareschal cita "febre nervosa", 
"estado de delírio e excitação quase continuas, depois do aborta- 
mento". 

A febre também foi elemento constante da enfermidade: "Em 
todo o decurso desta sorte de padecimento tem havido umas vezes 
movimento febril, outras vezes pulso naturalw (30-11-26). Note- 
mos a avaliação da febre pelo pulso, o que, em determinada mo- 
léstia, é enganador, já que a temperatura pode estar alta, e o pul- 
so quase normal, isto é, baixo em relação a hipertermia. Esse fata 
tem importância para o diagnóstico, especialmente quando oa re- 
cursos de laboratório não existem, como foi o caso. 

Há ainda referências, claras ou subentendidas, nos Boletiis 
de 2-12-26 e seguintes, até ao final e na carta do Barão de Ma- 
reschal, onde se lê que "a febre foi a causa e não a consequên- 
cia do abortamento" e que "a febre que atingiu S.M. é quase sem- 
pre mortal. . . ". 

Como seria de se esperar, não foram registradas as tempe- 
raturas diárias; provavelmente, não foram nem medidas. Apenas 
pelos Boletins de 7 e 8-12 se pode presumir que a tarde houvesse 
subida da temperatura, e queda pela manh8 ("o crescimento desta 
tarde tem sido menos forte que o de ontem" e "logo que acabou 
a curta remissão do crescimento da tarde de ontem, começou ou- 
tro pelas nove horas e dez minutos, que durou com pouca remis- 
são até às quatro horas e um quarto da madrugada de hoje. A 
esta mesmo hora começou outro crescimento e entrou a diminuir 
(mas pouco) das sete e meia por diante", respectivamente a 7-12 
e 8-12. 

"A tosse gutural e teimosa ... f o w  um dos motivos que afas- 
tava e interrompia o sono, etc.. ." (3-12-26), tambbm referida a 
S0-11-26, 4-12-26, 5-12-26, juntamente com "respiração sofrível", 
fizeram parte do quadro clínico. 

Quanto As urinas, eram "sedimentosas e lactecentes", como já 
foi citado. 

Ora, o conjunto desses sintomas e sinais nos traz à mente, 
sem esforço, o diagnóstico de Febre Tifóide. 

Essa Salmonelose, cuia incidência é máxima entre os dez e os 
trinta anos de idade, csp&ialmente nos meses chuvosos, como n@ 
vemùro. pode ser responsabilizada por outros padecimentos da Im- 
peratriz. 

Sabemos (sempre baseados em dados anteriores à era dos an- 
tibióticos) que, na vigência da enfermidade, a porcentagem de  
abortamento vai a 70%. Os produtos expulsos não costumam 
apresentar maceração, já que a morte não decorre de anormalida- 
de fetal, mas materna (". . . pareceu pela inspeção (do feto) que 
a cessação de sua vida era mui recente.. . ") Boletim de 2-12-26. 
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Sabemos também que em 50% dos casos, havia trombose da 
veia femural esquerda, como fuz supor, sem grande margem a 
dúvidas, o Boletim de 30-11-26: ". . . dor violentíssima na parte 
interna da coxa esquerda, aconipanhada de uma inchação volu- 
mosa, elástica, mas sem mudanca de cor da pele, exceto alguma 
vermelhidão parcial, subsequente e pouco intensa, a qual tratada 
convenientemente se acha quase restituída ao estado natural". 

Finalmente, o episódio de 30-11-26: "Este dia porém ofereceu 
novidades mui graves, a saber sono inquieto e pouco, fastio, tosse, 
língua mucosa, excitamento cerebral e espasmos violentos na re- 
gião epigástrica, tremores, suores profusos, incêndio nas faces. es- 
morecimento de espirito, com ansiedade e frequência de pulso, e 
este mole". Indubitavelmente, foi hemorragia intestinal, compli- 
cação temível e frequent? na febre tifóide. Provavelmente, houve 
repetição a 4/12/26, " ... tornou-se o pulso muito frequente, pequeno 
e às vezes linear, porém depois do paroxismo apresentou-se um pul- 
so mais cheio e com pouca diferenca da frequência notada antes 
do crescimento". 

Acreditamos que pequenos e repetidos sangramentos justifi- 
quem as fezes escuras e mal cheirosas, falsamente interpretadas 
por "beliosas". Os "farrapos" citados no Boletim de 6-12-26 seriam 
fragmentos das Placas de Peyer, necrosadas pela infecção, e cuja 
queda desencadeia a perda de sangue para a luz intestinal. 

Quanto ao Diagnóstico Diferencial, diremos que baseados no 
material disponível, consideramos e excluimos Colera, Febre Ama- 
reia, Hepatite, Carcinomatose, Tuberculose intestinal, Pneumonia, 
Infecção urinária aguda, Febre Puerperal, Brucelose, Malaria, En- 
docardite, Septicemia, Tifo exantemático, Apendicite, Mononucleo- 
se, e outras infecções intestinais. Certamente, seriam muito va- 
liosos os exames de laboratório, ou, ao menos, dados seguros de 
exame físico. Mas, a falta deles, acreditamos ser plausível o diag- 
nóstico, tanto mais que confirmado pela evolução clínica e obs- 
tétrica. 

Quanto à fonte de contaminacáo, lembramos a hipotese (qua- 
se um devaneio) de ter sido o leite, material onde a S. typhi se 
multiplica facilmente, sem alterar o aspecto, cheiro ou sabor. A 
Imperatriz devia ter grande aprêco pelo leite, já que fez vir, da 
Suíça, quatro vacas e um touro, trazidos por uma fragata fran- 
cesa, segundo nos conta Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bra- 
gança, em "A Imperatriz Dona Leopoldina - Sua Correspondên- 
cia com Maria Luisa de Parma", no citado volume do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo. 

Finalmente, gostaríamos de dizer algumas palavras sobre nas- 
sos colegas do sesquicentenário pregresso. 

Poderia nos parecer, nos dias atuais, que os médicos da Im- 
peratriz tenham fracassado, por falhas pessoais. 
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Na verdade, eles lutaram tenazmente: "Tem-se posto em prá- 
tica tudo quanto se podia aplicar, interna e estemamente e não 
há recurso que não se tenha tentado; por deliberação das confe- 
rencias feitas de manhã e de tarde. Sua Majestade ainda vive e 
as dilighcias ainda continuam, mas o seu estado é para desani- 
mar". Boletim n." 16, de 11-12-26, pelas dez horas da manhã. E 
mais: ". . . a enfermidade de Sua Majestade a Imperatriz resistiu 
a todas as diligências médicas, empregadas com todo o cuidado 
por todos os médicos da Imperial Câmara". Boletim n." 17, de 
11-12-26, pelas dez horas e um quarto. 

Não descuidaram nem mesmo da parte psíquica, como se pode 
deduzir do Boletim de 1-12-26: ". . . que teve lugar esta manhã, sem 
que S.M. o presumisse, para que uma medida de prudência não se 
lhe apresentasse como sinal de perigo, atenta a sua disposição 
apreensiva". 

Mediram, bem medida, a responsabilidade do caso, tanto que 
se reuniram em conferência, não apenas uma vez, mas várias ve- 
zes, e até duas vezes ao dia. Acompanharam a paciente hora após 
hora, dia após dia, noite após noite. Veja-se o Boletim de 2-12-26 
". . . às duas horas da madrugada, o Conselheiro Cirurgião Mor 
do Império, que para %o se achava efetivo desde o dia 19-11-26. . ." 

Quando a Morte fez tabua-rasa de terapêuticas, preces e es- 
peranças, são ainda seus médicos que publicam a triste notícia, 
e se curvam diante de Deus: "Foi Deus servido chamá-la a Si 
pelas dez horas e um quarto". Boletim n." 17, de 11-12-26. 

Que mais poderiam ter feito, armados (ou antes, desarma- 
dos) pela Ciência da época? Recordêmo-nos de que em 1826, a 
semiologia médica tinha por grande novidade o estetoscópio, des- 
coberto por Laennec há sete anos, Pasteur completava quatro anos 
de idade, e Eberth só visualizaria o bacilo da Febre Tifóide após 
decorridos cinqüenta e quatro anos. Ainda qu'e tivessem chegado 
a diagnóstico correto, seria de pouca serventia, já que o caso se 
afigurava de mau prognóstico desde o início (diarréias profusas 
e frequentes, graves sintomas nervosos, hemorragias intestinais) 
e a primeira terapêutica eficaz só surgiria 121 anos depois, quan- 
do do S. venezuelae se tivesse obtido o cloranfenicol. 





CAMOES E A POLfTICA PORTUGUESA 

Fernando Whitaker da Cunha 

«Não morrerá sem poetas nem soldados 
A língua em que cantaste rudemente 
As armas e os barões assinalados». 

Manuel Bandeira 

"Situado na Europa por fato geográfico", escreveu Alexandre 
Lobato ("Sociologia Política da Expansão", pág. ll), "Portugal é 
um país de costas voltadas à continentalidade européia e aos seus 
problemas e que, ao longo dos séculos, procurou no mar o robus- 
tecimento do seu ser político por meio de metástases, que conse- 
guiu integrar na estrutura nacional". 

Predestinado para a experiência maritima, desde os seus albo- 
res, Portugal, a bem dizer, foi moldado pela expectativa do mar- 
oceano, para a sua missão sócio-político-econ&mica, de iniludíveis 
repercussões históricas, que encontra raízes no comportamento 
adotado pela monarquia lusitana, principalmente, nos séculos XV 
e XVI, sob os sentimentos de Fé e Império. O Renascimento, en- 
sejado pelas navegações, a invenção da imprensa e a descoberta de 
velhos manuscritas, estimulado pelo racionalismo, portava um& 
nova mentalidade, que conflitava com o tradicional estilo de vida 
existente e mudava o curso do jogo histórico, caracterizando-se por 
ser uma cultura de conflito. O "velho do Restelo" é bem a imagem 
do antagonismo entre a rotina e a aventura, em uma época que 
procurou se equilibrar entre idéias e sentimentos inconciliáveis. 
Alvaro Lins ("Discurso sobre Camóes e Portugal", pg. 21) se refere, 
mesmo, ao diálogo de contraste entre o "antigo Portugal dos agri- 
cultores e o moderno Portugal dos navegadores". 

Homem de vivência, profundamente inserido em seu processo 
político, embasado em ampla e variada informação, Camóes, um 
pré-romântico, celebrando o amor e o Estado, não poderia deixar 
de ser o ardente reflexo das novas concepções e o arauto das gran- 
dezas da Pátria, a qual sentiu "em sua intocável grandeza ideal", 
conforme Hernani Cidade, enaltecendo-a numa linguagem sono- 
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ra e absorvente, cantando o seu passado heróico e prenunciando 
as glórias de seu porvir: 

"Que eu canto o peito ilustre lusitano 
A quem Netuno e Marte obedeceram". (L.1-3), 
A gesta do expansionismo portuguks encontra, sem dúvida, no 

intenso "vates", o rapsodo nacional, por excelência, que faz, igual- 
mente, repercutir em sua obra, perturbadora cruzada poética, o in- 
quietante momento em que as civilizações se encontram, realizan- 
do com sua pena rústica e viril, que aliava a própria exuberância, 
a frugalidade austera dos romanos, O que Alexandre perpetuou coa  
a espada. 

Como as grandes e enciclopédicas epopéias, das quais revela 
nítida influência, "Os Lusíadas", inspirados na 2." Década de João 
de Barros, oferecem vasto campo a pesquisa, sendo, também, es- 
sencialmente ressonância de uma teoria política, verticalmente 
comprometidos com ela. Destarte, constituindo-se o pulsante de- 
poimento de um civismo idealista e inexcedivel, o poema camo- 
neano é, igualmente, o documento mais expressivo de uma ação 
estatal, de largas e meditadas coordenadas, dai provindo a sua in- 
disfarçável influência posterior na história portuguesa. 

Morrendo, o Poeta com a Nação, após a tragédia de Alcacer- 
Quibir, "Os Lusíadas" tornaram-se perigosa presença a hegemo- 
nia espanhola, por sua capacidade de aglutinar e incentivar as- 
pirações nacionalistas de um povo brioso, aguerrido e de uma tre- 
pidante potencialidade. Não foi outra a razão que motivou a ti- 
ragem de uma outra edição clandestina do poema, como notou 
Walter Spalding, sendo-lhe acrescentada, falsamente, uma oitava, 
para justificar a dominação espanhola em toda a península ibé- 
rica. Por isso, edições sucessivas de "Os Lusíadas", mesmo depois 
da Restauração, davam, a seu autor, o título de grande poeta de 
Espanha. 

João Pinto Ribeiro, o máximo conspirador de 1640, trazia sem- 
pre consigo um exemplar da composição magnífica, que contestava 
qualquer soberania sobre a nação portuguesa. 

Procediam, da mesma forma, alguns bandeirantes, que encon- 
travam, no "poema da raça", incentivo para suas navegações, em 
insondáveis sertões. 

Teófilo Braga entendia que a mesma fonte possuia todas as 
posteriores revoluções portuguesas: a de 1820, a de 1834 e até a 
de 1910, conseqüências da "unânimidade afetiva" provocada pela 
compreensão radical de 'Qs Lusiadas", cuja influência pode ser as- 
sinalada, ainda, na pacificação realizada, no chamado "ciclo de 
Mousinho" (1890-1915), herói que submetera o prestigioso régulo 
Gungunhana, por homens como Teixeira Pinto, Filomeno da Câ- 
mara, Celestino da Silva e, inclusive, na decisiva revolução de 1926, 
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através de seus riespeitáveis ideólogos e, em decorrência, na inte- 
gracionista doutrina da solidariedade nacional. 

Por outro lado, impregnando de beleza e nativismo, Manoel Bo- 
telho de Oliveira, Bento Teixeira, Santa Rita Durão e Basílio da 
Gama, entre outros, a poesia de Camóes contribuiu, indiretamente, 
para o daencadeamento do nacionalismo brasileiro (como, indi- 
retamente, à nossa terra se referiu: "na quarta parte nova os cam- 
pos ara", L .  7-14), cujo amadurecer supremo foi a Independência. 

Mais do que nunca é preciso ler "assiduamente os versos de 
Os Lusiadas", recomenda Brás da Silva ("Camóes Marinheiro", pg. 
9),  porque neles, insuperável "ode marítima", encontraremos esti- 
mulo para a solução de graves problemas, calorosamente esperan- 
çosos num futuro que se antecipa. 





A. MÚSICA NO SAO PAULO COLONIAL 

Luis Ellmerich 

Os instrumentos musicais usados pelos indígenas eram dos 
mais primitivos - diversos tipos de chocalhos, trombetas de ma- 
deira, flautas de bambu, de ossos humanos ou de animais. As 
músicas, pobres de melodia e monótonas; as danças de coreogra- 
fia rudimentar. Os jesuítas, logo após o descobrimento do Brasil, 
notaram a boa disposição dos índios para a música. Manuel da 
Nobrega dizia: "Com a música e a harmonia me arrisco a atrair 
todos os indigenas. "Os padres ensinarem-lhes então o cantochão 
para as fes ta  religiosas e a tocarem flauta e viola. Simão de Vas- 
concellos diz o seguinte a respeito das aptidões musicais dos na- 
tivos: "São afeiçoadíssimos a música e os que são escolhidos para 
cantores de igreja, prezam-se muito do oficio, e gastam os dias 
e as noites em aprender. e ensinar outros. Saem destros em todos 
os instrumentos. charamelas, flautas. trombetas, baixões, corne- 
tas e fagotes. Com eles beneficiam em canto de órgão vésperas, 
completas, missas, procissões, tão solenes como entre os portu- 
gueses". 

Os primeiros historiadores do Brasil. o alemão Hans Staden 
e o francês Jean de Léry, são unânimes em apontar a atração que 
a música exercia sobre os índios. Hans Studen chegou em São 
Vicente no ano de 1550 e devido aos seus conhecimentos de arti- 
lharia foi contratado pelas autoridades coloniais para comandar 
o fortim construído em Bertioga, em frente a Ilha de Santo Ama- 
ro. Em fins de 1553 ou inicio de 1554 tornou-se prisioneiro dos tu- 
pinambás durante nove meses. sendo libertado pela tripulação de 
um barco francês. Tendo permanecido durante quatro anos e dois 
meses no Brasil. arguto observaclor, publicou, ao retomar à Ale- 
manha em 1557, seu livro "2 Reisen nach Brasilien". No 23." ca- 
pítulo êle descreve como as índias de Ubatuba colocaram diver- 
sas espécies de chocalhos no seu corpo e o obrigaram a dançar de 
acordo com o canto executado pelas mulheres que formavam um 
círculo fechado ao redor dele. Em outros trechos refere-se a mara- 
cás, instrumentos musicais sagrados, às orgias e às danças dos 
selvagens. 

O francês Jeun de Léry, discipulo de Calvino, em Genebra. 
chegou ao Brasil em 1557 para colaborar na colonização france- 
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sa, dirigida por Villegagnon. Voltando no ano seguinte, publicou 
"Viagem a terra do Brasil", fazendo também referências sobre ins- 
trumentos musicais e danças. 

Em 1550, o padre Leaardo Nunes, chamado Aberebebê (pa- 
dre voador) pelos indígenas, instala a primeira escola em São 
Vicente, onde também se ensinava canto e flauta com a colabo- 
ração do padre Antonio Rodrigues. Fundado o Colégio de Pirati- 
ninga em 1554, o jesuita Antonio Rodrigues foi ali o primeiro mes- 
tre de música. José'de Anchieta não somente traduziu para o tupi 
orações e textos. necessários para a catequese, mas escreveu tam- 
bém peças teatrais, compondo a respectiva música. onde os íildios 
representavam, cantavam e tocavam. Empregou ainda o caterctê, 
dança típica dos indígenas, para ser executado nas festas da Santa 
Cruz, Espírito Santo, N. S. da Conceição e São Gonçalo. 

A partir de 1538 vieram para o Brasil as primeiras levas de 
negros africanos, trazidos como escravos. 0s  instrumentos des- 
ses africanos eram, na quase totalidade, de percussão. As suas 
músicas caracterizam-se pelo ritmo sincopado; as danças, sensuais 
ou violentas. Todos esses povos africanos tinham nível cultural 
superior ao do aborígene brasileiro. Enquanto o indígena foi im- 
piedosamente dizimado pelo invasor branco e. consequentemente, 
cada vez mais afastado do litoral do país, o negro, devido ao seu 
convívio com os brancos e a inevitável mestiçagem, foi adquirin- 
do costumes e conhecimentos dos seus senhores. incluindo aí a 
música européia. Esta, no início, portuguesa, logo é enriquecida 
por elementos espanhóis e árabes; durante os séculos VIII-XV, a 
Península Ibérica esteve parcialmente sob dominação dos mou- 
ros. De 1580 a 1640, o Brasil foi colônia espanhola, pois nesse pe- 
ríodo Portugal pertencia a Espanha. A "guitarra mourisca", tra- 
zida pelos espanhóis, tornou-se o instrumento mais popular no 
Brasil - o violão. 

Os bandeirantes, nas suas entradas pelo sertão, apenas usa- 
vam tambores. Em 1659 já há notícias sobre a existência de mes- 
tres de capela nas igrejas matrizes de Itu. Parnaiba e Sorocaba. 
Um dos primeiros mestres de capela da matriz de São Paulo foi 
Manuel Vieira de Barros, nomeado em 1657. No século XVIII es- 
tava em vigor em todo o Brasil o "Código Filipino", no qual cons- 
tava a proibição de "dar música de noite" isto é. não eram per- 
mitidas as serenatas. Segundo o historiador Francisco Nardy Fi- 
lho, Antonio Machado de Passo, falecido em 1701, foi o primeiro 
mestre de capela de Itu, dirigindo naquela cidade uma orquestra 
de gente branca e uma banda de homens de cor. A partir de 1740, 
And~é de Moura, professor, regente de banda e mestre de capela 
da matriz de Santos, foi a figura mais destacada na vida musical 
da cidade. Lá, em 1764, nasceu o padre Jesuino do Monte Canne- 
20, músico, pintor, arquiteto e entalhador improvisado. Jmuino 
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Francisco de Paulo Gusmão (seu nome completo), de pai incóg- 
nito, teve por mãe uma parda forra, sobrinha-neta de Bartolomeu 
Gusmão, o célebre Padre Voador. Suas composiçóes, todas de es- 
tilo sacro e escritas para festas litúrgicas em Itu, desapareceram 
por completo. Faleceu ele naquela cidade em 1819, um ano antes 
da inauguração da Igreja do Patrocínio, planejada por êle. 

Mais ou menos na mesma época registram-se as atividades de 
Bento da Costa, mestre de capela em Moji das Cruzes, composi- 
tor e harpista. Um recenseamento feito em São Paulo no ano de 
1768 revela a existência de Joaquim da Cunha, mulato, "oficial 
de violas", provavelmente o primeiro fabricante de instrumentos 
musicais paulista. 

Das procissóes de comemoraçóes religiosas constavam danças 
dos oficiais mecânicos, dos padeiros, das quitandeiras etc. 

A Casa da bpera, no Pátio do Colégio em São Paulo, foi cons- 
truída durante o governo de Bernardo de Lorena (1788-97) e sua 
inauguração se deu em 1793. Tinha 28 camarotes em três ordens 
e uma lotação de 350 lugares. A denominação não significa que 
nas chamadas "casas de Ópera" se realizavam somente espetácu- 
los líricos; destinavam-se a arte de representação em geral. 

No último quartel do século XVIII, quando a população de 
São Paulo não passava de 6.000 habitantes, instalou-se a sede de 
bispado. O primeiro mestre de capela da Sé da capital foi o pa- 
dre Matias Alvares Torres. O terceiro bispo, Dom Manuel da Res- 
surreição, contratou André da Silva Gomes para o mesmo cargo, 
já na nova Sé. com o salário anual de 40.000 reis. Nascido em 
usbaa em 1752, conheceu certamente as obras dos compositores 
contemporâneos. Na Sé contava com o organista Ignacio Xavier 
de Carvalho. um coro de rapazes e músicos dos seguintes instru- 
mentos: violino. violoncelo, contrabaixo. clarinete, fagote e trom- 
pa. Lecionou música e, mais tarde, latim, começando cedo a com- 
por música sacra, destacando-se a Missa a oito vozes e instrumen- 
tos (cordas, órgão e dois trompetes), descoberta e restaurada por 
Regis Duprat. O estilo da Missa é o característico da época. De- 
pois da restauração, a mesma foi executada em maio de 1970, por 
ocasião da inauguração do Museu de Arte Sacra, no Convento de 
N. S. da Conceição da Luz. Um dos alunos de André da Silva 
Gomes foi Manuel José G a e s ,  pai de Carlos Gomes. O mestre 
de capela faleceu em 1844 com mais de 90 anos de idade. 

INSTRUMENTOS 

Segundo o historiador Pereira da Costa, o primeiro piano che- 
gado ao Estado de São Paulo. de fabricação austriaca, foi enco- 
mendado pelo vigário de Pôrto Feliz, padre André da Rocha e 
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Abreu, tendo uma verdadeira entrada triunfal naquela cidade em 
1820. 

Está comprovado que a igreja de Embu possui o órgão mais 
antigo existente no Estado de São Paulo. A irmã Odete de Souza 
Carvalho, Superiora Geral da Congregação das irmãs de Maria 
Auxiliadora e superintendente da Fundação homônima, numa re- 
portagem por mim feita em 1964, declarou que encontrou o ins- 
trumento, em 1947, em péssimo estado de conservação. instru- 
mento de quatro oitavas. funcionando com fole a pedal. Chamado 
o maestro Furio Franceschini, mestre-capela da catedral de São 
Paulo, éle confirmou a autenticidade do órgão, que data do século 
XVII. 

MODINHAS 

Dos vários conceitos referentes à origem da modinha, pode- 
mos afirmar o seguinte: Os primeiros colonizadores portugueses 
trouxeram a "canção romântica", que tem a sua origem nos tro- 
vadores da Idade Média, mas com certo caráter árabe. No Brasil 
passou a ser chamado "moda" ou modinha. modificando-se com 
o correr do tempo 

Com a vinda de dona LeopoEdina, arquiduquesa austríaca e, 
mais tarde, primeira imperatriz do Brasil, muitos cientistas euro- 
peus chegaram ao pais. entre êles os alemães Sptx e Martius. Ao 
voltarem a Europa, publicaram sua notável obra "Reise in Bra- 
silien 1817-20", em Munique no ano de 1823 (edição brasileira da 
Melhoramentos). Dela constam reproduções de cantigas brasilei- 
ras e melodias indígenas. Quatro delas foram registradas em São 
Paulo: "Acaso são estas", com versos d~ Tomás Antonio Gonzaga 
(Lira V de "Marilia de Dirceu), "Escuta, formosa Márcia", "Qual 
será o feliz dia" e "Perdi na enchente". 

A FAMÍLIA REAL 

A partir de 1808, com a chegada de Dom João VI, a vida artis- 
tica - em primeiro lugar a arte musical - tomou considerável 
impulso. Dom João, como todos os Braganças, apreciava a músi- 
ca. Entre os compositores estrangeiros, vindos a corte, convém 
destacar Sigismundo Neu7@mm, austríaco, discípulo de Haydn. No 
meado mestre de capela, foi professor do príncipe dom Pedro, de 
dona Leopoldina e de Francisco Manuel da Silva. 

DOM PEDRO I 

O príncipe Dom Pedro (1798-1834 Queluz, Portugal), aos quin- 
ze anos tinha regulares conhecimentos de harmonia e contrapon- 
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to. Aos vinte anw tocava cinco instrumentos: bem o clarinete e o 
fagote, mediocremente violino, violoncelo e trombone. No conjun- 
to formado na cõrte sob a direção do padre Jos.6 Mauncio Nunes 
Garcia, o jovem príncipe tocava primeiro clarinete; também can- 
tava regularmente, acompanhando-se ao violão. Seus professores 
foram o padre José Maurício, Marcos Portugal e Sigismundo Neu- 
komm. Em 1821, a princesa Da. Leopoldina, sua esposa. escreven- 
do ao seu pai, o imperador Francisco I da Austria, dizia: "O meu 
marido é compositor também; faz-vos presente de uma sinfonia e 
um Te Deurn composto por êle. Na verdade são um tanto teatrais, 
o que é culpa de seu professor (Marcos Portugal), mas o que vos 
posso assegurar é que êle pr6prio os compos sem auxílio de nin- 
guém". Sóbre seu comportamento em relação aos músicos conta- 
-se o seguinte: O mordomo, por antigo habito, alojava os músicos 
na parte Grrea do palácio; devido As más condições dos quartos 
e à umidade, as indisposições dos músicos eram frequentes. Dom 
Pedro, informado do fato, chamou o mordomo, dando ordens para 
que os músicos e cantores ocupassem quartos na parte destinada 
aos cortesões. Confuso, o mordomo disse: "V. Majestade me per- 
mite dizer que os senhores da côrte são de alta linhagem, marque- 
ses. condes e barões". "Não importa - replicou o imperador - 
com uma penada faço marqueses, condes e barões, mas não mÚ- I 
sicos e cantores". 

Entre suas composiçóes, muitas desaparecidas, constam m i s  
sas, um Te Deum para quatro vozes e orquestra, executado por oca- 
sião do batizado da princesa Maria da Glória (1829), uma ópera. 
cuja sinfonia foi executada em Paris (1832), o Hino da Indepen- 
dência, o "Hino da Carta" que, depois, passou a ser o Hino Na- 
cional Português até a proclamação da República naquele país, etc. 

O HINO DA INDEPENDENCIA 

Segundo todas as aparências, este hino não é outro, senão 
o "Hino Constitucional", com letra e música de Dom Pedro I, e 
executado pela primeira vez em 24 de agosto de 1821. A letra de 
Evaristo da Veiga data de 16 de agosto de 1822 e foi, presumivel- 
mente, encaixada após a proclamação da Independência. Sua pri- 
meira execução se deu exatamente no dia 7 de setembro de 1822, 
à noite, na Casa da Opera, situada no atual Patio do Colégio, no 
lugar onde se acha hoje o Tribunal de Alçada de São Paulo. 
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PORTUGUESES NATURAIS DO BRASIL A 
SERVIÇO DA MONARQUIA PORTUGUESA 

Tito Livio Ferreira 

A Monarquia Portuguesa abrange, de 1500 a 1822, Portugal 
(hiropa), ilhas e arquiglegos do Atlântico, Angola e Moçambique 
(Africa) , o Brasil (América do Sul), a índia Portuguesa e Macau 
(Asia) e Timor (Oceânia). Quem nasce e vive dentro desse terri- 
tório planetar é português sem distinção de local, cor ou raça. 
Portugal B uma nação multirracial, multicultural, transcontinen- 
tal e multicolorida. Segundo as Ordenações do Reino, a Constitui- 
ção Política da Monarquia Lusitana, são vassalos portugueses, isto 
6, soldados do Rei, todos os naturais de Portugal, do Brasil, de An- 
gola, de Moçambique, das ilhas e arquipélagos atlhnticos, da fndia 
Portuguesa, de Macau e de Timor, na Polinésia. 

Nesse caso, extensa é a lista dos Portugueses naturais do Vice- 
Reino ã i ~  Estado do Brasil a serviço da Monarquia Lusíada, nas 
diversas ~rovíncias aortupuesas do daneta. E alinhamos a u i  os - 
mais conhecidos. 

- - 
J o J  Bmifócio de Andrada e Silva. - Lusopaulista, natural 

de Santos. onde nasceu em 13 de iunho de 1763. Falece em Niterói 
em 5 de abril de 1838. Formado em Direito e Filosofia pela Uni- 
versidade de Coimbra, nela foi lente de Mineralogia, cerca de de- 
zoito anos. D. Maria I, Rainha de Portugal, concede-lhe uma bol- 
sa de estudos para frequentar os principais centros científicos da 
Europa, durante dez anos. Conclui o curso na Universidade de 
Upsala, na Suécia. Comanda o Batalhão Acadêmico da Universi- 
dade de Coimbra, no posto de Tenente-Coronel, na expulsão dos 
franceses de Portugal. Cientista de renome europeu, foi aposenta- 
do no cargo de professor universitário e Intendente Geral das Mi- 
nas e Metais de Portugal onde exerceu outras funções importan- 
tes. Declara em 1812: "Sou Português castiço", isto é, puro, de boa 
casta. (HBlio Vianna. "Correspondência de José Bonifácio (1810- 
180)" Em "Revista de História", n." 55. p. 229. São Paulo 1963). E 
ele é o Patriarca da Independência Brasileira. ("Obras científicas, 
políticas e sociais de José Bonifácio de Andrada e Silva". Coligidas 
e reproduzidas por Edgard de Cerqueira Falcão. 3 vols. 1983). 

Alexandre de Gusmáo. - Lusopaulista, nascido em Santos, em 
1679. Falece em Lisboa em 1853. Bacharel em Direito pela Univer- 
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sidade de Coimbra. Doutor em Direito Civil pela Universidade de 
Paris, em cuja cidade exerce as funções de secretário da Embai- 
xada Portuguesa. Secretário particular de D. João V, o Rei Mineiro. 
Embaixador de Portugal junto à Santa Sé, em Roma, cêrca de 
dez anos. Recusa o título de Pnncipe da Igreja, por ser vassalo do 
Rei de Portugal. Presidente do Conselho de Ministros do Monarca 
Lusitano. Redige o Tratado de Madrid, de 1750, onde pela primei- 
ra vez foram traçadas as fronteiras do Vice-Reino do Estado do 
Brasil com a América Espanhola, as quais com pequenas altera- 
ções são as de hoje. E o avô dos diplomatas lusobrasileiros era o 
mais profundo conhecedor dos problemas políticos da América do 
Sul. 

Francisco de Lemos de Faria Pereira. - Natural do Rio de 
Janeiro, luso-fluminense, formado em Direito Canônico pela Uni- 
versidade de Coimbra onde recebe o doutorado. Em Portugal exer- 
ce vhrios cargos. O Marquês de Pombal o nomeia Reitor da Uni- 
versidade de Coimbra para executar, de 1772 em diante, a reforma 
educacional pombalina, a primeira realizada no Ocidente. Maçon 
iluminista, exerce o cargo até 1821. Nomeado bispo de Coimbra 
em 1799. E agraciado com os títulos de senhor de Coja e conde de 
Arganil, em Portugal. 

Francisco José de Laceráa e Almeida. - Natural da cidade de 
São?aulo, lusopaulistano Engenheiro formado pela Universidade 
de Coimbra. A serviço da Coroa Lusitana fez o reconhecimento da 
bacia amazbnica, a partir de Belém do Pará, do rio Guaporé, das 
fronteiras do Brasil com a Colômbia, o Perú e a Bolívia. Percorre 
o caminho fluvial de Vila Bela do Mato Grosso à cidade de São 
Paulo. Gasta nesses trabalhos dez anos, de 1780 a 1790. Nomeado 
por D. Maria I, Rainha de Portugal, Governador dos Rios de Sena, 
em Moçambique, Africa Portuguesa, em 1798 começa a travessia do 
continente negra para atingir a província de Angola Para isso par- 
te das praias do oceano fndico para alcançar o litoral Atlântico. Vai 
falecer na corte do rei negro de Cazembe, em 1798. Apesar de não 
ter conseguido realizar o seu projeto, Lacerda e Almeida dá o passo 
definitivo para realizar a travessia da Africa, escreve o historiador 
português Manuel Múrias. Quase setenta anos mais tarde, em 
1867, o explorador inglês Livingstone faz o mesmo percurso pelo 
caminho aberto pelo engenheiro lusopaulistano Lacerda e Almeida. 

Estãio publicados os notáveis trabalhos do grande lusopaulis- 
tano. "Diário da Viagem do Dr. Francisco José de Lacerda e Almei- 
da pelas Capitanias do Pará, Rio Negro, Mato Grosso, Cuiabá e 
São Paulo, nos anos de 1780 a 1790". 

"Memória a respeito dos rios Baures, Branco, da Conceiçáo, 
de S. Joaquim, Itonamas e Maxupo e das três missões da Madale- 
na, da Conceiçáo e do São Joaquim". (Rio Guaporé. Missões man- 
tidas pela Monarquia Portuguesa). 
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"Diário da viagem de Moçambique os rios de Sena - 1797- 
1798). 

"Instruções e Diário da Viagem da Vila de Tete, capital das 
rios de Sena para o interior da Africa". (Volume editado pela Im- 
prensa Nacional. Rio de Janeiro 1944. Ministério da Educação. Ins- 
tituto Nacional do Livro). 

Alexandre Rodrigues Ferreira. - Natural de Salvador. Luso- 
baiano. Formado em engenharia e medicina pela Universidade de 
Coimbra. A serviço de Portugal explorou os rios Amazonas, Branco, 
Negro, Madeira, Guaporé e Mamoré, de 1783 a 1792, durante nove 
anos. Membro da Academia de Ciencias de Lisboa. Administrador 
do Real Gabinete de História Natural, deputado à Junta do Co- 
mércio e vice-diretor do Jardim Botânico de Lisboa. Nasceu na ci- 
dade do Salvador (Bahia) em 27 de abril de 1756 e falece em Lis- 
boa em 1815. Obra publicada: "Viagem Filosófica is Capitanias do 
Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá". 1 . O  vol. Desenhos 
originais coloridos e coligidos pelo Prof. Dr. Edgard de Cerqueira 
Falcão, Edição Graficos Brunner Ltda. São Paulo. MCMLXX. Edi- 
ção monumental digna da monumental obra do Dr. Alexandre Ro- 
drigues Ferreira. 

Alezandre da Silw Coneia. - Natural da cidade de São Pauio, 
lusopaulistano. Doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, 
lente de Direito Romano no mesmo estabelecimento de ensino. 
Membro do Conselho de Ministros de D. João V, o Rei Mineiro. 

José Pifes âe Camaliao e Albuquerque. - Natural de Salvador, 
capital da Bahia, lusobaiano. Bacharel em Direito pela Universi- 
dade de Coimbra. Fidalgo da Casa Real, alcaide-mor da vila de 
Maragogipe (Bahia), cavaleiro da Ordem de Cristo. Secretário do 
Vice-Reino do Estado do Brasil. 

Joáo Pereira Ramos. - Natural do Rio de Janeiro, lusoflumf- 
nense. Doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. Irmão do 
bispo D. Francisco de Lemos de Faria Pereira. Colaborou com 
ele nos estatutos pombalinos da reforma universitária, que 
abrangia os três graus: primário, secundário e superior. Professor 
da Universidade de Coimbra, desembargador da Relação (hibu- 
nai de Justiça) de Salvador (Bahia), auxiliar do Procurador da 
Coroa, desembargador da Casa da Suplicação, (Lisboa), guarda- 
mor (diretor) do Arquivo da Torre do Tombo (Lisboa). 

A lista é longa De 1577 à 1822 diplomaram-se na Universidade 
de Coimbra dois mil e quinhentos (2 500) portugueses naturais do 
Brasil, mas de nacionalidade portuguesa. E de 1822 em diante, fo- 
ram considerados portugueses pela nacionalidade, mas brasileiros 
pela naturalidade. (C.f. Francisco Morais. "Estudantes da Univer- 
sidade de Coimbra nascidas no Brasil". supl. ao vol. I V  de "Brasi- 
lia". Coirnbra 1946. Divaldo Gaspar de Freitas. "Paulistas na Uni- 
versidade de Coimbra") . 





APUNTES DE UN EMPRESARIO SOBRE EL 
BRASIL 

Agradezco a las autoridades de este prestigioso Rotary, que 
corresponde a la división jurisdicional de la Boca, la invitación que 
me han hecho llegar por intermedio de mi  dilecto amigo y desta- 
cado colega Dr. HBctor R. BBrtora, para referirme a1 Brasil, pais 
de mis preferencias sentimentaies, que conozco profundamente y 
a1 cual me vinculan lazos de afecto, de amistad y de reconocirni- 
enb. 

Podría afirmar que en tratándose de ese país, me corresponden 
y resultan de aplicación Ias general- de la ley. Ello hara segura- 
mente m& vívida y efusiva mi narración, pero no por e110 menos 
ajustada a la reaiidad de una okrvación que trataré que sea 
equidistante, objetiva y veraz. 

He visitado e1 Brasil con frequencia continuada en 10s últimos 
17 afios y estadisticamente e110 ha representado 210 viajes, que 
si bien obedecían a un imperativo de atender 10s negocios puestos 
a mi cuidado, me han permitido un conocimiento paulatino, sedi- 
mentado, preciso e integral, encuanto a sus hombres, sus costum- 
bres y sus cosas. 

En tratándose de1 Brasil, su análisis no puede ser hecho bajo e1 
enfoaue conce~tual. va ~eomáfico o histórico de un pais, cuanto de 
un côntinente: tal &i ex'tensión, las variadas zonas que 10 integran. 
que las diferencian caracterizándolas, que le imprimen distintos 
matices y flsonomías. 

Existe así, un Brasil, de1 Sud, con totanilades espafioiizantes y 
hasta con costumbres y reacciones hispanas, especialmente en los 
núcleos ubicados cerca de 10s iímites fronterizos con nuestro pais, 
que va modificándose a medida que se avanza hacia e1 norte. 

Hay a su vez un Brasil Central, que time su foco de irradia- 
ción y la expresión más descollante de pujanza, consustanciada con 
los aspectos de1 desarrollo nacional, en e1 Estado de São Paulo. 

Y tenemos también un Brasil de1 Norte, o zona nortista, como 
se le ha dado en llamar, variante y distinto, según se trate de 
Bahia, de Pernarnbuw, de Paraiba, de Rio, de Rio Grande de1 Nor- 
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te, de Ceará, de Piaui, de Marafion, o de Pará, cuyas expresiones 
más características podríamos circunscribirlas a las ciudades de 
Recife, de Natal, de Fortaleza, de Belén do Pará y de Manaos. 

Bajo un cielo igualmente brillante, azul y acariciador, que 
predispone a sonreir, a vivir y a s o h r ,  e1 extenso territorio brasile- 
fio ofrece al viajero toda una variada y policrómica gama de cos- 
tumbres, de modalidades, de clima, de culturas, de expresiones fol- 
klóricas, de pasiones y de misterio. 

Cada región mantiene su tradición autóctona, sus perfiles par- 
ticulares, sus peculiariades geográficas, sus rasgos étnicos, sus cos- 
tumbres locales, su acontecer histórico. - Se siente diferente, dis- 
tinta, individualizada. - Actúa de otra manera, posee riquezas di- 
versas y mentalidades cambiantes, es especificamente lugareh, 
pero consustancialmente brasileíia, pujante, nacionalista, progre- 
sista, con sentido de grandeza y vocación de Patria. 

Un plausible esfuerzo a la superación, un infinito placer de 
vivir, de gozar a plenitud de 10s favores de su clima, de la brillantez 
de su sol, de las delicias de sus brisas acariciantes, plenas de ro- 
mánticos efluvios y de vibraciones sentimentales, que caracte- 
rizan la forma de ser de1 brasilefio, sin detener por e110 e1 avance 
incesante de1 progreso, que como expresión de un agitar sin pausa, 
vibra, cubre, acciona y se expande por todo su extenso territorio, 
en todas las etapas, niveles y estratos de la vida nacional. 

Recastadas la mayor parte de sus ciudades sobre las plácidas 
y cálidas aguas de1 Atlántico, su vivir adquirió desde 10s albores, 
desde sus cornienzos históricos, tonalidades suaves, gratas, subyu- 
gantes, edílicas. Sin descuidar por ello su penetración hacia e1 in- 
terior, en parte aún desconocido a1 hombre civilizado. Ignotas y 
extensas regiones. reservas territoriales de un futuro, para alber- 
gar la extraordinaria eclosión demográfica de su población, que en 
algunas zonas como e1 Nordeste, alcanza marcadas curvas de cre. 
cimiento que superan 10s por centuales más altos, batiendo las es- 
tadisticas mundiales más expresivas. 

A una diferencia de tonalidades geográficas, a una variada 
forma de vida, a diversificadas modalidades de adaptación y de vi- 
vienda, se dan en e1 brasilefio iguales características individuales. 

En general es alegre, romántico, extrovertido, bullanguero, lo- 
cuáz, pacifista, tranquilo, jovial y optimista. A veces hasta sin ra- 
zón aparente que lo justifique, dadas las condiciones de vida que en 
muchas regiones se ve obligado a soportar, donde tcdavía no han 
podido extenderse a plenitud las ventajas de la civilización moder- 
na, en cuanto a alimentación, vestir, y educación. 

Esa forma natural, vivaz y conformista, no amilana uh espi- 
ritu de lucha constnictivo, paciente, tenaz, continuado y realizador. 

La lucha política toma a veces tonalidades agresivas, agitadas 
y entusiastas. Pero en concluída, no deja enemigos, sino adversa- 
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rios que se tienden la mano y preparan sus bagajes para otras nue- 
vas contiendas. Las luchas electorales apasionan y dividen transi- 
toriamente la vida nacional. Se sostienen doctrinas, se acau- 
dillan agrupaciones, se desata la demagogia con características si- 
milares a las de otros paises latinoamericanos, pero llegadas a su 
fin, se festejan con estruendo por 10s favorecidos y se acatan con 
tranquila serenidad por 10s vencidos. 

No hay bombas, sino ruidosas algarabías. No hay tiros, sino 
petardos. Todos son nuevamente brasilefios y otras etapas en e1 
acontecer de sua vida política, se aceptan con la fuerza de un de- 
terminismo histórico doctrinal. 

E1 encuentro de dos razas no ha producido las tremendas con- 
vulsiones que se observan, aún en pueblos de indíce mayor de cul- 
tura. Las dos se han amalgamado, se han cruzado, se han fusio- 
nado creando una autóctona, eminentemente brasilefia, que hd 
tomado de ambas 10 mejor de su esencia, sin alteraciones en un 
genero de vida coexistente y pacífico, que permitirá en e1 devenir 
de 10s próximos 50/100 anos, ia deterrninación de una expresión 
etnográfica propria, de rasgos definidos, de sentir uniforme, emi- 
nentemente brasileiia, como brasileíla es su bandera, su idiosin- 
cracia, su fe en su destino, sus ansias de progreso y su esfuerzo 
por alcanzar 10s anchos y luminosos caminos de1 desarrollo. 

Lo dicen sus ciudades con grandes rascacielos que emergen 
en compactas multitudes, como trompetas de gloria, que anuncian 
a 10s pueblos 10 que es capaz una unidad de pensamiento y de ac- 
ción, puestos al servicio de una comunidad consustanciada en las 
grandes realizaciones y en 10s objetivos que hacen a la naciona- 
lidad. 

Lo evidencian sus carreteras, anchurosas vias de comunicación 
abiertas a1 trhfico interzonal de sus producciones. 

Lo demuestra e1 potencial de su industria, que hasta en ia pe- 
sada ha adquirido en pocos anos jerarquía y contenido de proyec- 
ciones extranacionales. Lo expresan las cifras de sus estadísticas 
y e1 contenido de su planificación a1 compás de la extraordinaria 
transformación tecnológica de1 Mundo moderno. 

Lo certifican sus clases dirigentes, indispensables a toda 50- 
ciedad organizada y jerarquizada, plenas de capacidad, de prepa- 
ración científica, de esfuerzo, tendientes a1 logro de realizaciones 
espectaculares en e1 campo de la tecnologfa, de la industrializa- 
ción, de1 comercio, y en e1 volumen y acrecentamiento de sus pro- 
ducciones. - - . -. -. . . -. 

Aprovechando las características geográficas de su suelo, 
w r a  Ia eiecución de obras hidreeléctricas de aeudeza técnica in- 
Qospecha;a, luchando para convertir tierras d i  escasa producti- 
vidad en zonas de fomento y de desarrollo, por imperio de la tec- 
nificaci6n, de1 abono y de1 nego. 
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Pais de contrastes que la exquisita pluma de Stephan Zweig, 
descnbiera con caracteres tan brillantes, como plenos de colori- 
do, pero a su vez veraces, justos y sinceros. Donde las "favelas" 
colgadas de 10s morros miran con displicencia las rutilantes lutes 
de Copacabana, porque si a ellas les falta la riqueza material, 
acumulan en su seno e1 sentimiento de su raza y la romántica y 
bulliciosa cadencia de sus zambas. 

Favelas de Copacabana, observatorio de belleza en las noches 
de plenilunio, que dejan escapar de cada morada la quejumbrosa 
sinfonia de su música, mientras la mujer entrega a su hombre 
e1 beso a veces furtivo, pero siempre apasionado de1 amor, que se 
dá en la voluptuosidad, que como manto romántico y sensual cubre 
las horas quietas, tranquilas y apacibles de sus incomparables 
atardeceres. 

Abajo la ciudad bullente en su trajinar incesante, a veces im- 
pregnado de la "maresía" que la envuelve en e1 misterio laceran- 
te de su vida penetrante e intensa. 

Favelas que se exaltan en fechas precursoras de1 Carnaval. 
Fiesta pagana que una población de profundas convicciones cató- 
licas practica con la ingenua despreocupación de hombres y 
mujeres, sin prejuicios, sin barreras raciales, sin niveles socia- 
les, para lanzarse a sus calles en estruéndoso torrente con e1 su- 
gestivo vibrar de su música y en la brillantez creativa de sus or- 
nanamentos. 

Fiesta de alegría contagiosa, que solo Brasil puede ofrecer a 
la incomprensión de1 turista, incapaz de medir la magnitud de 
su contenido, ni la grandeza de su significado tradicional. 

Brasil, caldera bullente de un  Mundo Americano. Con sus 
defectos y sus virtudes. Con sus debilidades y su grandeza. Con 
riqueza y miseria, pera siempre con la tonalidad sublime de su 
espírito. 

Brasil en e1 Sud, teniendo a Porto Alegre como expresión de 
una zona. Con sus hombres agitados y enardecidos por las tran- 
sacciones económicas y las apetencias políticas. Mirando a Rio 
como meca de sus ideales de participar y gravitar en la con- 
ducción de1 país. 

Más arriba, Santa Catarina y Paraná, con sus producciones 
ae la tierra, sus maderas, sus tradiciones, incorporadas rapidamen- 
te a1 concurso evolutivo de su industria. 

San Pablo, e1 Estado productor y directriz. Rico, activo, pe- 
tulante en su pujanza, enclavado en su grandeza. Faro de1 mi- 
lagro industrial. Severo en sus costumbres. Dinámico en su accio- 
nar. Exponente de la técnica avanzada de progresso y expresión 
de desarrollo incesante. Quinzás e1 menos brasileiio de los Estados, 
hasta por sus caracteristiçm raciales, pero oabeza pensante y 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 75 

bram ejecutor de1 conglomerado nacional que alienta Ia eclosión 
sorprendente de su poderio económico. 

Rio, de la vida administrativa, de las playas plenas de luz, de 
vida y de color. De multitudes que trajinan ininterrumpidamen- 
te por Copacabana, sin objeto, como impulsadas por una fuerza 
magnética que lanza a las gentes a sus "ruas" a ver, a verse, quizá 
transitando sin ver y sin verse. - Que divide su actividad - 
diaria entre la ciudad oficial donde trabaja con esperanzado anhelo 
de dejarla apwsuradamente cuando la jornada termina y queda 
luego tranqwa, solitaria, apagada, adormecida, a1 cuidado de 
servidores que vigilan y asean sus numerosas oficinas a la espera 
de 10s contingentes de1 día siguiente. - Multitudes que en pre- 
cipitado tropel se desplazan hacia Copacabana y se extienden has- 
ta Leblon en un agitado rebullir de vistosos atuendos deportivos. 
- Ciudad evocativa, de atracciún turística. - Meca de nacionales 
y extranjeros que aspiran con fruici6n deleitosa su colorido. La 
despreocupación de su vivir. Sus encantos y su belleza. 

Brasillia, exponente de arquitectura avanzada, audaz y suges- 
tiva. Nacida milagrosamente a1 conjuro de la crítica. Maldecida 
en principio por adversarios que le achacaban Ias causas de la 
aflicción económica. Centro de irradiación a1 interior. Exilio de 
funcionarios penitentes que suefian con la lurninosidad de Rio, 
Capital política por excelencia. Sus modernísimas construcciones, 
audaces y simétricas, surgidas a1 influjo de la genialidad de su 
creador, alberga la intriga de apasionadas tertulias, de conciliábu- 
10s secretos, de apetencias de mando y figuración. 

Bullanguera en la semana, queda quieta, callada, como dor- 
mida, en abandonarla 10s representantes de1 pueblo, que en éxo- 
dos periódicos se alejan de Ia severa mística de sus obligaciones po- 
líticas y jurídicas, para dirigirse a 10s lugares de residencia en 
ansias de un vivir fuera de las adustas complicaciones de la vida 
burocrática. 

Bahia, matrona de1 Norte. Exponente de fe, con sus 365 
iglesias de1 más puro estilo arquitectónico, barroco, colonial, plena 
de riqueza, de luces, y de contenido espiritual. 

Bahia, que muestra Ia agitación de su mercado, la tonalidad 
de su música, e1 ébano de su problación, Ia belleza de sus costas, 
e1 colorido multiforme de sus multitudes. Que alterna la práCtiCa 
de la fe cristiana con las supersticiones evocativas de la "macum- 
ba". Ritmo plaííidero de1 "candombl6" que e1 Africa envió en Ias 
galeras portadoras de esclavos. Que guarda como recuerdo trági- 
co la cabeza de1 Lampião y de su compaíiera Maria Bonita. Ma- 
cabra recordación, legendaria, dolorosa y viril. Mezcla de barbarie 
y de idealismo, que asolara Ia región con perfiles de epopeya sal- 
vaje y brutal. 
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Pernambuco, cuya capital Recife pareciera Ia Venecia brasi- 
lefia, w n  sus antiguos puentes fruto de Ia ingeniería holandesa, 
que atraviesan la zona donde e1 mar penetra con placidez de 
descanso y contornos de lago. Con sus "jangadas" que surcan e1 
mar que baiia sus costas. Ligeros y primarios bergantines domés- 
ticos, balsas de pescadores arriesgados, donde 10s tiburones acom- 
pafian Ias olas cuando pasan por sobre 10s troncos unidos con 
juncos que e1 velamen arrastra hacia e1 mar infinito, de tonali- 
dades azules y verdes, bajo e1 sol radiante y tenaz que daiia las 
pupilas con su lurninosidad penetrante, com brilhantez nostálgica. 

Con lluvias periódicas que caen a torrentes en etapas conti- 
nuadas, separadas, divididas en vaneles que la Natureza ofrece 
caprichosafnente. 

Paraiba. Rio Grande de1 Norte, Ceará, Piauí, Maraiión y Para. 
Brazos alargados vor 10s cuales se extiende e1 territorio brasileiio. 
Estados hukildes,- empobrecidos, hijos lejhos que van siendo 10- 
grados para la civilización que despierta, se despereza, frente a 
un Mundo evolucionado, prontos y dispuestos a incorpararse a1 
vigor evoluivo que e1 momento sefiala. 

zona de "flagelados". Empobrecida, que nunca fué rica. Lu- 
gar de poetas brilhantes, de pintores vanguardistas y de artistas 
sentimentales. Clima cuyo rigor Ias noches atenua con ckfiros 
adormecedores y beatíficos. Eclosión demográfica incontenida. En- 
fermedades, desnutrición, hambre que no consiguen exacerbar la 
irradiación de teorías exóticas a que se entrega Ia demagogia, en 
su propósito de reivindicaciones, que mueren ante la quietud con- 
templatica de su determinismo geográfico. 

Melodía de1 "frevo", danza local, agitada y rítmica, que tiene 
tonalidades vistosas en Ias noches orladas de brilhantes estrellas. 

Como característica, Manaos, a orillas de1 Rio Negro en su 
confluencia con e1 Amazonas grandioso. Ciudad perdida en e1 re- 
cuerdo de una época áurea, cuando la fiebre de1 caucho creó un 
estado de jerarquía. Adosada a la selva para extraerle las rique- 
zas de su "boracha". Recostada entre e1 rio y Ia boscosidad ma- 
gestuosa de su flora exhuberante. Muy próxima a1 encuentro fra- 
terno de1 Solimóes y de1 Negro, donde juntan sus aguas, resis- 
tiéndose a mexclar sus colores que mantienen Ia linea divisoria de 
sus características nativas. 

De Ia ciudad arranca la carretera de reciente constmcci6n que 
Ileva en larga prolongación a Brasillia, y desde allí la une a1 resto 
de la Federación. Carretera adentrada en la selva, con tremenda 
e impressionante flora poblada de árboles grandiosos que elevando 
sus verdes copas a1 cielo en un himno de fuerza majestuosa, pa- 
reciera dispuesta a tragarse la civilización que audaz pretendiera 
romper e1 misterio insondable de su vida natural. Zona poblada 
por rumores de aves, de voces enigmhticas, repetidas en monóto- 







SAO PAULO E A GUERRA DO PARAGUAI 

Alfredo Gomes 

1 - FORÇAS DA PROVÍNCIA DE SAO PAULO 

Limitadas, limitadíssimas eram as forças consideradas mili- 
tares na Província de São Paulo por ocasião da Guerra do Para- 
guai, o que se explica pela pequena densidade demográfica. Ao 
se iniciar o conflito, em 1864, com o inesperado aprisionamento 
do vapor mercante "Marquês de Olinda" (12 de novembro) e de 
seus passageiros, entre os quais o coronel F'rederico Carneiro de 
Campos, nomeado presidente da província de Mato Grosso, São 
Paulo acercava-se dos 700.000 habitantes e a Capital pouco ia 
além de 20.000. Ao término. em 1870, a Província acrescera qua- 
se 100 .O00 e a Capital chegava aos 30.000, *to tudo em termos 
de estimativa, pois o primeiro recenseamento, o de 1." de agosto de 
1872, acusou 837.354 habitantes para a Província e 31.385 em 
relação à Capital, com percentagens sobre o total (Brasil) de 8,43% 
e sobre o da Província. ou seja o da Capital 3,75%. Em números 
redondos, em 1872, o Brasil registrava 10.000.000 de habitantes. 

As províncias de maior população eram Minas Gerais . . . . 
(2.039.735), Bahia (1.379.616) e Pemambuco (841.539). Pesa- 
vam na balança demográfica o Nordeste (3.082.701: Maranhão, 
Piauí. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pemambuco, Alagoas) 
e o Leste (4.735.427: Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito San- 
to, Rio de Janeiro, Guanabara), regiões fisiográficas em que se lo- 
calizavam 4/5 da população do Império. 

Ao se iniciar a Guerra, o efetivo do Exército Brasileiro abran- 
gia 17.607 praças e 1.826 oficiais. Com o Decreto n." 3.371, de 7 
de janeiro de 1865, que criou corpos para o serviço de guerra, em 
circunstâncias extraordinárias, com a denominação de Voluntá- 
rios da Pátria, acudiram ao apélo, em toda a Nação, segundo o 
levantamento feito pelo Dr. João Nogueira Jaguaribe, transcrito 
por Tasso Fragoso em sua "História da Guerra entre a Tnplice 
Aliança e o Paraguai" (V vol. pp. 232 ss) 91.218 homens que, so- 
mados aos existentes no Sul, em 1865, alcançam 111.651, a que 
se devem acrescentar 8.800 da Marinha, totalizando 120.451 com- 
batentes, número que Tasso F'ragoso, entretanto, eleva a 139.000. 
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São Paulo contribuiu com 6.504 homens, dentre Volunthrios 
da Pátria (2.271), Guardas Nacionais designados (1.125), Volun- 
tarios e recrutas (2.553), Substitutos (443), Libertos pelos con- 
ventos (6), Libertos por particulares (45) e substitutos libertos 
(61), sendo excedido apenas pela Côrte (Guanabara 11.467), 
Bahia (15.227). Rio de Janeiro (7.851) e Pernambuco (7.136). 
Acorreu maior número de voluntários na Bahia, Côrte, Pernam- 
buco, São Paulo e Rio de Janeiro, não alcançando os de Minas 
Gerais a metade dos de São Paulo. 

Diminutos eram os efetivos de paz do Corpo Policial Paulista. 
Segundo o Regulamento para o Corpo de Permanentes da Provín- 
cia de São Paulo, mandado 0bSe~ar  pelo Presidente Francisco 
Inácio Marcondes Homem de Melo, a 1." de julho de 1864, o plano 
de organização apresentava 400 homens e 25 cavalos distribuídos 
pelo Estado Maior e Menor, quatro Companhias de Infantaria e 
uma Secção de Cavalaria. Em consequência da Guerra, a Lei n." 
36, de 1." de abril de 1865, autorizou o Governo a formar um 
Corpo Provisório, por meio de engajamento nas Guardas Nacional 
e Policial, sob as mesmas condiçóes e Regulamento do Corpo de 
Permanentes, e para substituí-10, por haver marchado para o tea- 
tro de operações. 

Nova lei, a de n.O 29 de 3 de abril de 1866, elevou a 300 as 
praças deste Corpo que se denominou Policial Provisório. No mes- 
mo ano de 1866, a 5 de julho, o Vice-presidente da Província em 
exercício, Joaquim Floriano de Toledo ordenou que se observasse 
Regulamento para a Guarda Municipal Provincial, criada pela Lei 
n." 23, de 26 de março de 1866, prevendo o total de 1.600 alista- 
dos, mas dois anos depois (Lei n." 11 de 22 de fevereiro de 1868) 
acabou extinta, restabelecendo-se o Corpo Policial Permanente, 
conforme Regulamento baixado pelo Presidente Joaquim Salda- 
nha Marinho a 16 de março de 1868, reunindo Estado Maior (Ten. 
Cel. cmt.; Mandante com graduação de Capitão; Cirurgião-Mór, 
idem, Ajudante com a graduação de Alferes, Quartel Mestre, idem, 
e Secretário, idem), Estado Menor (Sargento Ajudante, dito Quar- 
tel Mestre, Mestre da Música, com graduação de 1." Sargento, Cor- 
neta-Mór e Músicos), 3 Companhias de Caçadores e 1 Secção de 
Cavalaria Ligeira, tudo não excedendo 300 homens. No mesmo dia 
16 de março de 1868 foi criada a Fôrça de Polícia local da Pro- 
víncia dividida em esquadras e posta à disposição do Chefe de 
Polícia, cabendo aos respectivos Delegados de Polícia a nomeação 
do Sargento Comandante quando a esquadra tivesse mais de 6 
praças. Policia de segurança pública que mal chegava a 200 ho- 
mens. 

Reduzida, igualmente, a chamada Fôrça de Linha ou do Exér- 
cito, com escassa representação na Capital, em Campinas, em 
Santos, na Dinetoria de Obras Militares, no Depósito de Artigos 
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Bélicos, na Fábrica de Ferro do Ipanema, e nas Col8nias Milita- 
res do Itapura e do Avanhandava. Alguns elementos de Cavala- 
ria e Infantaria. Exemplifique-se com a Comarca de Santos, em 
cuja cabeça havia Comando Militar de que era titular um Coro- 
nel e Ajudante de Ordens um Alferes Honorário, estando a Forta- 
leza da Barra Grande sob a responsabilidade de um Major Hono- 
rário, e a Fortaleza de São João da Bertioga confiada a um Alferes, 
existindo, ainda, a Capitania do Porto, criada desde 184'1 (Decre- 
to n." 531, de 11 de setembro) entregue a um Capitão de Mar e 
Guerra, e a Companhia de Aprendizes Marinheiro, surgida em 
plena Guerra (Decreto n." 4.122, de 29-2-868) cujo comandante era 
um 1." Tenente, tendo como subordinados um 2." Tenente (Oficial 
de Fazenda) e um 2." Sargento (Mestre). E se for acrescentado um 
Capitáo zelador do Forte Augusto da Barra Grande, nada mais 
há a registrar. 

Sobrelevava-se na Província a Guarda Nacional, a milícia de 
carta patente, quase uma sub nobreza militarizada ou assim asse- 
melhada, presente em to& as Províncias, inclusive tendo bata- 
lhões de reserva, numerosa na Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro. Corte, Maranháo, Piauí, Minas Gerais e São Paulo. 
Seu corpo de oficiais constituia-se das pessoas de alta projeção so- 
cial. Como. no caso de São Paulo, o Coronel Comandante Superior 
Antonio Proost Rodovalho, Tenente-Coronel Paulo Delfino da Fon- 
seca, comandante do 1." Batalháo; Tenente-Coronel Bento José 
Alves Pereira. comandante do 2." Batalhão, Coronel Francisco Ma- 
ria de Sousa Furtado de Mendonça. comandante do Batalháo n." 
1 da Reserva, etc Era comum a atribuição de postos a homens de 
influência política local, das mais variadas profissões, notadamente 
capitalistas e fazendeiros. Um exemplo: o comandante do 1." Ba- 
talhão, Ten. Cel. Paulo Delfino da Fonseca era Subdelegado do 
Distrito do Sul da Sé, Juiz de Paz do mesmo Distrito, um dos elei- 
tores da Freguesia, Definidor da Irmandade da Santa Casa da Mi- 
sericórdia e dono da Tipografia do "Diário de São Paulo", folha 
que publicava os atos oficiais. 

O Tenente Coronel Delfino da Fonseca, também monopolizou 
o cargo de Diretor da Secretaria da Assembléia Provincial. Briga- 
deiros, Coronéis, Tenentes-Coronéis. etc. não faltavam em São Pau- 
lo. Lembre-se a título de curiosidade que o Diretor Geral dos fn- 
dios era um Brigadeiro (Luís Joaquim de Castro Carneiro Leão, 
residente na Moóca), e todos os diretores dos aldeamentos, com uma 
única exceção, eram Tenentes Coronéis (Pinheiros, Carapicuiba, Ba- 
rueri, S. Miguel, MBoi, Itareri, Queluz, Itaquaquecetuba, Escada 
e Tijuco Preto). 

2 - REPERCUSSAO EM SAO PAULO 
Desde que em outubro de 1864 começaram as incursões para- 

guias pelo território de Mato Grosso, culminadas com o aprisio- 
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namento do navio "Marquês de Olinda", em novembro, e os ataques, 
no mês seguinte, ao Forte de Coimbra (27 e 28), a Dourados (29) 
e Desbarrancado (31), São Paulo ficou profundamente sensibili- 
zado com os acontecimentos. refletindo-se a reação na imprensa e 
associaçóes patrióticas. Apareceram novos órgãos, como "O Volun- 
tá~io" (1865), com artigos e notícias sobre a Guerra contra Rosas 
e entre o Brasil e Paraguai, "O B~aüo da Pátna" (1865), destinado 
a discussão das questões do Sul, além da candente e patriótica 
~xaltação nos demais periódicos existentes, entre eles o 'Correio 
Paulistano", fundado a 26 de junho de 1854 (1." número desta da- 
ta) e "Diário de Sáo Paulo", aparecido em 1865. 

Das associações, saliente-se a "Associação Promotora de Vo- 
luntários da Pátria", com sede no largo da Sé n." 2, junto a um 
salão de barbeiro que foi de Benedito Severo Gomes, onde, tam- 
bém, se instalaram o bilhar de José Fraiss, a oficina de marcenaria 
de José Cândido Rafael. Nesse local. fizeram reuniões os mentores 
da entidade, figuras de alta significação na  cultura e política, como 
os Drs. Cel. Joaquim Floriano de Toledo. tesoureiro da Tesouraria 
da Fazenda; Conselheiro Manuel Antônio Duarte de Azevedo, pro- 
fessor da Faculdade de Direito, Capitalista Bacharel Joaquim Jus- 
to da Silva. Bacharel João Mendes de Almeida e muitos outros. Não 
se limitou a agremiação a promover o alistamento dos numerosos 
voluntários que, em janeiro de 1865, permitiam organizar coluna 
pronta a seguir para a luta. Acolheu-os, fardou-os, dotou-os de 
todos os recursos. inclusive fornecendo um lote arreiado de 19 
muares, ao que informa o Cel. Pedro Dias de Campos. 

Foram esses voluntários que compuseram o 7." Batalhão de 
Voluntários da Pátria constituido de 8 Companhias, contando cada 
uma com 1 Capitão, 1 Tenente e 2 Alferes. Embora o Ministro da 
Guerra Henrique de Baurepaire Rohan (Visconde de Beaurepaire) 
houvesse designado oficiais nomeados dentre voluntários da Córte, 
não os aceitou o Presidente da Província, Dr. J o b  Crispiniano 
Soares, preferindo investir nas funções de comando elementos de 
realce da nata paulista, como se verifica pela leitura dos nomes: 

Comandante (no período de formação) Cel. Francisco An- 
tônio de Oliveira, substituído em maio pelo Major re- 
formado do Exército, com o pôsto de Tenente-Coronel 
Joaquim Francisco Pinto Pacca; 

Major Joaquim Antônio Dias, capitão do Exército; 
Alferes Ajudante Cândido Belizário Quintanilha Jordáo: 
Alferes Quartel Mestre Francisco Assis Castro e Silva; 
Alferes Secretário Henrique Alves de Carvalho; 
Alferes Capelão Padre João Francisco de Siqueira Andrade; 
Capitães: Antônio Ferraz do Amaral, Antônio Alves Mar- 

ques, Diogo Antonio de Barros, Antônio Carlos da Sil- 
va Teles, Felício Ribeiro dos Santos Camargo, Fran- 
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cisco de Assis Pereira de Castro, Fortunato de Campos 
Freire e Joaquim Compton D'Elboux. 

Tenentes: Antônio de Pádua Silveira Franco, Joáo Antônio 
Vieira, João Francisco de Azevedo, Martinho da Silva 
Prado, Antônio Pedroso Goulart, eipriano Francisco 
de Assis e Joáo Monteiro de Toledo. 

Alferes: Francisco de Paula Penteado, Francisco Libórlo de 
Oliveira, Antonio Nardi de Vasconcelos, Antônio Lopes 
Guimarães, Joaquim Monteiro Soares, Carlos Augusto 
Ramalho da Luz, Pio Corrêa da Rocha, Cláudio de Pau- 
la Machado, Joaquim Tomás Cardoso de Melo, Fran- 
cisco Justino dos Santos Moura, Belizário Augusto de 
Sena, Joáo Antõnio de Paula Vieira, João Fabiano da 
Casta Machado, Joáo Francisco de Assis Penteado, 
Francisco Benedito de Matos e José Antônio de Albu- 
querque. 

Oficiais adidos: Capitãies: Elias José de Oliveira e Tristão 
de Almeida; 

Tenentes: Valentim José Rodrigues e Roldáo Martins de 
Brito; 

Alferes: Mateus Marques de Moura Leite, Joaquim José de 
Almeida, Francisco de Paula Noagueira, Pedro Palha- 
res de Andrade, Raimundo do Espírito Santo Fonte- 
nele, Joáo José da Silva Costa, Afonso Aurora Terra e 
Eugênio Luciano de Sampaio. 

Desses oficiais, os Alferes Francisco de Assis Castro e Silva, 
Raimundo do Espírito Santo Fontenele, Pedro Palhares de Andra- 
de e Joaquim Monteiro Soares, deixaram o 7." e, como Tenentes, 
passaram à organização do 2." Batalhão de Voluntários. 

3 - OS BATALHOES 
O 7.", com 159 homens, embarcou, em Santos, no dia 2 de agos- 

to de 1865, no "Princesa de Joinville", navio transporte, com des- 
tino a PGrto Alegre, onde o efetivo foi vítima de varíola, tendo per- 
dido 33 praças e o Alferes José Francisco de Assis, mas a 7 de outu- 
bro seguiu para Montevidéu, embarcado no vapor "São P ~ u ~ o " ,  
cujo nome não consta do elenco dos navias que estiveram no tea- 
tro de operaçoes durante a Guerra. Desfalcado de 150 hospitaliza- 
dos em Pôrto Alegre, entre os quais o Capelão Alferes Padre Si- 
queira de Andrade e Tenente Pádua Franco, recuperou-os, na  qua- 
se totalidade, por haverem os doentes forçado a saída do nosocô- 
mio para se reunirem ao batalhão quando da partida de Monte- 
vidéu rumo a Corrientes. Na capital oriental baixaram mais 47 
praças e o Alferes Terra, atacados de varíola, e o Tenente Rodri- 
gues, este vítima do tifo. O vapor Apa que conduziu o 7." quando 
fundeou em frente de Buenos Aires, sofreu grave sabotagem e se 



R 4  REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

não foi pelos ares, deve-se ao voluntário que se deitou sobre o ras- 
tilho aceso queimando em direção ao depósito de Nlvora. No dia 
25 de novembro o Apa largou Buenos Aires prosseguindo viagem, 
encalhando na altura da colônia do Sacramento entre Paraná e a 
ilha da Saudade, próximo a qual já se encontravam dois outros 
batalhões de voluntános paulistas os de ns. 42 e 45, absorvidos pelo 
7." que, também, em 20 de dezembro de 1866, passou a ter o n." 35. 

No mesmo ano de 1865, a 20 de agosto o Presidente da Pro- 
víncia Dr. João da Silva Carrão, punha-se à frente de uma campa- 
nha destinada à organização de novos batalhões de voluntários. 
nela cooperando a mesma Associação Promotora dos Voluntários da 
Pátria. Desta feita, buscaram-se os efetivos na Guarda Nacional, 
considerada fôrça auxiliar do Exército. Designaram-se corpos de 
guardas nacionais que começaram a tomar destino no mês seguin- 
et, pois a 22 de setembro, rumaram o Sul, 2 companhias, e dias 
após alguns oficiais, mencionando-se o Capitão Paulo Delfino da 
Fonseca e o Alferes José Pinto Freire. 

Prosseguiu a constituição do 2." Batalhão de VoluntBrios que 
a 15 de outubro teve completado o corpo de oficiais com o Estado 
Maior integrado pelo Major Fiscal Geraldo do Carmo Barros, Aju- 
dante Alferes Joaquim José de Sant'Ana, Secretário Alferes José 
Alexandre Simões Pires; Comandante de Companhias: 1" Capitão 
Antônio Floriano Rodrigues de Vasconcelos, 3" idem Francisco de 
Paula Ferreira Mendes e da 5", idem José Severino Femandes, Te- 
nentes da Companhias: Francisco de Assis Castro e Silva, Rai- 
mundo do Espírito Santo Fontenele, Pedro Palhares de Andrade 
e Joaquim Monteiro Soares; Alferes: Antonio Antunes Ribas, Ba- 
charel Egídio Mariano de Sousa Bessa, Emesto Gonçalves de Ca- 
margo, Rafael Arcanjo de Matos Sales, João José de Melo, Marco- 
lino de Castro Ribas, Carlos Bousault, Belmiro de Andrade, Bento 
Augusto de Almeida Bicudo e Antonio Carlos da Silva. 

No dia 25 de novembro o vapor "Santa Maria" levava o 2." Ba- 
talhão para o Rio de Janeiro. seguido no dia imediato pelo 3." Ba- 
talhão de que também faziam parte elementos da Guarda Nacional 
distribuidos em 8 companhias. O 3." embarcou a 26 pelo "Saladi- 
no", encontrando-se ambos os batalhões no Rio de Janeiro, rece- 
bendo respectivamente os ns. 42 e 45, partindo para o Sul no dia 
29, embarcados o 45 no vapor "Presidente", e o 42 no navio inglês 
"Suzan-Beienzer". Precedidos pelo 7." encontraram-se na altura da 
ColGnia do Sacramento, tendo as três unidades seguido para Cor- 
rientes, onde o 7." perdeu o Capitão Francisco de Assis Pereira de 
Castro e o Alferes José Francisco de Assis Penteado, atingidos pela 
febre tifóide. 

A 1." de janeiro de 1866, os batalhões acampavam em Laguna 
Brava, perto do Passo da Pátria, onde o 45 quase dizimado pelas 
epidemias que o maltrataram desde a partida de Santos, foi dis- 
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solvido, sendo seus elementos repartidos pelo 7." e 42, somando-se 
a eles um Batalhão de Engenheiros, formando os três uma Briga- 
da ao comando Tenente Coronel Francisco Gomes de Freitas inte- 
grando a divisão comandada pelo paulista Brigadeiro Dr. Antônio 
Manuel de Melo, que foi Ministro da Guerra no 18." Ministério do 
2." Reinado (Conservador, 30 de maio de 1862), sucedendo ao Vis- 
conde Santa Teresa (Polidoro da Fonseca Quintrnlha Jordáo). Foi 
ai, na Laguna Brava, em Corrientes, que o bravo Osório ao ver a 
tropa garDosa do I.", exclamou: "Esses são soldados", acrescentan- 
do: "E devem sê-10, pois os paulistas, seus antepassados, foram bra- 
vos, como certifica a história" ("O Espírito Miliitar Paulista", Pe- 
dro Dias de Campos). 

4 - NO CAMPO DA LUTA 

Tinha razão o centauro gaucho: a 10 de abril fere-se o vio- 
lento combate do banco do Itapiru ou ilha do Ataio, ou ainda da 
Redenção, como é conhecido o local ocupado pelas tropas sob o 
comando do Tenente Coronel Vilagran Cabrita, desde o dia 5. O 
inimigo, mais de 1.200 paraguaios, investiu sobre a ilha defendida 
pelo 7." de São Paulo, pelo 14 Provisório de Linha (Guardas Na- 
cionais da Corte), por 100 praças do Batalhão de Engenheiros e 
um contingente do 1." Batalhão de Artilharia, tudo somando cêrca 
de 900 homens. Os dois batalhões adversários (9." e 3.") e mais um 
destacamento de cavalaria a pé foram fragorosamente batidos, es- 
capando apenas 300 homens que voltaram ao acampamento de 
Solano Lópes. As baixas brasileiras, perto de 160 mortos e feridos, 
registrou a infelicidade do Ten. Cel: João Carlos de Vilagran Ca- 
brita que, terminado o combate, foi atingido por uma bala de ca- 
nhão lançada de Itapiru, no momento em que se dispunha a as- 
sinar a parte da vitória. Um dos ilustres consócios, Cel. Arrison 
de Sousa Ferraz, consagrou a um dos herbis, o soldado Pedro Mon- 
teiro do Amaral, expressivo capítulo na obra "Grandes Soldados de 
Súo Paulo". Pelo extraordinário feito, na defesa da ilha da Reden- 
ção, o 7." mereceu as insígnias de Cavalheiro da Ordem Imperial 
do Cruzeiro, conforme ofício de 7 de maio de 1866. do Ministro da 
Guerra, Angelo Muniz da Silva Ferraz, ao Barão do Erval. A co- 
municação do triunfo foi assinada pelo Comandante do 7." Ten. 
Cel. P i t o  Pacca que, em consequência da morte de Vilagran Ca- 
brita, assumiu o comando da Ouarnição, 

Notável, notabilissima foi, ainda, a atuação dos paulistas na 
1s batalha de Tuiuti, a 24 de maio de 1866, quando compuseram 
o 7." e 42, respectivamente sob o comando do Ten. Cel. Carolino 
Tasta e Major Pereira Caldas, a 19." Brigada comandada pelo Cel. 
Gomes de Freitas, contando esta com o concurso do Batalhão de 
Engenheiros (Major Conrado Bitencourt), coadjuvando a 17" Bri- 
gada (Gurjáo), toda a artilharia (1." Regimento de Artilharia a 
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Cavalo, Ten. Cel. Emílio Mallet; 1." Batalhão de Artilharia a pé, 
Major Pereira Valente e 3.' Batalhão de Artilharia a @, Major 
Hermes da Fonseca), sob o comando Geral do General Andr6a. Coo- 
peraram, eficazmente, o 7." e o 42 para a anulação do esforço prin- 
cipal adversário visando romper uma passagem para se colocar 
retaguarda das forças aliadas. 

Dessa batalha, entre muitos, ficou o exemplo do corneta Jesus. 
do 42, prêto valente, que após ter fraturado um braço por uma 
bala sustentou a corneta com o outro até lhe ser inutilizado o se- 
gundo braço expirando com o corpo crivado de balas caindo de 
borco sobre o instrumento musical prêso aos lábios no supremo 
esfôrço de continuar o toque de avançar. 

Imortalizou-o José Bonifácio, o Moço, Lente da Academia. 
orador e poeta eloqüente, na bela poesia "O Cometa da Morte", a 
que pertencem os seguintes versos: 

Nascido humilde - no seio 
arde-te aceso um mlcáb; 
Filho do povo - no uns& 
que popular coração?! 
Como p i s a  b r k e o  e invicto 
na muralha de granito, 
que a m&o de Deus fabricou! 
Jesus acende-se a luta, 
presas a morte disputa, 
Jesus, teu braço &ou! 
Pouco importa! - avante, avante!. . . 
Crioulo d'almn W l ;  
Pigmeu, faze-te gigante, 
tu és filha do Brasil! 
Oh toca, toca a investida! 
Sobre a hoste embraveciün, 
Jesus, um passo, ainda um passo! 
Há gritos, pragas e ais, 
sob o horrw cada vez mais!. . . 
e lá se foi outro braço!. . . 

No dia 18 de julho, o 7." participa do ataque do Potrero-Sauce 
defendido pelo avultado corpo inimigo comandado pelo General 
Diaz, sofrendo 178 baixas, distinguindo-se a oficialidade que mos- 
trou coragem e animou as praças durante o fogo, como reza a 
parte do Major Comandante João Antônio de Oliveira Valporto, 
datada do acampamento em Tuiuti, no dia im~ediato. 

Em novembro o 7." e o 42 fazem parte da 3" Brigada coman- 
dada pelo Cel. André Alves de Oliveira Belo, integrando a 2" Divi- 
são confiada ao General Jacinto Machado Bitencourt, passando 
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comando dos paulistas a um veterano da Campanha Oriental Ma- 
jor Caetano da Costa e Araujo e Melo, nascido em São Paulo em 
1832 porque o Cel. Pacca assumiu o comando de uma Brigada. O 
Major Caetano logo foi transferido para o 43 e o 7." teve novo 
chefe, o Major José Antônio de Oliveira Botelho. 

Nos meses de novembro e dezembro, empenhou-se o 7." em 
várias sortidas, e a 20 deste último mês, tendo já absorvido o 45 
no comêço do ano de 1866, somou o 42 e teve o n." 35 com que fêz 
o restante da Campanha, assinalando-se: 

em Tuicuê, 20 de julho a 20 de setembro de 1867; 
em Estabelecimento, 19 de fevereiro de 1868; 
no reconhecimento de Humaitá, 16 de julho; 
em Parecuê, 8 de agosto; 
em Sumbibi, 24 de setembro; 
em Palmas, 30 de setembro: 
no reconhecimento do forte de Angostura, 1." de outubro; 
ao atravessar o Chaco, 23 de novembro; 
na ocupaçh de Vileta, 13 de dezembro; 
em Piquiciri, 31 e 30 de dezembro; 
em marcha para Assunçw onde acantonou, 1." a 5 de 
janeiro de 1869; 
na ocupação da Vila cio Rosário, de 8 de abril a 23 de 
maio; 
em Tupirá, em 30 de maio; 
na ocupaqão de Luque, 6 de junho; 
no reconhecimento de Taquaral, 31 de julho; 
nos combates das cordilheiras e no da picada de Cara- 
guateí, 11 e 12 de agôsto; 
na ocupação da vila de Caraguateá, até 15 de outubro; 
em Conceição e na perseguição até AnGio Verde, de 7 de 
novembro a 25 de dezembro; 
em Bela Vista, onde entrou a 28 de janeiro de 1870; 
na marcha para Serro-Corá, a partir de 20 de fevereiro; 
no final quando a 1." de março chegou a Capivari. 
Sempre a mesma trajetória, brilhante, magnífica, ince- 
dfvel. 

5 - MISSA0 CUMPRIDA 

Terminada a gloriosa jornada, retomou o 35 a Serro Corá 
no dia 3 de março de 1870, rumo a Conceição, de onde seguiu para 
Humaitá (23 de março). A 7 de abril, sob o comando do CeI. An- 
tônio Martins de Amorim Range1 (comissionado), partiu de Mon- 
tevidéu, no vapor Alice, com destino à Capital do Império, onde. 
como parte da 28 Brigada de Voluntários (35 de São Paulo, 42 de 
Pernambuco e 46 da Bahia) , comandada pelo Cel. Honorário Fran- 
cisco Lourenço de Araujo, desfilou sob vivos aplausos da multidão 
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agradecida e emocionada. No dia 30 eram carinhosamente aco- 
lhidos em São Paulo, os heróis paulistas. 

Poucos, muito poucos, pouquissimos voltaram ao aconchego 
dos lares. Do 7." própriamente dito que partira de São Paulo com 
quase 800 homens, apenas regressavam 80. Dos paulistas, dos 6.504 
homens (4.824 Voluntários, 1.125 da Guarda Nacional e 555 recru- 
tas e libertos) retomaram como resultado das sucessivas recom- 
posições dos efetivos do I.", 42 e 45, desaparecidos para darem lu- 
gar ao 35. 

43 oficiais, 
491 praças de pé, 

ao todo 534 homens 
(Relatório do Ministério da Guerra de 1872. O Cel. Pedro Dias 

de Campos em "O Espifito Militar Paulista", refere, aludindo ao 
7." Batalhão de Voluntários da Pátria: 350 homens, inclusive 34 
oficiais). .- -. 

Em abril de 1870, a bandeira do 7." era entregue, solenemente, 
ao Cabido Paulopolitano por um grupo de oficiais em que se con- 
tavam: Ten. Cel. Antonio Martins de Amorim Rangel; Majores: 
Manuel Antonio Carrilho, Tristão Firmino de Alrneida e Manuel 
Antonio de Lima Vieira; Capitães: Carlos Baucoult, Afonso Aurora 
Terra, Antônio Lopes Guimarães, Antônio Nardi de Vasconcelos e 
José Rodrigues Pereira de Miranda; Tenente João Batista Ebe- 
&em, e Alferes: Henrique Herculano Guerra Leal e Bernardo An- 
tonio de Araujo. 

O pavilhão trazia marcas dos feitos testemunhados: esgarça- 
mento causado pelas três perfurações decorrentes das balas que o 
atingiram na batalha de Tuiuti (24 de maio de 1866) e honras do 
triunfo: a venera do Cruzeiro conferida pelo Govérno Imperial em 
face da atuação na  ilha da Redenção e nele apmta pelo pr6prio 
Os6rio e prêsa à haste, uma coroa de prata com tope de ouro ofere- 
cida pelos acadêmicos do largo de São Ftancisco e mais quatro 
de louros, em pano, com dedicatória da Municipalidade da Capital, 
das jovens paulistas residentes na Corte, de uma compatriota e 
dos estudantes das Escolas de Medicina e Central. 

6 - ODISSÉIA EM MATO GROSSO 

Causou forte emoção em todo o Brasil a invasão da Província 
de Mato Grosso avivando-se a consciência nacional com os episódios 
do Forte de Coimbra, da Colônia de Dourados, do pôrto de Dou- 
rados, dos combates do Feio e do Desbarrancado, ficando à mercê 
do inimigo o território brasileiro, como escreve o Visconde de Tau- 
nay, "desde os pantanais do Coxim até à fronteira do Apa, de um 
lado e de outro, isto é, de W. a E., desde o Paraguai até os campos 
de Camapuã e Vacaria", ameaçando progredir sem encontrar fôr- 
ças suficientes para uma resistência eficaz. 
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Em abril de 1865 começou a organização da chamada Coluna 
Expedicionária de Mata Grosso que devia somar 12.000 homens, 
mas que acabou levando, a Nioac dois anos depois (janeiro de 
18671, sòmente 1.300. Coube a este pugilo chegar a linha do Apa e 
penetrar, em breve incursão, no terreno inimigo, deixando-o para 
viver a dramática "Retirada da Laguna", imortalizada nas pági- 
nas escritas por Alfredo d'Escragnolle Taunay. 

Nomeado o Coronel Manuel Pedro Drago comandante das Ar- 
mas da Província de Mato Grosso, com a missão de conduzir fôr- 
ças reunidas de São Paulo, Minas e Goiás, em abril de 1865, che- 
gava A capital paulista, onde se constituira o 21 Batalhão de In- 
fantaria a que se acrescera o Corpo Policial Permanente de São 
Paulo, que sob o comando do dito Cel. Drago, em demorada marcha 
chegou a fôrça a Uberaba em junho, onde o Cel. Jose Ant6nio da 
Fonseca Galvão devia juntar-se aos paulistas com o 17 Batalhão 
de Voluntários Mineiros. Em setembro, a coluna prosseguia seu 
destino, mas o Cel. Drago acabou exonerado em 1." de outubro, as- 
sumindo o comando o Cel. Galvão em 23 de novembro de 1865, já 
às margens do no  dos Bois, ponto em que a coluna completou sua 
organização dividindo-se em 2 Brigadas Mistas: 

1s: 21 de Infantaria de São Paulo, 
17 de Voluntários Mineiros 

Efetivo: 1.157 homens 
24: Corpo Policial Permanente de São Paulo, 

Esquadrão de Cavalaria de Goiás, 
20 Batalhão de Linha de Goiás, 
Corpo Policial de Minas Gerais. 

Efetivo: 914 homens. 
Em Coxim, esta 2" Brigada recebeu ainda, o reforço de um Ba- 

talhão de Voluntários de Goiás com 600 homens, elevando-se o efe- 
tivo a 1.514 homens, totalizando a Coluna: 2.671 homens. 

31 de outubro. a Coluna estava em Dôres, acampando no dia 
seguinte na margem esquerda do rio Verde, alcançando o Coxim a 
20 de dezembro. O Coxim sòmente foi transposto a 24 de junho de 
1866. ocasião em que recebeu o citado Batalhão goiano o comando 
do Cel. José Joaquim de Carvalho. 

O lugar pantanoso, insalubre, e a penúria de viveres causa- 
ram inúmeras baixas. entre as quais a do Cel. Galvão que morreu 
a 13 de junho de 1866, pelo que a coluna passou ao comando do 
Cel José Joaquim de Carvalho, tendo este, numa atitude de comi- 
seração e desânimo, exclamado após passar revista à tropa: 

"Pois é com estes cadáveres que s0 va2 atacar o inimigo?" 
Realmente, era contristador o quadro oferecido pelos soldados 

quase todos doentes e desprovidos de vestuário, não sendo poucos 
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os que mal encobriam o pejo com tiras de farrapos, passando fome 
e sofrendo moléstias. 

Apesar de tudo não se lhes abatera de todo o alevantado âni- 
mo. A 21 de abril de 1867, transposto o rio Apa, em frente a Bela 
Vista, os expedicionários tiveram a satisfação de pisar o território 
paraguaio, penetrando nos pântanos de Laguna. 

O 21  de Infantaria de São Paulo sob o comando do Major José 
Tomás Gonçalves, com os poucos restantes elementos do Corpo Po- 
licial Permanente mais o Corpo de Cavalaria a pé de Goiás co- 
mandado pelo Capitão Pedro José Rufino (Corpo Desmontado de 
Caçadores como lhe chama Taunay), receberam ordem de assaltar 
(5 de maio) o acampamento adversário a quase duas léguas da 
estância da Laguna, caindo de baioneta sobre mais de 1.000 cava- 
leiros, apoiados por uma bateria de artilharia, que aí se achavam. 
Tal foi o ímpeto da carga que os paraguaios puseram-se em fuga 
(7 de maio) para se recomporem passada a surpresa, retomando 
com fúria. Tremenda a fuzilaria de ambos os lados, procurando os 
paraguaios romper os quadrados isolados que os brasileiros forma- 
ram na retração ordenada para o estacionamento em Laguna, onde 
o 21 paulista e o esquadrão goiano chegaram trazendo a bateria 
tomada ao inimigo e mais troféus. 

Outras peripécias assinalaria a coluna, sob comandos sucessi- 
vos desde o de 1." de janeiro de 1867 do Coronel Carlos de Morais 
Camisão ao do Major José Tomás Gonçalves, assumindo no dia 29 
de maio desse ano, por falecimento do Coronel, no mesmo dia viti- 
mado pelo cólera-morbo, iniciada e completada em 35 dias a jor- 
nada descrita por Taunay. Do efetivo de 1680 soldados com que 
a coluna invadira, em abril de 1867, o território paraguaio, a 11 
de junho, no pôrto do Canuto, a margem esquerda do Aquidau- 
na contavam-se 700 combatentes. Escaramuças e doenças ha- 
viam matado quase mil soldados. 

7 - HER6IS 
Todos os que participaram da Guerra hão de ser considera- 

dos heróis se esta é a homenagem que a Pátria há de prestar aos 
que atenderam ao chamado na hora do perigo e saíram com risco 
da vida e da fazenda, do confórto e da tranquilidade, para defen- 
dê-la no campo da luta, uns atendendo ao cumprimento do dever 
outros por espírito de aventura, idealismo, patriotismo, seja o que 
for. 

Muitos dos que integraram os batalhões saídos de Pira- 
tininga eram oriundos da Província ao passo que não poucos vie- 
ram de rincóes diversos, inclusive tendo se apresentado em postos 
de alistamento fora dos limites provinciais, e estavam integrados 
ou se radicaram em São Paulo. Não se  divulgou, ao que se saiba, 
o rol dos 6.504 homens que saíram da Província para o Sul e 
Oeste 
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Um dos exemplos, ventilado, aliás, no Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo por Jorge Americano, filho do Voluntário 
no Paraguai, cujo nome honra uma rua na Vila Gomes Cardim, é o 
do mineiro de Pouso Alegre Luís Americano Vilhena de Almeida 
que recebeu, por serviços da Guerra, terras na capital paulista, ne- 
las abrindo ruas, entre as quais a rua Tuiutí. 

Luis Americano tendo ido para o Rio de Janeiro a fim de es- 
tudar e trabalhar, ao ser recebida na Côrte a notícia das hostili- 
dades de López, alistou-se, com 16 anos de idade, 2." Batalhão de 
Voluntários da Pátria, sob o comando do Capitão Manuel Deodoro 
da Fonseca que no pôsto de Major comandou o 24." Corpo de Vo- 
luntários (Jorge Americano ao tratar da vida do ilustre progenitor 
dá-o como alistado no 2." Regimento de Voluntários da Pátria, sob 
o comando do Coronel Manuel Deodoro da Fonseca). Salientou-se 
em Tuiuti (24 de maio de 1866) tendo sido ferido no braço direito, 
pelo que mereceu a promoção a Alferes. 

Luís Americano chegou aos nossos dias e. com ele, vários ofi- 
ciais paulistas que se valorizaram na  Campanha e enobreceram 
São Paulo no exercício de relevantes cargos e funções, como: 

Generais: Bento de Almeida Bicudo (seguiu como Alferes do 
42, senador ao7Congresso do Estado), Engenheiro do Exército Dr. 
Antonio Cândido Rodrigues (ex-vice-presidente do Estado) e Fran- 
cisco Alves do Nascimento Pinto (seguiu como cadete do 42 e pas- 
sou, em Laguna Brava, para o 2." de Voluntários da Cõrte, coman- 
dado por Deodoro, terminou a carreira no Corpo Permanente, hoje 
FÕrça Pública, reformando-se Tenente Coronel comandante do 2." 
Btl., em 1909); Coronéis: João Antônio Julião e Francisco de Oli- 
veira Campos; Majores Antônio de Oliveira Castelo, José Pontes de 
Lima Franco, Joaquim de Morais Sarmento, João Carlos da Silva 
Teles, Pedro Alcântara Moreira, Paulo Pinto Auto Range1 e Alba- 
no Corrêa do Couto; Capitães: Dr. Manuel Ribeiro Marcondes, (mé- 
dico legista), Joáo Batista de Campos Leite, Joaquim Tomás Car- 
doso de Me10 e Antônio Benedito de Almeida; Tenente João Rodri- 
gues do Prado; Alferes: José Francisco Alves Duarte, Joaquim 
Antônio de Faria Leite, José Vicente Ferreira, Joáo Batista Nepo- 
muceno, Canuto Leopoldo da Silva, Carlos José do Nascimento, Do- 
mingos Vitorino do Amarante Sofré, Joaquim Pires de Campos. 
José Elpidio Vieira Cortez, Saturnino Vitor de Almeida Pilar, An- 
tônio Joaquim Romeiro da Silva, Isidoro José dos Santos, José Ro- 
drigues de Azevedo Soares e Cecílio Antônio de Paiva. 

Não devem ser esquecidos outros nomes de oficiais e praças 
que sobreviveram ao conflito, feridos ou não, e mortos em combate 
que tiveram as famílias assistidas com meio soldo e pensões, em 
São Paulo, logo após o término da Guerra, relacionando-se, entre 
outros: D. Angélica Rosa da Fontoura Machado, viúva do Coronel 
Fernando Machado de Sousa que, como comandante da 5" Brigada 
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de Infantaria pereceu heróicamente na Batalha da Ponte de Ito- 
roró (6 de dezembro de 1868), D. Tereza Ismendes, viúva do Alfe- 
res da 1.' Linha Joào José Moreira, Adao Francisco (sd. do 2." Btl. 
de Inf.) Antonio Diogo de Oliveira (sd. inválido do 42), Antônio de 
Macedo (idem, do 7."), Antonio José de Me10 (idem, do 24) Antònio 
Pascoal (idem, do 34), Belizário Francisco de Camargo (Alferes do 
35), Benedito Antonio do Prado (sd. do 2."), Benedito da Costa 
Braga (sd. do I."), Benedito Marcondes (idem, do I."), Bento Au- 
gusto de Almeida Bicudo (Capitão do 27), Bento Dias Ferraz de 
A m d a  (sd. do I."), Senna Moura (morto, Capitão do 24). Clemen- 
te Antonio Marques (Anspeçada do 24). Custódio Antonio Barbo- 
sa (sd. do 7.9, Tenente comissionado em Capitão Francisco Luís 
de Oliveira Neto (morto, 2." Reg. de Cav. Ligeira), Felicio Benja- 
min Crispim (Anspeçada do 4." Btl. de Art. a pé), Felisrnino An- 
tonio Ribeiro de Toledo (cabo do 55), Firmino José Custódio de 
Oliveira (2." Cadete do 24), Flausino de Sousa Dorta (sd. do 46), 
Francisco das Chagas Alvarenga (Cabo do 46), Alferes Pedro José 
de Carvalho (morto), Inocêncio Correia de Oliveira (sd. do 8." de 
Inf.) , Inocêncio José Gonçalves (sd. do 38), Antonio Pedroso Gou- 
lart (morto, Tenente do 7.9, José Correia dos Santos (sd. do 2."), 
João Jorge Damasceno (idem, do 'i."), João Jorge de Oliveira Prado 
(idem, do 3." de Inf.), João Porfírio (idem, po 4." de Inf.), João To- 
más do Nascimento (idem, do 17), João Venãncio Maria (Cabo do 
35), Joaquim Antônio Matoso Ferraz (Alferes do 32). Joaquim 
Antônio Neves de Carvalho (sd. do Corpo Municipal Permanente), 
Joaquim Francisco de Paula (sd. do I."), José Antònio da Silva 
(idem, do 24), José de Campos Arruda (Anspeçada do I."), José 
Cândido de Godòi (sd. do 10." de Inf.), José Francisco de Castro 
(sd. do 22), José Francisco de Paula (sd. do 4." de Inf.) , Jose Joa- 
quim de Andrade (idem, do 2.7, José Joaquim Correia da Silva 
(idem, do I."), José Luís Antunes (idem, do 35). José Marcos Ro- 
drigues (idem, do 36), Leandro José Rodrigues (idem, do 8.9, Leo- 
cádio Maria da Conceição (idem, do I."), Leopoldino Cabra1 de Me- 
10 (Alferes do 41). Luciano José do Espírito Santo (sd. do l."), Ma- 
nuel Francisco de Sousa (2." Sgt. do 36). Manuel Vitalino do Car- 
mo Santos @.Tadete, inválido), Antônio Manuel Fiuza (Tenente 
Escrivão da Armada, será este o mesmo Comissário Fiuza que pere- 
ceu no ataque do navio paraguaio Iporá ao "Anhambi", numa 
volta do rio Sáo Lourenço, a 6 de janeiro de 1865. Consta como 
morto o referido Escrivão, deixando viúva, filha e irmã em São 
Paulo), Mariano Gonçalves França (sd. do I."), Nicolau Alves de 
Paiva (inválido do 14 de inf.), Maximiano José de Bnto Alambert 
(Alferes-Ajudante do Corpo Municipal Permanente, morto), Seve- 
rino José de Oliveira (sd. 3." de Inf.), Vicente Xavier Miranda 
(idem, do 2." de Inf.) e Vital Vicente Ferreira (Anspeçada dp 
55). 
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Se atentar-se para a numeração das unidades, verificar-se-á 
a existência de elementos de procedência ou origem vária: o 3." e 
4." Btls. de Inf. eram do Rio Grande do Sul; o 2." de Inf., do Rio de 
Janeiro; o 7.", 42, 45 de Voluntários, eram de São Paulo, acabando 
por formar o 35, passando o n. 42 a designar Btl. de Voluntários 
de Pernambuco; o 46, era da Bahia, a que, também, pertencia o 41; 
o 36, do Maranháo etc. 

8 - CONCLUSAO 

Estudo incompleto, por isso mesmo com a virtude de possibi- 
litar futura ampliação por quem assim se dispuser. Na oportuni- 
dade em que se comemora o Centenário do Término da Guerra en- 
tre a Tríplice Aliança e o Paraguai, faz-se mistér salientar aspec- 
tos de uma campanha cuja lembrança, sem prevenções ou ressen- 
timentos, sem outra preocupação que a análise ou exposição corre- 
ta e criteriosa, é homenagem necessária aos que se puseram ao 
lado da Pátria para servi-la com o sacrifício da própria vida. 

As glórias vindas do passado hão de ser cultuadas com ufa- 
nia, exaltando-se os heróis que o honraram por amor à indepen- 
dência e liberdade, lutando pela integridade do solo pátrio, enri- 
quecendo de exemplos o patrimônio moral de um povo que sempre 
prezou suas tradições maiores e procurou engrandecer as institui- 
ções alicerçadas na formação da própria nacionalidade. 

São esses exemplos, essas lições, esses preciosos legados que 
dimensionam a grandeza pátria porque enfibram, fortalecem, esti- 
mulam e, sobretudo, ensinam realizando a meritória obra de con- 
solidar a confiança patriótica no adulto e a integração cívica do 
jovem, de modo a serem sentidos e compreendidos os versos do 
poeta Pedro Luis em seu vibrante hino de guerra: 

Já de fumo e de glória cercada, 
a bandei~a de um povo se ergueu; 
se sair gotejante, humilhada. . . 
Diga a história que o povo morreu. 

São Paulo que possui páginas marcantes de ânimo, ardor, en- 
tusiasmo assinalando na história bravura, patriotismo, desprendi- 
mento acorreu ao campo de batalha para defender, resguardar, e 
garantir a integridade, a honra e a dignidade do Império. Fê-lo com 
a conhecida coragem e bravura de seus filhos. Somou São Paulo 
seu esforço ao das demais Províncias para que a Nação não saísse 
humilhada e a história disse que seu Povo continuava vivo, man- 
tendo ilesos soberania e território, sem outra ambição que a da 
paz e do progresso, com ordem e justiça. 





RAPIDOS PERFIS DE PROFESSORES DA 
ESCOU POLITÉCNICA DE SAO PAULO, 

DE 1894 A 1917 

Archimedes Pereira Guimarães 

AARAO JEFFERSON FERRAZ 

Nasceu em Pinheiros, no Estado de São Paulo, a 19 de outu- 
bro de 1886 e faleceu em São Paulo, a 23 de dezembro de 1963. 

Matriculado na Escola Militar do Realengo, concluiria o curso 
na Escola Militar de Porto Alegre, para onde se transfeririam, 
por decisão governamental, os alunos daquele estabelecimento. 

Servindo na guarnição de São Paulo, na 2' Região Militar, en- 
tão sob o comando do General Luis Barbedo, pelas suas qualida- 
des de lhaneza de trato, foi nomeado Instrutor Militar na Acade- 
mia de Direito, na Escola Politécnica e na Faculdade de Medicina. 

Diplomar-se-ia pela Escola de Engenharia Mackenzie, em en- 
genharia civil, em 1923. 

Em defesa da legalidade, em 1924, destacar-se-ia na vigilân- 
cia do Forte de Itaipus. 

Em 1932, comissionado no posto de tenente coronel, pelas for- 
ças constitucionalistas, dirigiria o Serviço de Engenharia na  fren- 
te de Cruzeiro. 

Voltaria ao Exército Nacional, tendo prestado o seu concurso 
ao Governo na segunda guerra mundial, como chefe da 4" Comis- 
são de Recrutamento. 

Reformado como major, dedicar-se-ia a várias atividades par- 
ticulares. 

Estimadíssimo pelos estudantes, foi um autêntico democrata, 
cumpridor dos deveres e fidalgo nas maneiras e na coragem 
das convicções. 

ADOLFO BARBALIEO DE UCHÕA CAVALCANTI 

Nasceu em Pernambuco, a 22 de outubro de 1865 e faleceu em 
Campos do Jordão, a 27 de setembro de 1900. 
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Cursaria a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, diploman- 
do-se em engenharia civil e industrial. 

Na Revista Politécnica e na Revista Filotécnica publicaria 
trabalhos, entre os quais, a destacar, um sobre Analises Quimicas. 

Ao Instituto Agronômico de Campinas prestaria o seu valio- 
so concurso, como técnico e como administrador. 

Organizada a Comissão de Levantamento da Carta Cadas- 
tral, foi destacado para operar nos campos de Santa Cruz, no Rio 
de Janeiro. 

Aceitando um convite do Governo de Pernambuco, organizou 
e dirigiu a instmção agronômica da Escola Frei Caneca. 

Voltando para a Capital Federal, foi nomeado tenente da Es- 
cola Politécnica. 

Aceitando, a seguir, um lugar no corpo docente da Escola 
Politécnica de São Paulo, assumiria a regência da cadeira de Quí- 
mica Mineral e Orgânica. 

"Um dos mais belos tipos de mestre moderno, sisudo, corre- 
to e proficiente, que sabia aliar a robustez da sua inteligência 
cultissima uma aplicação exemplar ao trabalho", "esclarecido 
guia", "prestante cidadão" - tais os expressivos depoimentos que 
a seu respeito nos deixaram colegas e discípulos reconhecidos. 

AFONSO D'ESCRAGNOLLE TAUNAY 

Nasceu no Desterro, Santa Catarina, a 11 de julho de 1876, 
quando o pai exercia a Presidência da Província, e faleceu em 
São Paulo, a 20 de março de 1958. 

Engenheiro civil, em 1900, pela Escola Politécnica do Rio de 
Janeiro. 

A 31 de agosto de 1901, era nomeado preparador de Química 
Analítica e Química Industrial da Escola Politécnica de São Paulo. 

Professor substituto de Física e Química, a 26 de setembro 
de 1904. 

Efetivado, a 15 de outubro de 1906, como lente de Física Ex- 
perimental. Lente catedrático, em 1910. 

Do magistério da Escola Politécnica passaria para a direção 
do Museu Paulista, cuja estrutura reorganizou quase radicalmen- 
te. Continuaria a publicação da Revista e iniciaria a impressão 
dos Anais. 

Como diretor do Museu do Ipiranga, coube-lhe, também, a 
direção do Museu Republicano Convenção de Itú, que lhe seria in- 
corporado. 

Criada a Universidade de Sáo Paulo, foi nomeado, em 1934, 
catedrático de História da Civilização Brasileira, dada na Facul- 
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dade de Filosofia, Ciências e Letras, deixando esse encargo em 
1937. 

Aposentado com a Iáurea de Servidor Emérito do Estado de 
São Paulo. 

Espírito poliédrico, conhecia a Música e tocava bem ao piano. 
Escreveu um livro de ficção, "Crônica dos Tempos dos Fili- 

pes", depois polido e rebatisado com o título "Leonor D'Avila". 
Dedicou-se, a seguir, inteiramente, às pesquisas históricas, 

sendo de sua autoria mais de uma centena de obras de investi- 
gação da mais elevada envergadura, relacionadas com os primei- 
ros tempos de São Paulo, a época seiscentista, os visitantes do 
Brasil colonial etc. 

Da sua lavra a monumental "História Geral das Bandeiras 
Paulistas", a extraordinária "História do Café no Brasil", a "Mis- 
são Artística de 1816", a "Vida Gloriosa e Trágica de Bartolomeu 
de Gusmão", as biografias dos "Grandes Vultos da Independên- 
cia", o "Senado do Império", Coletâneas de Mapas da Cartografia 
Paulista, e tantas outras monografias de mérito excepcional, afo- 
ra um milhar de artigos de divulgação e comentários, esparsos 
pela imprensa diária e periódica. 

Enriqueceria Taunay o idioma pátrio com um "Léxico de 
Lacunas", um "Vocabulário de Omissóes", a "Terminologia Cien- 
tifica e os Grandes Dicionários Portugueses", etc.. 

Membro da Academia Brasileira de Letras, empossado a 7 
de novembro de 1929. 

Alto, alourado, de olhos azuis, de gestos fidalgos; alma, cora- 
ção, bondade, inteligência; com uma serena confiança na nossa 
terra e sua gente; ninguém o sobrepujaria na constância, no oti- 
mismo e na  combatividade. 

Modesto, infatigável e escrupuloso; distinguia-se pela reti- 
dão, pela cortezia, pela cordura de trato e acolhedora simpatia. 

Perspicaz e tolerante, por vezes irônico, era dotado de uma 
prodigiosa memória para nomes, datas e fatos. 

O engenheiro Mario Leite, seu aluno na Escola Politécnica e 
seu companheiro no Instituto Histórico e Geográfico de São Pau- 
lo, traçou-lhe o panegírico em cem belas páginas de saudade e 
admiração. 

Taunay foi  professor de Geografia e História Universal e do 
Brasil, no Ginásio de São Bento. Aí o alcancei, em 1908. 

Do Mestre insigne guardo este precioso autógrafo: 

"11 de dezembro de 1908. 
Atesto com o maior prazer que o Sr. Archimedes Prreira Gui- 

marães foi, durante todo o ano letivo de 1908, em que com a 
maior assiduidade frequentou as aulas de Geografia, a meu cargo, 



98 REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRdBICO DE S. PAULO 

no 2." ano do curso do Ginásio de São Bento, um aluno absolu- 
tamente exemplar, quer pelo procedimento irrepreensivel, quer 
pela extraordinária aplicação, tendo sido sempre o primeiro alu- 
no da aula. 

Atesto igualmente que o acho inteiramente deslocado no 2." 
ano do curso ginasial; seu preparo em Coreografia do Brasil B 
muito considerável, habilitandm a alcançar aprovação plena na 
mesma matéria". 

Fui seu aluno, em 1912 e 1913, na Escola Politécnica de São 
Paulo. Das suas lições, conservo uma agradável recordação. 

Nos Estados Unidos, em curso de especialização, de Taunay 
recebi este expressivo bilhete: 

"1." de junho de 1919. 
"Muito obrigado pela sua tão gentil lembrança e atenção. De- 

sejo-lhe muita saude e ótima estada nos Estados Unidos. Estou 
certo de que V. continuará a ter as belas notas que aqui conquis- 
tou e assim há de honrar e muito o nosso país, certamente. 

Adeus, prezado Archimedes. Creia-me, seu muito afetuosa- 
mente: a)  A. d'E. Taunay." 

Alguns anos depois, exercendo o magistério da Química na  Ci- 
dade do Salvador, tive a oportunidade de visitá-lo no hotel em 
que se hospedara. 

São dos milésimos de 1933, 1934 e 1937 as cartas agora di- 
vulgadas: 

"São Paulo, 26 de setembro de 1933. 
Archimedes amigo. 
Com grande surpresa recebo dois ofícios seus dirigidos ao sr. 

diretor da Revista do Museu Paulista. Será possível que o amigo 
Archimedes se tenha esquecido de mim, seu velho amigo e pro- 
fessor a ponto de me mandar tão hieráticas e gravibundas comu- 
nicações, de um burocratismo a tal ponto completo que até se es- 
quece de quem seja o Diretor da Revista do Museu Pauliita? Aca- 
so contaram a V. que eu deixei o Museu? Si> assim explico tão 
curiosa omissão. 

Mande-me dizer quais são os volumes da Revista que estão 
faltando a biblioteca da sua Escola Agrícola. Temos vários tomos 
esgotados. E sempre, aliás, remetemos os números publicados da 
nossa Revista a sua Escola. Ora, com as edições escassas, eu dese- 
jaria conciliar estas duas cousas, a economia dos nossos livros e 
o desejo de servir ao amigo Archimedes, tão distinto aluno e tão 
cordial amigo de outrora. Creia-me seu aff." e gr.": a)  A. Taunay." 
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"São Paulo, 11 de novembro de 1933. 

Meu caro Archimedes. 

Venho agradecer-lhe, muito penhorado, a remessa das suas 
"Palestras e Conferências", cuja leitura me causou o maior prazer. 

Está excelente o seu estudo sobre a grande figura do Impe- 
rador, repassada de justiça e moderação e sobretudo conhecimen- 
to de causa. Também gostei muito da sua conferência vicentina, 
uma das ranssimas feitas fora de São Paulo, em 1932. As outras 
ainda não as li. 

Queira V. aceitar os meus parabéns pelo bem volume e creia-me 
seu muito aff.O e gr." amigo e admirador: a) A. Taunay." 

"São Paulo, 15 de janeiro de 1934. 

Meu caro Archimedes. 

Com grande atraso recebi sua carta. É que me ausentei de 
São Paulo em licença durante muitas semanas. Com o maior pra- 
zer vou mandar atender o pedido que V. me faz para o seu Ins- 
tiuto, dos n.""ue ihe faltam da Revista do Museu. Creio que 
antes de partir daqui já determinara que lhe enviassem os volumes 
solicitados. Mande-me dizer se os recebeu. Faço-lhe esta pergunta 
porque o nosso bibliotecário faleceu subitamente. 

Espero que tenha recebido a minha carta agradecendo as suas 
"Palestras e Conferências", de que tive a mais agradável impres- 
são. Adeus, meu caro Archimedes. Disponha do seu velho amigo 
gr.": a) A. Taunay." 

Que cumulo o seu acanhamento em me falar na sessáo da 
Academia! Com efeito!" 

"São Paulo, 16 de fevereiro de 1934. 

Meu caro Archimedes. 

Estou de posse de sua carta de 3, em que vejo a sua "neoor- 
thographophilia" estender-se at4 aos nomes próprios como no caso 
do meu Y! 

Mandei verificar a questão da remessa das Revistas. 
Muito obrigado pelas suas bondosas palavras a meu respei- 

to. Sempre me lembro do brilhante aluno que foi Archimedes Gui- 
marães, quer em São Bento e quer na Escola. Com muito prazer 
espero o seu catálogo. Esses livros de viagens antigas ao Brasil 
são hoje (muitos deles) raros e caros. 

Adeus, meu caro Archimedes. Muitas felicidades. Creia-me 
seu aff.O e gr.%m.": a) A. de Taunay." 
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"São Paulo, 18 de janeiro de 1937. 
Prezado Archimedes. 
Muito obrigado pela nova mostra que V. me dá de um apre- 

ço de simpatia que tanto me honra. Muito e muito obrigado pela 
remessa dos seus perfis, que apreciei sobremaneira, assim como 
as suas considerações relativas a Alberto Torres e o Problema 
Nacional Brasileiro. Muitos parabéns! Muito obrigado, pela sua 
tão gentil referência a mim. Náo se descuida V. de dar demons- 
trações de sua cordialidade contínua! Mais uma vez muito obri- 
gado e muitas felicidades para 1937. Seu aff." e grato: a) A. de 
Taunay." 

São Paulo, 17 de janeiro de 1938 
Meu caro Archimedes, 
Muito obrigado pela sua generosa lembrança da remessa da 

sua biografia de José Bonifácio, cujo exemplar vem-me enrique- 
cido por t5o gentil dedicatória. 

Está muito inkresçante o seu ensaio sobre a grande figura do 
Patriarca feito com tão notável propósito de respeitar a verdade 
iiistórica pelo estudo da mais autorizada documentação. 

Dentro dos limites de uma conferência mais seria impossível 
para oferecer ao público uma síntese d: tãogrande vida. 

Vejo com prazer que você se valeu das preciosas achegas do 
Arquivo do Museu. 

Renovo meus parabéns, assinando-me seu afeiçoado ad.", ve- 
lho am.~Qffonso de E. Taunay. 

São Paulo, 2 de maio dc 1939 
Meu caro Archimedes. 
Recebi a sua carta. A sua tarefa é difícil deveras, mas estou 

certo que saberá vencê-la. O que publiquei de inéditos sobre José 
Bonifácio V. encontrará na coleção dos M ~ ~ s ~ T ~ o s  do "Jornal do 
Comércio". Os netos de José Bonifácio o moço têm ainda muita cal- 
sa inédito do Patriarca mas penso que V. só conseguirá ler estes iné- 
ditos vindo a São Paulo. Eles estão depositados no Museu e são 
volumosos e a família diz que pretende doá-los a nós, mas já mais 
de dois anos que esta situação subsiste e nada se efetivou. Ouço 
dizer que não reina a concórdia entre estes herdeiros, dai esta di- 
ficuldade. 

Realmente é incrível o que fez o V. Neiva, conforme V. assi- 
nala. Não o li. 33 um grande mal do Brasil a legião de repetido- 
res da história que atulham as estantes de nossas livrarias. 

Sempre às suas ordens com muito prazer assino-me seu aff."" 
e gr. arn.go A. Taunay. 
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"São Paulo, 29 de março de 1954 

Arquimedes amigo, quero escrever Archimedes amigo. 

Atrasadissimo, venho escrever-lhe estas linhas de agradecimen- 
to e de parabéns. Mas, a culpa não é minha.. . os seus Proble- 
mas de Base o Correio os remeteu para o Museu Paulista para a 
comissão das Festas do IV Centenário. Soube por acaso. O por- 
teiro do estabelecimento os esqueceu ou não soube mandar-me o 
valioso presente, que agora tenho em mãos. Gostei muito do seu 
volume, tão claro, tao oportuno e, ao mesmo tempo, com tão belas 
evocações. G~stei  muito do depoimento sobre Simas, que conheci 
bastante de perto e cuja bela mentalidade tanto admirei. Pontes 
foi meu colega no Curso Anexo no Rio, mas muito pouco com 
ele privei. A Miguel Calmon conheci, mas, pouco; admiráveis em 
muitos pontos as suas observações sobre a sua carreira e serviços. 
. . . Quanta coisa se aproveita em seu excilente discurso! Como 
amigo de assuntos brasileiros para mim um regalo aprender o que 
aprendi em sua obra sobre a Bahia e seus problemas. Adeus, meu 
caro Arquimedes. Mais uma vez muito obrigado e muitos para-. 
bens. Que bela obra e primorosa! Muitas felicidades. Receba um 
abraço do seu amigo e ad.": Affonso de E. Taunay." 

ALEXANDRE BRODOWSRI 

Nasceu, a 7 dr janeiro de 1856, na Polonia, no Distrito de 
Swoda, Província de Pasen, numa propriedade agrícola e falece- 
ria na Suíça, a 1 " de novembro de 1899. 

Ccncluiria em sua Pátria o Curso de Humanidades, em 1872. 
Aos vinte e dok anos de idade, incompletos, diplomava-sz, 

em Zurich, em engenharia civil. 
Praticaria a profissão, como desenhista, num escritório de Ar- 

quitetura, antes que aceitasse o lugar de engznheiro da Compa- 
nhia Mogiana de Estradas de Ferro. 

Trabalharia na linha de Casa Branca a Ribeirão Preto. Ex- 
ploraria o trecho de Cravinhos. Construiria o ramal de Poços de 
Caldas, notável obra para a época em que foi traçado, em enge- 
nharia ferroviária. 

Exerceria, depois, o cargo de Inspetor Geral de todas as li- 
nhas de Moziana. até 1895. 

Lente catedrático interino e, a seguir, efetivo, dr Estradas, 
Pontes e Viadutos e Tráfego, da Escola Politécnica de São Paulo. 

Escrevendo-lhe o necrológio, disse de Brodowski o seu colega 
Garcia Redondo: 

"De trato amenissimo, de fisionomia simpática, insinuante, 
de voz clara e bem timbrada, expunha com extrema clareza e ti- 
nha o dom de cativar o auditório. . ." 
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ANTONIO FRANCISCO DE PAULA SOUZA 

Nasceu em Itu, a 6 de dezembro de 1843 e faleceu, em São 
Paulo, a 13 de abril de 1917. 

Em 1855, embarcaria para a Suíça. 
Estudaria engenharia civil, em Karlsruhe, na Alemanha, di- 

plomando-se em 1867. 
Abandonando, repentinamente, as lides escolares, atravessou 

a pé os Alpes, para oferecer os seus serviços aos garibaldinos, que 
lutavam pela unificação da Itália. 

No Brasil, engrossou com o seu entusiasmo as fileiras dos pro- 
pagandistas da República. 

Escreveu "A República Federativa do Brasil" e fundou, em 
Itú, o "Club Republicano", cuja secretaria ocupou. 

Viajaria para os Estados Unidos, mas o vapor naufragou nas 
Antilhas e o jovem engenheiro, em dificuldades financeiras, ofere- 
ceu-se para trabalhar, como porta-miras, na Rock Island St Louis 
Railroad. Depois desenhista e chefe do escritório técnico. 

Dos Estados Unidos correspondia-se com Luis Gama e Amé- 
rico de Campos, ardorosos abolicionistas. 

Dai seguiu para a Alemanha, onde contraiu matrimbnio. 
De volta, de novo, para a Pátria, introduziria aqui as linhas 

Decauville e empregaria, pela primeira vez, no Brasil, o taqueome- 
tm nos trabalhos de campo. 

Exerceria as funções de engenheiro chefe da Companhia Rio- 
Clarense e a Inspetoria Geral da Companhia Ituana. 

Na República, foi, primeiramente, Superintendente das Obras 
Públicas do Estado de São Paulo, posição que lhe permitiu ampliar 
as rêdes de aguas e esgotos da antiga Província. 

Deputado estadual e Presidente da Câmara. 
Convidado pelo Marechal Floriano Peixoto, ficaria pouco tem- 

po no Ministério da Viação e das Relações Exteriores. 
Alí, projetaria a duplicação das linhas da São Paulo Railway 

e a navegação do Rio Amazonas. Aqui, foi quem chamou Rio Bran- 
co para advogar a causa do Brasil na questão das Missões. 

A Paula Souza deve-se a defesa das fronteiras do Estado de 
São Paulo, sujeitas a invasão dos federalistas, em rebeldia no sul do 
país. 

Sua grande e insuperável tarefa seria, porém, a organização 
da Escola Politécnica de São Paulo, cuja direção ocupou desde a 
sua fundação, em 1894 até a ante-véspera da morte. 

Foi catedrático de Resistência dos Materiais e Estabilidade das 
Construçóes, disciplinas em que se fez o Mestre acatado. 

A sua Escola consagrou todo o seu carinho, toda uma incom- 
parável dedicação. 
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Foi Paula Souza um homem invulgar! 
Pregava o civismo com a palavra e o exemplo. 
Verdadeiro tipo de varão de Plutarco, perseverante, altivo, co- 

rajoso e entusiasta. 
Envergadura de patriota do mais puro quilate, acreditava sin- 

ceramente na liberdade e na igualdade entre os homens, na  demo- 
cracia, no futuro da nossa terra e nas virtudes da nossa gente. 

O seu enterramento foi uma apoteose ao velho professar e Di- 
retur. 

Como Presidente do Gremio Politécnico, pronunciei, junto ao 
seu túrnulo, uma ligeira oração de despedida, em nome do corpo 
discente da Escola Politécnica. De outra feita, um discurso mais 
longo. 

Da minha iniciativa, o número extraordinário da Revista Po- 
litécnica, inteiramente dedicado a perpetuação da sua memória. 

Lembrança minha a romaria que, durante alguns anos, se con- 
cretizou, a sua campa, no cemitério da Consolação, a 13 de abril. 

Poucos educadores, no mais alto sentido do têrmo, em qual- 
quer época, terão demonstrado maior firmeza de caráter, espírito 
de cavalheirismo e desassombro de decisão. 

Paula Souza, o insubstituível disciplinador da juventude pc- 
litécnica do meu tempo, mereceria um culto permanente de todos 
aqueles que cursassem a Escola Politécnica de São Paulo. 

ATALIBA BATISTA DE OLIVEIRA VALE 

Nasceu no Estado do Rio Grande do Sul e faleceu, em São 
Paulo, a 30 de maio de 1956. 

Diplomar-se-ia em engenharia civil, pela Escola Politécnica 
do Rio de Janeiro, em 1882. 

No Rio Grande do Sul, colaboraria na constmçáo da Estrada 
de Ferro CacequiSantana do Livramento. 

Em São Paulo, integraria a Comissão de Saneamento da Ca- 
pital. 

Em 1896, foi nomeado professor catedrático de Geometria Des- 
critiva da Escola PoliGcnica de São Paulo. 

Seria transferido, pouco depois, para as cadeiras reunidas de 
Estradas e Tráfego e Pontes e Viadutos. 

Aposentar-se-ia a 13 de abril de 1932. 
Como engenheiro, dedicou-se a várias obras de envergadura 

no Estado de São Paulo. 
Muito eficiente a sua colaboração na organização do 1." C0n- 

gresso Paulista de Estradas de Rodagem, em 1917. 
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AUGUSTO CARLOS DA SILVA TELES 

Nasceu em São Paulo, a 24 de outubro de 1851 e faleceu no Rio 
de Janeiro, a 14 de novembro de 1923. 

Concluido o Curso de Humanidades na Capital de São Paulo 
dirigir-se-ia para a Capital do Império para diplomar-se em en- 
genharia civil e industrial pela Escola Politécnica. 

Em companhia do colega de turma e fraterno amigo Gofredo 
d'Escragnolle Taunay, instalaria um grande engenho central de 
café, em Santa Leopoldina, no Espírito Santo. 

Procederiam os dois jovens profissionais aos estudos comple- 
tos para a implantação de uma linha férrea ligando Benevente, 
hoje Anchieta, a Carangola. 

Voltando ao Rio de Janeiro, Silva Teles entregar-se-ia a pes- 
quisas de laboratório, em torno do café e do mate. 

Em 1881, o Governo Imperial comissiona-10-ia, juntamente 
com Taunay e o cientista francês Luis Couty, para, em missão es- 
pecial, fazerem na Europa a propaganda do café e do mate e dr> 
xarque nacionais. 

Em 1883, lançariam eles o Secador de Café Taunay-Teles. 
Já na República, regeria Silva Teles a cadeira de Química 

Industrial da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. 
Seria nomeado, também, Diretor Geral das Obras Municipais 

do Distrito Federal. 
Em 1896, estaria em São Paulo, para lecionar, na Escola Poli- 

técnica, Quimica Analítica e Quimica Industrial. 
Interessar-se-ia pelo aproveitamento das oleaginosas, das fibras 

e dos tanantes brasileiros. Entre as fibras, seria um apaixonado 
pela guaxima, que batisaria de aramina. 

Colaboraria na imprensa paulistana, com assiduidade. 
Presidente da Sociedade Paulista de Agricultura, foi um ar- 

doroso defensor do plano de valorização do café. 
Trabalhou nas obras de saneamento de Santos. 
Vereador em São Paulo, durante dois trienios. 
Durante a guerra mundial de 1914-1918 foi notável a sua 

atuação cívica. 
Em 1917, transferiu a sua residência para o Rio de Janeiro, 

onde proferiria, no Clube de Engenharia, notáveis conferências so- 
bre assuntos econômicos, agrícolas e sobre o aproveitamento dos 
nossos combustiveis. 

Homem eminentemente bom, inteligência clara voltada para o 
progresso do país, patriota de mentalidade culta. 

Não seria meu professor Silva Teles, porque, mal orientado, 
troquei o curso de engenharia industrial pelo de engenharia me- 
canica e eletrotécnica. 
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Foi um dia no laboratório de Química que o saudoso Luis 
Adolfo Wanderley, aliás muito meu amigo, me perguntou com a 
sua franqueza habitual: 

-O senhor seu Pai dispõe de algum capital para o senhor, de- 
pois de diplomado, montar alguma indústria? 

E, ante a resposta negativa: 
- Por que eu iria, com o frio das manhãs de São Paulo, tirar 

o velho Silva Teles do seu palacete de Higienópolis para dar aula 
só para um aluno? 

O Destino, que escreve certo por linhas tortas, faria com o 
tempo do mecânico e eletricista um humilde professor de Química 
Tecnológica, durante uma vida inteira. . . 

CARLOS GOMES DE SOUZA SHALDERS 
8 
< 

Nasceu na Capital da Paraíba, a 3 de outubro de 1863 e fale- 
ceu em São Paulo, em 1963, com mais de um século de idade. 

Ainda estudante, trabalharia na Estrada de Ferro Paraná- 
Santa Catarina, e contrairia matrimônio. 

Diplomar-se-ia, em 1885, em engenharia civil pela antiga Es- 
coIa Central, do Rio de Janeiro. 

Mudando-se para Campinas, serviria no ramal de Itapira da 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. 

Em 1892, colaboraria nas obras do Saneamento de Campkas. 
Em 1894, a 18 de janeiro, empossar-se-ia na Escola Politécnica 

de São Paulo, como professor substituto de Matemática do Curso 
Preliminar. Logo depois, nomeado catedrático. 

Alcancei-o, como aluno, em 1912. 
Diretor daEscola, de 28 de abril de 1931 a 5 de janeiro de 1934, 

quando se aposentou. 
Presidiria a histórica Congregação em que ficou deliberado 

fosse a Politécnica mobilizada a Serviço do Movimento C~nStitU- 
cionalista de 1932. Constituir-se-ia o estabelecimento no C'entro de 
Serviço de Engenharia Militar da Campanha e de arsenal para 
a produção de equipamento e material bélico. 

Receberia Shalders, em 1949, a Iáurea de Professor Honoris- 
Causa da Universidade de São Paulo e o título de Professor Emé- 
rito da Escola Politécnica. 

Shalders foi o sócio n." 1 da Associação Cristã de Moços, em 
São Paulo e seu primeiro Presidente. 

Fundador da Sociedade Metapsíquica da Federação Espírita 
de São Paulo. 

Membro do Conselho Diretor do Instituto de Engenharia de 
São Paulo. 

Organizador da Associação Beneficente dos Engenheiros. 
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Assistente da administração da São Paulo Light, de 1889 a 
1907 e de 1925 a 1950, esteve a frente da la Junta da sua Caixa de 
Aposentadorias e Pensões, de 1932 a 1934. Seu contador sem re- 
muneração até a extinçáo em 1956. 

Professor de voz compassada e inalterável, opulento de saber 
e sabedoria, verdadeiro apóstolo do magistério. Uma verdadeira bar- 
reira na entrada da Politécnica, contribuiu, singularmente, para 
a elevação dos créditos da Escola no país e no estrangeiro. 

Cidadão prestante, a sua nobre existência foi toda ela dedicada 
a formação de profissionais capazes e de caráter. 

Espírito liberal, durante quarenta anos, impôs a sua persona- 
lidade a outras tantas turmas de estudantes, ensinando-lhes o cum- 
primento do dever. 

"Claro, conciso, espontâneo na exposição da Matemática, ri- 
goroso, mas, exemplarmente justo, inflexível na  manutenção da 
ordem do silêncio, do respeito, da disciplina", amigo dos estudan- 
tes, foi, sem duvida, o braço direito de Paula Souza. 

De fala suave e acolhedora, arruivado, rosto franco, termina- 
do por uma barbicha em ponta, olhos penetrantes, varando os inde- 
fectíveis óculos, Shalders, nas proximidades dos cem anos de idade, 
ainda foi visto por mim, tranquilamente sentado a mesa de uma 
casa de chá, rodeado por pessoas de sua família, em plena rua de 
Sáo Bento. 

Considerado por decreto do Governo paulista, em 2 de outubro 
de 1963, "Servidor Eménto do Estado". 

CARLOSNUNESRABELO 

Nasceu a 17 de outubro de 1869, em Paraiba do Sul, Estado 
do Rio de Janeiro, e faleceu em Sáo Paulo, em março de 1914. 

Concluiria o curso da Escola de Minas de Ouro Preto, em 1893. 
Depois de praticar a engenharia na Estrada de Ferro Mogiana, 

exerceria as funções de geólogo da Comissão Geográfica e Geoló- 
gica de Minas Gerais, demorando-se, longos meses, no desempenho 
desse mister na zona do rio Doce e no Sul do Estado. 

Lente interino da seção de Física e Química da Escola de Mi- 
nas de Ouro Preto, dedicar-se-ia ao estudo. microquímico dos mine- 
rais e microscópico das rochas. 

Em 1900, assumiria a cátedra de Química da Escola Politéc- 
nica de São Paulo, onde permaneceria até o falecimento. 

Zeloso professor, de excelentes qualidades didáticas, perde-lo- 
ia a minha turma, quando mal começava o ano letivo, sem que, 
portanto, tivéssemos a ocasião de apreciar-lhe a notória faculdade 
de transmitir conhecimentos da ciência que professava. 

Dele diria Afonso &E. Taunay que "foi um exemplo a apontar- 
se de limpidez de vida, da prática das manifestações próprias dos 
corações generosos e dos caracteres inflexivelmente retos". 
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CARLOS WILLIAM STEVENSON 

Nasceu no Maranhão, a 16 de outubro de 1869, e faleceu em 
Campinas, a 1." de agosto de 1946. 

Diplomou-se pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 
engenharia civil, em 1891. 

Trabalharia, a princípio, no plano cadastra1 da cidade do Rio 
de Janeiro, servindo, depois, no Ramal Férreo Campineiro, vindo 
a ser o Superintendente. 

Na Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, ocuparia os 
cargos de Chefe da Locomoção e de Inspetor Geral, até a aposen- 
tadõria, em 1926. 

. . 

Entre 1908 a 1914, foi Chefe da Locomoçáo da Estrada de Fer- 
ro Central do Brasil e Chefe das Construções, ao tempo da duplica- 
ção da linha, na Serra do Mar. 

Chefe da construção na Great Western, em Pernambuco. 
Foi Presidente da Câmara Municipal de Campinas e PmSi- 

dente de inúmeras associações filantrópicas e cívicas de Campinas. 
Catedrático da Escola Politécnica do Rio de Janeiro e Profes- 

sor Honorário da Escola Politécnica de São Paulo. 
Pertenceu ao Conselho Diretor do Instdtuto de Engenharia de 

São Paulo, no período 1942-1943. 
Os engenheiros ferroviários devem-lhe uma obra de grande mé- 

rito: "Resistência dos Trens e Sua Aplicaçao". 
Grandes serviços prestou Stevenson a coletividade, particular- 

mente da cidade de Campinas. 
Cidadão e técnico, cientista e literato, varão impoluto, idealis- 

ta, existência fecunda de trabalhador, ventilou inúmeros proble- 
mas. 

De uma singular inclinação associativa, espargiu benefícios 
sem conta, agremiando jovens para obras de interêsse público. 

CLOJYQMIRO PEREIRA DA SILVA 

Nasceu no Rio de Janeiro, a 6 de dezembro de 1868 e faleceu 
em São Paulo, a 12 de setembro de 1951. 

Aos onze anos de idade, era aprendiz de tipógrafo em Terezina, 
no Piauí. 

Em 1881. aluno gratuito do Mosteiro de São Bento, na Capital - 
do Império. 

Em 1885, entraria para curso anexo a Escola Politécnica do 
Rio de Janeiro. 

Praticante dos Correios, dava aulas particulares para se man- 
ter. 

Engenheiro civil, em 1892. 
Ingressaria na Estrada de Ferro Central de Pemambuco. 



108 RE\'lSTA DO INSTITTTTO HISTdXICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

Vindo para São Paulo, assumiria o cargo de engenheiro aju- 
dante da Inspetoria de Estradas de Ferro e Navegação. 

Publicaria, em 1901, "Reforma das Tarifas"; em 1904, "Política 
e Legislação das Estradas de Ferro". 

Em 1905, é o Chefe da Fiscalização da Réde de Viação São 
Paulo, Mato Grosso e Goiás. 

Em 1909, Diretor Geral dos Correios. 
Em 1912, Consultor Técnico da Secretaria da Agricultura do 

Estado de São Paulo. 
De 1919 a 1922, novamente, Diretor Geral dos Correios. 
Ao fim de 1922, Direbor da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 

até 1924. 
Em 1926, Diretor Técnico da Companhia Força e Luz de Santa 

Cruz. E Consultor Técnico da Estrada de Ferro Sorocabana. 
Professor da Escola Politécnica de São Paulo, desde 1904, al- 

cança-10-ia a turma de 1917 lecionando Hidráulica, em 1915. 
Ensinaria, também, na Escola de Engenharia Mackenzie. 
Personalidade respeitável, de princípios muito rígidos, traba- 

lhador incansável, legaria aos pósteros obras de grande valor, tais 
como "O Problema da Viação no Brasil" (1910); "O Problema do 
Nordeste" (1920) ; "Os Transportes no Brasil" (1937) ; "O Proble- 
ma das Sécas no Nordeste" (1937); "A Evolução do Transporte 
Mundial", em 6 volumes (1940); "Ensaio de uma Sintese da Evo- 
lução da Geografia" (1943); etc. 

CONSTANTINO RONDELLI 

Nasceu em Porto Alegre, falecendo em São Paulo, a 10 de se- 
tembro de 1910. 

Cedo deixou a cidade natal para matricular-se na Universida- 
de de Turin, onde se diplomaria em engenharia industrial. 

No Brasil, aplicaria a sua atividade profissional na Estrada 
de Ferro Dom Pedro I1 e na Estrada de Ferro Baturité, no Ceará. 

De 1893 a 1894, engenheiro da Comissão de Obras do Porto do 
Recife. 

Diretor da Estrada de Ferro de Paulo Afonso. 
Engenheiro Fiscal do Governo Federal junto as obras da Com- 

panhia Docas de Santos. 
Engenheiro da Comissão de Saneamento do Estado de São 

Paulo. 
Em 9 de novembro de 1897, empossou-se no cargo de lente 

substituto da Escola Politécnica de São Paulo. 
Em 15 de agosto de 1901, lente catedrático de Barologia, Acús- 

tica e ótica e de Ciências Naturais. Em 3 de setembro, também, 
de Termologia, Electrologia e Meteorologia. 
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Na Escola de Comércio Alvares Penteado, lecionaria Merceo- 
logia, Física, Química e História Natural e Italiano. 

Caráter austero, severo e rigoroso, afavel e amigo dos alunos. 
Professor de expasição clara e metódica. 

EDGARD EGIDIO DE SOUZA 

Nasceu em Campinas, a 12 de março de 1876 e faleceu em 
Sáo Paulo, a 20 de maio de 1956. 

Estudou no Culto a Ciência, de Campinas. 
Em 1891, seguiu para a Bélgica, diplomando-se pela Univer- 

sidade de Liège, em engenharia de Minas, em 1898 e, em eletrici- 
dade, em 1899. 

Ingressaria, em 23 de maio de 1900, na "São Paulo Tramway 
Light and Power Co L t d ,  que, então, começava suas atividades. 

Pela competência e dedicação, ascenderia aos mais elevados 
postos na administração da emprêsa. 

"Desde a preparação técnica de um corpo de funcionários, ne- 
cessidade inicial a construção e funcionamento das usinas e reser- 
vatórios de Parnaíba e Santo Amaro, em 1911, lhe foram confia- 
dos". 

Em setembro de 1942, assumiria a Superintendência Geral da 
"São Paulo Light". 

Em setembro de 1928, passou a exercer o cargo de Vice-Presi- 
dente Executivo da "São Paulo Light" e da " S k  Paulo Electric", 
continuando na Superintendência de ambas até ser nomeado, em 
junho de 1948, Diretor da "Brazilian Traction". 

Vice-presidente da "São Paulo Gas Co" e da "City of Santos 
Improvements Co L t d .  

Presidente de mais nove companhias de força e luz no Estado 
de São Paulo. 

Já em 1900, lecionava Física Experimental e Física Industrial 
na Escola Politécnica de São Paulo. 

Catedrático de Eletrotécnica. em 1911. ensinaria até marco de 
1936. ~uando  se aposentou. 

~Fofessor ErnKrito da Escola Politecnica de São Paulo e Dire- 
tor Honoris-Causa da Universidade de São Paulo. 

Homem dotado de invulgar capacidade de trabalho, inteli- 
gência produtiva e realizadora, foi um dos artífices da grandeza 
de São Paulo. 

Grande desportista quando estudante, detentor de várias me- 
dalhas. 

Possuia a Cruz de Cavalheiro da Ordem de Leopoldo. 
Cidadão de virtudes assinaladas, de rara estrutura moral, de 

fidalgas maneiras e esmerada educação. 
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Patriota, foi o impulsionador da Liga Republicana de Enge- 
nheiros e um dos fundadores e sempre Diretor da Associação Mú- 
tua Beneficente dos Engenheiros e da Fundaçáo de Auxilio a Es- 
tudantes Técnicos. 

Foi-lhe oferecido, em nome da classe dos engenheiros de São 
Paulo, um bronze, com a legenda: "A Arte e o Trabalho". 

Como paraninfo de uma turma de novos engenheiros, sen- 
tenciaria: 

"Ao lado do estudo necessário ao aperfeiçoamento profissional, 
deveis fugir da tendência utilitária tão disseminada dos espíritos 
médios e continuar a adquirir conhecimentos gerais. . . No come- 
ço da vossa carreira profissional, talvez vos baste o conhecimento 
do ofício; mas, quando mais tarde tiverdes o controle de numerosos 
auxiliares, as vossas decisões exigirão maior amplitude de conheci- 
mentos.. ." . . ."O sucesso da vida do engenheiro não está somente 
no estudo das matérias profissionais extranhas à sua especialida- 
de. Está, sobretudo, na conformação moral do indivíduo, na tem- 
pera do seu caráter, no equilíbrio de suas virtudes, no seu espírito 
de iniciativa, na sua perseverança no trabalho, na sua probidade 
profissional, na sua honestidade pessoal, integra e completa, que 
não transige com o vício, com o crime, com o mal. Antes de ser 
bons engenheiros, sêde homens bons. Cultivai a beleza d'alma e a 
bondade do coração. O homem só é grande quando se aproxima 
de Deus. . . ". 

Edgard de Souza foi o 3." Presidente do Rotary Club de São 
Paulo. 

EUGENIO LINDENBERG 

Nasceu em Cabo Frio, a 31 de março de 1869, e faleceu em 
São Paulo, em novembro de 1944. 

Era neto do fundador da indústria salineira no Brasil, implan- 
tada em 1818. 

Em 1877, foi para a Alemanha, onde cursou o Ginásio de 
Lubeck. 

Regressaria para o Brasil, em 1887. 
Fez seus preparatórios em Ouro Preto, cursando, ao mesmo 

tempo, a Escola de Farmácia da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro. 

Em 1891, obteve a carta de Farmacêutico. 
Em 1892, matriculou-se na Universidade de München, na Ale- 

manha, trabalhando, durante dez semestres, com Adolfo Von Bayer. 
Colaria o grau de Dr. Phil., com a nota magna cum laude, em 

1898. 
Livre-docente, por concurso, de Química Industrial da Uni- 

versidade de München. 
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Em 1910, na Suíça, dirigiria os trabalhos técnicos da fábrica 
de produtos químicos de Oberhofen, na Thurgovia. 

Em Genova, nesse milésimo, instalaria uma filial dessa em- 
prêsa. 

Em 1915, ingressaria na Escola Politécnica de São Paulo. 
Catedrático interino, por concurso, em 1923, depois efetivado. 
Aposentado pela compulsória, em 1937. 

Foi consultor técnico das Indústrias Reunidas Matarazzo, da 
"Light and Power" e da Companhia Antártica. 

Membro nato da Fundação Zerrener. 
Conselheiro do Conselho Regional de Química da 38 Região. 
Foi Presidente do Sindicato aos Químicos e da Associação Quí- 

mica do Brasil, seçáo de São Paulo. 
Lente catedrático das cadeiras reunidas de Química Industrial 

Inorgânica e Química Analitica Aplicada, destacar-se-ia como um 
Mestre na verdadeira acepçáo da palavra. 

Amigo sincero e cavalheiro, orientava exemplarmente os tra- 
balhos de laboratório de seus discípulos. 

FELIX HEGG 

Nasceu na Suíça, a 2 de setembro de 1885 e faleceu em São 
Paulo, a 14 de setembro de 1959. 

Cursaria, de 1903 a 1908, a Escola Politécnica de Zurich, di- 
plomando-se em engenharia mecânica. 

Foi assistente da cadeira de Máquinas. 
Em 1910, doutor em ciências técnicas. 
Nesse ano, ingressaria na Societé Alsacienne de Constmctions 

Mécaniques, em Belfort, na França. 
Em 1913, viria lecionar, na Escola Politécnica de São Paulo, 

Complementos de Termodinâmica e Aplicações do Calor; Motores 
Térmicos e de Ar Comprimido; Máquinas Frigoríficas. 

Aposentado, em 1945, por implemento da idade, conceder-lhe- 
ia a Escola o título de Professor Emérito. 

Hegg foi, ainda, consultor técnico da Prefeitura Municipal de 
São Paulo. 

Escreveu, particularmente, sobre os motores Diesel e suas apli- 
cações no ~ r a i i l ,  em revistas técnicas. 

A par de sblida cultura básica, um contacto permanente com 
a indústria. esvecialmente, a têxtil, à qual se dedicou durante qua- - 
renta anos. 

Professor eficiente, didático, pontual, exemplo de cordialidade. 
Paraninfo em 1943, diria aos seus afilhados: 
"A Escola Politécnica que deixais agora não é somente o lugar 

onde se adquirem os conhecimentos necessários ao exercício da pro- 
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fiisão, mas, sim, também, e, sobretudo, o cadinho onde se forma o 
carácter dos homens que tem o privilégio de por lá passar, e que, 
conscientes de suas responsabilidades e deveres resultantes de suas 
prerrogativas, sabem se tomar úteis a seus semelhantes e elevar 
sempre bem alto o conceito da engenharia brasileira". 

FRANCISCO FERREIRA RAMOS 

Nasceu no Estado do Rio de Janeiro, a 12 de maio de 1866 e 
faleceu, em São Paulo, a 27 de novembro de 1938. 

Concluidos os preparatórios na Capital do Império, faria na 
sua Escola Politécnica o curso de engenharia civil, concluindo-o 
em 1886, e o de engenharia de artes e manufaturas, em 1887. 

Seria, em 1890, o engenheiro chefe da Companhia Melhora- 
mentos de São Paulo e, posteriormente, seu Diretor-gerente. 

Frequentaria aulas de física e eletricidade nas Universidades 
de Liège e Paris. 

Realizaria, em São Paulo, a primeira experiência jamais feita 
no Brasil com os Raios X. 

Organizaria "Exposição Preparatória" de São Paulo, em 1903, 
para a Exposição Universal de São Luiz, em 1904. 

Seria o Comissário Geral do Estado de São Paulo no Norte 
da Europa, de 1906 a 1910; o Comissário Geral da Exposição Uni- 
versal de Bruxelas; o Comissário Geral da Exposição Internacio- 
nal do Rio de Janeiro, em 1922. 

Escreveria inúmeros artigos na imprensa sobre Café, Câm- 
bio, Colonização, Estatística, Circulação Monetária etc. 

Professor da Escola Politécnica de São Paulo, desde 1894, le- 
cionaria Física Industrial em 1915 a turma de mecânicos eletri- 
cistas de 1917. 

Fóra professor, também, de Eletrotécnica, Economia Política 
e Direito Administrativo. 

Vice-Diretor, em 1932. 
Banqueiro, diretor de diversas empresas poderosas, presidente 

durante muitos anos da Sociedade Paulista de Agricultura, alta- 
mente conceituado nas esferas financeiras do país. 

Acessível, lhano, de uma extrema bondade, muito amigo dos 
estudantes. 

GUILHERME BENJAMIN WEISCHENK 

Nasceu, a 23 de novembro de 1847, em São João Marcos, no 
Estado do Rio de Janeiro, e faleceu no Rio de Janeiro, a 18 de de- 
zembro de 1921. 
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Em 1885, seguiria para Alemanha para estudar em Breslau e 
Chemintz. 

Nesta cidade, concluiria o curso de engenharia civil, em 1859. 
Entrando para o corpo técnico da Estrada de Ferro Dom Pedro 

11, trabalharia na construção do ramal de São Paulo. 
Aproveitado na construção da Estrada de Ferro de Curitiba a 

Paranaguá, a convite de Teixeira Soares. 
Chefe da linha e Chefe da construção do ramal de Nova Fri- 

burgo da Estrada de Ferro Leopoldina. 
Em 1888, convidado para dirigir as obras do porto de Santos, 

teve que enfrentar sérios problemas: a febre amarela e a falta de 
operários especializados. 

Iniciando os serviços a 8 de setembro de 1890, já em fevereiro 
de 1892, Weischenck entregava ao tráfego os primeiros 260 metros 
de cais, completamente concluidos, com a profundidade de 7 metros 
em águas mínimas, para dar a obra pronta em 1909. 

Devem-se-lhe todas as obras complementares ou acessorias, 
como a usina de Itutinga. 

Por fim, Consultor Técnico da Companhia Docas de Santos. 
Rara capacidade de trabalho. 
Cidadão cheio de virtudes, simples, de muita bondade e ho- 

nestidade. 
Weischenck foi professor honorário da Escola Politécnica de 

São Paulo. 

HENRIQUE CARLOS DE MAGALHAES GOMES 

Nasceu em Ouro Preto, a 21 de agosto de 1873, e faleceu, em 
São Paulo, a 7 de julho de 1930. 

Faria o curso secundário em Mar de Espanha, em Colégio de 
seu próprio pai. 

Em agosto de 1889, matricular-se-ia na Escola de Engenharia 
de Minas de Ouro Preto. 

Em 1895, concluído o tirocínio acadêmico, foi nomeado aju- 
dante de segunda classe da Comissão Geológica de Minas Gerais, 
com sedr em São João de1 Rei. 

Por fim, geólogo dessa Comissão. 
Em novembro de 1898, lente interino de Metalurgia e Explo- 

ração de Minas, Direito Administrativo, Economia Política e Le- 
gislação de Minas da Escola de Minas de Ouro Preto. 

Em 1900, receberia em Ouro Preto o grau de farmacêutico. 
Nesse milésimo, lente substituto interino de Química Aplica- 

da, Wneralogia e Geologia, da Escola Politécnica de São Paulo. 
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Em 1914, lente catedrático de Química Mineral e Orgânica. 
Professor calmo, de bom humor, competente. 
Lecionaria, também, na primeira Universidade de São Paulo, 

fundada pelo dr. Eduardo Guimarães. 

HORARIO BERLINCK 

Nasceu em Florianópolis, a 17 de janeiro de 1868 e faleceu, 
em São Paulo, a 20 de setembro de 1948. 

Viria para São Paulo, acompanhando o progenitor, especialis- 
ta em questões de colonização, em 1886. 

Ingressaria como funcionário na Hospedaria de Imigrantes. 
Auxiliar da contabilidade na fábrica de sacos de juta de An- 

tonio Alvares Penteado. 
Fundarse-ia a fábrica Votorantin e Berliick seria aproveita- 

do como técnico em contabilidade. 
Ensinaria Contabilidade na Sociedade Humanitária dos Em- 

pregados no Comércio. 
Fundaria a Escola Prática de Comércio, mais tarde transfe- 

rida para edificio próprio no Largo de São Francisco, com o nome 
de Escola de Comércio Alvares Penteado. 

Durante quarenta e sete anos foi Diretor desse estabele- 
cimento. 

Lecionaria Contabilidade Geral e Aplicada na Escola Polithc- 
nica de São Paulo, desde 1895, aposentando-se em 1927. 

Escreveu tratados de Contabilidade, Comércio, Escrituração 
Mercantil e de Matemática Comercial e Financeira, altamente 
apreciados. 

Belas as suas qualidades de espírito e coração. 
Suas preleções, modelos de correção de linguagem. 
De uma inteireza proverbial, elevou, sobremaneira, a profis- 

são que abraçou e da qual se tornou um dos luminares mais aca- 
tados no Brasil. 
ti- 

JOÃO DUARTE JUNIOR 

Nasceu em Santana do Livramento, a 13 de novembro de 1871, 
falecendo em São Paulo, em 1918. 

Bacharel em ciências e letras, em Porto Alegre, em 1885. 
Concluiria o curso de engenharia civil, na Escola Politécnica 

do Rio de Janeiro, em 1891. 
Trabalharia no Rio Grande do Sul na construção de estra- 

das de ferro. 
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Em 1893, fixar-se-ia em São Paulo, prestando sua colabora- 
ção a Comissão de Saneamento do Estado. 

Dirigiria a Repartição de Aguas e Esgotos da Capital, e exe- 
cutou os serviços de Araras, Batatais, Mogi-Guassu, Pinhal, Bebe- 
douro e Itu. 

De 1906 a 1910, exerceu atividades profissionais em Niterói. 
Foi presidente da Estrada de Ferro de Araraquara. 
Lente de Topografia da Escola Politécnica de São Paulo, desde 

1896 até o falecimento. 
Mestre austero, competente e consciencioso. 

JOAO PEREIRA FERRA2 

Nasceu em Porto Alegre, a 27 de dezembro de 1853, e faleceu 
em São Paulo, a 22 de março de 1927. 

Concluído o curso de Humanidades, no Rio de Janeiro, matri- 
cular-se-ia na Escola Politécnica da Capital do Império, diplo- 
mando-se em engenharia civil, em 1877. 

Trabalharia na Estrada de Ferro Dom Pedro I1 até 1885. 
Engenheiro da Comissão do Novo Abastecimento de Aguas 

do Rio de Janeiro. 
Esteve na Inspetoria de Obras Públicas até 1892. 
Vindo para São Paulo, chefiou a Comissão de Saneamento 

do Estado. 
A seguir, a Comissão Técnica de Melhoramentos Municipais 

de São Paulo, até 1897. 
Voltou para a Comissão de Saneamento, incumbido da per- 

furação de poços artesianos na Várzea do Carmo, da retificação 
do Rio Tietê e da construção da ponte sobre o Rio Tamanduateí. 

Em 1906, assumiria a Prefeitura Municipal de Niterói, onde 
deixaiia um renome de administrador criterioso e arrojado. 

Lente da Escola Politécnica de São Paulo, desde a sua fun- 
dação até a morte. 

Alcançou-o a turma de 1917 lecionando a Tecnologia das Pro- 
fissões Elementares. 

Mestre sem dúvida competente, sereno e bondoso. 

JORGE KRISCHBAUM 

Nasceu em Darmstadt, na Alemanha, em 1856 e faleceu em 
São Paulo, a 3 de março de 1921. 

Diplomou-se, em 1879, pela Universidade de sua cidade natal.. 
Em 1880, embarcaria para o Brasil, para exercer a sua ati- 

vidade profissional no Rio Grande do Sul. 



116 P-EVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOURIFICO DE S. P A U L O  

Em 1890, estava em São Paulo. 
Em 1892, engenheiro da Repartição de Terras e Colonização. 
Passou-se para a chefia do Serviço Agronômico do Estado, 

exercendo-a até 1907. 
Voltaria para a Diretoria de Terras e Colonização, exercendo 

a chefia da Seção Técnica até o falecimento. 
Lecionaria na Escola Politécnica de São Paulo, desde 1896, a 

aula de Desenho Topográfico e Cartográfico. 
Em 1913, seria professor da turma de 1917. 
Algo excêntrico, espirituoso, alegre, modelo de sinceridade e 

competência. 
Devo-lhe um convite, quase ao terminar do curso, para traba- 

lhar como topógrafo nas obras da Companhia City no Pacaembu. 
Não sei bem qual a razão que me levou a não aceitar a tare- 

fa. O certo é que indiquei para o lugar o colega Jorge Macedo 
Vieira, qu,e se tornaria com o tempo um profissional de renome 
como urbanista e paisagista. 

Datado em 23 de abril de 1917, guardo de Krischbaum o se- 
guinte bilhete: 

"Ilmo amigo sr. Archimedes P. Guimarães. 
D .D .  Presidente do Grêmio Politécnico. 
Cordiais saudações. 
Queira aceitar minhas sinceras felicitações pelo magistral 

discurso em homenagem ao grande Paulista, que em vida se cha- 
mou Paula Souza. 

Suas palavras singelas e comoventes com que nos descreveu 
a vida sem descanso ao nosso grandr finado Diretor, ficarão gra- 
vadas para sempre na minha memória e tenho o único desejo que 
elas também frutifiquem no espírito dos alunos da Escola Poli- 
técnica, a fim de que cada um procure na vida imitar o mais pos- 
sível o grande falecido. Recado do amigo ex-prof?ssor: a) Jorge 
Krischbaum." . 

Onde estará êsse discurso, proferido na sociedade secreta be- 
neficente, que mantinhamos, professores e estudantes? 

JOSÉ AIROSA GALVAO 

Nasceu em Niterói, e faleceu em São Paulo, a 5 de novembro 
de 1901. 

Concluído o curso de Humanidades no Rio de Janeiro, ma- 
tricular-se-ia na antiga Escola Central da Capital do Império, di- 
plomando-se em engenharia civil, em 1869. 

Pertenceria aos quadros da Estrada de Ferro Dom Pedro 11. 
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Ingressaria na Companhia Paulista de Estradas de Ferro, exer- 
cendo o cargo de Chefe de Seção de Estudos do traçado do Rama1 
de Mogi-Guassu, até 1877. 

Voltaria para a Pedro 11, como Chefe do Prolongamento entre 
Barbacena e Queluz, atualmente Conselheiro Lafaiete. 

Em 1879, estava outra vez em São Paulo, para dirigir os es- 
tudos da linha de Rio Claro a São Carlos. 

De 1881 a 1888, trabalhou na Estrada de Ferro da Bahia ao 
São Francisco, como engenheiro-chefe. 

Engenheiro-chefe da construção da Estrada de Ferro Porto 
Alegre a Uruguaiana, até 1896. 

Novamente na Companhia Paulista de Estradas de Ferro. 
Em 1889, passaria a reger a cadeira de Estradas e Tráfego 

da Escola Politécnica de São Paulo. 
Dotado de reais qualidades de professor, no testemunho d a  

contemporâneos, era respeitado pelo caráter impoluto, amenida- 
de de trato, justiça dos conceitos e notável saber. 

J o s e  ANTONIO DA FONSECA RODRIGUES 

Nasceu em Fortaleza, a 4 de abril de 1862, e faleceu em São 
Paulo. 

Fez o curso secundário no Colégio Abilio, na cidade do Sal- 
vador. 

Graduou-se em engenharia civil na Escola Politénica do Rio 
de Janeiro, em 1883. 

Foi engenheiro da Comissão de Melhoramentos da Barra do 
Rio Grande. 

Trabalhou nas obras dos portos de Santos e Aracajú. 
Fixando residência em São Paulo, iniciou suas atividades no 

Estado,,, na Comissão de Saneamento. 
Com dois colegas, organizaria um escritório de engenharia, ao 

qual se devem o projeto e a execução, entre outras, das Empresas 
de Aguas e Esgotos de Jundiaí, Rio Claro, Piracicaba e Mogi das 
Cruzes. 

Foi Diretor de várias Empresas de Energia Elétrica, sendo pic- 
neiro da adoção do sistema de sociedades anonimas na sua orga- 
nização. 

Chefiaria a Comissão de Portos, que projetaria os de São Se- 
bastião e São Vicente. 

Em 1905, ganharia uma medalha pelo trabalho "As emboca- 
duras das lagoas do Rio Grande do Sul". 

Publicara os seguintes trabalhos: 
"As Secas do Ceará" - 1920; 
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"Relatório sobre a Canalização do Rio Tietê no município da 
Capital e nos municípios adjacentes" - 1923; 

"A irrigação das margens do Rio São Francisco" - 1935; 
"O futuro do Nordeste com o aproveitamento da Cachoeira 

de Paulo Afonso" - 1939. 
Desde 1895, lente na Escola Politécnica de São Paulo, onde 

ensinaria, a principio, Geometria Agrária, Irrigação e Drenagem, 
Construções Rurais e Máquinas Agrícolas e, depois, Navegação In- 
terior, Canais, Portos de Mar e Faróis, até 1924, quando se apo- 
sentou. 

Mestre acatado e estimado pela sua competência e grande 
experiência profissional. 

Soube que era sua intenção aproveitar-me em uma de suas 
Empresas de Energia Elétrica, no Vale do Paraíba, não me lem- 
bro mais, se antes ou depois da bolsa de estudos nos Estados Uni- 
dos, de 1919 a 1921. 

JOSE BRANT DE CARVALHO 

Nasceu no Rio de Janeiro, a 31 de março de 1856 e faleceu 
em São Paulo, em abril de 1917. 

Faria o curso secundário no Colégio Dom Pedro 11. 
Graduar se-ia, em engenharia, pela Escola Politécnica da Cór- 

te, em 1877. 
Viajaria para a Inglaterra, a fim de estudar Mecânica e pra- 

ticar em oficinas. 
Esteve em Londres até 1879. 
Exerceria as atividades profissionais na construção da Estra- 

da de Ferro Tereza Cristina, em Santa Catarina, durante quatro 
anos, trabalhando, também, na exploração das minas de carvão, 
até 1886. 

Foi engenheiro ferroviário no Uruguai, de 1887 a 1891. 
Em 1892, engenheiro da Comissão de Saneamento de São 

Paulo. 
Em 1895, colocou-se na Comissão de Melhoramentos de San- 

tos, organizando para a Câmara Municipal o Código de Posturas 
da cidade. 

Lente da Escola Politécnica de São Paulo, desde 1896 até o fa- 
lecimento. 

De uma cultura polimorfa, de uma memória prodigiosa, subs- 
tituiria qualquer professor, se necessário fosse. Lecionaria Meca- 
nica, a principio, para fixar-se, depois, na Geometria Descritiva 
e suas aplicações. 

Exerceu, ainda, as funções de Bibliotecário. 
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Cavalheiro de uma distinção invulgar, caráter sem jaça, for- 
rado de uma bondade sem par, foi Mestre, em 1913 e 1914, da 
turma de 1917. 

MANUEL FERREIRA GARCIA REDONDO 

Nasceu no Rio de Janeiro, a 7 de janeiro de 1854, e faleceu, 
em São Paulo, a 6 de outubro de 1916. 

Estudaria Humanidades em Coimbra, demorando-se na Eu- 
ropa até 1872. 

Cursaria a antiga Escola Central, no Rio de Janeiro, diplo- 
mando-se em engenharia civil em 1876. 

Em fins de 1878, estava em Santos, como engenheiro fiscal 
das obras da Alfkndega. 

Em Santos, construiria o Teatro Guarany e, para a Compa- 
nhia Docas de Santos, prédios e armazens. 

Levantaria a Planta Cadastra1 da cidade. 
Com o cunhado Augusto Fomm, implantaria as linhas de bi- 

tola estreita da Cantareira, do Ramal Férreo Pinhalense, da Des- 
calvadense e da Santa Rita. 

Construiria no Amparo o Hospital Ana Cintra e o Teatro João 
Caetano. 

De 1897 a 1915, faria serviços de drenagem na Capital, já, por 
fim, ao lado do filho Alfredo Redondo, um dos concessionários do 
canal do Tamanduateí e do aterro da Várzea do Carmo. 

Conceder-lhe-ia o Governo de Flonano Peixoto o galardão de 
Capitão de Artilharia da Guarda Nacional, pelos serviços presta- 
dos a legalidade em 1893. 

Quando estudante, em Coimbra, tornou-se muito amigo de 
João Penha, Gonçalves Crespo, Silva Ramos, Guerra Junqueiro, 
Macedo Papança, Bernardino Machado, Bitencourt Rodrigues, 
Candido de Figueiredo. 

Estudaria muito a língua portuguêsa, a geografia, a história, 
a mitologia e as ciências naturais, particularmente a botânica. 

Escritor e conferencista, tanto burilava contos como escrevia 
artigos técnicos. 

Colaborou em jornais do Brasil e de Portugal. 
Foi redator da Folha Nova, de São Paulo, e de A Notícia. 
Membro fundador da Academia Brasileira de Letras. 
Deixou uma Botânica Elementar, "Caricias", "A Inteligência 

dos Animais e das Plantas", "A Propósito de Plágios", "Através da 
Europa", "O Descobrimento do Brasil". 

E muitos relatórios dos serviços que executava. 
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Lente fundador da Escola Politécnica de São Paulo, até 1909, 
quando foi posto em disponibilidade, pela extinçáo do Curso de 
Engenheiros Agrônomos. 

Lecionava Botânica e Zoologia. 
Bondoso e desprendido, nunca deixou de prestar o seu auxí- 

lio a espetáculos de beneficência, promovidos pelos estudantes, ou 
de patrocinar festas de confraternização acadêmica. 

Dou o meu testemunho, pois que a conferência "A Propósito 
de Plágios", no Salão Germania, em 1915, foi provocada pela Fe- 
deração Acadêmica de São Paulo, da qual eu era Secretário Geral. 

Duas ou tres vezes estive em sua residência, para programar- 
mos a sua colaboraçáo. De Garcia Redondo guardo dois bilhetes 
relativos a essa cooperação. 

Meu vizinho, a Rua Rego Freitas. O seu Ford tinha o número 
333 . .  . 

MAXIMILIANO HELL 

Nasceu na Alemanha, e faleceu em São Paulo, a 27 de agosto 
de 1916. 

Formado na Escola Politécnica de Hannover. 
Como arauiteto. conauistaria medalhas de ouro e vários ~ r ê -  

mios. 
Longos anos foi auxiliar dos maiores luminares da Arquitetu- 

ra no seu país natal, até qu? o irmão Rudolf, engenheiro, o atraiu 
para trabalhar na Estrada de Ferro Bahia e Minas. 

Durante dois anos, foi Chefe da Seção de Mucury. 
Em São Paulo, voltar-se-ia de novo para a arquitetura, como 

Chefe dos escritórios técnicos do Banco União. 
Durante nove anos, trabalharia no escritório de Ramos de 

Azevedo. 
Construiria o Sanatório Santa Catarina, a Igreja da Ordem 

Terceira do Carmo, o Colégio Santo Agostinho, o Hospital d. Ana 
de Alvarenga, a Nova Matriz de Santos, o Corpo de Bombeiros de 
Santos, inumeros palacetes, armazens comerciais, residenciais, em 
São Paulo, no Rio de Janeiro, na Cidade do Salvador, em Santos. 

Foi o primeiro arquiteto da Catedral de São Paulo. 
Lente substituto da Escola Politécnica de S. Paulo, em 1896. 
Em 1898, catedrático de Composição Geral, Estética das Ar- 

tes, História da Arquitetura, do Curso de Engenheiros Arquitetos. 
Não raro dava suas aulas no seu próprio escritório. 
Distinguiu-se pela lhaneza de trato e proficiência dos cursos 

que ministrava. 
Como profissional, era arrojado e original. 
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ROBERTO MANGE 

Nasceu em Genebra, Suíça, a 31 de dezembro de 1885, e fale- 
ceu em 31 de maio de 1955, em São Paulo. 

Fez os estudos primários em Portugal e os secundários na 
Alemanha. 

Diplomou-se, em engenharia, em Zurich, em 1910. 
Em 1913, contratado pela Escola Politécnica de São Paulo, 

para o desempenho das funções de professor, aí permaneceria du- 
rante quarenta anos. 

Lecionaria Mecânica Aplicada às Máquinas, Bombas e Moto- 
res Hidráulicos. 

Criaria, em 1926, a cadeira de Máquinas Hidráulicas. 
Preocupado com o fator humano no trabalho, fundaria a Es- 

cola Profissional Mecânica, junto ao Liceu de Artes e Ofícios, em 
1924. 

Colaboraria na fundação do IDORT. 
Foi docente da Escola de Sociologia e Política. 
Organizaria, em 1930, o curso de ferroviários da Estrada de 

Ferro Sorocabana, do qual se derivou o Centro Ferroviário de En- 
sino e Orientação Profissional, do qual foi chefe. 

Organizou o Departamento Regional do SENAI, em 1942, e 
esteve na sua direção, de 1942 a 1955. 

Dotado de excepcional energia, saber inegualável, bondade 
sem par, acendrado patriotismo. Grande no aprimoramento da 
figura humana, realizou obra pioneira de educador, introduzindo 
em São Paulo os processos e métodos racionais de seleção, forma- 
ção e aperfeiçoamento profissionais. 

Grande idealista, divulgaria métodos psicotécnicos na  seleção 
dos condutores de veículos e abriria os primeiros cursos de aper- 
feiçoamento dos funcionários públicos. 

Conceitos que adotaria: braço anatômico - braço atento - 
braco pensante. Operário - técnico - engenheiro. 

Revolucionou o princípio qa escola profissional afirmando 
que a escola devia ser adequada ao aluno que tinha de receber. A 
parte nobre - as oficinas. A escola devia pertencer ao estudante. 

Adotou a filosofia do homem que acredita no homem e nU 
seu aperfeiçoamento. 

Espírito norteado pela compreensão e pela honestidade. Sua 
vida foi um exemplo de altruísmo. 

Enérgico, justo, equilibrado, acessível, Lider em toda a exten- 
são da palavra. 

Suas aulas claríssimas e metódicas. 
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ROBERTO HOTTINGER 

Nasceu na Suíça, em 1873, e faleceu, em São Paulo, a 30 de 
janeiro de 1942. 

Em 1900, viria para o Brasil, contratado pelo Governo do Es- 
tado de São Paulo para reger as cadeiras de Zootecnia Geral e Es- 
pecial, e Veterinária e Higiene dos Animais Domésticos, do extin- 
to curso de engenheiros agrônomos da Escola Politécnica de São 
Paulo. 

Lecionaria, posteriormente, Bioquímica, Quimica-Física e Ele- 
troquímica, cadeiras do curso de Engenheiros Químicos. 

São da sua autoria cérca de cinqüenta publicações originais, 
derivadas de incessantes pesquisas, a principio no campo da Me- 
dicina Veterinária, depois, da Microbiologia, e, afinal da Quí- 
mica. 

Durante vinte anos realizou investigações em torno da água. 
Escreveria: "É satisfação constatar que os processos modernos 

de purificação da água, bem como de esterilização, surgiram no 
nosso laboratório da Escola Politécnica". 

Experimentador perfeito, espírito vigoroso e penetrante, inte- 
ligência aguda e multiforme, imaginaçao fertil e educada. 

Grande a sua autoridade em Química Coloidal, que preferia 
chamar de Dispersologia. 

Alma simples, leal e entusiasta. 
O professor Walter Borzani escreveria uma monografia a seu 

respeito, extremamente feliz, com um comentário sobre cada uma 
de suas publicaçóes. 

Hottinger criava uns patos num viveiro ao lado de seu labo- 
ratório. A turma de engenheiras de 1917, no dia em que recebe- 
mos o grau, a 17 de dezembro, resolveu "comemorar" o festivo 
acontzcimento com uma consoda, a custa dos patos do Hottin- 
ger. Bem lançada a idéia, fácil foi o roubo das aves, levadas em 
triunfo pelas ruas tranqüilas da Paulicéa, desde a Luz até a Pra- 
ça da República. Já era madrugada, quando alguém se lembrou 
que os patos teriam ingerido alguma droga para a pesquisa do 
seu proprietário, e que poderia ser até um veneno para as nossos 
pobres organismos.. . E soltamos os patos nas lagoas da Praça, 
ás 5 da manhã do dia 18. . . 

URBANO DE VASCONCELOS 

Nasceu em Vitória, Espírito Santo, a 21 de outubro de 1864, e 
faleceria no Rio de Janeiro, a 22 de maio de 1902. 

Cursaria em Vitória o Ateneu Provincial. 
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Em março de 1886, diplomar-se-ia em engenharia civil na 
Escola Politécnica do Rio de Janeiro. 

Com um pendor pronunciado pela Química, frequentaria as 
aulas dessa disciplina. 

Foi o orador, em 1885, do Club Politécnico, notável agremia- 
ção abolicionista. 

Engenheiro da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, na 
exploração e locação da linha de Jaguara a Uberaba, em 1886, aí 
permanecendo ate 1889, quando voltou para Vitória. 

Engenheiro Fiscal da Estrada de Ferro de Cachoeira do Ita- 
pemirim a Alegre e Castelo. 

Em 1896, Chefe da Comissão de qedição de terras no Rio Pre- 
to e engenheiro Fiscal da Estrada de Ferro Vitória a Santa Cruz 
do Rio Pardo. 

Em 1891, engenheiro do município de Santos, função que 
acumulou com a de fiscal dos trabalhos de construção da Emprê- 
sa de Obras Públicas do Brasil. 

Diretor-Secretário da Companhia Santista de Construções e 
Materiais. 

Engenheiro da Companhia de Aguas de São Lourenço. 
Em 1803, Chefe de Divisão da Repartição de Aguas e Esgo- 

tos de São Paulo. 
Em 1894, Secretário da Escola Politécnica de São Paulo. 
Lente substituta da Seção de Matemática da Politécnica, em 

1894. 
Em 1895, lente catedrático de Geometria Analítica e Cálculo 

Infinitesimal. 
Exemplo de inteligência refletida e labor infatigável, de gran- 

de erudição, no testemunho dos contemporâneos. 

VICTOR DA SILVA FREIRE 

Nasceu em Lisboa, a 22 de outubro de 1869 e faleceu em São 
Paulo, a 1 de fevereiro de 1951. 

Cursou, entre 1885 e 1888, a Escola Politécnica de Lisboa e, 
entre 1889 e 1891, a Escola Nacional de Pontes e Calçadas de Paris. 

Praticou a engenharia em Liège, Almaria, Lisboa e em San- 
tos, entre 1892 e 1896. 

Chefiou o serviço de Saneamento do Estado de São Paulo, de 
1897 a 1898. 

Chefiou a Diretoria de Obras Públicas da Prefeitura de São 
Paulo, de 1899 a 1925. 

Presidiu a Companhia de Pavimentação e Obras Públicas, de 
1928 a 1932. 
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Presidiu a Companhia Anglo-Brasileira de Juta, a Sociedade 
Civil Franco-Brasileira, a Companhia Brasil de Seguros Gerais, 
o Cortume Franc3-Brasileiro, a Associação Mútua de Beneficia- 
mento dos Engenheiros. 

Integrou o Constlho Coiisultivo da "City of S. Paulo Impro- 
vements". 

Escreveu muito. Devem-se-lhe, entre outros trabalhos, os se- 
guintes: 

"Plano de Melhoramentos de São Paulo"; 
"Plano do Código de Construções do Estado de São Paulo"; 
"Plano Geral de Calçamento de São Paulo". 
Vice-presidente do Instituto de Engenharia, em 1919-1920. 
Colaborou assiduamente na Revista Politécnica, nos Anuários 

e em Engenharia, abordando assuntos de Urbanismo, Saneamento, 
Viação, Abastecimento, Orientação Profissional, Escolas Técnicas, 
Bibliografia e Classificação Decimal. 

Foi professor de Tecnologia das Profissões Mecânicas, na Es- 
cola Politécnica de São Paulo. 

Diretor em 1932 e 1933. 
Era Oficial da Legião de Honra, da França. 
Cultura humanista rara. 
De trato cavalheiresco, cordial e amigo. 



PASCOAL LEITE 

ESTUDO GENEAL6GICO 

José Guimarães 

Depois da leitura do livro "Frei Gonçalo Velho", de Aires de 
Sá, e de uma resposta de Rodrigo Rodrigues, dos Açores, passamos 
a duvidar de uma das ligações genealógicas feitas por Pedro Ta- 
ques de Almeida Paes Leme, na "Nobiliarquia Paulistana", e se- 
guida por genealogistas e historiadores, em número considerável, 
que tem tratado de notável figura do povoamento de São Paulo. 
Trata-se do avô materno do grande bandeirante Fernão Dias 
Paes. avô ao qual Pedro Taques dá o nome de Pascoal Leite FUR- 
TADO. Contudo, em todas as fontes primárias até hoje encon- 
tradas, seu nome é simplesmente PASCOAL LEITE (sem Fur- 
tado). 

Todo o fundamento da ligação genealógica feita por Pedro 
Taques e seguida por tantos outros. estava apoiado nos dizeres da 
carta de brasão concedida eili 1709 ao Pe. Gaspar de Andrade Co- 
lumbreiro e numa suposta irmandade entre Pascoal Leite (Furta- 
do) e Catarina Furtado Leite, citada naquela carta de brasão e 
que seria descendente das ilustres famílias dos Velhos, Cabrais, 
Meios e Travasses, das Ilhas dos Açores (1). 

Mas, tratando da vida e dos feitos do navegante Frei Gonça- 
lo Velho, em obra publicada em Lisboa em 1899, o historiador Ai- 
r% de Sá fala dos erros genealógicos existentes nas cartas de bra- 
são e cita como exemplo exatamente a carta de brasáo do Pe. Gas- 
par de Andrade Columbreiro (2). 

Por sua vez, o genealogista açoriano Rodrigo Rodrigues, res- 
pondendo a uma consulta, através da "Revista Genealógica La- 
tina", informa que o casamento da citada Catarina Furtado Lei- 
te foi celebrado na matriz da Ilha de Santa Maria em 5 de dezem- 
bro de 1672 (3) .  

Estavam, pois, abaladas as bases em que se alicerçara Pedro 
Taques, porque Aires de Sá fala de erros na mencionada carta de 
brasão e Rodrigo Rodrigues põe em evidência a grande diferen- 
ça de idade entre Pascoal Leite, falecido em 1614, e sua suposta 
irmã Catarina Furtado Leite, casada em 1672. 
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Pedro Taques, tanto acreditava na ligação genealógica por 
ele feita, que chegou a registrar na Câmara da cidade de São Paulo 
a carta de brasão dos Columbreiros, como sendo as armas dos 
seus antepassados, fato interpretado por alguns autores como uma 
adoção por parte de Taques das armas dos Velhos, Cabrais, Melos 
e Travassos (4). 

No entanto, Taques não chegou a requerer carta de brasão (5). 

Para esclarecimento destas dúvidas, tivemos que recorrer a 
colaboração de amigos, a consulta de obras raras e a pesquisa 
direta nos arquivos. 

Do Rio de Janeiro, através do distinto consócio Dr. Francisco 
Klors Werneck, recebemos cópia da carta de brasáo do Pe. Co- 
lumbreiro, extraída do "Arquivo Heráldico Genealógico", de San- 
ches de Baena (6). 

O confronto do texto original constante do "Arquivo Heral- 
dico Genealógico" com o texto reproduzido na "Nobiliarquia Paulis- 
tana" e registrado na Câmara de São Paulo, mostra que no se- 
gundo houve a interpolaçáo de dados referentes a Pascoal Leite 
(Furtado), como passamos a demonstrar: 

"Arquivo Heráldico 
Genealógico" 

Sanches de Baena 

"filhos de Sebastião de Fon- 
tes Velho e de sua mulher 
Catarina Furtado Leite, neta 
por seu pai, Gonçalo Martins 
Leite, de Jorge de Sousa. . ." 

"Nobiliarquia Paulistana" 

Pedro Taques 

"filhos de Sabastião de Fontes 
Velho e de sua mulher Catarina 
Furtado Leite, irmã de Pascoal 
Leite Furtado, que em servtços 
&sta Corôa passou às minas da 
capitânia de Sao Vicente, neta 
por seu pai Gonçalo Martins Lei- 
te, de Jorge Furtado de Sousa . . . " 

Da cidade de Santos, recebemos valiosissima colaboração do 
amigo consócio Luiz Sampaio de Mendonça, com pesquisas na ca- 
pital paulista, ora no Arquivo da Cúria Metropolitana, ora no Ar- 
quivo do Estado. 

Foram examinados o processo de "gênere" do Padre João Leite 
da Silva (1657) (7) e a justificação pelo mesmo promovida em 
1681 em favor de seus sobrinhos, filhos de Fernáo Dias Paes (8). 
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Nesses papéis foi apurado que o nome do avo materno do 
Padre João Leite da Silva era invariavelmente Pascoal Leite (sem 
Furtado), tal como consta também do auto lavrado em 1585 na 
Ermida de São Jorge do Engenho dos Esquetes (9); do inventá- 
rio de seu sogro, João de Prado, em 1597, quando foi curador dos 
órfãos, seus cunhados (9-A); dos inventários de participantes da 
bandeira de Nicolau Barreto, que esteve nos sertões do São Fran- 
cisco e do Paracatú entre 1602 e 1604 (10); e das atas de 1608 da 
Câmara de São Paulo, quando foi vereador (11). 

Foi apurado ainda que Pascoal Leite era descendente de po- 
voadores e que não tinha sangue do gentio da terra. 

Constatou-se que a mãe de Pascoal Leite vivera em São Vi- 
cente e "era tida e havida por uma das boas e respeitadas mulhe- 
res antigas da capitânia". 

Uma das testemunhas arroladas pelo Padre João Leite da Sil- 
va, foi Gaspar de Medeiros, nascido em São Vicente cerca de 1593, 
sobrinho de Pascoal Leite, revelando assim que êste último teve 
irmão ou irmã morando em São Vicente (12). 

Na justificação de 1681, foi arrolado Pascoal Leite de Medei- 
ros, nascido cerca de 1601, um provável parente dos justificm- 
tes (13). 

Uma testemunha do processo de beatificação do Pe. José de 
Anchieta, depondo em São Paulo em 1620, conta que Pascoal Leite 
era aluno do Colégio de São Paulo quando Anchieta teve uma visão 
do desastre das armas portuguesas em Alcácer Kibir (14). &se 
depoimento mostra que Pascoal Leite era estudante em 1578, pois 
a batalha de Alcácer Kibir foi registrada em 4 de agosto dêsse ano. 

O exame minucioso dos inventários antigos, nos volumes im- 
pressos ou nos próprios originais, revelou dados inéditos e nomes 
de alguns descendentes que não figuram nas genealogias. 

13 o que, em resumo, passamos a apresentar: 
PASCOAL LEITE faleceu antes de maio de 1614 (antes da da- 

ta indicada por Pedro Taques) e foi sepultado em São Paulo na 
Igreja do Carmo. Foi casado com Isabel do Prado, que ainda viveu 
por muitos anos, sendo inventariada em Santana do Pamaíba em 
7-4-1668 (15), filha de João de Prado e de Felipa Vicente. 

Filhos do casal: 

1-1 JOAO LEITE, faleceu em 8-4-1616, testamento feito em 2 
de maio de 1614, no qual nomeou dois fiihos legítimos e 
uma filha natural, e pediu para ser seputado na Igreja 
do Carmo "pegado com a cova de seu pai (16). Foi casa- 
do com Inês Pedroso, filha de Gaspar Pedroso, segundo 
as conclusões de Américo de Moura (17). 
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2-1 Sebastião Pedroso Leite, com 6 anos em 1616, foi ca- 
sado com Maria Gonçalves, deixando dois filhos: 

3-1 Antonio Pedroso Leite 
3-2 Manuel Pedroso Leite 

2-2 João (11), com 4 anos em 1616. Seu nome figura na 
nominata da bandeira de Jerônimo Pedroso de Bar- 
ros (1641) e deve ser o mesmo que faleceu no sertão 
baiano na expedição de Domingos Barbosa Calhei- 

ros em 1659 (18). Foi casado com Antonia Gonçal- 
ves, filha de Francisco Jorge e de Isabel Rodrigues. 
O casal teve 5 filhos, um deles omitido na  "Genealo- 
gia Paulistana": 

3-1 Inês Pedroso (nome da avó paterna) 
3-2 Isabel Rodrigues (nome da avó materna) 

3-3 Antonio Jorge ou Antonio Pedroso Leite 
3-4 Pascoal Leite (nome do bisavô paterno) 
3-5 (cremos) Francisco Jorge Leite (mesmo nome do 

avô materno), falecido na mesma expedição de 
Calheiros aos sertões da Bahia (19). Foi casado 

com uma filha do capitão Bernardo Sanches (de 
(Aguiar), participante da mesma expedição aos 

sertões baianos. Francisco Jorge Leite seria o pai 
de dois netos de Bernardo Sanches que foram 
herdeiros no inventário de Isabel do Prado, a ve- 
lha. (Seria um destes o Pe. João Leite de Aguiar, 
que, em 1688, foi capelão da expedição de Matias 
Cardoso de Almeida, ao Nordeste, para comba- 
ter a Confederação dos Carirís (20). 

2-3 Isabel Fernandes (bastarda), com 8 anos em 1616. 
Fez testamento em Parnaíba em 29-12-1646 e que- 
ria ser sepultada na Igreja do Carmo, em São Paulo 
na cova de seu pai, João Leite. Foi casada com Mi- 
guel Nunes Pereira, deixando 8 filhos (21): 

3-1 filho cujo nome não se pode ler no inventário 
3-2 Miguel 
3-3 Francisco 
3-4 Diogo 
3-5 Isabel, a quem a defunta legou sua terça 
3-6 Cecilia 
3-7 uma filha casada com Brás Esteves Leme 
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3-8 Luzia Leite, casada com Diogo Lopes do Amaral. 
Este, inventariado em Parnaiba em 1650 (22), 
deixou viúva e 5 filhos: Diogo, José, Gaspar, Ma- 
ria e Joana. 

1-2 Pascoal Leite Femandes (este seu verdadeiro nome) (23), 
casado em São Paulo em 12-10-1939, com Mecia da Cunha, 
filha de Henrique da Cunha Gago e de Maria de Freitas. 
Seu nome consta das nominatas das bandeiras de Rapo- 
so Tavares (1963) e de seu sobrinho Fernão Dias Paes 
(1638), ambas dirigidas para o Sul (24). Seu inventário, 
ainda inédito, foi iniciado em 16-8-1651, parecendo que 
faleceu no sertão (há referência a um cavalo que o de- 
funto deixou ao tempo de sua partida para o sertão). Teve 
4 filhos legítimos e uma filha natural: 

2-1 Maria de Freitas (nome da av6 materna) 
2-2 Maria Leite 
2-3 Pascoal Leite da Cunha (nome do avô paterno) 
2-4 Henrique da Cunha Leite (nome do avô materno) 
2-5 (filha natural) Maria 

1-3 Isabel do Prado, casada em 1635 com Francisco Leal. Sem 
sucessão. 

1-4 Isabel do Prado, casada em 1640 com Pedro Dias de Casti- 
lho. Com sucessáo. Essas duas filhas citadas por Taques 
e Silva Leme, com o mesmo nome, podem ser uma s6 Isa- 
bel casada duas vezes, a não ser que usassem apelidos 
õiferentes. 

1-5 Ursula Pedroso (nome que está a indicar uma ascendên- 
cia Pedroso) foi casada 3 vezes, 1." com João Nunes da 
Silva, 2." com Alberto Sobrinho, 3." com João Guerra Bran- 
co. Deixou filhos dos dois primeiros casamentos. Inven- 
tários não consultados. 

1-6 Páscoa Leite, casada com Gaspar Lopes Gondin. Ela fa- 
leceu em Parnaiba, sendo inventariada em 1667. Sem des- 
cendéncia, sendo herdeira sua mãe, Isabel do Prado, a 
velha (25). O inventário do marido, ainda inédito, pare- 
ce ser do ano de 1967 (26). 

1-7 Potência Leite. Esta filha de Pascal Leite traz um estra- 
nho nome de mulher não encontrado até então nas ge- 
nealogias e nobiliários que conhecemos do Brasil, dos Aço- 
res e de Portugal, parecendo ser nome de origem italih- 
na. Depois desta, muitas são as Potências que aparecem 
nas genealogias de São Paulo e regiões vizinhas, quase 
todas procedentes do mesmo tronco de Pascoal Leite. Po- 
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tência Leite foi casada com Antonio Rodrigues de Mi- 
randa, que fez testamento em 1614, mas foi inventariado 
em 1637. Ela faleceu em 1689. Com 11 filhos 

1-6 Maria Leite da Silva (27). casada com Pedro Dias Paes 
Leme, falecidos, ele em 1633 e ela em 1667. Ela fez testa- 
mento no qual pediu para ser sepultada na Igreja do 
Carmo, junto do marido e de um filho. Seus 9 filhos, se- 
gundo a ordem provável de nascimento formulada por 
Afonso de Taunay (28) : 
2-1 Pascoal Leite Paes, nascido cerca de 1606, casado 2 

vezes, 1." com Maria da Silva Brito, 2." com Agosti- 
nha Rodrigues. Bandeirante, esteve preso no Rio da 

Prata. Morreu em Parnaíba em 1664. 
2-2 Fernáo Dias Paes, o "Caçador das Esmeraldas", nas- 

cido cerca de 1608. Casado e com sucessão. 
2-3 Maria Dias, nascida cerca de 1611, casada duas ve- 

zes, I.* com Diniz Cardoso, 2.= com Domingos Ro- 
drigues Mesquita. Teve geração do 2." casamento. 

2 4  Pedro Dias Leite, nascido cerca de 1613 e falecido em 
1658. Foi sepultado na Igreja do Carmo. Era casado 
com Ana de Proença. 

2-5 Isabel Paes da Silva, nascida cerca de 1617, casada 
duas vezes, 1." com Bartolomeu Simões de Abreu, 2." 
com Simão Ferreira Delgado. Ela faleceu em 1666, 
sendo bisavó do linhagista Pedro Taques de Almeida 
Paes Leme. 

2 - 6  Potência Leite da Silva, nascida cerca de 1619, ca- 
sada 2 vezes, l." com Pedro Taques de Almeida, 2." 

com Manuel Carvalho de Aguiar. O assassínio do 1." 
marido em São Paulo em 1641, foi o motivo da mu- 
dança para Parnaíba dos descendentes de Pascoal 
Leite e de outros partidários dos Pires na luta contra 
os Camargos (20). Cabe aquí lembrar que havia pa- 
rentescos ou contraparentescos entre os Leite e os 
Pires, pois as duas famílias eram aparentadas, e am- 
bas tinham ascendência Fernandes. (30) 

2-7 Verônica Dias Leite, nascida cerca de 1626, csada 
com Manuel Ferraz de Araujo. 

2-8 Sebastiana Leite da Silva, nascida cerca de 1628, ca- 
sada com Bento Pires Ribeiro. 

2-9 Padre João Leite da Silva, nascido cerca de 1632, 
habilitou-se de "gênere" em São Paulo em 1657, es- 
teve em Lisboa ou Coimbra de onde regressou em 
em 1659 (31). Em 1681 promoveu uma justificação 
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em favor de seus sobrinhos, filhos de Fernáo Dias 
Paes (32) 

* * *  

Não se limitou o amigo Luiz Carlos Sampaio de Mendonça às 
pesquisas nos arquivos de São Paulo e solicitou informações a seus 
amigos e correspondentes em Portugal e nos Açores. 

Em Lisboa, em pesquisa feita pelo Dr. Montalvão Machado na 
Torre do Tombo, nada foi apurado no processo de habilitação para 
o Santo Ofício, do capitão José Corrêa Leite, bisneto de Pascoal 
Leite (S.L. 3.", 135, 3-8). 

As informações dos Açores, ministradas por Miguel de Figuei- 
redo Corte Real, conhecedor emérito das genealogias das Ilhas de 
Santa Maria e São Miguel, trazem dados preciosos referentes a 
Catarina Furtado Leite, a suposta irmã de Pascoal Leite. 

Conta Miguel de Figueiredo Corte que Catarina Furtado Leite 
nasceu na  Povoação, Ilha de São Miguel, aí batizada em 13-3-1644 
e faleceu na Ribeira de São Domingos, termo da Vila do Porto, a 
10-9-1718. Casou na matriz da Vila do Porto em 5-12-1672, com Se- 
bastião da Fonte Velho, filho do capitão Sebastião da Fonte Velho 
e de Maria Velho de Melo. 

Catarina Furtado Leite era filha de Gonçalo Martins Leite e 
de Maria da Costa Cogombreiro ou Colombreiro. Gonçalo Martins 
Leite era filho de Gonçalo Martins e de Isabel Luiz Leite, neto 
paterno de Martim Vaz de Sousa, o "Cavaleiro do Nordeste", e de 
Brazia Afonso, neto materno de Inácio Martins Leite e de Clara 
Afonso. Maria da Costa Cogombreiro era filha de Belchior Furtado 
e de Catarina de Paiva, neta paterna de Gaspar Dias de Oliveira 
e de Isabel Furtado. 

A ascendência de Catarina, agora conhecida, prova que real- 
mente estava errada a carta de brasão do Pe. Gaspar de Andrade 
Columbreiro, como notara o historiador Aires de Sá. 

Torna-se evidente o erro de P a r o  Taques, pois, al6m de ser di- 
ferente a ascendência de Catarina Furtado Leite, grande era a 
diferença de idade entre ela e Pascoal Leite. 

Esse povoador de São Vicente e São Paulo nasceu entre 1560 
e 1570, foi aluno de Anchieta cerca de 1578, casou e passou a morar 
em São Paulo, participou da bandeira de Nicolau Barreto em 1602, 
foi vereador em 1608 e morreu antes de maio de 1614. 

Quanto a Catarina Furtado Leite, nasceu em 1644 e sua mãe 
nasceu cerca de 1620, portanto 6 anos depois da morte de Pascoal. 

Taques disse ter lido e copiado em São Paulo algumas verbas do 
testamento (hoje desaparecido) de Pascoal Leite (33). 

Como seria, pois, induzido a erro? 
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Hip6teses podem ser formuladas para uma justificativa: 
1 .  A existência de homônimo de Gonçalo Martins Leite em 

São Vicente, na segunda metade do século XVI, dando 
origem a uma falsa identificação. Mas, tal nome ainda 
não foi encontrado em fontes primárias quinhentistas. 
(33-A) 

2 Erro de leitura, sendo interpretado, erradamente, como 
de Gonçalo Martins Leite, o nome de outra pessoa. 

Em todos os casos, sem exame de dados cronológicos. 
De qualquer modo foi um erro, um erro a mais que se junta 

a outros cometidos por Pedro Taques quando trato das geneologias 
mais antigas (34). 

Mas são erros que não diminuem o grande valor da "Nobiliar- 
quia Paulistana" que sempre foi uma das principais fontes para 
o estudo das geneologias desta região do Brasil. 

Como já dissemos, nas fontes primárias conhecidas, a assina- 
tura de Pascoal Leite é sempre a mesma, sem o apelido Furtado. 
Esse apelido nunca foi usado por seus filhos e netos. O nome Gon- 
çalo, atribuído a seu pai, também não aparece na  descendência. 
Seus filhos e netos eram Leite, Leite da Silva e Leite Fernandes, 
e uma filha era Pedroso. 

Se considerarmos que duas das testemunhas do processo de 
"génere" do Pe. João Leite da Silva, afirmaram que Pascoal Leite 
era descendente de povoadores da capitania, podemos admitir a 
hipótese de parentesco com os Pedrosos e com os Fernandes, cata- 
logados por Américo de Moura como moradores em São Vicente. 
Sabemos que havia parentesco com os Medeiros e que os Pires de 
Medeiros também tinham ascendência Fernandes. Pensamos, pois, 
que Pascoal Leite devia proceder de um tronco Femandes, de São 
Vicente, tronco desconhecido ou ainda não identificado. (34-A) 

Acreditamos também que Pascoal Leite tenha sido descentente 
de algum João Leite, nome tantas vezes repetido nos seus filhos e 
netos, como era costume. A carta de brasão concedida em 1750 a 
Pedro Dias Paes Leme, até substitui o nome de Pascoal Leite pelo de 
João Leite da Silva (35). 

a * *  

Em conclusáo, Pascoal Leite foi um povoador, como tantos 
outros, cuja origem não se conhece. Era da melhor gente da capi- 
tania de São Vicente, descendia de povoadores e não tinha sangue 
do gentio da terra, como mostram as justificações promovidas por 
seu neto, o Pe. João Leite da Silva. Pascoal Leite foi da governan- 
ça da terra e participou do bandeirismo. Sua descendência é das 
mais ilustres, em São Paulo e em outras regiões brasileiras. 
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Sua nobreza deve, portanto, ser representada, não por brasões, 
mas pelas suas próprias açóes e pela bravura demonstrada por seus 
filhos e netos na conquista do território brasileiro. 

* * * 
Diante da verdade histórica, entendemos ser preferível a Pas- 

coa1 Leite ter uma origem desconhecida, a figurar nas genealogias 
com ilustre ascendência que não lhe pertence. 

NOTAS 
1 - Pedro Taques - "Nobiliarquia Paulistana", edição dos Ins- 

titutos Históricos de São Paulo e Brasileiro, vol. I, 333, e 11, 
337; e Luiz Gonzaga da Silva Leme - "Genealogia Paulista- 
na", 111, 91. 

2 - Aires de Sá - "Frei Gonçalo Velho", Lisboa 1899, 2 volumes 
(Ver nota a página 226 do 2.O volume). 

3 - "Revista Genealbgica Latina", 111, 334. 
4 - Francisco de Assis Carvalho Fasuco e Roberto Thut - "Ache- 

gas a um Blasonário Paulista" (Revista Genealógica Brasilei- 
ra" XI/XII página 78. 

5 - & afirmação de Egon Prates Pinto, conforme citação no tra- 
balho da nota precedente. 

6 - Sanchea de Baena - "Arquivo Heráldico Oenealógico", pág. 
616. 

7 - Processo de "gênere" do Pe. João Leite da Silva, no Arquivo 
da Cúria Metropolitana de São Paulo (1-1-4). Contando com 
a colaboração de Helvécio de Vasconcelos Coelho, de Guara- 
tinguetá, paciente, criterioso e na atualidade um dos maiores 
conhecedores das antigas genealogias de São Paulo, enviou- 
nos Luiz Carlos Sampaio de Mendonça as seguintes cópias 
da petição inicial e depoimentos de algumas das testemu- 
nhas arroladas no referido processo: 

Petição: "João Leite da Silva morador na vila de São Paulo 
que elle Supp.e quer justificar por testemunhas dignas de 
cddito de como h6e filho legitimo de Pedro Dias e de M.a 
Leite, e de como o dito seu pai era filho legitimo de Fernáo 
Dias, e de Lucrecia Leme, e aSim mais quer justificar em co- 
mo a dita sua mãi era filha legitima de Pascoal Leite, e de 
Isabel do Prado moradores que forão nesta vila A(vos) delle 
supe. deffuntos os quais ditos são cristaos velhos, e sempre 
prosederáo a lei da nobreza . . . etc" . . . 
2.q testemunha - Antonio de Souza, morador nesta vila (São 
Vicente), homem da governança, de idade que disse ser de 76 
anos (em 1657) pouco mais ou menos. a quem o Reverendo 
Padre Vigario e Ouvidor Eclesiastico Antonio Raposo deu 
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juramento dos Santos Evangelhos, sobre um livro deles, em 
que poz sua mão direita e prometeu dizer a verdade do que 
soubesse e perguntado lhe fosse e ele o prometeu fauer e do 
costume nada disse. E perguntado a ele testemunha pelo con- 
teúdo da petição quando lhe foi lida e declarada dito pelo 
Revdo. Padre Vigário e Ouvidor Eclesiastico disse que ele 
conhecia ao suplicante João Leite da Silva por filho legitimo 
de Pero Dias Leme e de sua mulher Maria Leite e ha perto de 
60 anos que conheceu aos ditos pai e mãe do suplicante e os 
tem por bons cristãos, de boa vida e costume, e outrossim co- 
nheceu seu avô Pascoal Leite e sua mulher Isabel do Prado e a 
mãe de seu avô e muitas veaes a visitava e era tida e havida 
governança da terra, juízes, vereadores e capitães tidos todos 
por uma das boas e respeitadas mulheres antigas desta ca- 
pitania e outrossim seu pai e avós e parentes forão e são da 
e havidos por cristãos velhos, sem raça, nem fama, nem ru- 
mor contrario e o suplicante João Leite da Silva procede como 
filho de tais pais e avós e 6 merecedor de se ordenar de or- 
dens sacras e que não tinha nenhum impedimento para o tal 
estado e a1 não disse e se assinou com o dito Revdo. Padre Vi- 
gário e Ouvidor Eclesiastico e eu Antonio Madeira Salvadores 
Escrivão do Eclesiastico que o escrevi - Antonio de Souza 
- Raposo". 
P testemunha - Gaspar de Medeiros, natural desta vila 

(São Vicente), homem da governança dela, de idade que disse 
ser de 64 anos (em 1657) pouco mais ou menos, a quem 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  e do costume disse ser primo 2." da mãe 
do suplicante . . . . . . . . . . . . . . . . . .  disse que ele conhecia ao 
suplicante João Leite da Silva por filho legitimo de Pero Dias 
Leme e de sua mulher Maria Leite e que tambbm conhecera 
a Pascoal Leite seu tio e sua mulher Isabel do Prado, pais da 
dita Maria Leite e que outrossim conhecera a Fernão Dias, o 
Velho, e sua mulher. . .  " 

8"estemunha - Manoel de Gois, natural desta vila (São 
Vicente), homem da governança dela, de idade que disse ser 
de 82 anos (em 1657) pouco mais ou menos . . . . . . . . . . . . . . .  
e que tambbm conhecera ao pai e mãe da dita Maria Leite 
que se chamavam Pascoal Leite e Isabel do Prado, moradores 
e povoadores desta vila aos quais todos eram gente mui lim- 
pa e honrada e que serviram os melhores e honrados cargos 
da República, sempre tidos, havidos e reputados por cristãos 
velhos, sem fama nem rumor contrário, nem tinham cousa 
nenhuma do gentio da terra . .  ." 

As duas últimas testemunhas, com idades respectivas de 
86 e 82 anos, declararam que os avós do suplicante eram fi- 
lhos de povoadores desta capitania. 
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8 - "Fernão Dias Paes, o Descobridor das Esmeraldas", cópia de 
documentos do Conselho Ultramarino, oferecida por Capis- 
trano de Abreu ao Arquivo Público Mineiro ("Revista do Ar- 
quivo Público Mineiro", XIX, 42); e C." Roque Luís de Ma- 
cedo Paes Leme - "Nobiliarquia Brasiliense" ("Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo", XXXII, 54). 

9- Benedito Calixto - "Capitania de Itanhaén" ("Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo", XX, 718). 

9-A - "Inventários e Testamentos", I. 
10- Orville A. Derby - "As bandeiras paulistas de 1601 a 1604" 

("Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo", 
VIII, 399); Washington Luís Pereira de Sousa - "Na Ca- 
pitania de São Vicente"; L Alberto J. Robbe - "A explora- 
ção do Vale do S. Francisco pela bandeira de Nicolau Bar- 
reto (1602-1604) e a fábula da invasão do Guairá ("Boletim" 
do Arquivo do Estado de São Paulo, XII); e Manuel Rodri- 
gues Ferreira - "O Mistério do Ouro dos Martírios". 

11 -Afonso de Taunay - "História Seiscentista da Vila de São 
Paulo", 11, 164; Nuto Sant'Ana - Efeméride de 19-4-1608, em 
"O Estado de São Paulo". Ver aditamentos na nota 36. 

12 -Processo de "gênere" do Pe. João Leite da Silva. Ver nota 7. 
13 - Essa testemunha, provável parente de Pascoal Leite, só des- 

taca a ascendência ilustre dos Lemes. "Revista do Arquivo 
Público Mineiro" XIX, 44; e "Revista do Instituto Históri- 
co e Geográfico de São Paulo", XXXII, 55. 

14-Uma revelação feita por Afonso de Taunay mostra que Pas- 
coa1 Leite vivia na capitania de Sáo Vicente desde sua in- 
fância. No trabalho "De Brasiliae Rebus Pluribus" ("Anais 
do Museu Paulista", VII, 564), fala Taunay do processo de 
beatificação do Padre Jose de Anchieta e reproduz depoi- 
mentos feitos em São Paulo em 1620. 

Uma das testemunhas, Inácio da Luz, diz que era me- 
nino de escola, e em São Paulo assistia a uma aula de An- 
chieta, em companhia de Estevão Ribeiro, Pascoal Leite e 
Mateus de Oliveira. "Estava-se a 4 de agosto de 1578. De 
repente interrompeu Anchieta a lição, ficara estático e mui- 
to conturbado dissera-lhes: "E1 Rei acaba de perder-se em 
Africa". Alta noite, levantando-se, chamara ainda Pascoal 
Leite, tirara-o da cama e dissera-lhe inspiradamente "muitos 
dos que hoje morreram salvaram-se". E era exatamente o dia 
em que D. Sebastião e a flor da nação portuguêsa cairam 
nas planícies fatais de Alcacer Kibir". 

Esse fato tem sido narrado de diferentes modos pelos 
biógrafos do Pe. Anchieta. O Pe. Simão de Vasconcelos con- 
ta  que foram duas visões, uma em São Vicente por ocasião 
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da primeira ida de D. Sebastiáo h Africa, e outra em Bertio- 
ga em 4 de agosto de 1578, quando do desastre de Alcacer 
Kibir. Conta também o Pe. Simão de Vasconcelos que, mais 
tarde, relatado o fato na capitania do Espírito Santo, cons- 
tatara que essa visão havia ocorrido naquela capitania ("Vi- 
da do Venerável Padre José de Anchieta", edição do Instituto 
Nacional do Livro, I, 158, e 11, 55). 

A versão de que o fato teria ocorrido na capitania do 
Espírito Santo foi registrada por Sebastião da Rocha Pita 
na "HisMria da América Portuguêsa". 

Taunay conta que a aula interrompida era ministrada 
em São Paulo, mas Simão de Vasconcelos, embora não men- 
cione as circunstâncias, diz que as visões ocorreram em São 
Vicente e Bertioga. Se numa dessas localidades, seria junto 
ou nas proximidades das residências de Pascoal Leite, Este- 
vão Ribeiro e possivelmente de Mateus de Oliveira (talvez 
Matias de Oliveira ou algum membro desconhecido do tron- 
CQ dos Oliveiras), todos moradores no litoral naquela época. 
Estêvão Ribeiro, ai mencionado, deve ser o moço, pois seus 
pais, Estêvão Ribeiro (Baiáo) e Madalena Fernandes (Feijó 
de Madureira), já estavam casados em 1558, quando assina- 
ram escritura de venda de um terreno em Sã0 Vicente ("Ou- 
tro inbdito de Frei Gaspar da Madre de Deus", de J. P. Leite 
Cordeiro, in-"Revista do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo", XLIV, 2* parte, 265). 

Os documentos referentes ao Pe. Anchieta, citados por 
Taunay, foram impressos em Roma em 1733, com o titulo 
"Beatificationis, & Canonizationis Ven. Servi Dei P. Iose- 
phi de Anchieta Sacerdotis Profesni Societatis Iesu". - "Po- 
sitio super dublo, etc". 

15 -O inventário de Isabel do Prado, a velha, viúva de Pascoal 
Leite, sem testamento, foi iniciado em Santana de Parnaiba 
em 7-4-1668, sendo inventariante o genro Gaspar Lopes Gon- 
dim ("Inventários e Testamentos", XVII) . 

No inventário existem dois róis de herdeiros, nos quais 
só figuram os membros das linhas masculinas, não herdan- 
do os descendentes das filhas porque estas já deviam estar 
inteiradas de suas legítimas. 
No 1." rol constam os herdeiros seguintes: 

Antonio Pedroso Leite e seu irmão Manuel Pedroso. 
Inês Pedroso, Isabel Rodrigues, Antonio Jorge e Pascoal 

Leite. 
Dois netos de Bernardo Sanches moradores na vila de 

T i n h a .  
A mulher de Antonio Tavares. 
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A mulher de Antonio Borges de Cerqueira, 

Henrique da Cunha e Pascoal Leite. 
Esses mesmos herdeiros são descritos no 2." rol, do seguinte 
modo: 

Os filhos de Bastião Pedroso Leite, a saber Antonio Pe- 
droso e Manuel Pedroso. 

Os filhos de Joáo Leite, a saber: quatro filhos e dois netos. 
Os filhos de Pascoal Leite Fernandes, que sbo quatro. 

Em resumo, era a seguinte a geração de Pascoal Leite e de 
Isabel do Prado, constante do inventário desta última, ape- 
nas pelas linhas masculinas: 

Pascoal Leite c. c. Isabel do Prado 
(i 1614) (t 1668) 

João Leite (I) Pascoal Leite Fernandes 
c.c. Inês Pedroso (t 1651) 

(t 1616) c.c. Mécia da Cunha 

Sebastião $ z j $ z "  
Pedroso Joáo Leite (11) 

$. r. ", 9 Leite (t 1659?) 8 r. 
(t 1634) c.c. Antonia t' Q E: 

c.c. Maria Gonçalves m 

Gonçalves (D e 
s C 

tc 

t' 

g 1. 09, S s m g. E. 
s R $ m P1 

t' K 
9. E - s z' 
% z $ 2  m 

" 
N m 2 a P1 K 
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16 - "Inventários e Testamentos", IV. 
17 - Américo de Moura - "Os Povoadores do Campo de Pirati- 

ninga" ("Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo", XLVII) . 

18 - Silva Leme - "Genealogia Paulistana", VIII, 103; Afonso 
de Taunay - "História Geral das Bandeiras Paulistas", IV, 
325; Alfredo Ellis Jr. - "O Bandeirismo Paulista e o Recuo 
do Meridiano", 1." edição, 177. Parece que é deste João Leite 
(11), o inventário estragado de 1659 (maço 21 no Arquivo 
do Estado), catalogado por João Batista de Campos ("Anu- 
ário Genealógico Latino", IV) . 

19 - Parece ter havido erro de cópia tipográfico no "Dicionário 
de Bandeirantes e Sertanistas do Brasil", de Francisco de 
Assis Carvalho Franco: - Os nomes dos dois bandeirantes 
foram unidos num só e registrado como "João Jorge Leite". 

20 - Monsenhor Paulo Floréncio da Silveira Camargo - "A Igre- 
ja na História de São Paulo", 111, 66. 

21 - "Inventários e Testamentos", XXXV, 95. 
22 - "Inventários e Testamentos", XLI, 180. 
23 - Inventário inédito no Arquivo do Estado de São Paulo. Ver 

nota 15, referente ao inventário de Isabel do Prado, a velha. 
24 - Alfredo Ellis Jr. - "Meio Século de Bandeirismo", 163 e 175 

Ellis Júnior dizia que era um primo de Fernáo Dias); e 
Francisco de Assis Carvalho Franco - "Dicionário de Ban- 
deirantes e Sertanistas do Brasil". Carvalho Franco identi- 
ficava-o com outro de igual nome, em Silva Leme, V, 93, 
que penso seja um neto, através da geração ignorada de 
Henrique da Cunha Leite. 

25 - "Inventários e Testamentos", XVII. 
26 - Arquivo do Estado de Sáo Paulo, maço 25, conforme índice 

organizado por Campos Aguirra, já citado na nota 18. 
27 - "Inventários e Testamentos", XVII, 415. 
28 - Afonso de Taunay - "A Grande Vida de Fernão Dias Paes" 

("Anais do Museu Paulista", IV, 16). 
29 - Afonso de Taunay - "História Seiscentista da Vila de São 

Paulo", I, 281. 
30 - Américo de Moura - "Os Povoadores do Campo de Pirati- 

ninga", já citado. i3 curioso notar como o nome Amador, tão 
usado pelos Medeiros, passou para os Pires de Medeiros e 
para os Buenos, e continua tradicional na geração de Ama- 
dor Bueno. 

31 - Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo - "A Igre- 
ja na História de São Paulo", 11, 291. 
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32 - "Revista do Arquivo Público Mineiro", XIX, 42; e "Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo", XXXII, 
54. 

33 - J.F. de Assumpção Santos - "Domingos Antunes Maciel - 
Autos de Nobilitate Probanda" ("Anais do Museu Histúrico 
Nacional", Rio de Janeiro, XIV, 254). 

33-A - Na "História Geral do Brasil", de Varnhagen, e na "Histó- 
ria da Colonização Portuguesa", encontram-se referências 
aos irmãos Gonçalo Leite e Diogo Leite, comandantes de 
duas caravelas da expedição de Cristovão Jacques (1526- 
1529). Diogo Leite foi também comandante de a "Rosa", 
uma das caravelas da armada de Martim Afonso de Sousa 
1530-1533). Nessa expedição, Diogo Leite teve a missão de 
explorar a costa do Maranhão. 
Mas, dos povoadores trazidos por Martim Afonso de Sousa 
para a colonização de São Vicente, restam poucos nomes 
registrados por Frei Gaspar da Madre de Deus, nas "Memó- 
mórias para a História da Capitania de São Vicente", não 
se sabendo, pois, se algum parente do capitão Diogo Leite 
tenha ficado nessa capitania. 

34 - Muitos são os erros de Pedro Taques no tocante as genea- 
logias antigas, apontados por Silva Leme, Afonso de Tau- 
nay, Alfredo Elis Jr. e Américo de Moura. Alfredo Elis Jr. 
percebeu o anacronismo dos dados de Taques, Silva Leme e 
Carvalho Franco em relação ao nascimento de Fernão Dias 
Paes ("Meio Século de Bandeirismo", São Paulo, 1948, nota 
a página 34). Fraiicisco de Assis Carvalho Franco, no "Di- 
cionário de Bandeirantes", admitiu a existência de duas pes- 
soas - Pascoal Leite e o hipotético Pascoal Leite Furtado, 
mas persistiu no erro, atribuindo a este fantástico persona- 
gem a geração dos Leites de São Paulo. 

34-A - No exame dos diversos Fernandes do litoral vicentino, pro- 
váveis parentes de Pascoal Leite, não deve ser posto a mar- 
gem o tronco de Pascoal Fernandes Genovês, um dos povoa- 
dores de Santos, visto não existirem provas de que sua mu- 
lher fosse filha de João Ramalho. Se existissem provas de 
ligação a Ramalho, esse tronco deveria ser excluido de qual- 
quer exame, porque Pascoal Leite não tinha sangue do gen- 
tio da terra, segundo o dito de uma testemunha. 
Ambrico de Moura, na 1" edição de "Os Povoadores do Cam- 
po de Piratininga", chegou a admitir esse parentesco, dizen- 
do que Pascoal Fernandes Genovês foi casado com Margari- 
da Fernanües que não tinha dúvida em identificar com a 
filha de João Ramalho. 

Francisco de Assis Carvalho Franco adotou as mesmas 
conclus0es no trabalho intitulado "Marginando Pedro Ta- 
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ques e Silva Leme", mas, um ano depois, publicando o "Di- 
cionário de Bandeirantes e Sertanistas", já não faz men- 
ção ao citado parentesco. 

i3 que Américo de Moura, na 2" edição de "Os Povoadores 
do Campo de Piratininga", modificou suas idéias, e, refe- 
rindo-se à mulher de Pascoal Fernandes Genovês, disse que 
taluez se pudesse identificar com a filha de J o ã o  Ramdho. 

Não existindo, pois, certeza de ligação de Margarida Fer- 
nandes ao tronco Ramalho, pode Pascoal Fernandes Geno- 
vês ser incluído no rol dos prováveis parentes de Pascoal 
Leite. 

35 - Ministro Luiz Porto Moretzhon de Castro - "A Origem dos 
Lemes" ("Revista do Instituto de Estudos Genealógicos", 
3/4, 19; Monsenhor Antonio Paes Cintra - "A Origem dos 
Lemes de São Paulo", 45; e "Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo", XXXII, 49. 

36 - Esta é uma nota aditiva à de n." 11, referente às assinaturas 
de Pascoal Leite. Ainda não pudemos examinar no original 
a ata da Câmara de São Paulo de 10 de junho de 1612. Essa 
ata foi publicada em "A Expulsão dos Jesuítas do Colégio 
de São Paulo", de Pedro Taques; na "Cronologia" de Azeve- 
do Marques; e no manuscrito "A Expulsão dos Jesuítas em 
1640", divulgado por Antonio de Toledo Piza, na "Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo", 111, 63 e 69. 
Segundo essas transcriçóes, um dos signatários foi Pascoal 
Leite Furtado. Parece-nos que os dois últimos trabalhos são 
cópias do primeiro. elaborado por Pedro Taques. 



JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Major Cranger Cavalheiro de Oliveira 

Corre-nos o imperioso dever de afiançar-vos que transbordam, 
em torrentes, do ímo da nossa alma, eflúvios de reconhecimento à 
nímia gentileza que tivestes, recordando a figura do nosso indes- 
lembrável pai - João Pereira de Oliveira. 

Alegra-nos e fortalece-nos, sobremaneira, vossa extrema gene- 
rosidade, exteriorizada nesta consagração, pois prestais vivificante 
homenagem a quem em cujas mãos já não reluzem as cornucópias 
das graças, o que só vos pode exaltar e dignificar. 

Nossa veneranda mãe, nossos irmãos e nós próprio, havere- 
mos todos de guardar indelével na lembrança, até o término dos 
nossos dias, o nobilitante e magnificente gesto com que, desinte- 
ressada, expontânea e afetuosamente, houvestes por bem reveren- 
ciar antes de tudo uma sólida reputação. 

Pois é isto que, sem sombra de dúvida, representa a fulgente 
atitude que assumistes, já que não vos dispusestes, ao tomá-la, re- 
cordar, apenas, a pessoa física de nosso saudoso pai, os seus méritos 
profissionais, ou a sua projeção intelectual. 

Se fora sòmente movido por este afã, certamente que a home- 
nagem prestada não se avultaria no cenário das manifestações 
mais altiloquentes deste respeitável Instituto. 

Porque se há bem, o maior que um cidadão pode legar ms seus 
descendentes e a boletividade em que viveu, para além, muito além 
da glória, por sem dúvida é ele a reputação imaculada. 

Já exclamava o eviterno Shakespeare: "Reputação, reputação, 
reputação! Oh, eu perdí minha reputação! Perdi a parte imortal 
de mim mesmo, e o que resta é bestial" e Goethe asseverava: 
"Um talento forma-se na tranquilidade; um caráter na tormenta 
do mundo". 

Este o maior legado que herdamos de João Pereira de Oliveira: 
uma ressonante reputação, que há de se manter eternamente viva 
na lembrança daqueles que se agazalharem nos corações, almas 
fortes e nobres, como são as vossas. 

Permití, agora, como testemunho do respeito e da admiração 
que nos inspira este venerando Instituto, que simboliza a digni- 
dade humana e o espírito de liberdade, apanágios do extraardiná- 
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rio povo paulistano, que abusemos da vossa bondade, para vos 1êr 
trecho da conferência que nosso pai pronunciou no auditório da 
Biblioteca Municipal desta grande metrópole, sobre Tiradentes, a 
convite da Academia Paulista de Letras, aos 16 de novembro de 
1944; 

"Nada conheço que mais possa nobilitar um homem, que mais 
lhe possa sobredourar o nome, e até fazê-lo dígno de viver na  re- 
membrança da posteridade, do que lutar indefessa e apaixonada- 
mente, pelo direito contra a injustiça, pela lei contra o arbítrio, 
pela verdade contra a mentira, pela ordem contra a anarquia, e, 
sobretudo, pela liberdade contra o despotismo. 

A liberdade é o supremo bem. Sem liberdade, não pode haver 
progresso. Sem a calidez de seu sopro vivificativo, estiolam-se as 
letras, a tribuna popular silencia, acapacha-se a imprensa, desme- 
dra o comércio, atrofia-se a indústria, pairam, enfim, por sobre to- 
das as coisas as sombras caliginosas da desconfiança, do desalenta 
e do desassossêgo. 

Em Atenas, era de tal ordem a estima em que a tinham todos, 
que, quatrocentos anos antes de Cristo, não vacilaram os seus 
embaixadores em declarar a Esparta que os atenienses jamais a ne- 
gociariam, para salvar o território. 

Só não amam a liberdade os que não lhe provaram nunca as 
doçuras e os benefícios, ou, então, os povos e os indivíduos em que 
já se obliterou de todo em todo o sentimento de dignidade. Viver 
como ilota não é viver. 

O ilota era, em Lacedemônia, a expressão máxima da abjeção 
humana. Matar um ilota, não era matar um homem: era esmagar 
um sapo. Só de uma feita, narra Tucidides, desapareceram - sem 
que ninguém se desse, ao menos a canseira de Ihes conhecer o des- 
gracado fim - duas mil dessas oobres criaturas. vitimas imbeles de 
Üm-destino duro. 

Os déspotas podem vilipendiar, podem encarcerar, podem che- 
gar até a tirar a vida aos que combatem pela liberdade. Pode dar- 
se, ainda, que a cobardice dos contemporâneos lhes palmei o des- 
vario, e sobre o nome dos idealistas, que se fizeram alvo de suas 
iras, lance, raivosa, maldição e apodos. O tempo, porém, o velho 
cinzelador de obras imperecíveis, o juiz incorruptivel, que se não 
curva à vontade dos grandes e dos poderosos - esse se encarre- 
gar& de lhes fazer justiça, com a exaltação de seu nome às asso- 
madas onde transluz entre bênçãos, O dos verdadeiros servi- 
dores da humanidade". 



llA IMPORTÂNCIA DA DIVULGAÇAO 
CIENTÍFICA NA IMPRENSA DIARIA 

J d  Anthem Pereira Junior 

Indiscutívelmente, os grandes diários da imprensa moderna 
como informadores que são, e instrumentos de educação que tam- 
bém devem ser, das massas, não podem dispensar os préstimos de 
colaboradores honestos e capazes, nos setores vários do conheci- 
mento científico. 

E colaboração assim não pode deixar de contribuir para o equi- 
líbrio, ou seja, para uma melhor distribuição dos assuntos, uma vez 
que o jornal deverá ser lido por pessoas de instrução, tendências, e 
digamos mesmo, de preferências as mais variadas. 

Por outro lado, digamos também, longe vai o tempo em que 
um redator inteIigente, e de cultura geral relativamente apreciá- 
vel se abalançava a tecer comentários a assuntos os mais variados. 
Nos dias que correm, evidentemente, um redator ponderado não 
se arriscará a tanto, limitando-se a cuidar de matéria cujo terreno 
domine. 

Mas, quem compulsar as amarelecidas coIeçÕes dos grandes 
diários brasileiros, apesar be tudo, zncontrará preciosa colabora- 
ção científica assinada por especialistas de renome. 

Entretanto, naqueles tempos, devemos ressaltar, ainda não 
haviam surgido todos os inventos e as grandes descobertas que vi- 
riam enriquecer de tanto o acervo dos nossos conhecimentos cientí- 
ficos, a ponto de exigirem formação de especialistas de setor em 
matéria já especializada. 

Todavia, no tocante a exemplificação dos inconvenientes tra- 
zidos pela apreciação de leigos em assuntos científicos, citaremos 
um dos casos mais típicos, que foi o que ocorreu ao aparecimento 
da teoria do genial Darwin. Em verdade, a celeuma então levan- 
tada foi devida mais aos comentários de noticiaristas mal orienta- 
dos, do que aos seus opositores pròpriamente ditos, cientistas 
também. 

A esse respeito, escreve, aliás, Ernest R- Trattner, no seu livro 
"Arquitetos de Idéias", que era difícil uma exposição precisa das 
idéias darwinianas nos jornais antigos. Mas, como mais tarde se 
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tomou público, coube a Huxley escrever magistralmente sobre o 
assunto, isso porque o redator do "Times", não sabendo o que dizer 
a propósito da "Origem das Espécies", incumbiu aquele cientista 
de lhe redigir o artigo. 

E foi assim que os leitores do "Times", o grande jornal lon- 
drino, tiveram sob seus olhos, sem o saber, apreciações justas da 
discutida teoria, escritas por quem estava a altura de faze-las. 

Para ressaltar tambbm a importância dos artigos de interes- 
se científico, elaboradas por especialistas e publicados em órgãos 
da imprensa diaria, como, por exemplo, o "Jornal do Comercio", 
a "Gazeta de Noticias" e "O Estado de São Paulo", poderiamos fa- 
zer citações numerosas. Contudo, nos limitaremos a citar certa 
colaboração que diz respeito a estudos e pesquizas de âmbito ame- 
ricanista. mesmo Doraue constitue material comwrovante dos mais * A 

valiosos. 
Assim procedendo, diremos que na "Gazeta de Noticias", lá 

pelos meados de 1888, apareceram, traduzidas por Capistrano de 
Abreu, as páginas primeiras de um trabalho de von den Steinen, 
essa grande obra que é "Entre os Aborígenes do Brasil Central". 

A "Gazeta de Noticias" coube também divulgar, em primeira 
mão, traduzidos pelo grande Capistrano, os artigos do cientista 
norte-americano, Herbert S. Smith, colaboração que mais tarde 
seria enfeixada em livro sob o título "Do Rio de Janeiro a Cuiabá". 

Esse critbrio, sem dúvida feliz, apesar dos pesares, de certas 
intermitências, vem perdurando até nossos dias, em contraposição 
a certo noticiário desautorizado, via de regra de caráter sensacio- 
nalista, as vezes publicado por certos jornais. 

Por outro lado, tal critério é de absoluta necessidade no nosso 
meio, isso pela falta de dadas publicações de índole especializada. 
Além disso, afora elevar ainda mais a missão jornalística pela pro- 
cedência do seu noticiário em materia científica, permite aos pes- 
quizadores dar divulgação maior do que mais importante vão co- 
lhendo ou concluindo nos seus estudos, antes muitas vezes desses 
resultados aparecerem na sua feição definitiva. 

Como já fizemos notar, entretanto, em desacsrdo com essa 
orientação sadia, alguns jornais abrigam às vezes nas suas colu- 
nas colaboração menos interessante. contrária a certas verdades 
científicas, quando não reportagens de puro sabor sensacionalista. 

Pouco teríamos a dizer com relação a essa tendência ao em- 
praga de tipos de grande formato nos respectivos títulos, se as no- 
tícias correspondentes, em certos casos, não carecessem de funda- 
mento razoável, não passando de coisas da fantasia ou da ignorân- 
cia de pseudo-pesquizadores, ou no melhor dos casos, de pessoas de 
boa fé, mas de insuficiente preparo científico. 

R pois lamentável que o reportter, ainda que bem intencio- 
nado, por desconhecer fundamentalmente o assunto explorado, 
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veicule para o seu jomal informações que só podem servir para 
disseminar idbias ou conceitos falsas, desvirtuando assim aquela 
finalidade da imprensa que, entre outras, b a da instrução do povo. 

Como já dissemos, cumpre decerto à imprensa diária uma mis- 
são educadora, tarefa de orientação no sentido saudável de tomar 
menos ignorante o povo. 

Isto posto, naturalmente. notícias de descobertas e outras 
quaisquer de imediato interesse científico ou cultural merecem di- 
vulgação a mais pronta, destacada, mas os encarregados da sua re- 
dação devem se ater 9s fontes idôneas de que dispuzer, abstendo-se 
de uma terminologia bombástica. 

Tomando porém ao caso das reportagens de feitio sensaciona- 
lista e muitas vezes em desacardo com as verdades científicas, f r i -  
saremos, que, embora s6 possam causar espécie aos conhecedores 
do assunto, por outro lado, devem calar no espírito do homem me- 
nos instruido, e por isso mesmo propenso & aceitação de coisas 
fantasmagóricas. 

Passando, porem, ao terreno das comprovações a respeito do 
que acabamos de escrever, diremos primeiramente de uma repor- 
tagem publicada no vespertino "A Gazeta", número de 31 de agosto 
de 1944. O seu título, como veremos, é bastante sugestivo: "A 
ATLANTIDA EXISTIU NO BRASIL?". E no sub-título, lemos, que 
um engenheiro austríaco afirmava que sim, e que tinham sido 
encontrados vestígios de uma civilização milenar no território de 
Ponta-Porá. E entre outros pormenores, alude a importantes desco- 
bertas em Cerro Peron, no Paraguai, afora o encontro de um "ca- 
mafeu" com características "idênticas aos hieróglifos egípcios", em 
Dourados, Estado de Mato Grosso. 

Além disso, no respectivo texto, entre outras coisas lemos que 
o aludido engenheiro austríaco primeiramente deixara transpa- 
recer seu interesse pelas descobertas do Paraguai, "devido 9 sua 
relação com a existência da Atlantida" (sic), mas que posterior- 
mente mudara de parecer, "ligando-a 9 hipótese da origem egíp- 
cia do homem pd-colombiano" (sic.). Mas adiante lemos, tam- 
bém: "Apontava como provas os hier6glifos encontrados nas ruí- 
nas soterradas, grandemente" semelhantes aos caractéres sagra- 
dos do Nilo (sic.). As diferenças entre eles correriam por conta 
da evolução natural da linguagem escrita (sic). E mais adiante: 
"Estas informações foram recentemente fortalecidas com a des- 
coberta, próximo ao porto de Santa Rosa, Mato Grosso, de uma 
medalha de louça vidrada, contendo inscriçóes hieróglíficas, vá- 
rias das quais absolutamente idênticas &s egípcias. No centro da 
medalha, está gravada em ambas as faces, a efigie de uma dama 
(Tui) egípcia em alto relêvo e coberta de finíssima camada de 
bronze". 
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Nos cliches que ilustram essa reportagem figuram o men- 
cionado "camafeu" (?), e uma coluna ao que nos parece egípcia 
com a competente arquitrave, tudo com hieróglifos. Pela legenda, 
essa coluna teria sido descoberta no Paraguai (sic). 

Naturalmente não faremos comentários. Temos a dizer só- 
mente que a respeito das supostas descobertas no Paraguai, mais 
não sabemos do que foi publicado no número 159, da "Revista 
Geográfica Americana", de Buenos Aires No artigo em questão, 
embora o seu autor, aliás leigo no assunto como confessa, nos pareça 
mais ou menos propenso a admitir algo inverossímel, no material 
publicado nada encontramos que justifique as hipóteses aventadas. 

Deparamos sim em duas das fotografias publicadas uns tantos 
"hieróglifos que teriam sido colhidos em Ypir (Cerro Peron), Cerro 
Corá e Serro Kysé, material que deve ser de procedência indígena. 
Aliás, digamos de passagem, encontramos sinais semelhantes a al- 
guns dos que têm sido vistos em rochedos do território brasileira. 
Entre tais "hierógrlfos", devemos destacar o de Serro Kysé, dada a 
sua semelhança a sinalacão das célebres inscrições dos "Martirios", 
cujo desenho lembraria um "ostensório" 

Por não caberem aqui maiores referências a essas sinalações ru- 
pestres paraguaias, tornemos ao caso do "camafeu" "ou medalha" 
que teria sido encontrado em Mato Grosso, isso para dizer que vol- 
tou a ser examinado, em data recente, numa das reunióes da "So- 
ciedade Geográfica Brasileira". E assim, novas reportagens, wm 
fotografias e tudo saíram publicadas, agora na "Folha da Manhã". 

Faremos também abstração aos comentários e apreciacões no- 
vamente tecidas em torno desse famoso "Camafeu". Compete-nos 
dizer sómente, que mesmo reconhecida a autenticidade dessa peça, 
o encontro esporádico de objetos assim não pode dar margem à 
suposjção de possíveis correlações. Desconhecemos as condições par- 
ticulares do seu encontro. Em todo caso, mesmo que tivesse sido 
cercado de circunstâncias ao leigo favoráveis a uma aproximação, 
achado, assim, nada mais explica que sua perda acidental, ou ou- 
tra qualquer forma de extravio. 

Devemos aludir agora a outra reportagem, esta talvez mais 
perniciosa pelas afirmações que encerra, e que teriam sido basea- 
das em exploração científica de grande envergadura. 

Mas, da mesma forma não nos compete aqui entrar em de- 
talhes sobre tais notícias. Diremos tão sómente que foi também 
divulgada pelo "Correio da Manhã", de 26 de março de 1950, e, 
entre coisas mais ou menos chocantes, a propósito das nossas ins- 
crições rupestres, diz que uma migração do homem de Cro-Mag- 
non para o Brasil deveria ter ocorrido antes do desaparecimento 
da "Atlantida". 

A "Atlantida" de Platão, como vemos, mais de uma vez dá 
margem a descabeladas suposições. Todavia, quem tenha conheci- 
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mentos regulares de Geologia e de Paleontologia, não ignora que a 
terra da Atlantida deve ter-se submergido em época anterior à do 
aparecimento do homem. 

E quantos mais não poderíamos acrescentar com relação a no- 
ticias que não se coadunam com o critério que deve orientar a im- 
prensa diária das grandes capitais, isso porque, muitos dos seus 
órgãos, pela sua projeção e importância, ainda maior autoridade 
podem emprestar às coisas impressas. 

O jornal moderno, portador de informações ao homem de 
vida intensa, latejante, do nosso tempo, além de procurar trazer 
os seus leitores a par dos acontecimentos, deve ser ainda, como 
dissemos, veículo de cultura. Por isso, ao lado do noticiário de mo- 
mento, deverá trazer, principalmente nas edições dominicais, algo 
de mais duradouro, de informativo, de educativo no sentido da pa- 
lavra. 

Mas, por isso mesmo, pela responsabilidade dessa missão, 
cabe aos grandes diarios oferecer matéria selecionada nas suas se- 
çõrs de cultura, o que vale dizer, isentas de pseudas curiosidades, 
ou no peor dos casos, de coisas inverossimeis, contrárias às verda- 
des científicas. 

CONCLUSGES 

Considerando a grande importância das publicaçóes de cunho 
científico na imprensa diária, em contraposição a certas reporta- 
gens ou noticias alicerçadas em fontes menos verdadeiras; 

Considerando o que resumidamente deixamos dito, também, 
no texto deste trabalho, a respeito dos inconvenientes trazidos pe- 
las publicações desautorizadas, em desacordo com o interesse ci- 
entífico, e que por isso mesmo só podem depor contráriamente ao 
alevantamento da nossa cultura, podemos concluir que, para me- 
lhoria desse estado de coisas, torna-se necessário: 

Qur os jornais brasileiros de grande tiragem, pela sua pro- 
jeção, pela grande disseminaçb das suas informações que não ra- 
ramente ultrapassa o Continente Americano, só acolham artigos de 
cunho científico quando elaborados por especialistas; 

Que esses mesmos órgãos da imprensa só publiquem reporta- 
gens de índole científica. quando feitas por quem não seja hóspede 
no assunto, ou que tenham sido revisadas por especialistas; 

Que ao contrário de uma orientação incongruente que ora pa- 
rece se esboçar, sejam publicadas mais a miúde colaboraçóes cien- 
tíficas, isso num melhor aproveitamento de espaços às vezes exa- 
geradamente cedidos a notícias de interesse restrito, banais até. 

(Tese aprovada no I1 Congresso Paulista de Escritoiies, pp. 79- 
80, São Paulo, 1952). 





LETRAS DEL BRASIL: «LAS MEMORIAS DE 
UNA LARGA VIDA» 

Hace ya algunos aiios, cuando se comentaba la personalidad 
de 'ma persona, fuese escritor o político, solia decirse: ! Ilustre hom- 
bre de letras; Eespetable hombre Público!; Venerable Estadista], 
y asi por esse estilo. En estes tiempos todo eso ha desaparecido, 
precisamente por e1 uso descomedido y casi siempre falso. Vale la 
persona, cierto es, por sus actos dentro de la sociedad que le cupo 
vivir, pero con cierta mesura en 10s elogios, salvo si dicha persona 
es un vanidoso ipedernido o un botarate. La vida actual ha simpli- 
ficado todo 10 supérfluo dbdole una caracterstica más sociable y 
familiar. Salvo, claro est4, en esa "clase media" elevada, de pronto 
por 10s negocios, las industrias y e1 conchavo, que de la noche a la 
maliana se pusieron las botas - incluso Ias de1 vecino - y logra- 
ron una imensa  fortuna. Los Bárbaros de etiqueta, como dijo Pio 
Baroja. 

* * *  

No este e1 caso de don Aureliano Leite. Hombre simple, mo- 
desto y cordial, sin distancias ni preconceptos. Y no es que ca- 
rezca de ellos, de sobrado los tiene, tanto en la vida pública, 
social y literaria. Por información, apenas, diremos que entre sus 
antepasados se encuentra, nada menos - ni nada m8s - que 
una figura que desdefio - por modéstia y sociabilidad - ser Rey 
de1 Brasil. en Ia época conial, refiérome a la noble figura de Ama- 
dor Bueno, de abolengo hipfmico, por más s e b .  Además si fué- 
semos examinando documentos, encontraremos bien ajustados sus 
apeliidos, tanto de1 solar paterno o materno, bien ganada al- 
curnia entre sus antepasados. Pero, aclararemos que no se trata 
aqui de hacer una información geneológica, para la cual, franca- 
mente no estamos en condiciones para tal empresa.. . 

Nuestro desco as fijar la personalidad de don Aureliano Leite, 
como hombre de letras e historiador. Su obra alcanza aproxima- 
damente medio centenar de volbenes, principalmente sobre te 
mas hist6ricos, políticos y sociales. Hizo algunas escursiones ai 
cuento y Ia novela, en sus primem aiios de juvenil pujanza. No es 
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estrafio ese fenómeno, si examinamos Ia bibliografia de muchos his- 
toriadores. Aunque parezca raro, muchas ocasiones la "historia real, 
entronca con la fantasia y la narración novelesca", según definia 
Balzac, sobre a l m a s  de sus obras. - 

Hacer un sumario de tan larga producción nos ocuparia largo 
tiemm v. generalmente Ia cita de obras.  articularm mente vara Ia - " 
mayoria de1 loctor que las desconece en'&encia, distraen ía aten- 
ción y malogran e1 interés que se desca fijar en e1 hombre y no en 
su haber literário. Esta larga existencia destaca su verdadera mi- 
sión en la historia, esencialmente sobre su pais y sus gentes y de 
ahi la llega e1 prestigio en e1 depositado, por cuantos 10 conocen. 

No obstante, es nuestro deber, por 10 menos citar algunos ti- 
tulo~, 10s de mayor significación como 10s siguientes: "Amador 
Bueno", "Pequefia historia de la Casa Verde", "E1 Brigadier Couto 
de Magalhães", "Martirio y Gloria de São Paulo", "San FTancisco 
de Paula de Oro-Fino", "E1 cabo mayor de 10s paulistas en la guer- 
ra con 10s Emboabas", "Prudente de Moráes", "Paulo de Morais", 
"La Historia de São Paulo", "Martinho Prado, su vida y su obra", 
"Histona de la Civilización Paulista", "La vida heróica de Bár- 
bara Eliodora", "Vida y obra de1 Brigadier Rafael Tobias de Aguiar" 
y la reciente "Páginas de una larga vida", que viene a ser, como 
corolario de una existencia abocada a la vida, tanto politica como 
social, memorias de un hombre a1 servicio de la comunidad. 

S I *  

Esa vida política de que hago referencia, abarca muchos sec- 
tores. Diputado en diversas legislaturas, consejero de importantes 
instituciones, "Miembro de la Academia Paulista de Letras", pre- 
sidente reelecto diversas ocasiones de1 importante "Instituto His- 
tórico y Geográfico" de São Paulo y, recientemente director de1 
Patrimonio Histórico de São Paulo, en donde está realizando un 
importante estudio, sobre 10s monumentos y locales que muestran 
e1 pasado histórico de la ciudad y evitar, dentro de 10 posible, ese 
afan de "modernizar" que, como sucede en muchas partes,hace de- 
saparecer los rastros de1 pasado, sin e1 más minimo beneficio para 
e1 pueblo, en donde muchos ocasiones la improvisación de Ias au- 
toridades destruye la vida de1 pasado, con la convivencia de ci- 
ertos intereses no muy loables. . . 

Aureliano Leite de cuya actividad suele dar ejemplo, es un 
hombre cordial y grato para cuantos gozan de su trato y en ia pre- 
sidencia de1 Instituto Histórico y Geográfico, muestra su simplici- 
dad, su cultura y hombria de bien. No existe en su persona esa 
anquilosada superioridad, tan a gusto de 10s improvisados; su cul- 
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tura y, tambien "abolengo", 10 inhiben de esas falsas posturas, de 
que son tan afectos, muchas de las personas que adquieren - o 
se toman - la popularidad, como de herencia, sin un antecedente 
que 10s confirme en esas posturas. 

Muchos de sus trabajos, publicados en importantes publica- 
ciones, son dignas de estudio, como por ejemplo: "La cuestión or- 
tográfica", "Campinas que yo vi en la Revolución de 1932" y su 
"Discurso de recepción en la Académia Paulista de Letras", como 
10s diversos discursos proferidos en e1 Instituto Histórico". 

No estan exentos dr atención sus otras obras sobre diversos 
tópicos, tales: "Retratos a pluma" (dos séries), "Por aguas y tier- 
ras", "Episodios de1 exilio" y "Viajes por Portugal, Espana y Fran- 
cia", valiosos por e1 enfoque que hace de las viejas civilizaciones 
de occidente. 

A grandes trazos está resumida la obra de don Aureliano Leite, 
desarrollada en "tan larga vida" - como é1 indica en su reciente 
obra, digna de1 jucio y la estimación que le rinden sus contempo- 
ráneos, justificadamente merecida. 

Braulio Sdnchez-Sáez 

(De "Histonium" - Buenos Aires, 1972). 





RUI BARBOSA E AS CLASSES ARMADAS 

Langleberto Pinheiro Soares 

Ao ensejo do transcurso do "cinquentenário do falecimento de 
Rui Barbosa, em 1." de março do ano em curso, escrevo estas li- 
nhas, em que focalizo o tema "RUI BARBOSA E AS CLASSES 
ARMADAS". 

Rui foi por vezes acoimado injustamente de ter sido inimiga 
das Classes Armadas. 

Nada menos exato. 
A balela surgiu, por ocasião da Revolta de 93 e recrudesceu, 

durante a Companhia Civilista e em 1919. 
Defensor estrênuo e abnegado dos direitos e das prerrogativas 

dos militares, nos dias incertos e difíceis, "panegirista eloqüente 
dos austero deveres e sublimes desígnios" dos soldados de terra e 
mar, decantador em magníficas páginas dos nossos feitos herói- 
cos, o mais estudioso e entendido, dentre os civís, de assuntos mi- 
litares, não poderia deixar de ser, como de fato foi, amigo fiel e 
dedicado das Classes Armadas. 

Ademais, como acentua João Mangabeira, seu autorizado bió- 
grafo, não é possível, salvo a um demente, que alguém seja inimigo 
das Classes Armadas de sua Pátria. "Muito menos o seria Rui, que 
por elas sempre se bateu, que os seus grandes chefes sempre enal- 
teceu, que aos assuntos e estudos militares sempre se dedicou, 
que dos direitos dessas classes foi sempre o mais fiel e abnegadc 
defensor". 

As relações de Rui com as Classes Armadas datam de 1869, 
quando ele ainda estudante de direito, em São Paulo, assistiu a 
chegada das tropas que vinham da Guerra do Paraguai. 

Narra-nos ele, este episódio: "estava eu nos anos derradeiros 
do meu curso, mas já tribuno, jornalista já, e já lutador com todo 
o sangue na guelra do meu temperamento incendido nos grandes 
e nobres entusiasmos. Quando a força regressante do sul assomou 
num dos extremos da rua de São Bento, bateu por ela, à marcha, 
músicas à frente, bandeiras desfraldadas, e, numa torrente de har- 
monia e bravos, se acercou do sobrado, onde eu me achava, o quin- 
tanista não se conteve no ímpeto de sua comoção. Uma voz borbo- 
tante de calor patriótico se precipitou daquela sacacada, golfando 
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em redemoinho sobre os soldados, sobre o povo, sobre a rua, de um 
momento para outro incendiada em clamores patrióticos". E em 
três noites consecutivas falou aos soldados que desfilavam pela rua 
de São Bento. 

Estas relações, sob tão bons auspícios iniciadas, se prolongam 
por 52 anos e só terminam em 1921, quando assiste, como convi- 
dado especial, a posse do Marechal Hermes, na presidência do Clu- 
be Militar. 

Em 23 de outubro de 1877, ele saúda, em nome do Partido Li- 
beral, o General Osório, de passagem pela Bahia. 

"No herói, no raio da vanguarda, a Bahia contempla ressur- 
gidos, os seus filhos que morreram na guerra contra o inimigo". 
Enaltece os méritos do guerreiro e acrescenta: "Sua farda é cívica; 
sua farda não o discrimina do povo; confunde-o com ele, de onde 
surgiu, onde se tem constelado de glórias e onde os seus triunfos 
representam a espontaneidade íntima da nação, que estremece por 
ele". E prossegue celebrando "a intrepidez, a genealidade, a singe- 
leza, o ardor, a abnegação do patriotismo", cujo nome continua 
"chegou a ser neste país um símbolo, e, ainda, em vida principiou- 
lhe a glorificação da lenda". E, conclue, pedindo que "o Onipotente 
não afaste de nós este espírito, esta audácia, este bom senso, esta 
probidade, esta popularidade, esta força, esta imagem viva do 
civismo democrático, este penhor irresistível de triunfo". 

As relaçóes de Rui com o Exército, no que concerne à defesa dos 
seus direitos, conforme assinala João Mangabeira, começam pro- 
priamente, em 1886, sob o gabinete Conservador Cotegipe, quando 
recebeu do chefe Liberal Senador Dantas, a incumbência de redi- 
gir o manifesto Deodoro-Pelotas, grande e altivo documento firma- 
do por aqueles dois representantes máximos da classe, em defesa 
dos seus direitos e dos seus brios. 

Em 1888, assim falou perante os alunos da Escola Militar: O 
Exército e a Abolição - "O abolicionismo increpado de sedição e 
assalto a propriedade, não se homizia no segredo, não solapa o chão 
de dinamite: procura juntar-se a porta dos quarteis, constituir-se 
em assembléia sob os olhos de força armada, levantar a voz, ato 
soar bem fundo na alma dos defensores da Pátria, e fortalecer-se, 
sentindo voltar de lá o eco do aplauso fraterno. 

Entre nós e esses batalhões cobertos de glórias, se permutam 
em correntes contínuas, invisíveis mas sentidas, as mesmas im- 
pressões, o espírito da mesma solidariedade, os elementos de um 
ambiente comum. Se a nossa influência é a propagação da m a r  
quia, então a anarquia fez ninho no Exército, de cujo campo a 
idéia abolicionista sempre, instintivamente, se aproximou; e um 
país onde a anarquia inquinou o espírito militar, 6 um país fadado 
a dissolução. Mas não senhores: os comensais do poder confundem 
anarquia com a vida. A vida é o que nós somos; a vida 6 o que o 
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Exército é. No Exército e no abolicionismo está condensada e in- 
tensificada a vitalidade nacional: eles representam o que resta da 
honra e integridade da pátria, a sua conservação e o seu futuro, 
a sua inteligência e o seu brio, a sua abnegação e a sua força". 

Com a ascenção do Ministério Liberal de 7 de junho de 1889, 
chefiado pelo Visconde Ouro Preto, culminou "a questão militar", 
que, indubitavelmentr foi o fator decisivo da proclamaçáo da Re- 
pública, "Rui na direção do "Diário de Notícias", em franca oposi- 
ção ao Gabinete, revelou-se dedicado, sincero e devotado amigo das 
Classe Armadas, defendendo os direitos e as brios dos militares 
atingidos pelos atos do governo". Insurgindo-se contra a injusta 
jubilação do professor da Escola Militar Moreira Pinto, Rui, pelas 
colunas do "Diário de Notícias" protesta contra a intromissão in 
débita do governo no ensino militar: "História não é cortesanis- 
mo. Ensino não é servilismo. Farda não é libré. A cadeira que o 
doutor Moreira Pinto drixa, perdeu a sua autoridade; não falará 
nunca mais a confiança dos moços, daqueles que se alistam no 
serviço da Pátria e não na domesticidade da Corte". 

Examinando no seu famoso artigo "Política de Calabrote" o 
caso da transferéncia do tenente Costa Lima, por ter votado num 
jornalista da oposição, assim se expressa: "A lição deste ato era 
esta: a disciplina da atualidade liberal baniu da honra militar 
a consciência, proscreveu do dever militar o patriotismo, degra- 
dou a dignidade militar a uma espécie de domesticidade inau- 
dita". 

Surge o caso Mallet proveniente da demissão do ilustre mi- 
litar, por ter solicitado ao Ministro da Guerra a reparação de 
uma injustiça. 

Ruí protesta e pelas colunas do "Diário de Noticias" se mani- 
festa nos seguintes termos, que bem traduzem o verdadeiro con- 
ceito da disciplina: "A Lei militar vai estalando com a bulha das 
folhas mortas numa selva devastada, sob os pés dos homens atuais 
de sua magestade. Eles têm na boca a palavra disciplina, mas no 
coração o sentimento avesso a ela. A disciplina é o domínio da. 
lei sobre as vontades e eles são a onipotência das vontades con 
tra a lei. Na disciplina vêem a cegueira da estupidez, a pusila- 
nimidade da inconsciêncie e a submissão da obediência irracional; 
quando ela não é senão a docilidade inteligente das almas herái- 
cas ao sentimento do direito que as governa, mediante personifi- 
cações reconhecidas e incapazes de o transgredir. Não querem ad- 
mitir que a mais disciplinadora de todas as forças do poder é o 
seu império sobre si mesmo, sobre as suas próprias paixões, 
sobre os seus próprios interesses, e supõem que a direção das gran- 
des massas armadas se obtém pelo medo, assombrando-as com o 
espetáculo dos crimes da autoridade contra a lei". 

Destacamos do seu artigo de 9 de novembro intitulado "Pla- 
no contra a Pátria", que no dizer de Benjamin Constant apressou 
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a proclamaçáo da República, os seguintes trechos: "O Exército não 
6 áulico, nem politico. Não pertence à dinastia nem às facções. i2 
nacional e constitucional. 2 a guarda das instituições contra a 
desordem e contra a tirania. IZ o baluarte das nossas liberdades 
organizadas contra as conspirações que as ameaçarem. Forma em 
tomo do direito popular a trincheira impenetrável do heroismo; 
e as opiniões, as propagandas, as reivindicações pacíficas expan- 
dem-se livremente à sombra de sua imparcialidade tutelar. Não 
há de prestar a "escravidão política os ombros com que destruiu 
a escravidão civil". 

No mesmo dia, sob o titulo - Soldados não são lacaios" - 
protesta contra o fato de se porem soldados do Exército ar ordens 
de oficiais da Guarda Nacional: ''a muito justo e muito razoável 
e até digno de encômios, que os estimados tenentes-coroéis da 
Guarda Nacional, que nunca foram soldados, empunham luzidas 
armas. Mas consentir que os pobres soldados sirvam de fâmulos 
a esses cavalheiros, será rebaixá-los. Uma nacionalidade nada po- 
derá esperar do Exército, desde que sujeita militares às condições 
de humildes servos". 

No artigo de 12 de novembro - Disciplina e Lei -, mais uma 
vez emite exato conceito sobre a disciplina, define o verdadeiro pa- 
pel do Exército perante a Pátria e estabelece os limites da obe- 
diência militar: "A disciplina tem duas faces, das quais apenas 
uma convém ao Ministério apresentar-nos: as funções da auto- 
ridade que manda. Há nela, porém, o outro lado, a que esse se 
subordina: os direitos do inviduo que obedece. Consiste a discipli- 
na em um vínculo comum, que submete o comandante e o co- 
mandado, a direção e a força que a serve à impersonalidade do re- 
gime legal. A condição da docilidade do elemento militar à ascen- 
dência do governo civil está na observância por este dos princí- 
pios permanentes da ordem militar. 

Não se pode manter a excepcionalidade férrea das leis disci- 
plinares no Exército, senão pelo mais áustero culto do dever, e este 
será impossível se do governo, que exige obediência às suas ordens, 
não baixar o exemplo do respeito aos limites que o direito positivo 
lhe impõe. 

A obediência do elemento armado tem por balizas fatais: a 
lei, a Constituição e a Pátria. A força armada não pode marchar 
contra a lei, não pode atacar a Constituição, não pode servir con- 
tra a Pátria. O soldado, hoje, de uma democracia, não 6 nem o 
soldado romano, escravo em armas, nem o soldado meda, tangido 
a látego na batalha, nem o soldado otomano, criado no janizaris- 
mo. IZ o cidadho livre, convocado às armas para morrer pela le- 
galidade, pelas instituições e pela terra natal. Se o excitam con- 
tra a justiça, se o lançam contra as instiutiçóes, se intentam cor- 
rompê-lo ao estrangeiro, não vai, reage, resiste. Ai o dever está por 
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execepçáo, com a desobediencia, tão claramente como com a obe 
diência nas circunstâncias normais". 

Como acentua João Mangabeira, em "Ruí - o Estadista da 
República", toda a vida do "Diário de Notícias", perpassa, decor- 
re, tendo como fio contínuo de corrente a "questão militar". "Era 
ali que o direito dos soldados oprimidos, que as garantias rnilita- 
res postergadas ia mencontrar eco, abrigo e defesa". 

E o o próprio Rui assim se expressaria respeito: 
"O Diário de Noticias era o seu abrigo de todos os dias, o re- 

fúgio das suas esperanças, o lar da sua intimidade, a tenda la- 
boriosa e amiga, onde iam vasar as suas queixas, clamar as suas 
revoltas, assentar as suas reivindicações, buscar o conselho, o alen- 
to, a palavra de justiça, a coragem e fé, que alí nunca deixaram 
de encontrar, superiores e inferiores, alunos e mestres, soldados c 
generais. Todos então mo confessaram, com a efusáo do reconhe- 
cimento. Nem creio que nenhum dos dessa época, hoje mo des- 
confessassem. Se a outra geração vai se esquecendo, nestes maus 
tempos, - da sua enfraquecida memória tem remissão a verdade 
para o testemunho geral dos comtemporâneos". 

Com o advento da República não variaram os seus sentimen- 
tos para com as Classes Armadas. 

Logo no início do Governo Provisório, evitou, graças ao seu 
prestígio junto ao Marechal Deodoro, que fossem executados os 
oficiais que haviam se envolvido numa sedição militar, em Santa 
Catarina. 

Os 13 oficiais generais de terra e mar reformados pelo Ma- 
rechal Floriano, pelo Decreto de 7 de abril de 1892, por terem se 
manifestado no sentido de se proceder a eleição para o cargo de 
Presidente da República vago em virtude da renúncia do Mare- 
chal Deodoro, tiveram como patrono Ruí, que bateu às portas do 
Supremo Tribunal Federal e obteve ganho de causa, ficando, desde 
então firmada a doutrina Constitucional da inviolabilidade das 
patentes. 

Confrontando as duas situações que teve de enfrentar, no fim 
do Império e nos dias sombrios de abril de 1892, dizia: "Assim 
se reproduzia, comigo, em 1892, o que eu experimentara em 1889, 
quando a minha luta com o Império ermava a minha casa e tra- 
çava em torno da minha atitude este círculo de pavor, que regela 
os cobardes. Quem eram, então, dentre os políticos, os que se al- 
voroçavam em pleitear os direitos, desses lentes da Escola Militar, 
desses oficiais do Exército, desses generais, cuja clientela eu alistei 
na minha banca de jornalista frequentada unicamente pelos aban- 
donados da política, da fortuna e da lei? 

Adverti, senhores, agora, e com atenção, em um ponto, que 
assaz mereço. Se em 1892, como em 1889, se abria em volta da 
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minha pessoa o vasio do terror, o deserto da cobardia; se a mul- 
tidão pedinte, postulante e pretendente, que constitui o comum 
do nosso mundo político, me esquivava a casa, receios0 cada qual 
de, pelo contacto, incorrer na nota de mal visto ao poder, não é 
porque eu houvesse me distinguido no propugnar de causas pai- 
sanas, mas porque, advogado geral das causas militares, na im- 
prensa e nos tribunais, havia colocacado o direito das Classes Ar- 
madas, num terreno inacessível às raivas de vindita política e aos 
frenesis do arbítrio civil. O que me desamistou da presidência 
do Marechal Floriano Peixoto não foi o exercício do governo por 
um militar, coisa que me não incompatibilizara, com o Governo 
Provisório, onde se dera triplicamente, com o concurso na sua com- 
posição, de quatro geenrais de mar e terra. 

Foi, pelo contrário, o conflito dessa presidência, exercida, 
aliás, pelo mais eminente chefe do Exército, com a legalidade mi- 
litar, que só deve a sua restauração aos tribunais, civis, mercê da 
minha iniciativa, da minha intransigência, da minha abnegação 
na brecha, onde os direitos do Exército pelejavam contra a polí- 
tica do maior dos seus generais". 

Pouco antes da Revolta da Armada, apresenta-se o caso do 
Almirante Wandenkolk, que, com outros militares e civis, foi pre- 
so por ter tomado parte num levante mal sucedido. Wanderkoik, 
além de almirante, era senador da República e presidente do Clu- 
be Naval. Ruí impetrou para Wandenkolk um habeas-corpus, que 
foi denegado. Entretanto, conseguiu que fosse julgado pela justi- 
ça civil. 

Em 6 de setembro de 1893 estala a Revolta da Armada. Ruí, 
inteiramente estranho a rebelião, teve de exilar-se, em face da 
sua atitude de combate ao governo. Ainda no exilio, escreve - 
A lição do Extremo Oriente - onde faz a apologia do poder naval. 
"Bem sei que estamos rodeados de nações pacíficas, que não é me- 
nos pacífico o ânimo da nossa, e que a paz é a cláusula essencial 
do nosso progresso. Mas, neste seio de Abraão, não esqueçamos 
que a primeira condição de paz é a respeitabilidade, e a da res- 
peitabilidade a força. A fragilidade dos meios de resistência de 
um povo acorda, nos vizinhos mais benévolos, veleidades inopi- 
nadas, converte, contra ele, os desinteressados em ambiciosos os fra- 
cos em fortes, os mansos em agressivos". 

De volta do exílio, bate-se pela anistia que advoga ampla, 
mas que o governo concede com restrições, para os militares. De- 
balde apela para os tribunais. Como prova de gratidão, os ofi- 
ciais por cujos direitos se batera denodamente, no dia 16 de ja- 
neiro de 1899, se dirigem a sua residência, a fim dz significar-lhe 
o seu reconhecimento, ofertando um exemplar da Vida de Jesus, 
de Tissot, acompanhado de uma mensagem assinada pelos mani- 
festantes, dentre os quais se destacam, o Almirante Custódio José 
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de Melo, o General Piragibe e o Comandante Alexandrino de 
Alencar que, posteriormente, no posto de Almirante, seria em vá- 
rios governoss Ministro da Marinha, em cujo cargo morreu. 

Traduzindo os sentimentos de todos falou o Almirante Melo, 
que teceu um hino de louvores a Rui, ressaltando o destemor com 
que defendeu a causa dos oprimidos. Em resposta, Rui, assim co- 
meça: "Do topo soberbo das naus em demanda das conquistas, a 
cruz, a imagem da vocação de Cristo, o emblema deste livro, in- 
dicava aos bravos da terra e aos lobos do mar a rota da vitória. 
Hoje ela ensina ao soldado e ao marinheiro o rumo da justiça e, 
ainda, no meio dos combates, prega a caridade e o perdão entre 
os que se matam. Toda a imensidade transposta entre estes dois 
polos da civilização cristã, senhores, está resumida na eloquência 
da vossa oblação: o livro da paz e da caridade ofertado pela gló- 
ria militar, em sinal do culto pelo direito, ao último dos seus ser- 
vidores". 

A 14 de janeiro de 1897, num gesto de louvavel justiça, Pru 
dente de Moraies revogou o decreto com que o Marechal Floria- 
no Peixoto cassara a Rui as honras de general de brigada, por su- 
posta comparticipação na Revolta da Armada, honras estas que 
lhe foram concedidas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em re- 
compensa aos relevantes serviços prestados a República, de que 
foi construtor, durante o Governo Provisório. 

Em 11 de junho de 1899, no artigo intitulado "Festa Naval", 
assim falava aos moços da nobre e tradicional Marinha de Guer- 
ra: "O Mar náo perdoa aos seus ingratos. Tesoiro e abrigo das na- 
ções previdentes, é, para as desleixadas a porta escancarada aos 
supremos cataclismas". 

A respeito de Caxias e Tamandaré que, mais tarda, seriam 
os patronos do Exército e da Marinha, respectivamente, dizia da 
tribuna do Senado, em 1900, que eram as duas primeiras individua- 
lidades que honraram as armas do Brasil, em terra e mar. 

Na mesma ocasião chamava Caxias de nosso grande gene- 
ral e administrador. 

Pela imprensa, no artigo "No túmulo dos vencidos", exaltaria 
Caxias, ao comentar este episódio, bem conhecido: "Quando o 
cabido de Mariana convidava Luiz Alves de Lima e Silva, depois 
Duque de Caxias, para um "Te Deum" em ação de graças a Deus, 
pelo êxito das armas legais, o general coroado pela fortuna no 
extermínio da revolução, deu aos sacerdotes uma lição de evan 
gelho, dizendo que a ocasião era para rezar pelos mortos, não 
de exultar pelos resultados de uma luta que devia cobrir de dó 
todos os brasileiros". 

Eis, com que entusiasmo Rui se refere aos nossos grandes 
chefes. 
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Em 14 de novembro de 1904 irrompe a revolta militar contra 
Rodrigues Alves. Rui não vacila em conceder ao governo os meios 
necessários a repressão. 

Submetidos os oficiais nela implicados a um processo tumul- 
tuado e demorado, que redundava em clamorosa injustiça, Rui 
apresenta um projeto de anistia, que é concedida. Como sempre, 
se revelou o amigo desinteressado dos militares, nas horas difí- 
ceis. 

Em palavras carinhosas se expressaria relativamente For- 
ças Armadas, em 1905, no Senado: "Mas o Exército de terra e 
mar ainda é, graças a Deus, nacional. Ergamos-lhe os sentimen- 
tos, retemperando-o no metal austero dos deveres de sua vocação, 
e será um poder invencivel de uniões entre nós, uma armadura 
de aço, em cujas malhas a abalada estrutura nacional aguarda 
para melhores dias a hora do seu renovamento". 

As acusações que lhe assacaram de ser inimigo das Classes 
Armadas, culminaram na Campanha Civilista, que, se, por um 
lado, constituiu um movimento cívico de opinião, fazendo agitar 
e vibrar a alma nacional, por outro lado apresentou o aspecto ne- 
gativo de concorrer para o estabelecimento da cizânia entre civis 
e militares e para o incitamento da anarquia e indisciplina dos 
espíritos, principalmente, nos elementos menos cultos, e, por isso, 
mais suscetíveis de fáceis sugestões, conforme acontecimentos 
posteriores vieram provar, à saciedade. 

A campanha foi rude, havendo mesmo excesso de partidaris- 
mo, por parte de muitos militares. 

Não guardou Rui, porém, ressentimentos. 
Por mais de uma vez, no governo do Marechal Hermes, refu- 

tou da tribuna do Senado as assacadilhas de inimizade para com 
as Forças Armadas. Assim é que, no dia 13 de setembro de 1913, 
quando da tribuna do Senado se ocupava do caso do Amazonas, 
replicou nos seguintes termos a insinuação sobre a sua atitude, 
para com as Classes Armadas: "Leiam as Cartas de Inglaterra e 
os jornais em que tenho cansado, até hoje, de escrever; leiam os 
meus discursos; estou pronto a mostrar, com o concurso das pa- 
lavras, que de minha boca e de minha pena têm saido que nunca 
houve, neste país, amigo mais sincero e mais fiel de seus verda- 
deiros defensores". 

Em 1913, na tribuna do Senado, defende a atitude dos ofi- 
ciais da Guarnição do Ceará, que protestaram contra a Interven- 
ção Federal, naquele Estado, de que resultou a deposição do Co- 
ronel Franco Rabelo, dizendo a certa altura: "Procederam os ofi- 
ciais daquela Guarnição como os militares do tempo do Império. 
quando os quizeram converter em capitães do mato contra os es- 
cravos. Escravos por escravos, o povo escravo do Ceará atual, bran- 
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cos ou mestiços, não merece menas do que os negros das antigas 
propriedades seMsn. 

Como apesar de todas as provas em contrário, persistisse a in- 
crepação de sua inimizade para com as Forças Armadas, resolveu, 
terminada a campanha presidencial de 1919, pulverizar e confun- 
dir os acusadores, na celebre conferência que fez, no dia 24 de 
maio no "Parque Fluminense", dedicada hs Forças Annadas. Sa- 
lientando a felicidade da coincidência, assim começou: "O Brasil 
não tem, nas suas efemérides militares, ação mais comemorável 
do que a celebrada hoje, não só pelas armas brasileiras mas pela 
nação toda. Toda ela recordará, enquanto existi a nossa nacio- 
nalidade, entre os marcos indeleveis da nossa história, essa gran- 
diosa batalha campal, a maior da campanha paraguaia, em que 
o invasor do solo brasileiro, já rechassado, até o seu, perdida, no 
ano anterior, a sua esquadra, escapou de perder todo o seu exer- 
cito, e ser varrido até os baluartes de Humaitá. Batalha épica, em 
que atravessamos um dos momentos mais ditosos da nossa alian- 
ça com os nossos amigos do Prata, em que se esteve a decidir 
aquela guerra de tantos anos, em que fulguraram no zenite, do 
seu heroismo, Osório e Argolo, Mallet e Sampaio, Castro e Antc- 
nio Neto, Vitorino e Paunero, Mitre e Flores". 

E prossegue, nestes trechos luminosos: "Assim, bem haja esta 
associação acidental das circunstâncias, que nos congrega aqui 
num dia tão sagrado ao nosso amor da Pátria, para ouvirdes, na  
última reação, do seu patriotismo contra os exploradores da in- 
triga militar, um dos vossos mais sinceros amigos, o mais caiu- 
niado patrício vosso, a eterna vftima da mentira política no curso 
das duas últimas gerações". 

Continua: "Ninguem terá servido mais do que eu os legíti- 
mos interesses do Exercito e da Marinha". 

E conclui com as palavras abaixo em que define a política 
que convém e a que 6 defesa Classes Armadas: "A política de 
que falarei às Classes Armadas, 6 a de que lhes devo falar: não a 
política das facções, mas a política da nação. No sentido em que a 
política é especulação dos partidos, não tem política o Exercito e 
a Marinha. Mas não poderão deixar de a ter nessa acepçáo impes- 
soal, desinteressada e superior da política, em que ela constitui a 
ciência da organização nacional, da liberdade nacional, da indepen- 
dência nacional, da conservação nacionai. 

Uma nação que se despreocupasse das suas instituições e dos 
seus foros, da sua soberania e honra, pode ter, e de crer 8 que ti- 
vesse, bandos em armas, mas Exercito e Armada não se concebe 
que tivesse. 

A política dispersiva das forças nacionais, a que separa, de- 
sirmana e inimiza os cidaãos, essa convirá que seja defesa ao ele- 
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mento militar, pois, com ela misturado, se desnaturaria, arruina- 
ria. Mas na política de vigia pelos interesses da existência do 
país, nessa ninguém tem direitos e deveres maiores do que os des- 
sas classes, em que reside, por definição e profissão, a defesa da 
Pátria no interior e exterior". 

O seu último contacto com as Classes Armadas, data de 1921, 
quando, como convidado especial, compareceu a sessão da posse 
do Marechal Hermes, na presidencia do Clube Militar. O seu dis- 
curso foi uma página de exaltação cívica e um hino de louvor e 
glorificação das nossas Forças Armadas. Ao terminar a sua ora- 
ção, agradece ao "honrado presidente" a atitude do seu coraçãa 
magnanimo. 

O Marechal Hermes, no seu discurso se refere "ao excelso 
Rui", que classifica de "cerebração privilegiada, glória da nossa 
terra e da nossa raça". 

Ao terminar a sessão o presidente nomeia urna comissão para 
acompanhar Rui até a sua residência. 

Conta-nos Joáo Mangabeira que privou na intimidade de Rui, 
que, no dia seguinte o encontrou radiante. "Tinha tido um dos 
momentos mais felizes de sua vida, ao ser recebido, por entre acla- 
mações, no Clube Militar, sob a presidência do Marechal Her- 
mes". Encontrara, disse a João Mangabeira, a justiça que sem- 
pre lhe negaram. 

Na carta de 15 de julho de 1921 dirigida a Nilo Peçanha, a 
propósito da sucessão de Epitácio Pessoa, Rui fez a derradeira re- 
ferência as Classes Armadas e declara que só apoiaria um candi- 
dato adepto da revisão constitucional e que contasse com as sim- 
patias do elemento militar. 

Considerava o concurso delas imprescindível, no momento e 
via nesse elemento "a força única de estabilidade e de reorgani- 
zação que resta ao povo, na dissoluçáo e anarquia geral que nos 
arrasta". 

Não constituem, indubitavelmente, estas palavras uma cabal 
demonstração de estima e confiança? 

Comprova-se assim, a evidência, que, ao invés de hostil 6s 
Classes Armadas, como bastas vezes proclamaram "s exploradores 
da intriga Militar", Rui consagrou-se como o seu verdadeiro, de- 
dicado, desassombrado e desinteressado amigo, quer na defesa dos 
direitos conspurcados de militares, quer na exaltaçãa dos seus 
feitos, quer na glorificação dos seus chefes e heróis. 

Constituiram, pois, atos de justas homenagens a sua memó- 
ria, as honras de Chefe de Estado, que lhe foram prestadas por 
duas vezes: no sepultamento e na transladaçáo dos restos mortais 
para a terra natal. 



O S  P U R Â N A  

Jorge Bertolaso Stella 

1 - Os Purâna compreendem volumes que constituem uma 
biblioteca. Eles pertencem ao gênero épico. 

O têrmo purâna significa "antigo" e é usado para indicar as 
narrativas antigas, por exemplo: aquelas que se encontram no 
Mahabhârata. 

Os hindus atribuem aos purâna um passado remotíssimo, po- 
rém, na realidade, embora alguns sejam antigos, a crítica fixa-os 
lá pelo VI século a.C.. 

Os Purâna são o fruto de livro sagrado de uma ou outra seita 
divina induista e, dada uma antiga definição, devem possuir uma 
quíntupla característica, que trata da seguinte matéria: Sarga 
"criação", Pratisarga "renovação" da criação em seguida à perió- 
dica destruição do cosmo, Vimça ou "genealogia" dos deuses e dos 
rsi, Mavatarâni e os períodos dos diversos Manu progenitores do 
genêro humano, e Vamçânucarita ou "feitos das dinastias" que 
são duas, a solar (de Ayodhyâ e Mithilâ) e a lunar (Yâdava, 
Paurava e rei de Kâci, isto é, Benares. O autor legendario dos 
Purâna é Vyâsa, incarnação de Visnu. O narrador e o bardo (&ta) 
Lomaharsana, cujo mestre Vyâsa lhe ensinou. Os versos são com- 
postos no metro épico çloka, estrofes de quatro octonários, poucos 
trechos em outro metro e poucos em prosa. A língua é o sânscrito 
clássico. 

2 - Os Eurâna juntos, chamados também Mahâpurâna 
"grandes purâna", são em número de 18. Para os hindus ésse 
número é sagrado: 18 são os dias da grande batalha no Mahâbhâ- 
rata e 18 os exércitos combatentes, 18 são os cantos da Bhagavad- 
.Gftâ. 

Alguns F-urâna tem o nome de uma incarnaçáo, avatâra, dr 
Visnu: Varâha "javali", Vâmana "anão", KZirmu "tartamga", mat- 
sya "peixe". 

Damos os breves traços sobre cada um deles, seguindo espe- 
cialmente o prof. M. Vallauri: 

1 - Brâhma - ou Brahma-purâna ou Adiprana ("o pu- 
râna de Brahma" ou "o primeiro purâna"). Ocupa o primeiro lu- 
gar da série, é exposto por Vyâsa e é longo 10.000 estrofes. 
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2 - P â d m  ou Paümu-Purâna "Purâna do loto" (em que apa- 
rece Bramâ no tempo da criação). Como cada indivíduo possui 
cinco órgãos dos sentidos assim o Pâdma-purâna compreende cin- 
co khunda, capítulos. Possui a extensão de 55.000 estrofes. Entre 
os assuntos contidos no Pâdmapudâna, destaca-se a Çivagâtâ, pe- 
queno poema filos6fico-religioso. 

3 - Vaisnamm ou Visnu-purâna, tem 23.000 estrofes e com- 
Me-se de uma primeira parte (de um âdibhâga) dividido em seis 
amça, divisões. O qdibhâga é seguido por exposição doutrinaria 
sobre vários assuntos, feitos por Suta que fora interrogado por 
Çaunaca e por outros ascetas. O titulo dessas exposições é Vis- 
nudham-mattara.. O Visnu-purâna é um dos mais antigos e o 
texto mais autorizado do Visnuismo, por isso decerto é que no 
Dez?.bhâgavata se diz que é "singularmente maravilhoso". 

4 - Vâyava ou Vâyu - purâna "do deus do vento", também 
chamado Çiva-purâna, antigo e dedicado ao culto de Çiva. Este 
Purâna, no qual Vâyu expõe os deveres com relação ao Çveta kal- 
pa, possui 24.000 estrofes e a divisão do conteúdo em duas bhâga, 
partes. 

5 - Bhâgamta-purâna (Purâna dos seguidores do culto de 
Visnu, denominado Bhagavat). Foi composto por Vedavyasa. 
Consta de 18.000 estrofes e, semelhante às árvores do paraiso, tem 
doze skandha ("fertil ramo") e depois "divisões, seções". o Pu- 
râna mais celebre, pois no livro X está contida a vida de Visnu- 
-mina, que é traduzida em todas as línguas modernas da fndia. 

6 - Narada ou Naraüiya - ou ainda Brhanuaradiya-purâna 
(de Nârada um sábio divino). Funda-se sobre as narrativas do 
Brhatkdpa e se compõe de 25.000 estrofes. Este se divide em duas 
partes. A primeira que se intitula Brhadâkhyana e divide-se, por 
sua vez, em quatro pâda, versos ou partes. O segundo é intitula- 
do Moksadharma, enquanto que a segunda parte (uttaravebhâga) 
não tem subdivisões. 

7 - Mârkandeya-purâna (Mârkandeya é um asceta que no 
I11 livro do Mahâbhârata ocupa um lugar notável como narrador 
de várias lendas. C considerado o mais antigo de todos os Purâna, 
no qual as divindades que se elevam sobre todas são Brahmâ, In- 
dra e Durgâ. Conta 9.000 estrofes. No Dêvêbhâgavata, dada a sua 
importância, diz ser maravilhoso". 

8 - Agney - ou Agneya - purâna. Narrada por Agni a 
Vasistha. Contem os eventos do Zçvanakalpa. Tem 75.000 estrofes. 

9 - Bhavisya - ou Bhvisyat - purâna, o purâna do futuro, 
isto é, das profecias. Brahmâ aqui se manifesta como criador de 
todos os deuses e Mavu Svâyambhuva, aparecido para cumprir a 
(segunda) criação, interroga a Brahmâ sobre o Dharma. Brahmâ 
revela-lhe um digesto sobre o dharma, (dharmhitâ) . Vyâsa quan- 
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do efetuou a divisão dos Purâna subdividiu o tal digesto em cinco 
partes. Este Purâna refere-se aos acontecimentos do Agharakalpa. 
Consta de 14.000 estrofes. 

10 - Brahmavaivarta ou Brahmakaivarta - purâna "das 
mudanças de Brahmâ". Este purâna que tem de importância o 
estilo do Veda, que foi revelado a Nârada por Sâvarni, o qual con- 
t6m a essência do dharma, artha, kâma, moksa, que exalta o amor 
para com Hari e para com Hara e se refere a Rathantar&alp, 
foi dividido por Vyâsa em quatro partes. Contém 18.000 estrofes. 

11 - Lainga ou Linga-purânu (Purâna em honra a Çiva sim- 
bolizado no linga, o phallus). Sob o nome de linga exposto já por 
Çiva a Brahmâ como alvo de reunião dos fins da existencia, 6 
rico das histórias do Agnikalpa, êste Lingapurâna, dividido em 
duas partes e formoseado por muitas narrativas, foi exposto por 
Vyâsa em 11.000 estrofes, ele ilustra o poder de Çiva e 6 nos três 
mundos o excelentíssimo entre os purâna. 

12 - Vârâha - purâna "do Javali", um avatâra de Visnu. 
Divide-se em duas partes e ilustra o eterno poder de Visnu. Com- 
@e-se de 24.000 estrofes. Vyâsa expôs o tema do Manavrskalpa, já 
desenvolvido por Brahmâ. 

13 - Skancik-purâna (Skanda é o deus da guerra, filho de 
Çiva). Neste Purâna, Çiva está presente em todo o lugar e a obra 
toda é como a essência que Vyâsa tirou das cem mil estrofes de- 
dicadas a Çiva por Brahmâ no Purâna originário de um bilhão de 
estrofes e estende-se por sete khanda, capítulos, contendo 81 .O00 
estrofes. O Mâheçvamlçhanda, primeiro khanàa, capitulo, é 
aquele em que Skanda revela os deveres ensinados por Maheçva- 
ra, pertencendo ao Tatpurusakalka generoso de todos os sucessos. 
Este Purâna é "singularmente maravilhoso". 

14 - Vdmana-purâna "do anão", uma encarnação de Visnu. 
Narra os feitos de Visnu-Wvikrama, compõe-se de 10.000 estro- 
fes, trata do -fi&alpa, expõe o trivarga, as três castas e, se di- 
vide em duas partes. A segunda é intitulada Brhadvâmann (p- 
râna) e compõe-se de quatro samhitâ, coleç6es, de 1.000 estrofes 
cada uma. 

15 - Kaurma - ou Ktirmu-purâna "da tartaruga", outro 
avatâra de Visnu. Prende-se aos eventos do Loksmiloalpa e com- 
preende 17.000 estrofes. Divide-se em duas partes: pZlrVduibhâga 
e uttarauibhâga. A última compõe-se de quatro samhitâ: Brâhmi, 
Bhâgavati, subdividida, por sua vez, em cinco p&da, dedicadas su- 
cessivamente Bs funções de quatro castas e das castas mistas, Sau- 
fi, Vaisnuvâ, dividida em quatro partes (pâda) . 

16 - Mâtsya-purâna "do peixe", sob cuja forma Visnu salvou 
Manu do dilúvio, uma esp6cie de Noé. Refere-se aos eventos do 
Kaipa. (Kalpa, período fabuloso de um dia de BrahmB). Tem 
6.000 estrofes. 
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17 - Gâruda-prâna (Qiruda é um pássaro mítico que ser- 
ve de cavalgadura a Visnu). Recitado a Gâruda por Visnu que 
o havia pedido. Este purâna tem 19.000 estrofes e encerra as nar- 
rativas do Târkasyalcalpa, está dividido em duas partes @ri 
akhanda e uttarakhanda. 

18 - Brahmânda-purdna "do ovo de Brahama", ovo do qual 
Brahmâ saiu no ato da c r i q b .  Compreende 12.000 estrofes e 
prende-se aos acontecimentos do Ad$kalpa. Está dividido em qua- 
tro pâda, intitulados respectiva e ordinariamente Pralolia O, "Ka- 
nusanga", Upadhâta, Upasamhâra, dos quais os dois primeiro, jun- 
tos, constituem um píirbhiiga, o terceiro um maàhyamabhâga e o 
quarto um uttambhâga do Brhmânda-purâna. 

As dimensões dos Purâna somam um total de 399.000 estrofes. 
Esta cifra não coincide com o número tradicional de 400.000, 

que se encontra no Nârapurana, como igualmente em outras Pu- 
râna. O prof. Vallauri, no seu trabalho, que me serviu de guia 
neste estudo, analisa vários textos com notas valiosas, mostrando 
as suas variedades. 

3 - Instrutivo é o apanhado que os profs. Ballini e Vallauri 
apresentam dos Purâna. Tratam da criação do mundo, loto em 
que Brahmâ aparece na criação do mundo; origem dos deuses; 
exaltação de Visnu; Visnu-Krisna criador do mundo; descrição 
da vida e dos feitos de Krisna; Kapila, o fundador do sistema fi- 
losófico Sâmkhya, encarnaçb de Visnu, Q mito de Bâli e de Visnu 
V culto de Visnu como sol, cerimônias religiosas em honra a Visnu, 
a exaltação de Çri, mulher de Vinu, Q mito de Râdhâ, a amada de 
Krisna; " meio para livrar-se dos males da época presente; " mi- 
tos do sol, dos âditya, de Çiva e de Durgâ; o culto das Çakti; mi- 
tos e cultos das serpentes; mitos de Daksa e Bhâva; "nascimento 
do primeiro homem; da criação do céu, da terra e dos infernos; os 
mitos co.smológicos; as quatro épocas do mundo; o diluvio; ceri- 
mônias para nascimentos, males, etc.; os sacrifícios dos Manes; 
cerimônias, expiação; deveres das castas; os deveres da hospita- 
lidade; os deveres do rei, dos ascetas, lendas várias: Çakuntalâ, 
Purusavas e Urvaçi, Râmara e Çita, Ryaçrnga, Sagara, Anastiya, 
Naciketas etc.; lendas edificantes; história de reis e de sábios da 
antiguidade; o nascimento dos Kuridas e das Panduidas; listas das 
dinastias; numeração e descrição dos lugares santos; exposição 
dos sistemas filosóficos (Sâmkya, Yoga, Vedânta), da Bhagavad- 
-Gitâ, e dos Içvaragitâ; alusão âs seitas contrárias aos vedas; ex- 
posição do Mahâbhârata, do Harivamça, do Râmayâna; traços so- 
bre as 18 purâna; além de outros assuntos, finalmente noções de 
astronomia, astrologia, construções de casas, de política, arte da 
guerra, direito, medicina, matemática, poética e gramática. 

Os Purâna contêm um oceano de idéias. 
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ORAÇÕES E PALESTRAS 





RUY BARBOSA - DEMOLIDOR 
E CONSTRUIDOR 

Aliomar Baleeiro 

Quero comemorar convosco este Cincoentenário, entretendo- 
vos, meus jovens estudantes da Universidade Mackenzie, com o 
romance dum homem muito grande, o maior dos que já nasceram 
neste pais e que, paradoxalmente, - afirmo-o sem injustiça, - 
caracterizava-se como um formidável destruidor e um enérgico 
construtor. 

Não é o único na história do Brasil. O vosso admirável Diogo 
Feijó, descendo das alturas da Regência para atirar-se à rebelião 
de 1842, exemplifica bem outro tipo abençoado de demolidor - 
construtor. Como construtor, talvez só o excedeu o vosso consa- 
grado José Bonifácio. Rui, destrutor, começou aqui, em São Paulo, 
rios artigos de estudante de menos de 20 anos, no "Radical Paulis- 
tano". Destruiu a imagem de Pedro 11, as esperanças do 3." reinado, 
a Constituição de 1824, a monarquia. E não será temerário afir- 
mar-s: que semeou as dúvidas, as decepções e o desencanto pela 
Primeira República, que, sob sua crítica impiedosa em 30 anos, já 
vacilava nos alicerces, quando a lançou ao chão a revolução de 
1930, depois das revoltas de 1922 e 1924, todas elas revividas na 
de 1964, que teve entre seus executores vários dos que participa- 
riam daquelas três rebeliões. 

Toda sua vida se desenvolve nessa contradição sublime. Ele 
não pertenceu ao rol dos que, incendiários na juventude, se apo- 
sentam no Corpo de Bombeiros, como Bernardo Pereira de Vascon- 
celos e o Marquez do Paraná. 

O passado explica o presente e serve de advertên;ia e guia 
para os jovens, como vós, que serão os responsáveis pelo futura 
dentro em breve. 

Não julgarei. Exporei. 
Rui Barbosa nasceu em puro berço liberal, que lhe marcou o 

destino até as vésaeras da aroclamacão da República. Essa ori- 
gem ideológica e é~~iritua.1-pesaria iortementi em sua vocação 
cie constitucionalista até o fim da vida. 

"Monarquista de convicções arraigadas, era meu pai, e, jun- 
tamente, liberal irredutivel, que bebera as idéias na escola do 
constitucionalismo inglês. Não lhe parecia ainda maduro o Bra- 
sil para a República. 
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Mas nada era mais antipático ao seu austero temperamento 
e alta inteligência que os reacionários do monarquismo atrasado, 
ou os hipócritas, sicofantas e cortesãos do imperialismo palacia- 
no", - recordou Rui dois anos antes de falecer. 

E referindo-se a seu estado de espírito no meado de 1889, con- 
fessa: "Sinceramente monarquista era eu, a esse tempo. Não por 
admitir preexcelências formais desse ao outro sistema de gover- 
no, visível preconceito, apenas digno de fanáticos, ignorantes ou 
tolos (o que tudo, bem a miude não vem a ser senão nomes di- 
versos de um só estado mental); mas porque a monarquia par- 
lamentar, lealmente observada, encerra em si todas as virtudes 
preconizadas, sem o grande mal da república, o seu mal inevitável. 

"O mal grand'ísimo e irremediável das instituições republi- 
canas consiste em deixar exposto a ilimitada concorrência das am- 
biçóes menos dignas o primeiro lugar do Estado, e, desta sorte, o 
condenar a ser ocupado, em regra, pela mediocridade. 

"a verdade que também na realeza, graças ao privilégio da 
hereditariedade, a coroa vai parar, as vezes, em cabeças acanha- 
das ou taradas. Como, porém, aí, é o parlammento quem governa, 
pelos ministros de sua eleição, mais ou menos direta, - nessa 
combinação inteligente a incapacidade pessoal dos reis se acha 
neutralizada pela sua impotência constitucional. Ao passo qur 
nas repúblicas de molde presidencial, em que aqui se levava a 
mira, os reis temporários e corrilheiras, designados a capricho das 
camarilhas oligárquicas e máquinas eleitorais, escondendo mal es- 
condida a sua onipotência real no eufemismo constitucional de 
presidência, obram sem corretivo, com um poder irresponsável e, 
por consequéncia, ilimitado, imoral, absoluto". 

O dr. João Barbosa de Oliveira, pai de Rui, fora, na Bahia, 
um dos líderes do Partido Liberal em cujas fileiras militou desde 
os dias conturbados da Maioridade. Seus preconceitos anti-repu. 
canos brotavam provavelmente daquelas experiências tumul- 
tuárias e sangrentas do período regencial, que historiadores e até 
contemporâneos compararam a um ensaio de república. A Repú- 
blica Baiana de 1837 mostrara a ação temerária dos agitados, dos 
quais exemplo expressivo forneceu seu principal epígono, o famo- 
so Dr. Sabino Vieira, que, embora médico e leitor inveterado de 
pensadores políticos, como João Barbosa, oscilara do heroismo e 
da abnegação até o homicídio e a sublevação armada. Aliás, ~ o ã o  
Barbosa e vários de seus parentes foram presos, processados e ab- 
solvidos, com Teixeira de Freitas, por alegada participaçáo nessa 
efêmera república de 1837. Eleito Deputado, convivera no Rio 
com os grandes chefes do Partido Liberal, de alguns dos quais, 
como Saldanha Marinho, Nabuco, F. Otaviano, fora amigo. 

Os "Luzias", embora no governo imitassem os pecados mor- 
tais dos "Saquaremas", ou Conservadores, por isso que, as mais 
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das vezes, jazeram na oposição, foram sempre os paladinos do go- 
verno parlamentarista a inglesa, e, não raro, - pelo menos até 
a Revolução Praieira de 1848, apelavam para as armas na  insub- 
missão ao poder pessoal favorecido por viciosas eleições da época. 
E talvez náo há absurdo em comparar-se a U . D . N . - "o preço 
da liberdade é a perpétua vigilância" - de 1945 a 1965, a uma re- 
vivescência do Partido Liberal da monarquia, do mesmo modo que 
a heterogênea Arena, de hoje, evoca a fase da Conciliação e da 
Liga, nos dois decênios após a Maioridade, aquela "época sem fl- 
sionomia, sem emoções, sem crenças entusiásticas, mas que terá 
a inapreciável vantagem de romper a continuidade da cadeia de 
tradições funestas e de favorecer pela sua calma e por seu silén- 
cio o trabalho interior de reorganização administrativa e indus.. 
trial do país", - da frase de Torres-Homem. 

Quando Rui vai cursar Direito, a principio em Pernambuco 
e logo depois em S. Paulo, leva no espirito essa formação políti- 
ca dos Liberais, de que se lhe impregnara o espírito no lar pater- 
no. Era a quadra de 1860 a 1870, quando a teoria da Constitui- 
ção de 1824 fora construída, do ponto de vista dos Conservadores, 
pelas obras magistrais de Pimenta Buseno e do Visconde do U ~ U -  
guai. O parlamentarismo brasileiro, a despeito da Constituição, 
que o não previra, formara-se pouco a pouco, desde 1831 e re- 
cebera consagração no Decreto n." 523, de 20.7.1847, que criou a 
figura do Presidente do Conselho de Ministros, aliás já ensaiado 
desde 1843, a instâncias de Paula Sousa, quando Honório Herme- 
to fora encarregado de organizar novo ministério. 

Aquela década iniciada em 1860 marca o aparecimento de mo- 
nografias e debates de inspiração liberal sobre o detestado Poder 
Moderador, que, em sucessivos discursos de Zacarias, prontamen- 
te reunidos em volume com duas edições, deveria ser vinculado à 
referenda e responsabilidade dos Ministros d'Estado numa fron- 
tal contestação as teses do Marquez de S. Vicente e do Visconde 
do Uruguai. A biografia do Cons. Furtado por Tito Franco veio 
h luz em 1867, fustigando o poder pessoal ou "o imperialismo", 
que já fora vergastado pelo "Libelo do Povo", após o desastre da 
revolução praieira. O próprio Imperador promoveu a contradita 
a Tito Franco na serena "História Constitucional", que se sabe 
escrita pelo deputado conservador L. C. Me10 Matos e publicads 
em 1870. 

Nesse mesmo período, apareceu e pouco depois foi traduzida 
para o francês a pequena e completa "The English Constitution", 
de Walter Bagehot, "o mais profundo fisiologista da vida parla- 
mentar inglesa", no conceito do Rui, caracterizando o Gabinete 
vitoriano como comissão parlamentar executiva ao lado da função 
imponente e "dignificada" da rainha, símbolo nacional, enfim 
o parlamentarismo na sua perfeição da segunda metade do sécu- 
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10 depois das reformas eleitorais de 1832 e 1867. Deveria ter rápi- 
cia difusão entre os políticos moços, a julgar pelas frequentes ci- 
tações que dele fizeram Rui, Joaquim Nabuco e seus contempo- 
râneos nos dois últimos decênios da monarquia. 

O estudante Rui Barbosa, apesar da magra mesada, compra- 
va sistematicamente os livros de política e constitucionalismo, 
não só a respeito das instituições britânicas, senão também dos 
norte-americanos e franceses. As pesquisas de A. Gontijo de Car- 
valho e Luiz Viana Filho nos arquivos da Casa Rui nos dão no- 
ticia de vários autores e títulos, inclusive os de obras que o jo- 
vem ofereceu ao pai. 

Os artigos que, antes dos 20 anos, publicou no Radical 
Paulistano, além de outros trabalhos da época, revelam que Rui 
conhecia perfeitamente os pormenores do mecanismo do governo 
parlamentar. Por esse tempo, o "Jornal do Comércio" divulgava, 
em minuciosas cronicas, os incidentes entre ton'es e whigs no Par- 
lamentarismo e sua doutrina. 

Um fato histórico, que teve consequências pessoais até certo 
ponto dramáticas para o estudante Rui, ocorreu em 1868 com a 
queda do gabinete liberal de Zacarias, talvez por pressão 
de Caxias, talvez por arbítrio pessoal de Pedro 11, assunto con- 
trovertido até hoje pelos historiadores e investigadores, pois, o 
pretexto aparente foi a preterição dum Liberal em favor do Con- 
servador Sales Torres Homem, na lista tríplice para o Senado. 

Toda a crônica do segundo reinado desde a Maioridade, foi 
assinalada por crises mais ou menos semelhantes. A luz da letra 
da Carta de 1824, o Imperador não ultrapassara os limites das 
atribuições do Poder Moderador, de que era titular com pleno dis- 
crecionarismo constitucional para nomear e demitir ministros, es- 
colher o Senado na lista tríplice assim como dissolver a Câmara 
dos Deputados. Mas o famoso Sorites de Nabuco pusera a nu :: 
calcanhar de Aquiles do regime: - graças a precariedade do sis- 
tema eleitoral, sujeito às press&s dos Presidentes de Províncias t 
seus subordinados, se o Imperador designava para organizar o 
ministério a qualquer político, ainda que em minoria na Câma- 
ra, esta era dissolvida para consulta popular. Mas sempre ga- 
nhava as eleições o partido do novo Gabinete escolhido. A incre- 
paçáo de exercício do poder pessoal fundava-se nessa verdade in- 
contestável, que fraudava as boas regras do regime representati- 
vo da Constituição viva, isto é, a da imitação do sistema britâni- 
co do século XIX, depois de George I11 e, sobretudo, depois da 
morte do príncipe Alberto, o marido de Vitória. 

Em 1868, a parte consciente da Nação conhecia claramente 
as regras do jogo no regime representativo parlamentarista. Aque- 
les debates, panfletos e publicações da década, sobre o Poder Mo- 
derador, haviam criado estado de espírito incompatível com o cha- 
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mado "imperialismo" ou seja a interpretação literal da Carta de 
1824 com as prerrogativas da Coroa no exercício amplo do Poder 
Moderador. Este nán se mantinha neutro na lutra dos partidos, 
segundo o figurino de Benjamin Constant, que inspirara a Carta 
de 1824 e era ensinado nas Faculdades de Direito, mas favorecia 
ora a um ora a outro, mais frequentemente aos Conservadores, 
conforme a veneta do monarca, embora não se ihe conhecessem 
validos nem eminências pardas. O próprio Rui, mais tarde, in- 
clemente e tenaz na censura ao poder pessoal, reconheceu isso a 
Pedro 11, cuja probidade concedeu por vezes no aceso de seus ata- 
ques a dinastia e às conjuras dos criados de galão branco no Paço. 

O chamado "golpe d'Estado9' de 1868, a queda do Gabinete 
Liberal de Zacarias trouxe como cunsequência, para Rui, a agra- 
vação das dificuldades de estudante pobre, pois o Deputado João 
Barbosa perdeu o mandato com a dissolução. Os Conservadores, 
graças a compressão pela polícia e pela "derrubada", isto é, o sis- 
tema jacksoniano dos "despojos para o vencedor", impossibilita- 
riam a reeleição. O rapaz de 19 anos sentiu-se duplamente frus- 
trado em suas convicóes doutrinárias sobre o regime representa- 
tivo e na situ&ão da família paterna. 

O choque sobre os jovens Liberais foi tremendo e assinalou 
a fase de declinio da monarquia que se achava em seu fastígio 
quando ocorreu essa crise de 1868. Zacarias, partidário duro e 
combativo, nos poucos anos de vida que lhe restavam, não poupou 
o "poder pessoal". Logo depois, recusou a nomeação para o Con- 
selho do Estado, com que procurou honrá-lo Pedro 11. Aqueles 
moços com aspirações politicas lançaram em 1870 o manifesto re- 
pblicano e começaram a fundar jornais e clubes para divulga- 
cão do credo novo. Muitos deles amigos de Rui, procuraram en- 
volvb-10 nessa campanha. Mas, desprezando embora a dinastia. 
ainda acreditava na monarquia parlamentar, a "república coroa- 
da", e, além disso, a amizade do pai e dele ao Conselheiro Manoel 
Dantas ainda o retinha na seção do Partido Liberal na Bahia, 
para onde voltou depols de formado em 1871. Mas nos dois últi- 
mos anos do curso jurídico conquistou reputação de orador e es- 
critor no clima político cálido de São Paulo em assídua participa- 
ção na imprensa e na tribuna. Discursa no banquete a José Bo- 
nifácio, o Moço, vítima do golpe de 1868. Sua atividade no Radi- 
cal Paulistano e no Clube Radical nos dá nítida notícia de suas 
idéias políticas e de sua intimidade com os constitucionalistas por 
essa época (Obras Completas, - "Primeiros Trabalhos" - 1865- 
-1871, v. I, tomo I). Aí se bate por um Senado temporário e ele- 
tivo, extinçãa do Poder Moderador, eleição dos Presidentes da Pro- 
víncia, responsabilidade dos magistrados perante os Tribunais ex- 
cliisivamente, e outras teses gratas aos Liberais e que haviam si- 
do aprovadas pela Câmara após o 7 de abril de 1831, mas que não 
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vingaram pela resistência dos Senadores ao primitivo projeto do 
Ato  Adicional. E quando regressou i Bahia, a imprensa paulista 
o consagra político consumado apezar de seus 21 anos de idade. 

Abre-se na quadra de 1870-80 um periodo de atividade joma- 
lística no "Diário da Bahia", o órgão dos Liberais sob a chefia 
do Cons. Dantas. Vem a eleição para deputado à Assembléia Pro- 
vincial e a tradução de "O Papu e o Concilio" com uma introdu- 
ção de Rui mais longa do que a obra. 

Convencido de que o malogro do parlamentarismo se radi- 
cava no tosco sistema eleitoral, concentra a atenção em sua re- 
forma, mercê da eleição direta. E expressivo, quanto a essa po- 
sição, o discurso de 2-8-1874, na grande assembléia popular em fa- 
vor da eleição direta, sob a presidência do Cons. Dantas, no Tea- 
tro S. João, da Bahia. Nessa oração de análise da realidade po- 
lítica da época, a severidade para com o Imperador se mostra es- 
trema, como continuou a ser daí por diante. E Dantas não evi- 
tou ou não quis evitar que a peça oratória fosse divulgada em fo- 
lheto, o que, aliás, não o impediu de ser convocado para a presi- 
dência do Gabinete mais tarde. 

A irreverência do destrutor contra Pedro I1 toca as raias da 
injustiça no prefácio de "O Papa e o Cmdlio": ". . .um rei indi- 
ferente ao dilúvio nos seus dias ou nos de sua mais vizinha pro- 
gênie, déspota como Carlos X e Napoleão 111. e, ante a Europa, 
vaidosamente disfarçado no incógnito de chefe constitucional, de 
humor cosmopolita, homem de todos os climas, freneticamente 
viajador, insaciavelmente sôfrego de curiosidades, poliglota apai- 
xonado, especialista em todas a s  especialidades, em todas as ciên- 
cias de especulação e em todas as ciências de induçáo, em todas 
ris artes do ideal puro.. . e, por uma veia característica, escreve- 
dor de versos.. ." (ed. Rio, 1877, pág. VI). "Todas essas calami- 
dades (as do país na época) são e serão devidas a influência in- 
constitucional de uma individualidade usurpadora, empossada no 
centro da rede administrativa, como formidável aracnide no cen- 
tro da teia insidiosamente destruidora." ( i . ,  p. 1 1 )  Tudo mui- 
to diverso da "maravilhosa Inglaterra", de certo, nessa caricatu- 
i a  impiedosa, não muito distanciada do monarca retratado, cujas 
pequeninas vaidades e manias afinal não passavam de pecadi- 
lhos perdoáveis. E ninguém mais do que Rui, devorador de bio- 
grafias, diários íntimos e documentos de estadistas, sabia que os 
soberanos ingleses, inclusive a própria Victória, cometeram peca- 
dinhos incomparavelmente mais graves e que ele citou a miude 
até 1889. 

Meio século depois, Rui sustenta que, apesar disso e de muito 
mais, não era malvisto ou malquisto do Imperador. A conjectura 
aparece inteiramente verossímel, porque Pedro I1 se utilizou e dis- 
tinguiu não só repubicanos, como Lafayette Pereira, senão até 
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libelistas, que o agrediram e a seus antepassados, como Torres 
Homem, o Timandro do "Libelo do Povo", elevado a Presidente de 
Gabinete, Senador e Visconde com grandeza. Ainda que no "Diá- 
rio de Notícias", iterativamente, afirmasse, entre frases ásperas 
para com a filha e o genro, a caduquice do Imperador desde 1887, 
este concordou em que Ouro Preto insistentemente o convidasse 
para Ministro no último Gabinete da monarquia. Ou a memó- 
ria do velho rei já se apagara ou D. Isabel e o Conde @Eu, que 
segundo Rui o sequestraram e tutelavam, eram tão magnbimos 
como fora, para muitos, o pai e sogro. 

Esses artigos do "Diário de Notícias", registro cotidiano e áci- 
do do apagar das luzes do Império, revelam a profundíssima fa- 
miliaridade de Rui com o processo constitucional e a evolução das 
instituiçóes represenativas britânicas em seus pormenores, como 
p. ex. os 8 artigos relativos à incapacidade mental do Imperador, 
- objeto de requerimento parlamentar de exames médicos por 
parte do Deputado Penido, - posta em confronto com as provi- 
dências tomadas nas crises de loucura de George 111. 

O Rui de 1889 está dominado pela idéia fixa do federalismo, 
que o afasta de Ouro Preto, a quem acusa de duplicidade no as- 
sunto: "O lado, porém, mais esdrúxulo da força está detraz doa 
bastidores. As candidaturas liberais, a que o governo não tem 
forças para se opor, trazem em grande maioria na algibeira o 
compromisso federalista. O ministério o sabe; e não ousa contra- 
riá-los; porque entra nos seus planos que este federalismo, coni 
quem ele pactua por baixo da mesa, enquanto à vista do país 
fulmina excomunhões contra a federação, venha amanhã coroá- 
-lo federador (discurso de 1889, aceitando a candidatura a Depu- 
tado pela Corte, porque Ouro Preto teria recomendado ao Parti- 
do Liberal, da Bahia, a exclusão de Rui por essa Província). 

O federalismo, que já seduz a alguns na Constituinte de 1823, 
não era para Rui uma simples cópia da estrutura norte ameri- 
cana. Notório que o ponto fraco das nossas instituições repre- 
sentativas promanava da pressão dos presidentes de Províncias, 
nomeados pelos Presidentes do Conselho de Ministros, para frau- 
de das eleições, o federalismo viria a eliminar a influência opres- 
sora da Corte sobre a vontade do eelitorado local, alforriando-o 
da coação policial, da comédia dos "fósforos" e da corrução pela 
oferta de nomeações ou ameaças de demissões nas famosas "des- 
rubadas", que acompanhavam a sucessão dos partidos quando 
chamados ao governo pelo Imperador. 

Sua atuação decisiva na elaboração da Lei Saraiva de 1881, 
aliás obra do punho dele, que a defendeu porfiadamente na Câ- 
mara, explica a posterior preocupação federalista. Nos discursos 
de 17 de março de 1879 e de 21 de junho de 1880, expos porme- 
norizadamente suas idéias quanto à eleição direta e recapitulou 



17% REVISTA DO INSTITUTO HISTURICO E GEOGPUIFICO DE S. PACTO 

quanto havia sido corruta e subserviente a Câmara dos Comuns 
antes das reformas eleitorais de 1832 e de 1867, verdadeiras revo- 
luções pacificas em prol da democratização das instituições in- 
glesas. Afinal, isso, àquele tempo, não deve espantar a geração 
de hoje, se considerar os ataques sofridos pela Corte Suprema dos 
E. Unidos na luta recente pelo reapportionment, que pôs termo ao 
absurdo da desigualdade de representação no Legislativo, após o 
caso Baker "versus" Car (300 US 186, de 1962). O condado de 
Mounty, por ex., com 2.340 habitantes tinha a mesma represen- 
taçáo de outro, - Decatur Country -, que arrolava 25.326 ha- 
bitantes. ?3 um exemplo, dentre muitos, privando de representa- 
ção adequada 40.000.000 de Americanos, segundo o prof. Andrew 
Haclqer. 

A leitura dos artigos oriundos dos sete meses de Rui no "Dia- 
rio de Noticias", reunidos por ele em 1921 sob o título de "Queda 
do Império" (Obras Compl., Vol. XVI), deixa perceber o conflito 
interno de seu espírito e de sua consciência. No fundo duma e 
doutro, ainda mantinha tênues esperanças de que as instituições 
monárquicas poderiam ser salvas com proveito para as liberda- 
des se a Coroa se decidisse a aceitar o seu papel de árbitro im- 
parcial, que nada faz errado porque nada tem a fazer, além do 
desempenho da representação "imponente" da nação como sím- 
bolo vivo dela, sem ingerência na política partidária, que devia 
ficar restrita aos líderes no Parlamento. Mas sentia que estava 
cada vez mais próximo dos republicanos, cuja defesa assumiu vá. 
rias vezes, quando as autoridades lhes embaraçavam a catequese, 
cada vez mais dinâmica. "Da República, disto apenas uma li- 
nha" - escreveu a esse tempo. 

De Pedro I, fazia juízo péssimo e até certo ponto exato, pro- 
vavelmente inspirando-se no livro de Luis da Veiga, um parente 
de Evaristo da Veiga. Como bom liberal, não perdoava a Pedro 
I1 o uso abusivo das atribuições do Poder Moderador, muito em- 
bora o houvesse justificado com bons e recentes precedentes bri- 
tânicos quando o Imperador chamou os "Luzias" ao poder pela 
mão de Cansanço do Sinimbú (discurso de 17.3.1879, na Câma- 
ia). Concedia ao monarca tolerância, correção pessoal, invulne- 
rabilidade aos cortesãos que o quisessem dominar, mas increpava- 
lhe a intrusão insidiosa no jogo dos partidos. Convencera-se d? 
que, desde 1887, o cérebro de Pedro I1 entrara em bruma espessa, 
que o impedia de deliberar e pôr em ação a parte fecunda de seu 
caráter, de sorte que o poder pessoal descambara para as mãos 
do Conde d'Eu por incapacidade intelectual da Princeza Isabel, 
beata, que, a seus olhos, encorajava ou, pelo menos, tolerava as 
intimidações da célebre "guarda negra" de libertos contra os re- 
publicanos e os suspeitos ao trono. Nada de bom poderia advir do 
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terceiro reinado, havido por todos como iminente e, para muitos, 
como ameaçador. 

Por outro lado, Rui sempre timbrou em deixar expressa z 
sua indiferença pelas formas de governo. Vários trechos do que 
escreveu ou disse, ao longo do tempo, depóem a esse respeito. Que- 
ria um regime que assegurasse efetivamente todas as garantias 
e direitos individuais, inclusive e principalmente o de o povo go- 
vernar-se a si mesmo e tributar-se pelos seus verdadeiros repre- 
sentantes. Tanto valia a monarquia com um presidente da re- 
pública permanente e hereditário, quanto uma república com um 
rei que se degola de 4 em 4 anos por métodos eleitorais honestos 
e pacíficos. 

Quase 8 anos depois de procIamada a república, e depois de 
experimentar as agruras do exílio, ele declarou aos baianos, quan- 
do pugnou pela criação dum partido republicano conservador: "Se 
o Brasil tivesse obtido a liberdade inglesa, só refinados mono- 
maníacos, ou pernósticos enxovedos aspirariam a república n:, 
Brasil. Se o Brasil se atrofiasse sob a república paraguaia, só cre- 
tinos lhe não prefeririam a monarquia livren (Discurso de . . . . . . 
24.5.1897). 

E ainda mais incisivo e mordaz: "Chama-te República, e eu 
te idolatrarei, sejas República de Atenas ou a de Haití, a da Sui- 
ça, ou a de Honduras, a de Washington, ou a de Porfirio Diaz, a 
da América do Norte, ou a do Paraguai. "Em vez de uma rainha 
Victória, ou um Leopoldo I, d'ê-nos o Senhor um Francia, um 
Rosas, ou um Lopez: - isso nos basta, para que sejas meu ídolo, e 
eu te adore, contanto que de República não percas o apelido" 
(idem). 

Veio, afinal, a Republica com a sua cumplicidade e, em gran- 
de parte, por obra da demolição do regime monárquico sob os gol- 
pes diários e repetidos de seu jornalismo com ressonâncias nos 
~uartéis. Depois de sua atividade febril nas mudanças estrutu- 
rais dos prim~eiros dias, a começar pelo Dec. n." 1, que institu- 
cionalizou a Revolução e o novo regime, sua atenção foi absor- 
vida pelos problemas econômicos e financeiros herdados do go- 
verno Ouro Preto: câmbio em colapso, bancos, emissões, crédito, 
imposto de renda e de consumo, aumento de vencimentos para s 
mal paga tropa de linha etc. A obra de Alexandre Hamilton na 
fundação do Estados Unidos tenta-o e excita-o: - o que chama- 
mos, hoje, de desenvolvimento econômico. 

Sua presença, aliás escassa, na Constituinte de 1890, oferece 
apenas um grande discurso de fôlego, o de 16.11.1890, que, a par 
das preocupações com a discriminação de rendas, tem por obje- 
to convencer seus pares de que o importante era votar quanto 
antes uma Constituição, a i n k  que imperfeita, pondo termo A di- 
tadura: 



180 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

"O interesse supremo da pátria, agora, não está em conquis- 
tar, após lucubrações prolongadas e desanimadoras, uma Cons- 
tituição irrepreensível, virginalmente pura, idealmente ilibada, 
que sorria a todas as escolas, e concilie todas as divergências; nãg 
está em colher nas malhas da lógica, da eloquência e do engenh~ 
essa fênix das Constituições; mas em dar imediatamente ao pais 
uma Constituição sensata, sólida, praticável, politica nos seus pró- 
prios defeitos, evolutiva nas suas insuficiêncins naturus, humn- 
na nas suas contradições inevitáveis. "Nossa Primeira ambição 
deve consistir em entrar já na legalidade definitiva.. ." 

Quando proferiu essas palavras, lavrava no seio do Governo 
Provisório justificado temor pelos atos de arbítrio que Deodoro, 
sem experiência política nem tino administrativo, poderia desen- 
cadear. Quis impor um contrato de saneamento do Rio que poria 
em perigo o Tesouro pela garantia de juros. Em certo momento, 
pensou em fusilar vários militares irrequietos. Se os Ministros 
se demitissem, o velho e glorioso Soldado ficaria entregue a si 
mesmo, ou, pior ainda, aos aproveitadores inescrupulosos. Era 
preciso acelerar a ultimação do projeto, partindo do texto da 
Comissão dos Históricos, presidida pelo velho Saldanha Marinho 
e integrada ainda por Américo Brasiliense, Werneck, Range1 Pes- 
tana e Magalhães Castro. Em casa de Rui, os Ministros, a tarde, 
debatiam artigo por artigo, e, a noite, iam defender o t rabalh~ 
frente a Deodoro, esgotando todos os meios de persuasão para 
conquistá-lo e induzi-lo a abandonar idéias incompatíveis com o 
sistema presidencial, como, p. ex., a possibilidade de dissolução da 
Câmara baixa. fi certo que Rui não se afastou muito do ante-pro- 
jeto dos Cinco, mas não menos certo e que a ele pertenoe a maior 
participação individual na elaboração do diploma de 1891. Houve 
controvérsias a esse respeito, mas o depoimento não contestado 
de Tobias Monteiro, em 1894, quando Rui se achava en disgrace, 
no exílio, e, sobretudo as pesquisas de Homero Pires e Pedro Cal- 
mon, fortalecidas pela publicação fac-similada dos autógrafos ar- 
quivados na Biblioteca Nacional e na Casa de Rui, não deixam 
margem a qualquer contestação (Homero Pires, "Comentários a 
C .F. ", e "Obras Completas", vol. XVIII, tomo I). 

Provavelmente, os Cinco apoiaram-se sobretudo nos textos 
das Constituições norte americana e argentina. Rui procurou 
acrescentar no ante-projeto a obra pretoriana da Corte Suprema 
dos E.U. em 100 anos, incorporando a Constituição viva a letra 
veneranda de 1787. 13 observar-se, p. ex., a emenda de Rui ao a n .  
68, do anteprojeto dos Cinco, sobre recurso extraordinkrio ou, en- 
tão, a emenda aditiva de que resultou ficar expresso o princípio 
da imunidade fiscal recíproca do acórdão Mac Culloch vs. Mary- 
land, de 1819 (art. 10 da C.F. de 1891). 
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Uma prova da notoriedade da autoria principal de Rui pela 
Constituiçao de 1891 resulta de a ele se ter dirigido Silvio Romero, 
em impressionantes cartas, logo depois reunidas em volume, apon- 
tando o grave erro de se haver auotado o modelo presidencialis- 
ta norte americano, ao invés da república parlamentar, que se be- 
rieficiaria da longa, fecunda e progressiva experiência do gover- 
no de Gabinete sob a Carta de 1824. 

Esse é um dos misterios acerca do pensamento íntimo de 
Rui, quanto a matéria, durante o Governo Provisório. Parece-nos 
que diferentes motivos concorreram para isso, a começar por aque- 
la indiferença reiteradamente confessada pelas formas de gover- 
no. Depois, o desejo de fazer votar quanto antes, uma Constitui- 
ção que encerrasse a ditadura de Deodoro, antes que ele rolasse 
para o arbítrio e o desatino. Ora, Rui, atarefado com os proble- 
mas financeiros, e muito mais realista do que se supõe, sabia mui- 
to bem que, por detraz do herói da guerra do Paraguai, estava a 
juventude militar, que tivera ação decisiva na revolução de 15 de 
novembro e que se embriagara com o positivismo. Dentro do Gover- 
no Provis6ri0, ele já sentira isso na carne com a sua desinteli- 
gência com Demétrio Ribeiro. Dois membros da Comissão dos 
Cincos - Santos Werneck e Range1 Pestana - eram convictos 
discípulos de Comte. Vários outros tinham assento na Consti- 
tuinte. 

E o que era mais importante: - Rui teve, no Ministério da 
Fazenda e no Governo Provisório, o apoio de Benjamin Constant 
que, nas palavras dele, fora "a alma da República", o líder dos 
"cadetes filósofos". Qualquer veleidade parlamentarista não teria 
a mais mínima possibilidade de bom sucesso, como mostra Ivat? 
Lins (em sua exaustiva e monumental "História do Positivismo 
no Brasil", onde reproduz as palavras típicas do Cap.-Ten. Nelson 
de Vasconcelos Almeida, que seria um dos Constituintes: "Para 
termos uma República estável, feliz e próspera, é necessário que 
o governo seja ditatorial e não parlamentar.. ." (ob. cit., p. 337, 
da 2= ed.). 

E Dem6trio Ribeiro: "Só estas condiç0es permitirão um go- 
verno ditatorial e não despótico.. ." (id., pg. 339). 

Pergunta Ivan Lins, então, por que n:m se adotou pura e sim- 
p!esmente a ditadura republicana? Explica que B. Constant, se- 
guindo conselhos de Pierre Lafitte, o chefe do positivismo depois 
da morte de Comte, estava afastado de Teixeira Mendes e Mi- 
guel Lemos e, portanto, repelia o brado do Apostolado Positivis- 
ta  - "Constituiçáo sem Constituinte". 

Em longa carta de 26.3.1890 (antes, pois, de pronto o ante- 
-projeto dos Cinco), P. Lafitte escreve a B. Constant, explicando 
o exato ~entido da "ditadura republicana" de Comte, para a qual 
seriam necessárias liberdades de discussão e fiscalização por uma 
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Assembléia Financeira com poderes de recusar o orçamento. (I. 
Lins, ob. cit., p. 342). Era natural, pois, a preferência dos positi- 
vjstas pelo presidencialismo americano, de executivo forte, mais 
forte do que o Legislativo, nomeando e demitindo livremente os 
ministros de sua pura escolha. 

Rui, coom político vivido, optou pelo mal menor e que abriria 
caminho imediato a reconstitucionalização do país, - a repúbli- 
ca presidencialista controlada por um Poder Judiciário indepen- 
dente, forte e eficaz. Seria a "Constituinte Permanente" o Supre- 
mo Tribunal, a imagem da Corte Suprema dos Estados Unidos. 
Além disso, nesse ponto de fé no futuro Supremo Tribunal Fe- 
deral, suas esperanças coincidiam com as de Campos Sales, que 
já expedira decreto da criação da nova Corte, com as atribui- 
ções que lhe viesse a dar a Constituição a ser promulgada. 

Curioso 6 que o Governo Provisório - O Ministério de De* 
doro - agia como um gabinete parlamentarista em que cada 
ministro se considerava responsável e assegurava solidariedade a 
todos os outros. A ameaça da demissão coletiva pairava no ar 
como meio de deter Deodoro, até a crise final. Os males temidos 
afinal se realizaram logo que se acentuou o dissidio entre o velho 
Marechal e o Congresso. A ascensão de Floriano veio trazer novo 
alento ao grupo de militares, sonhadores da república ditatorial 
do Apostolado Positivista. E por detraz, a sombra ameaçadora do 
militarismo puro e simples. aue viria a tona após a morte de Afon- 
so Pena. 

Inevitavelmente, o revisionismo constitucional de Rui já se 
&boca naauele discurso de 1890 na Constituinte. em oue se revr- 

L ~~ ~~ -~ ~ 

la cinsciente das imperfeições do projeto. E, n o  futuro, será o por- 
ta-bandeira da revisão: 

". . . exatamente por amor da Constituição é que aconselhei 
e aconselho a revê-la". Essas palavras da "Plataforma", de 1910, 
na campanha civilista, foram acompanhadas de esquema de re- 
visão, que menciona os pontos intocáveis e abre larga margem de 
modificação, avançando logo tópicos da reforma aconselhável, 
"como convém, no terreno das nossas instituições constitucionais, 
- moderada, gradual e p~ogressivamente." 

A primeira etapa não afrontaria o presidencialismo: "Essas 
reservas afastariam especialmente das primeiras tentativas refor- 
matórias a questão entre a república parlamentar e a república 
presidencial. Não é pouco numerosa a corrente que contra esta 
j& Se pronuncia". Temia o malogro em face das exigências da 
ortodoxia republicana. "Não vou tão longe quanto elas. Não pen- 
so, como o Sr. Campos Sales, que o regime presidencial seja da 
essência do governo republicano, como o parlamentar das monar- 
quias constitucionais. Não. Na França o governo republicano se 
amolda ao regime parlamentar". 
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Faz o balanço dos inconvenientes de ambos os sistemas: "Nes- 
te confronto, as formas parlamentares levariam a melhor; por- 
que mais vale no governo a instabilidade, que a irresponsabili- 
dade." 

Mas alimenta dúvidas quanto a compatibilidade entre fede- 
ralismo e parlamentarismo. As Constituições posteriores à 18 

Grande Guerra e, aliás, o Canadá, mostrariam qeu os recios eram 
infundados. 

Coerente com sua convicção de que mais importa a Consti- 
tuição viva que a literária, Rui devotou a partir de 1891, o me- 
lhor de suas energias à defesa das boas práticas políticas. E nisso 
perseverou até a morte. 

A t a~e fa  não foi fácil Seguiu-se ao golpe dJEstado de Deodo- 
ro, que dissolveu o Congresso a conselho do Barão de Lucena, a 
quase-ditadura de Floriano. A guerra civil empolgou o país e 
excessos de toda natureza foram cometidos, inclusive fuzilamen- 
to de prisioneiros. Fez-se o advogado gratuito dos perseguidos com 
risco de vida, sacrificando todos os seus interesses e arrostand~ 
o exílio. 

Suas esperanças se concentravam no Supremo Tribunal Fe- 
deral, que estava fadado - pensou ele - a uma tarefa compa- 
rável à da Corte Suprema dos Estados Unidos sob a liderança 
de John Marshall como Chzef Justice, ao longo de 30 anos. 

Suas decepções, de começo foram amargas, porque, na  com- 
posição da nova Corte foram aproveitados vários dos Conselheiros 
idosos do antigo Supremo Tribunal de Justiça do regime ante- 
rior. Os velhos magistrados, homens sem dúvida dignos e expr- 
rimentados na carreira forense e, alguns deles em mandatos e 
cargos do Império, eram juizes áulicos, na  mais respeitável acep- 
çáo da palavra. O espírito e o tirocínio deles, sob a Carta Políti- 
ca, que os expunha à suspensão e aposentadoria a critério dos 
dois outros Poderes, não os afeiçoava a idéia de que poderiam de- 
clarar a inconstitucionalidade ou a invalidade dos atos do Chefe 
do Estado. Por outro lado, o ambiente conturbado pelos golpes 
d'Estado e pela guerra civil não era de molde a tranquilizar aque- 
les homens que, em muitos casos, ainda aplicavam as Ordenações 
Filipinas. Entraram em pânico e vários deles pediram aposenta- 
doria. 

Floriano e Prudente governaram em luta aberta com o Su- 
premo Tribunal Federal. 

Rui não esmoreceu. E: difícil ao jurista de hoje ler sem emo- 
ção os candentes discursos com que defendeu os pedidos de ha- 
beas corpus contra as vítimas de prepotência na  primeira década 
republicana. 
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Quando, afinal, consolidou-se o poder civil e, pouco a pouco, 
a paz e a tolerância se firmaram no pais, Rui prosseguiu na sua 
missão de mestre-escola da doutrina constitucional. Sempre que 
teve oportunidade, ensinou a Constituição, pregou-a, evange- 
lizou-a. 

Homero Pires, coligindo seus trabalhos avulsos sobre os vá- 
rios dispositivos da Carta Magna, organizou cinco volumes de ccl- 
mentários a Constituiçáo de 1891, o mais extenso dos livros de 
interpretação desse diploma. 

Rui foi reconhecido por seus contemporâneos como um gran- 
de e excepcional jurisconsulto. Em suas Obras Completas, em cur- 
sc de publicaçâo da Casa Rui Barbosa, há vários trabalhos jurí- 
òicos sobre os mais diversos campos do Direito. 

Mas Rui, acima de tudo, como jurista, foi o mestre de Direito 
Constitucional. Conhecia as legislações a as teorias. Mas, íntimo 
da História, não perdia de vista que uma coisa é o que está es- 
crito nas Constituiçóes, - e outra, às vezes bem diversa, a prática 
efetiva desses textos venerandos. 

Dominava a casuiçtica que vivifica as disposições rígidas. 
Exumava precedentes para os fatos mais singulares. Devassavd 
a correspondência e a vida dos estadistas, penetrando nos diários 
íntimos ou nas confidências dos homens @Estado e das testemu- 
nhas dos atos deles. 

Cincoenta anos depois de sua morte, quaisquer que sejam as 
vicissitudes em que se agita a geração atual, o estudioso hB de 
registrar que muita coisa ficou de seu esforço imenso e glorioso. 
Mudaram as Constituições escritas, mas o âmago de todas elas, 
em sua parte maior, repete o que ele inseriu naquele diploma de 
1891 e semeou na consciência do povo. Aí o demolidor foi cons- 
trutor. 

Nos 20 anos de vigência da Constituição de 1946, reinou plena 
liberdade de imprensa. Registrou-se apenas um caso breve e jus- 
tificado de intervenção federal e o único estado de sitio não demo- 
rou e não ensejou os abusos que Rui presenciou em seu tempo. 
A própria corrução eleitoral dos nossos dias já representa um pro- 
gresso, porque significa o fim da violência e da fraude do passado. 

E o próprio eclipse do Estado de Direito, - que há de ser 
efêmero como todo eclipse - ao descer um véu de sombra sobre 
o sol da liberdade, não acobertou em geral, as violências, o sangue 
e a crueldade da turbulenta ditadura de Floriano. 

Rui escreveu sob o impacto das convulsóes de seu tempo. Mas 
há algo de eterno em seu pensamento que o conserva atual em 
todas as gerações. Escreveu que todas as coisas variam sobre uma 
mesma base que não varia nunca. No terreno constitucional, a 
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proteção da suprema dignidade da pessoa humana, idéia-força que 
inspirou a iluminada vida desse brasileiro sem par. Na política, 
o primado civilista que S. Paulo apoiou com muitos riscos na  cam- 
panha presidencial que levou Hermes da Fonseca ao poder. 

Destruiu. Construiu. Não se satisfez com a obra. Voltou a de- 
molir para reconstruir. Foi a história dele e tem sido a de nosso 
país. 

Aí tendes o drama dum homem ardente, imensamente gran- 
de por inúmeros títulos. Um homem bravo que sonhava acordada, 
áe olhos abertos e enxutos para as realidades brasileiras, com as 
quais não se conformava. 

Poderia acomodar-se, transigir, aceitar os velhos achaques de 
nossas instituições e subir muito, ser eleito Presidente da Repú- 
blica e cobrir-se das galas do poder e das vaidades dos cargos. 

Preferiu a luta, o sacrifício, a faina de Penélope por fideli- 
dade a democracia, tecendo de dia, para desmanchar o tecido a 
~ioite. Sabia bem que os mitos helênicos mostram como os deuses 
puniam inexoravelmente os heróis que buscaram conquistar para 
a humanidade o fogo, as asas no domínio dos ares, ou a extermi- 
nação da Esfinge voraz, - as tragédias de Prometeu, de fcaro, de 
Édipo. Poderão compara-lo ao visionário cavaleiro andante a in- 
vestir contra moinhos numa vocaçáo heróica, que o materialismo 
pragmático já perimira. Muitos lhe exprobram de falta de espírito 
pragmático do político, que vence sempre. 

Mas, então, seria outro Rui, gordo e feliz, como um Sancho 
Pança, contente da vida. Não seria o Rui digno de vossa admi- 
ração. 

Desgraçado do povo, que não tiver esses desesperados sonha- 
dores do que parece inacessível as limitadas possibilidades du 
presente. 

Desgraçado do povo conformista e passivo, que não busca ele- 
var sua existência mesquinha aos cumes azuis em que a vida me- 
rece ser vivida com honra, grandeza e liberdade. 

Desgraçados dos homens que não combatem, a despeito das 
fadigas e derrotas, para se elevarem e aos concidadãos acima da 
condição animal, acima das criaturas de simples instintos e ás- 
peros apetites, - os de opressão e exploração de seus semelhantes. 

O Rui incontentável, o demolidor, constitui também para vós, 
o modelo do construtor do Brasil ideal, aquele que os paulistas 
dos séculos XVII e XVIII, a duras porfias, dilataram para o Oes- 
te, batendo-se contra os colonizadores ávidos, a fim de que se 
abrisse aqui uma terra livre onde possam viver homens livres. 





CAMPOS DO JORDAO 

Seu fundador " 

A. Romano Barreto 

Mlitheris da Costa Pinto 

Campos do Jordão comemora sua fundacáo no dia em que a 
povoacáo de São Mateus do Imbiri é iniciada por Matheus da 
Costa Pinto, a 29 de abril de 1874, há quase cem anos. 

i-) ~ r a b ; i l h u  anrrsrntndo na sessão de 4 de seremhro de  1971 
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Matheus da Costa Pinto é um português aclimado em Pinda- 
mcnhangaba, onde vem a ser chefe de família pelo casamento 
com Francisca Corrêa. 

Esta senhora, além do berço em que se criou e do qual rece- 
beu esmerada educação, possuia bens que, adicionando-se aos do 
esposo, permitiriam exrcução de programa pretraçado de forma- 
cão de fazendas, nas alturas da Maritiqueira, cordilheira ao pé da 
qual se situa a Princeza do Norte (Pindamonhangaba). 

E Matheus da Costa Pinto não encontraria terras melhores 
nem melhores negócios. Os negócios eram os melhores porque 
os sucessores do Brigadeiro Jordao - -  Manuel Rodrigu-s Jordão 
- queriam dispor de suas desconhecidas terras. Terras melhores 
porque iguais as adquirida-s, so'?ret?ido consideradas sob o prisma 
climático, não as encontraria IvIatheiis da Costa. Pinto naquelas 
redondezas. 

S-nhor das terras, em Campos do Jordão, com a família trans- 
lada-se para elas e se póe em febril atividade para a execucão 
dos meios adequados a sua vida organizada. 

Instala, desde logo, três fazendas e vê, durante esse trabalho, 
coiifirmadas as notic-as sobre a exczléncia do clima naquelas al- 
turas e, por isso, não tardou em propagar as maravilhas que êsses 
ares poderiam operar. Havia necessidade de que os sofredores da 
tu'cerculose, marcados de sent-nça até então inapelável de mor- 
te, soubessem que seu mal teria cura Pelo menos um ou outro 
caso já se registrava de "doente do peito" sarar. 

E Matheus da Costa Tinto, homem crente, homem bom, in!- 
cia a propaganda do clima de Campos do Jordão, dando começo 
aquilo que idealizara: - a criaçáo de um povoado, a fundação 
de uma cidade. nas terras que foram do Brigadeiro Jordão. 

Pessoas de Minas Gerais, sem fundamento jurídico fizeram- 
se defrnsores das terras paulistas que julgavam suas, terras que 
viriam a constituir os municípios de São Bento do Sapucaí e 
Campos do Jordão. Fizeram-no por certo em nome de princípios 
que julgavam merecedores de defesa, pois eram quase todos d2 
ordem política e administrativa e encontravam apoio por defen- 
derem aquilo que julgavam pertencer ao território dessa ou da- 
quela, província. 

Foi o caso de Ignácio Caetano Vieira de Carvalho que, em 
1771, requereu a Corôa e dela obteve concessão de trrras então 
"abandonadas devido ao frio intenso e ao grande número de on- 
ças existentes" (Dados Históricos" in Comemoração do 85." ani- 
versário da Fundaçào dr Campos do Jordão, em 29 de abril de 
1959), - terras por onde Gaspar Vaz, nos primórdios do século 
XVIII, abria caminho de Piildamonhangaba ao rio Sapucai, com 
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o objetivo apenas de transportar ouro extraído das minas de Ita- 
jubá, caminho mais tarde fechado (Idem - Dados Históricos). 

Ignácio Caetano, apoiado pelo capitão Ignácio Marcondes da 
Amaral, de Pindamonhangaba, e estimulado pelos primeiros mo- 
radores das margens do Sapucai, teve de enfrentar a pretensã~ 
de ~ o ã o  da Costa Manço que patrocinava os interesses mineiros. 

As disputas então travadas tomam vulto, pois envolviam ne- 
las questões que procuravam dizer respeito aos limites das pro- 
víncias de S. Paulo e Minas Gerais. 

Conta-nos o desembargador Afonso José de Carvalho (Al- 
bum Comemorativo do Centenário de São Bento do Sapucaí, 1928) 
que a ogeriza entre os confrontantes, limitada a principio a re- 
clamações cortezes, acirrou-se a partir de 1809, com abertura d? 
caminho que constituia verdadeira invasão de terras, pois p a r t i  
de Minas Gerais e tentava terminar junto às moradias paulistas. 

Levado esse fato ao conhecimento do alferes Claro Monteiro 
do Arnaral, de Pindamonhangaba, este, segundo se lê no trabalho 
referido do desembargador Afonso José de Carval , leva-o à apre- at3 ciação do capitão-mor Ignácio Marcondes do Am a1 e da Verean- 
ça pindamonhangabense, resultando de tudo o aborto da tenta- 
tiva de invasão, com o fechamento do caminho. 

As lutas prosseguiram e Ignácio Caetano representa à Ve- 
reança de Pindamonhangaba, reclamando contra a "ligeireza dos 
avançadores", os mineiros. Providências são tomadas: edilidade, 
Juiz presidente, capitão-mor, oficiais e sargento-mor sobem a ser- 
ra e descem-na até as margens do rio Sapucaí-Mirim e solenemen- 
te tomam posse dos terrenos abaixo da pedra do Embaú. Foi la- 
vrada ata, a 16 de novembro de 1813, e tomadas as assinaturas de 
Manoel Marcondes de Oliveira Amaral, José Marcondes do Ama- 
ral, Domingos Vieira do Prado, Ignácio Bicudo de Siqueira, João 
Monteiro do Amaral, José Romeiro de Oliveira (integrante da 
Guarda de Honra do Príncipe Regente), Francisco Salgado Silva, 
Ignácio Marcondes do Amaral e Pedro José Barbosa (Documen- 
tos Interessantes, p. 598 - apud "Centenário de S. Bento do Sa- B 
pucaí) . 

Prosseguem as lutas. Os mineiros se mostram inconformados 
e tentam ainda uma vez aumentar, a qualquer preço, o terriu- 
rio de sua província, tanto que, diz-nos o desembargador Afon~ 
José de Carvalho (Centenário de S. Bento do Sapucai), a 27 d 
abril de 1814, Joaquim Carlos de Toledo, mais Salvador Joaquim 
Pereira "rompem com soada, estrondos e salvas e grandes alari- 
dos as tranqueiras e tapumes" colocados pelos paulistas, põem ao 
chão a casa da guarda e expubm, com ameaças de prisão caso 
voltem, os "defensom das estradas e saidas". Ouçamos agora 
o próprio desembargador e historiador: "Até às nuvens subiu a 
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cólera da Vereança de Pindamonhangaba, à cuja frente se colo- 
cara o imperterrito capitáo-mór. Respirando ambições de desfor- 
ra, subiram os paulistas a serra, com estrépito, acompanhados 
de oitenta e seis homens d'armas; e, rompendo, por sua vez, as 
tranqueiras postas pelos de Minas, repuseram tudo no que dantes 
era, e se não prenderam o Cadete Joaquim Carlos de Toledo foi 
por este andar em patrulha pelas cercanias, na ocasião". 

Não veio logo a paz sobre essas tão ambicionadas terras, nem 
tão pouco logo cessaram as perlengas sôbre as divisas das provín- 
cias.. . mas tudo tem seu fim e os moradoreg de cá e de lá do 
território paulista, respeitando decisões superiores relativamente 
a limites, puderam viver em paz, colaborando êles afinal na pros- 
peridade das duas províncias. 

As lutas que se travaram, as vezes tão acirradas, entre habi- 
tantes de Minas Gerais e Pindamonhangaba, por causa, não pro- 
priamente de terras, mas de limites entre as províncias, foi uma 
espécie de escola em que se pileparava o homem para a fundaçãu 
de núcleos, de Vmentos de atração em torno d a  quais famílias se 
fixassem. 

Como Matheus da Costa Pinto que funda a povoação de S. 
Matheus do Imbiri, povoação que rapidamente se desabrochou em 
Campos do Jordáo, também José Pereira Alvares deixa Pindamg- 
nhangaba, cidade de seu domicílio e residência para, subindo a 
serra com sua família, fundar a cidade de São Bento do Sapucaí. 

Após a morte de Manuel Rodrigues Jordáo, seus herdeiros 
fragmentaram a terra, dando azo a que Matheus da Costa Pin- 
to, homem rico e de visão, adquirisse uma grande parte. Fundou 
Matheus da Costa Pinto o povoado de São Matheus do Imbiri que 
teve algum progresso, diz-nos João de Sá, a página 7 de seu "Cam- * pos do Jordão". 

A cidade, que não é associação de indivíduos, mas de fami- 
lias, no passado se criava principalmente por motivos religiosos 
r d  motivos militares. \ Eram famílias sedentárias que se associavam para a defesa 
contra as conquistas de povos nômades. Ou era a religião que 
as reunia. 

"Assim como o altar doméstico tinha agrupados em 
volta de si os membros duma família, assim a cidade 
era a reunião daqueles que tinham os mesmos deuses 
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protetores e que cumpriam o ato religioso no mesmo 
altar". "Uma vez qeu as famílias e as tribos convencio- 
navam unir-se e ter um mesmo culto, fundava-se logo 
a cidade para ser o santuário do culto comum" (Ci- 
dade Antiga. F. Colange). 

Nos tempos atuais as cidades se criam de várias outras ma- 
neiras, por6m, o seu desenvolvimento está condicionado, entre 
outras coisas, às ações psicológicas. Realmente, a atração reli- 
giosa fez de Aparecida do Norte uma cidade de capital impor- 
t b c i a  para a população brasileira, quase inteiramente católica. 
E ela a sede da Padroeira do Brasil. No terreno da religião é a 
capital do País. 

A preocupação da saúde, como fator psicológico, tem condi- 
cionado a criação e desenvolvimento de muitas cidades, mas, para 
que elas surjam, pela evolução natural terão inicio no pequeno 
aglomerado que se erigir por vários motivos, entre os quais a von- 
tade e orientação de alguem, afeito, pelas suas idéias, a criar ele- 
mentos de progresso para o bem do homem. 

Não é o fundador de fazenda, simplesmente%esejoso de pos- 
suir propriedade como agricultor ou pecuarista, mesmo que lute 
pela pacificação da posse contra seus turbadores, - o fundador, 
só por isso, de vila ou cidade se alguma vila ou cidade vier a sur- 
gir em terras que lhe pertenceram. Se só a propriedade de ter- 
ras em tempos afastados ou propriedade em primeira mão bas- 
tasse para justificar o título e as glórias de fundador de cidade, 
dados ao ex-proprietário dessas terras, se nela cidade se erigisse, 
então as pessoas tidas como fundadoras de nossas cidades, todas 
elas, para só falar de nós, brasileiros, estão usurpando o título e 
as honras aos senhores de todas as terras do Brasil, - os indi- 
genas, os selvicolas, os aborígenes. 

Urge que alguem sinta entre seus ideais o de fundar uma ci- 
dade, o que não é comum. E pense e queira. E por querer, afas- 
te o limite da abertura de sua bolsa e o dinheiro se gaste em coi- 
sâs que aproveitem, no presente, aos poucos, aos raros que se con- W 
gregarem e, no futuro, aos tantos que de seus bens se beneficia- 
rem. 

Pense, queira e aja. Haja pensamento, vontade, ação. 
O pensamento no caso é uma elucubração de personalida 'L' 

em cuja formação o conteúdo de fatores culturais religiosos ? 
morais se sobrepõem aos demais. De personalidade que se reali- 
za através do bem que possa proporcionar ao próximo; de perso- 
nalidade que atingiu o grau de compreensão de que a própria fe- 
licidade se torna maior a proporção que pode fazer felizes os seus 
semelhantes. 



Vontade, naquele sentido correto de escolha entre a riqueza 
de pensamentos que a inteligência possa fornecer. A escolha da- 
quela idéia que se coaduna com a personalidade em sua integri- 
dade. Ação, como resultado de um pensamento elevado de per- 
sonalidade acentuadamente temente a Deus. Ação como impulso 
desse pensamento, entre tantos escolhido, por uma vontade que se 
tem educado na experiência, na necessidade de tomar atitudes 
em tantas situações problemáticas, situações que não são evita- 
das, por fraqueza ou comodidade, mas procuradas, não por teme- 
ridade, mas por vontade de lutar, de enrijecer o caráter. 

Matheus da Costa Pinta é cidadão bem posto no terreno eco- 
nômico, acatado no meio social de Pindamonhangaba, cidade em 
que constitui família. 

Portugués de nascimento, as viagens não o intimidam, antes 
pelo contrário - estimulam. Ele não teme o desconhecido, o ines- 
perado, como k o  temeu os mares por êle transpostos. 

Por isso se localiza ao redor dos picos do Imbiri, em terras 
adquiridas por compra e venda e que foram de herdeiros do Bri- 
gadeiro Jordáo. 

Sentindo que ali está a salvação de quantos se definham tu- 
berculosos, pensa em propagar as miraculosas qualidades do cli- 
ma nessas plagas reinante, num desejo de noticiar aos condena- 
dos pela tísica que o remédio existe para curar-lhes a doença. 

Resolve dar corpo ao seu pensamento e aje desde logo. Da 
terras para os que querem construir e auxilia-os em tudo. Cons- 
trói igreja sob a invocação de N. S. da Saúde e levanta escola - 
dois marcos impereciveis de uma vontade hercúlea de quem se 
dispõe a levantar uma cidade. E a povaçáo de S. Matheus do Im- 
biri começa a transbrdar-se. Os primeiros doentes curados, de- 
pois de meses nos ares dessa bendita terra, com chegada, esta- 

I cia e saida sob a proteção de Matheus da Costa Pinto, cujas mãos 
abertas estiveram sempre prontas para o auxilio do próximo, - 
o primeiros doentes, curados, propagam as excelências do clima, 
o milagre das curas. 

As palavras desses primeiras doentes restabelecidos à saude y. &m a força prodigiosa das trombetas de Josué, pondo abaixo a; 
muralhas da ignorância do pedaço privilegiado de nossa terra que 
são as terras de Campos do Jordão. 

Não faltam médicos que, passando a wnhecer os ares de 
Campos do Jordão, não procurem adquirir seus tratos de terra 
para futuros sanatórios, como fizeram os doutores Gustavo d.: 
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Godoy, Francisco Maroondes Romeiro, Emílio Silva, Vitor Gon- 
dinho. 

Ausência de humidade e ventos, coisas comuns nas grandes 
altitudes, é básico fator de sua excelência. Não foi a toa que 
"num congresso de Climatologia realizado em Paris, em 1957, foi 
o clima de Campos do Jordão classificado o melhor" (Campos do 
Jordáo - João de Sá, p. 7). 

E Matheus da Costa Pinto não quer outra coisa senão que a 
cura nessas terras se venha buscar, pela cura em si, na poupan- 
ca de vidas. 

Não o move interesses pequenos, não o move o dinheiro. h o -  
va disso? Entre outras coisas que citaremos a seu tempo, a es- 
cola que êle instala para instrução gratuita das crianças e adu!- 
tos do povoado de S. Matheus, mantida por êle. É êle quem dá 
alimentos e material escolar as crianças. E? êle quem paga o pro- 
fessor. 

E essa escola não funcionou uns dias, uns meses, mas anos 
a fio, a partir de 1879. 

A igreja de N. S. da Saúde, é êle quem a faz*ónst~ir .  É êle 
quem dota essa igreja do necessário para nela os ofícios religio- 
sos se realizarem. E é êle quem providencia a vinda de sacerdo- 
tes para as missas e outros atos da religiáa. 

Aos doentes sem recurso é Matheus da Costa Pinto quem dá 
asilo e assistência, material e moral, sem outro intuito senão o 
de exercitar um dos mandamentos de sua religião - o amor do 
próximo. 

De fato, é êle quem auxilia o transporte desses doentes, for- 
necendo-lhes cavalos e carros. Durante a estada, é êle quem lhes 
dá morada em casas que mandou construir. 

A obra de Matheus da Costa Pinto é daquelas que se levan- 
tam para nunca mais cairem, que se alteiam para crescenem cons- 
tantemente, porque ela se alicerçou no coração e se teceu de suas 
mais peregrinas virtudes. & obra que perdura e se avulta na pro- 
jeção pelo tempo a fora. Em certo momento de sua execução, 
quando já Campos do Jordáo se tornam afamados até mesmo além 
fronteiras nacionais, pelo miraculoso de seu clima que cura a 
berculose, moléstia até entáo tida por incurável; quando é che$ 
eo o instante de Matheus da Costa Pinto receber a única paga am 
bicionada: a certeza de que tudo estava feito para a saúde se re a /  
tabelecer e a vida se prolongar de quantos disso necessitassem, sem 
dependência de situações econômicas e financeiras; quando é che- 
gado o instante em que os cientistas começam a preocupar-se com 
a descoberta dos ares de Campos do Jordão; quando o momen- 
t o  chega de o Estado e quiçá a Nação tornarem-se imperiosamen- 
te interessados em sua existência, eis que surge o vilão, aquêle que 
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veicula maledicência, sem conhecer ou fingindo desconhecer as 
fontes suspeitas que lhe enchem a mente de ataques aquele que 
grande parte de sua vida viveu-a criando esta terra, abençoada 
pelas vidas sem conta que tem poupado à Humanidade e poupará 
através dos tempos. 

São os espinhos que glorificam o homem de ação. Mas os que 
conheciam Matheus da Costa Pinto e lhe conheciam as obras, - 
não poderiam sopitar o grito de revolta em seu favor e contra as 
inventivas de um vilão. E mal os ataques se fazem as vozes dos 
moradores de Campos do Jordão opõem formal defesa, forneceri- 
do ao acusador leviano as provas provadas de toda a obra de Ma- 
theus da Costa Pinto em contrapeso às suas inventivas soezes, in- 
justas, maldosas. 

Mal a pessoa de Matheus da Costa Pinto é alvejada, leviana- 
niente, e as vozes das pessoas mais gradas de Pindamonhangaba 
hipotecam a êle sua inteira solidariedade, rebatendo a vil aeusa- 
ção. 

Mal se er?ile a difamação suspeita, a injúria rasteira e as vo- 
zes também sebrguem das ilustres e distintas pessoas de São Ben- 
to do Sapucai e de Vassouras, veementes, protestando contra a 
vilania de tal ataque. 

E que dizem os que estão em Campos do Jordão, por ocasião 
do soez ataque? Lêmo-10 na edição de 23 de março de 1884, da 
Tribuna do Norte, semanário que se publica aos domingos, em 
Pindamonhangaba: 

"Para dizer tudo em uma frase, a vida de V. S. tem sido lon- 
ga prova de grandeza d'alma e da extrema bondade de seu cora- 
ção até para com os seus mais pronunciados adversários. Quando 
se trata de favores ou benefícios V. S. não faz distinção entre o 
rico e o pobre; entre o homem livre e o escravo; entre o amigo e 
o adversário; a todos estende paternal solicitude, presando-se de . seu fino trato, amabilidades e generosidade; sendo franca, desin- 
teressada e desvelada a hospitalidade em suas três casas das fa- 

* zendas do Humaitá, Bahu e daqui, com todos os transeuntes". 
"Não tecemos panegírico a vontade, como a vontade a male- 

cência urdiu falsidades que o degradassem". 
Essas palavras fulminam a malévola intenção daquele que 

uís tisnar o benemérito fundador de Campos do Jordão. Mas, \o 
leiamos mais êste trecho, o relativo a enfermos: 

"De então para cá numerosas hão sido as vítimas das afec- 
ções pulmonares que a sua caridosa hospitalidade há acolhido, por 
vezes até no seio de sua exma. familia". Desses enfermos uns re- 
cuperaram a saúde, outros em estado desesperador infelizmente 
sucumbiram e alguns nos próprios braços de v.s.; entre os enfer- 
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mos ocorre-nos os finados dr. Avelino de Freitas, de Niterbi; o 
pardo Luiz, escravo do Sr. José Francisco Marcondes Machado; 
Antonio Pereira Souza Guimarães, português; Antonio Carlos de 
Almeida, do Maranhão; Francisco Corrêa Leite, de Pindamonhan- 
gaba; e José Gonçalves Guimarães, portugues". 

"Também é geralmente aqui sabido que o hotel deste retiro 
tem hospedado por longo tempo e muito frequentemente hóspedes 
por dias a pessoas tanto doentes como sadias, e tanto das relaçóes 
de v.s. como desconhecidas e desvalidas, com ordem de não lheS 
apresentar a conta das despesas, por correrem elas a seu cargo". 
"Este acolhimento que tenta ocultar, o que não é fácil em casa 
pública, os abaixo assinados não têm a mesma razão de calar". 

Matheus da Costa Pinto, ao lado da escola que mantém du- 
rante anos, com todas as despesas feitas por sua própria conta, 
inclusive casa e ordenado do professor, escola para as crianças e 
para os adultos; ao lado da banda musical q u p a n i z a  par? 
alegria dos moradores de S. Matheus; e ao lado da gre]a que enge 
e mantém, manda construir um vasto prédio para hotel e algu. 
mas casas de alvenaria e telhas e outras pequenas tudo para que 
os enfermos "contassem com moradia aqui a seu cómodo e nas 
condições higiênicas requeridas" - e tudo isento de outro intuita 
que não fosse o cte beneficiar os enfermos de tuberculose pulmo- 
nar, para os quais se achava a cura tão ambicionada por todos e 
sobretudo, pelo mundo médico e científico. Isso mesmo afirma o 
protesto assinado por moradores de Campos do Jordão e publica- 
do em Pindaminhangaba, na "Tribuna do Norte" de 23 de março 
de 1884: 

"V. S. (dizem êles) nunca teve Hotel; desde o começo o prédio 
achou-se entregue a outros para que por conta e interesse prbprio 
montassem essa empresa lucrativa, sendo-lhe mister por vezes su- % 
perar dificuldades para conseguir quem se prestasse a tomá-la a si. 
e até servir de fiador a compras de objetos preciosos ao estabeleci- W 
m,enton. "Os lucros, pois wuberam a tais empresários. Para pro- 
tegê-los, o prédio nunca lhes foi alugado". 

Das casas que se alugavam no estio, menos as pequenas que 
"são e sempre foram habitadas por pessoas pobres e sem pagamen '1 
to alguém" - diz o manifesto - nunca Matheus da Costa Pinto 
auferiu lucros, pois na expressão de seus signatários "Supomos in- 
dubitável que os capitais a elas aplicados "geralmente não alcan- 
czm os juros da lei". 

E quem são essas pessoas? São o dr. Diogo Mendonça Pinto, 
Joaquim Gomes Leitão, José Abelhós Fortes Bustamante, José BI- 
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nedito Marcondes Romeiro, José Benedito Marcondes Machado, An- 
tonio Públio da Granja Mendonça, Manoel Hortense Vargas, Ma- 
noel Rodrigues Barcellos, Jeremias e Ignácio Gonçalves de Olivei- 
ra -nomes todos conhecidos por quem 18 qualquer página de His- 
tória de Campos do Jordão. E quando o afirmam? março de 1884. 

Desse manifesto constam palavras de um grande médico, de 
um facultativo que se tornou imortal pela luta que moveu contra 
a tuberculose. É o dr. Clemente Ferreira. Leiãmb-10. É um trecho 
da tese com que disputou o título de doutor em medicina: 

"É sobretudo ao benemérito sr. Matheus da Costa Pinto, im- 
portante fazendeiro, que se devem os melhoramentos e progressos 
dessa expléndida localidade. Incansável e cuidadoso êle se têm em- 
penhado com afan na constituição de casas pitorescas que em gran- 
de número se oferecem agora ao agazalho e a acomodação de tan- 
tas pessoas que lá vão buscar lenetivo aos seus maIes. Cheio de en- 
tusiasmo pelos Campos o Sr. Matheus dedica a sua vida ao engran- 
decimento e renome do lugar e envida os seus esforços todos para 
que a confort-"'lidade desejável caiba ao doente, garantindo mes- 
mo de proporhnar-lhes passatempos e distrações agradáveis que 
posam amenizar a vida aos que aborrecem os recessos agrestes". 

4 * *  

Em Pindamonhangaba, "Tribuna do Norte" de 30-3-1884 e 
"Diário de São Paulo" de 29-4-1884, revoltada, a população se le- 
vanta para protestar contra a vil acusação assacada à pessoa do 
fundador de Campos do Jordão. São vozes do Sr. Manuel Marcon- 
des de Moura e Costa, vice-presidente da Província; do vigário da 
paróquia - cônego Tobias da Costa Rezende; do Barão da Pal- 
meira, do Barão de Itapeva, do Barão de Romeiro; dos médicos 
drs. Eugenio Marcondes Homem de Mello, Francisco Marcondes 
Romeiro, José Vieira Marcondes, Manuel Ribeiro Marcond'es Ma- 
chado, Gustavo de Oliveira Godoy, Marinonio de Brito; dos advo- 

I gados drs. João Marcondes Moura Romeiro, João Ribeiro Marcon- 
des Machado, José Marques de Oliveira Ivahy - promotor público 

<1 Gregório José de Oliveira Costa, Matheus Marcondes Moura Ro- 
n iro, Emílio Paulo de Godoy; e vereadores, coletores de rendas, 
f rmacêuticos, delegado de polícia, coqerciantes, fazendeiros, fun- 
ionários públicos federais, estaduais, municipais, escrivão, enfim, 
ntenas de pessoas representativas de todas as camadas sociais v - vozes que se levantam publicamente, revoltadas, para o pres- 

tígio da verdade. 
E o fez igualmente o povo de S. Bento do Sapucai, através de 

suas mais representativas pessoas, para afirmar, através de publi- 
cação na "Tribuna do Norte" de 2 de março de 1884 "que o digam 
os pobres enfermos, desvalidos, sem recursos, aos quais acolheis e 
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tratais sem outro interesse que não o de fazer bem; que o atestem 
as numerosas propriedades ai construidas com o único fim de dar 
importância ao lugar, o prova finalmente, a escola por vós longo 
tempo sustada e onde os filhos da pobreza recebem utilíssimo ensi- 
no.. ." 

A sociedade sapucaiense sintetisa toda a sua manifestação de 
revolta nestas palavras: 

"13 na própria acusação que está o mais eloquente testemu- 
r,ho das vosas altas virtudes: a ingratidão foi sempre a sombra do 
benefício, como o verdadeiro merecimento o constante alvo de per- 
seguições que, no despreso da opinião pública encontra o merecido 
castigo". 

Quem o diz? 
Os representantes dos poderes civil, municipal, policial e mais 

diretamente da população aesta cidade ("Tribuna do Norte de Pin- 
damonhangaba, em 2-3-1884" e Diário de S.  Paulo, em 30 de abril) : 

José Antonio de Freitas Guimarães - presidente da Câmara 
Municipal e delegado de polícia.. . e professoreGgente do Cor- 
reio, suplentes de delegado, secretário da Câmara, vigário, verea- 
dores em sua unanimidade, procurador dos poderes municipais, su- 
plentes do juiz municipal, juiz de paz e seus suplentes, fazendeiros, 
comerciantes. 

* * *  

Matheus da Costa Pinto adquire terras que foram do Brigadei- 
ro Jordão e, a 29 de abril de 1874, pelo que inicia em construções 
obedecendo a um plano preestabelecido, lança os fundamentos da 
povoação que se chamaria S. Matheus do Imbiri. 

Que não foi um simples agricultor ou homem de negócios com 
fazendas, a despeito de ter adquirido terras para a criação de três 
delas - Humaitá, Bahu e S. Matheus do Imbiri - está no fato de a 
facilitar por todos os meios o crescimento da povoação que funda- 
ra, dando terras para a construção de casas, auxiliando seus edifi- 
cadores. 

Matheus da Costa Pinto não foi comerciante. Nunca teve 9.- 
mazéq ou venda. Construiu prédio para hotel, instalou-o, mas nur 
ca o explorou, fazendo dele empresa lucrativa, que sua finalida 

&ar de cura de doentes afetados de tuberculose pulmonar. 

J' 
com tais gestos era a propaganda de Campos do Jordão, como lu- 

Nesse sentido são as palavras de seus contemporâneos - Úni-. 
cos que podem dizer ou falar sobre o início de S. Matheus do Im- 
biri e de seu fundador. 
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Ouçamo-los: 
". . .Nunca teve hotel; desde o começo o prédio achou-se en- 

tregue a outros para que, por conta e interesse próprio, montassem 
essa empresa lucrativa". (Trib. do Norte citada) 

E continuam esses moradores de Campos do Jordão, em 1884. 
"Os lucros pois, couberam a tais empresários. Para protegê-los o 
prédio nunca lhe foi alugado". 

Quando a população aumenta de S. Matheus do Imbiri, cuida 
logo seu fundador de criar escola. Em 1878 (Trib Norte de 23-3-84) 
instala-se a escola de primeiras letras, regida pelo professor JosP 
Francisco da Costa e, dizem os jornais da época ("Tribuna do Nor- 
te" de 23-4-1884) : 

"Com admissão gratuita de alunos, fornecendo a estes os uten- 
sílios precisos; e ao professor casa, mobilia e ordenado". 

Após três anos, retira-se êsse professor, sendo substituido por 
Fortunato de Paula Campos, o qual ficou apenas durante um ano. 
Em 1884 instala-se nova escola, a cargo do prof. José Gomes Cou- 
tiiho, sendo funciona de dia para a infância, e A noite para 
adultos, anexandese a ela aula especial para criação de uma ban- 
da de música - e isso tudo por conta de Matheus da Costa Pinto. 
'm 1884, o espírito clarividente desse fundador de cidade já rea- 
liza a educação de adultos, educação que em 1947 tem seu incre- 
mento no País, cabendo a nós, como representante do Governo do 
Estado de S. Paulo, assinar convênio com o Governo da República 
para essa educação de adultos em nosso Estado e cabendo a nós 
também, como então diretor geral do Departamento de Educação, 
a instalação das primeiras centenas de escolas por todo o territó- 
rio de S. Paulo. 

Em 1885 o prof. Antonio Porfirio da Silva é removido para S. 
Matheus do Imbiri, a pedido seu, porque, segundo seu próprio de- 
poimento, foi informado de que ali "teria as maiores facilidades 
para residência e instalação de muita escola". 

E 54 anos após sua estada, que foi de 1885 a 1887, isto é, em 
rl carta de 8 de fevereiro de 1941, dirigida a nora de Matheus da 

Clsta Pinto, diz êsse professor: C "De fato, ali estive em exercício de 1885 a 1887 tendo casa, 
la para escola e todas as possibilidades fornecidas pelo proprietá- 

io da fazenda. Além de que não foram poupadas atenções e cari- 
nhoso acolhimento desde o dia de minha chegada até a data de 
minha remoção. Devo assinalar que foi êsse u q  dos períodos mais 
felizes de minha existência - por ter conhecido e desfrutado a 
benevolência da família Costa Pinto". 

* * * 
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Não bastava instrução. Além do desenvolvimento intelectual 
necessário era o conforto para o espírito. Ao lado da escola 
la, a igreja se exige para uma povoação em crescimento. E Ma- 
theus da Costa Pinto, por sua própria conta, edifica a Capela de 
N. S. da Saúde. Quem o afirma é o dr. Diogo de Mendonça Pinto, 
primeiro signatário do manifesto de que já lemos alguns trechos, 
publicado em 1884. E afirma-o com estas palavras: "Para conforto 
dos doentes e socórros espirituais da igreja, V. S. erigiu uma capela 
com considerável dispêndio por insuficiência dos donatvios agencia- 
dos pelo 1." abaixo assinado", que foi o próprio dr. Diogo de Men- 
donça Pinto. 

Também êsse fato é registrado por Condelac Chaves de Andra- 
de, em seu "Album Almanaque - Histórico de Campos do Jordão", 
publicado em 1948, sem referência embora as importantíssimas 
manifestações pró Matheus da Casta Pinto das sociedades de Pin- 
damonhangaba, Vassouras, S. Bento do Sapucai, Campos de Jordão 
publicadas em 1884 - e nas quais elementos podem ser colhidos, 
da época, para conhecimento histórico da fundação de Campos do 
Jordão. Afirma-o Gndelac com estas palavras: V/ 

"Em 1876, Matheus Pinto iniciou a construção da Capela de 
S. Matheus que, mais tarde foi inaugurada com grande pompa 
juntamente com uma escola pública, também por êle custeadan. 

Escola. Igreja. Não seria demais um8 ligação a algum centro 
de recursos. Isso seria soss-4go fara aqueles doentes vindos de vá- 
rios e tão distantes pontos do Estado e até do País $e não acostu- 
mados a vida rural. 

E Matheus da Costa Pinto a promove, segundo vemos do mes- 
mo Album de Condelac Chaves de Andrade: 

"Como a viagem para Campos do Jordão fosse por demais pe- 
nosa, em lombo de burro e subindo pelo Itapeva ou dando a volta 
pelo Paiol velho, Matheus Pinto, associado ao Bicudinho, contra- 
tou o Eng." Saladino para abrir a atual estrada de rodagem para 
Pindamonhangaba, por Francisco Gaiola e Manuel Vieira". 

Casas. Prédio para hotel. Banda de música, campos para 
porte. Escola para crianças e adultos. Igreja. Estrada de rodag n/ ? 

Tudo isso em pouco tempo, a começar de 29 de abril de 1874. 
mais, assistência aos enfermos, propaganda do clima e até, pa 
os casos daqueles que subiam já em estado irreparável, o cemito- 
rio que Matheus da Costa Pinto constrói às suas expensas, para 
evitar às famílias enlutadas os sofrimentos de transporte de cadá- 
veres para Sto. Antonio do Pinhal ou Pindamonhangaba. Constrói 
êle tudo de que venha a necessitar a vida de uma cidade. 
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Contam-no os que tem escrito e falado sobre Campos do Jor- 
dão e lhe têm estudado as origens, com? Joaquim Corrêa Cintra, 
esse arguto jornalista que propalou pela imprensa as grandezas 
de Campos do Jordão, difundindo-lhe a história através de "A Ci- 
dade", semanário de que é diretor responsável. 

Perpetuam de modo tão atrativo a história de Campos do Jor- 
dão os poderes públicos municipais. Louvores a êsses poderes, pre- 
feito e vereadores, que não deixam passar ano sem que o 29 de abril 
de 1874 seja lembrado como data aniversária de Campos de Jordáo 
e cultuada a memória de seu fundador e daqueles que com; êle e 
após sua passagem muito fizeram para o engrandecimento dessa 
terra sobre que tantas bençáos caem e cairão por todo o sempre da- 
queles que aqui renasceram e renascerão para a vida tão ambidrr 
nada. 

E se glória é essa bastante para perpetuar um nome, para 
imortalizar um homem, glória maior foi a de Matheus da Costa 
Pinto porque fundou, não uma cidade qualquer, mas fundou Cam- 
pos do Jordáo, - terra do "ouro escarlate", no dizer de Mario de 
Sampaio Ferr m "Campos de Jordão", 3 edição, página 138, do 
"Ouro Sanguinv - o da saúde, o mais precioso de todos, que s'e 
tra.ns@rma em glóbulos vermelhos, em torrentes esfcuantes de 
sangue, em fonte rubra de vida e de amor"; mas fundou Campos 
do Jordáo de cujo povo cada um é "uma espécie de cidadão de toda 
a humanidade, habituado desde os primórdios de sua organização 
comunal a receber e ajudar a todas as criaturas provindas de toda 
parte" ("A Cidade" - Campos do Jordáo, 16 de maio de 1965). 

Glória maior é a de Matheus da Costa Pinto porque em tudo. 
agindo com o coração mais do que com tantas obras que edificou, 
essa cidade de Campos do Jordão fundou, fundou êsse magestoso 
Templo da Solidariedade. 



RUY BARBOSA 

Deputado João Borges 

Foi em 1898. Ruy havia ido à Bahia agradecer sua recondução 
ao Senado - o que se dera contra a vontade de certa área da poli- 
tica então dominante no pais. Lá não havia ido antes do pleito, 
nem pedido voto a ninguém. Mesmo assim, Cesar Zama - s m  
competidor - não lograra mais que um décimo dos seus votos. Era 
como que uma resposta de sua terra natal, na República de que 
fora um dos fundadores, as duas derrotas que o haviam alcançado, 
quando, no governo o Partido Liberal, pleiteara a volta a Assem- 
bléia Geral. v' Encontrava-se com amigos e correligionários no "Diário da 
Bahia", a velha trincheira de suas campanhas de imprensa, quan- 
do dele se acerca Afranio Peixoto, então estudante de medicina, e 
lhe pede um autógrafo. O alvoroço, compreensível em uma reunião 
política, não o impediu de atender ao jovem. Senta-se a extremi- 
dade de uma mesa e escreve: 

"Que vale um autógrafo? Que vestígios deixa no ar a 
folha levada pelo-vento? Só o que escreveu nas almas 
não morrerá, porque as pegadas do bem, que o lembram, 
passarão de geração em geração, sempre abençoadas e 
neconhecidas". 

São cinquenta anos do seu passamento e Ruy continua vivo 
e atuante, abençoado e reconhecido na presença sempre constante 
dos seus ensinamentos; no calor abrasador de suas lutas, que at6 
hoje aquece o entusiasmo dos que pregam e defendem a liberdade, 
como condição de respeito a dignidade da pessoa humana; enf'm, 
no exemplo admirável de sua vida. 

Nunca, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nunca combateu ín 

a democracia. Ele escrevia nas almas. 

v víduos, nunca adversou governos, senão na medida em que o com 
bate se ferisse no campo das idéias e dos princípios, que amparam 
ou tutelam a verdade, a liberdade, o direito, a justiça, em suma, 

A liberdade foi sempre tão cara aos seus sentimentos, que não 
vacilou em declarar certa vez que 
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"Acima da pátria ainda está a liberdade; porque a liber- 
dade é a condição de vida da pátria, é a consciência, é o 
homem, é o princípio divino do nosso existir, é o único 
bem, cujo sacrifício a pátria não nos pode reclamar, se- 
não deliberada ao suicídio, com o que o amor da pátria 
não nos permite condescender". 

Na liberdade, são incorruptiveis suas crenças, como santos são 
os ódios com que estigmatizou os seus algoues. 

Sua vida, toda ela votada e consumida no amor da pátria, 5 
uma luta incessante, na imprensa, nos comícios, na tribuna par- 
lamentar e na judiciária, pela implantação do bem, pela morali- 
zação dos costumes políticos, pelo amparo dos fracos contra os for- 
tes, pela defesa dos oprimidos contra os opressores, pela obediên- 
cia as leis votadas pelas assembléias políticas e pelo resguardo da 
liberdade e da democracia. 

O dever da verdade, que é um corolário da liberdade, era tão 
entranhado no seu ser, que náo conhecia hipótese em que a ele 
pudesse faltar. 

n a s  da Assembléia Geral, que Ruy, logo após ha- 
ver assumido dobc seu . pnmeiro . . mandato, isso em 1879, pois antes 
havia sido deputado provincial, depara-se com o problema do re- 
conhecimento de candidato ao provimento de uma vaga de depu- 
tado: a disputa travava-se entre um liberal e um conservador. A 
prudência poderia ter levado Ruy a não participar da discussão. 
Aceita, entretanto, a incumbência de relatar o caso e, no exame 
de mérito, opina pelo reconhecimento do candidato conservador, 
contra o candidato do seu partido. 0 s  correligionários não lhe 
aplaudiram o gesto. Pouco se lhe dava. 

"A possibilidade de êxito não me preocupa, quando ouço o re- 
bate de minha consciência", dizia ele mais tarde em carta a Antô- 
nio Azeredo, nos pr6dromos da campanha civilista. 

O estreante ainda não se havia feito impor ao respeito e 
consideração dos seus pares, que lhe não conheciam o talento, a 
capacidade dialética, nem a força de sua lógica, sustentados por 
um poder verbal verdadeiramente singular. 

Eis que Silveira Martins - liberal como ele - vai a tribuna 
c ímbater o Gabinete a que servira até a véspera, como Ministro 
a Fazenda. Tratava-se de parlamentar de grande experikncia, ora- 
r consumado, para quem a tribuna não tinha segredos, e a quem \ acompanhava a fama de demolidor de talentos. O Conselheiro 

Dantas - Chefe Liberal - se inquieta. A crítica de Silveira Mar- 
tins não poderia ficar sem resposta. A sua mente acode o nome de 
Ruy e a este pede que faça um dos seus milagres. Ruy vê chegado 
o seu grande momento. Responde a Silveira Martins, de forma tão 
penetrante, tão segura, tão convincente e tão brilhante, que o gran- 
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de tribuno gaúcho não pode sair da teia de argumentos com que o 
seu contendor o envolveu. Ao concluir o discurso, Ruy é saudado 
com vibrantes e calorosas palmas. Assoma, então, a tribuna, para a 
resposta, José Bonifácio, o mestre querido, da Faculdade de Direito 
de São Paulo, aquele a quem fizera a saudação em 1868, ainda como 
estudante, episódio que viria a servir de marco às comemoraçks 
do seu jubileu cívico. O deputado por São Paulo inicia sua oração, 
dizendo: 

"As palavras do nobre deputado acabam de receber o 
maior castigo nas palmas com que foram acolhidas". 

Ruy não havia tomado assento em sua bancada. Volta-se de 
inopino sobre os calcanhares e responde: 

"Palavras de Montalembert, em 1848, respondendo, na 
Câmara dos Pares, a uma interpelação de Victor Hugo". 

Era a consagração do parlamentar, profundo no conhecimen- 
to e ágil no raciocínio. Outro, que não fosse um José Bonifácio, 
não teria tido condições de prosseguir no discurso. 

Mas, o exemplo ficara. O lutador preparava pr rmas para as 
lutas que o deveriam imortalizar e através das &s.continuaria 
a escrever nas almas. 

A abolição foi tema que o apAxonou. Nem se compreendia 
que assim não fosse, tratando-se de um espírito inteiramente dc- 
minado pelo sentimento da liberdade e pelo mais alto respeito à 
dignidade da pessoa humana. Aquilo - Sr. Presidente, Srs. Depu- 
tados - que a seus olhos era um opróbrio, se lhe afigurava tam- 
bém pior que a morte. E, mais que a morte do indivíduo, a da pro- 
pria nação. O amor da pátria sempre dera o tom às suas prega- 
ções cívicas. Por isso mesmo, o seu espírito pervagava continua- 
mente, a procura da perfeição e do bem da pátria, com o que ;r 
irmanava com o de Lincoln, na convicção por este sustentada, de 
que "a escravidão deve morrer para que a nação possa viver". 

A liberdade, no entanto, não influiu em Ruy como um con- 
ceito abstrato, senão como uma realidade tangível. As solicitaçóes 
do seu espírito, sua ação renovadora trazia em si mesma a marca 
do reformista. A liberdade para ele não haveria de ser, assim, um 
princípio estático, que se esgotasse no seu simples enunciado. 
a realidade contingente e dinâmica, na multiplicidade de suas f 

superiores dos seus desígnios. 

% k  
mas, nas cambiantes dos seus diversos matizes e nas exigênci: 

Quando a destacava, como o fizera em 87, defendendo a abo- 
lição, era para acrntuar 

"que entre todos os problemas do nosso tempo, a ques- 
tão das questões é a escravidão: aquela a que todas as 
outras se subordinam, e encerra em si o começo da so- 
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lução de todas as outras; a única que interessa, ao mes- 
mo tempo, todos os principios, todas as aspirações, todas 
as necessidades, no indivíduo, na associação, no Estado". 

E continuava, mais adiante: 
"A escravidão é a força; pela força se alojou na lei; pela 
dialética se desalojará, toda vez que a mínima falha, im- 
perceptível como um ponto matemático, nos permita 
cravar-lhe, no ferro da couraça, a cunha de um argu- 
mento". 

Que admirável lição aos céticos, aos tímidos ou acomodados, 
descrentes dos sublimes desígnios dos regimes livres, onde todos 
possam ter livre acesso aos instrumentos de comunicação entre os 
homens! Entretanto, o sentido dinâmico da liberdade Ruy o carac- 
teriza com perfeição no pronunciamento de abril de 88, quando 
proclamava: 

"Cegos os que supõem na abolição a derradeira página 
de um livro enc-rrado, uma fórmula negativa, a supres- 
são de um mal vencido, o epitáfio de uma iniquiaade. 
~bo$p,ismo - dizia ele - é reforma sobre reforma; 
aboli onismo é reconstituição fundamental da pátria; 
abolicionismo 6 organização radical do futuro; aòolicio- 
nismo é renascimento nacional. Não se há de indicar por 
uma sepultura com uma inscrição tumular, mas por 
um berço com um horoscopio de luta". 

Antes da conquista da abolição, Ruy havia prlejado pela de- 
mocratização do voto, pela instituição do voto direto, até que a lei 
Saraiva, de cujo projeto era o autor, o instituiu. 

Vejamos, então, a coerência incontrastável de sua conduta, no 
curso dos anos. O homem que no Império fora arauto do voto dire- 
to - tão temido nos dias que correm - continuava o mesmo que, 
em 1919, na campanha da sucessão baiana, sustentava na confe- 
rência de Alagoinhas que 

"Em nos privando a nós da liberdade política, consisten- 
te, em resumo, na faculdade constitucional, prometida 
ao cidadão livre de eleger o seu governo, em cometendo 
esse atentado, os governos arbitrários se arvoram em sz- 
nhores do terreno, onde as constituições modernas esta- 
belecem as liberdades individuais. Destruido o sistema 
representativo - prossegue - cuja substância consiste 
na escolha do governo pelo povo, nenhuma das liberda- 
des humanas, das liberdades cristãs, das liberdades de- 
mocráticas, poderá mais existir, senão por tolerância do 
usurpador. Deixa-as ele ou ele as tira, e as suporta, ou 
as cerceia, consoante lhe apraz ou lhe convem. A justi- 
ça, a propriedade, a honra, o lar doméstico, a vida mes- 
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ma, passam a ser, desde então, dádivas da tirania, que 
as regula a seu bel-prazer, que, segundo a sua genero- 
sidade, as liberaliza, ou, conforme a sua avareza, as re- 
gateia. Exercei - exclama Ruy - a todo custo e de- 
fendei a todo transe, o vosso direito politico, o direito 
de dardes o vosso voto, o direito de constituirdes o vosso 
governo". 

Que sabor de atualidade não se contem nessas palavras ora- 
culares? Proferidas que houvessem sido hoje, nada se lhes poderia 
acrescentar, nem no fundo, nem na forma, muito menos na opor- 
tunidade. 

E era assim que Ruy escrevia nas almas. 
Mas não há liberdade - Sr. Presidente, Srs. Deputados - onda 

as camadas populares, que ocupam o patamar mais baixo da es- 
cala social, não têm aceso as fontes da instrução, do ensino, da 
educação. É Ruy quem em seu nome e em seu favor ergue a voz no 
;iarlamento. E de sua lavra um projeto de reforma do ensino, que 
o reacionarismo da época condenou a traçaria- E de 
Ruy o monumental parecer ao projeto de refo do ensino pri- 
mário, até hoje fonte inesgotável de consulta, onde se abeberam 
estudiosos e técnicos. É Ruy, dos primeiros, senão o primeiro a re- 
conhecer que a escola primária não deve limitar-se apenas a en- 
sinar a ler, escrever e contar, nem o curso médio revestir-se de um 
sentido meramente propedêutico, para garantir a conquista do tí- 
tulo de nível superior -tantas vezes mero ornamento de prestígio 
social - quanao é o primeiro a defender, entre nós, a necessidade 
do ensino tkcnico-~rofissionai, meta tão ambicionada wlos educa- 
dores dos nossos têmpos. É que Ruy via alto e via longe, e, por isso, 
cuidava de libertar o homem pela educação, procurando assim co- 
lolocá-lo ao abrigo da necessidade. 

Fosse como fosse, Ruy não entendia a liberdade pela metads, 
senão sob a forma mais ampla, tendo para configurá-la, tão so- 
mente, os limites da lei. 

Em seu nome, advogou a secularização dos cemitérios e a se- 
paração da igreja do estado. Graças a fortaleza de suas convicções 
é que poderia declarar, como o fez, na conferência de 21 de ju o 
.de 1876, no "Grande Oriente Unido do Brasil": 

"Eis o nasso símbolo, o segredo imortal de nossa forç. 
o crente emancipado na igreja, a igreja livre no estad 
o estado independente da igreja". 

Era a liberdade de culto, apanágio das sociedades livres. 

)/ 

Ruy vai mais além, tangido pelos seus anseios de liberdade. 
Prega a eleição dos presidentes de província, bate-se pela desoli- 
,garquização do Senado, com a eleição dos senadores. Desfralda a 
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bandeira da federação, em cujo nome recusa a pasta de Ministro 
de Estado. 

Quando percebeu baldados os seus esforços para ampliar a 
área das liberdades, marchou para a República e foi um dos seus 
fundadores. 

E é na República que ele nos dá a dimensão portentosa de sua 
bravura; de sua grandeza moral; da firmeza de suas convicções; 
J a  fidelidade e coerência na sustentação da verdade, do direito, 
da justiça, da liberdade, enfim, dos princípios cardeais, que servem 
de alicerce e sustentáculo aos regimes livres. 

Foi Ruy o autor da Constituição de 91, o seu exegeta mais ar- 
guto, mais lúcido, mais sábio. Foi Ruy quem construiu, no Brasil, 
a doutrina do "habeas-corpus" - medida hoje desgraçadamente de 
aplicação tão desfigurada - e a fez vitoriosa, graças a seu podei 
<e persuasão e convencimento, a que não faltou a ajuda incompa- 
rável de Pedro Lessa. 

2 na República que Ruy modela a imagem do evangelizador 
da lei. 

Foi nos &SSOS quinze meses de passagem pelo Ministério 
da Fazenda - a única vez em que foi executivo em toda a sua 
longa e agitada vida pública - que ele imprimiu o sentido nitida- 
mente progressista de sua ação, procurando fomentar as atividades 
produtoras, "num meio - como o disse Santiago Dantas, anali- 
sando sobretudo a política econômico-financeira do Governo Pro- 
visório - que há meio século, como ainda hoje, vivia à margem 
de suas possibilidades naturais, dentro dos limites de uma estrutu- 
ra, cuja manutenção dependia de se conservar o rendimento na- 
cional superconcentrado em mãos de uma minoria, cercada de 
uma população de sub-consumidores". Nenhuma política poderia, 
tão nitidamente, traduzir o propósito instintivo da redistribuição 
da riqueza, em favor das forças vivas da nascente burguesia bra- 
sileira - acrescentou aquele fulgurante analista - como a que 
ensaiou, através do seu Ministro das Finanças, o Governo Provi- 
sório". Em razão disso, Santiago Dantas, sustentando que "Ruy 
Barbosa foi, entre nós, refletida ou espontaneamente, o ideólogo 
c!e uma reforma da sociedade", arremata reconhecendo que "E e- 

\!? uy Barbosa, criador e impetuoso, esse reformador social, esse 
bolo de uma classe cheia de futuro, que, a meu ver - diz elo 
pode e deve ser considerado o estadista do progresso em nosso 

meio, onde as maiores figuras de homens públicos antes encarnam 
a prudência, a moderação, o espírito conservador". 

O sentido apostolar de sua pregação, fê-lo "aderir com fervor 
à sua fé" nos princípios que professou, sem receio da derrota. Mas, 
como todo apóstolo, teve a cruz do seu sacrifício. Não foi sem ra- 
zão que, certa feita, amigos diletos seus foram a sua casa, partici- 
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par das alegrias naturais com que se comemorava um aniversário. 
Escolheram a Pires e Albuquerque para intérprete dos seus júbilos. 
E este, ao entregar a D. Maria Augusta uma corbelha de flores, 
vira-se para Ruy, ao findar suas palavras, e lhe diz com proprie- 
dade e beleza: "para ela, as flores; para V. Exa., os espinhos, que 
é com eles que se tece a coroa dos apóstolos". 

Efetivamente, a luta de Ruy por uma sociedade mais justa, 
mais equânime, mais livre, mais feliz, custou-lhe a oposição tenaz 
dos detentores dos privilégios. Os fazendeiros e proprietários ru- 
rais, ainda então enraizados no poder, não lhe perdoavam a aboli- 
çáo, não lhe esqueciam as idéias defendidas com perseverança, so- 
bretudo as que se estratificaram na política econômico-financeira 
do Governo Provisório, e na campanha pela desenfeudação da pro- 
priedade. Essa a explicação de nunca lhe haver sido dado chegar 
ao poder, não obstante o entusiasmo, o calor, a vibração das mas- 
sas, na verdadeira "epopéia da campanha civilista", e na atuação 
singular de sua pregação, na disputa com Epitácio Pessoa, da su- 
cessão presidencial, em 1919. 

A luta foi, na vida de Ruy, o seu destino e sdglor ia .  A liber- 
dade, entretanto, foi sua bandeira e o seu fanal. 

Lembremo-nos de como se houve ele contra os abusos do po- 
der sob o advento de Floriano, e não nos esqueçamos de como rea- 
gia diante de uma injustiça, a ponto de declarar: 

"A injustiça, por ínfima que seja a criatura vitimada, 
nevolta-me, transmuda-me, incendeia-me, roubando-me 
a tranquilidade e a estima pela vida". 

Não eram palavras destituidas de sinceridade. Os fatos estão 
ai para o comprovarem. Os "habeas-corpus" que impetrou em fa- 
vor dos a quem alcançou a ira de Floriano, revelam, sem-sombra 
de dúvida, que a injustiça roubou-lhe a tranquilidade e fê-lo per- 
der a estima pela vida. Osperigos que enfrentou, as ameaças a 
que resistiu, estimularam-lhe o animo e lhe foram fruto de ins- 
piração dos mais belos arrazoadus que conhece a literatura foren- 
se, pela força da argumentação, pelo vigor dialético, pela veemên- 
cia expositiva e pela beleza da forma. Eram momentos de rara 
eloquência, a que não faltavam sequer as advertências sobre 
perigos para a própria estabilidade social, quando os excessos e ?/ 
abusos do poder não encontravam na justiça o corretivo discip' 
nadar. 13 assim que, na sustentação da medida pleiteada em fa- 
vor das vitimas da sanha ditatorial, em 1892, exclama perante os 
Ministros do Supremo Tribunal: 

"Os tiranizados carecem de um recurso: se lhes negais 
o da legalidade, condená-10s-eis ao da insurreição. Quan- 
do a decepção pública já não puder levantar as mãos 
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para os tribunais, acabará por pedir inspirações ao de- 
sespero". 

Igual advertência é a que fez no discurso de saudação aos ati- 
=dores baianos, em 1917, em que a objetividade do conteúdo cor- 
re parelha com a perfeição artística do estilo. Dizia ele então: 

"A ira dos pacientes, feita de incalculáveis acumu- 
lações de sofrimento comprimido, não tem limites e pode 
raiar pelas divisas da loucura. não abusarem da fra- 
queza dos humildes e resignados, se não querem ter des- 
sas surpresas, que desestribam os mais fortes, e dão em 
terra com os mais seguros". 

Nos domínios da liberdade, Ruy percorreu todos os caminhos. 
Até o da proscrição palmilhou. 

Em Haia, foi o defensor da igualdade dos estados. Sua partici- 
pação na conferência valeu-lhe o epíteto de "Aguia de mia"  e 
conferiu-lhe "a glória de uma consagração mundial". Em Buenos 
Aires, erigindo o verdadeiro conceito de neutralidade, permitiu a 
Clemanceau a conclusão de que não pode haver neutralidade entre 
o direito e o 

Quando o z i e s s o s  do sítio inquietavam a nação, da sua pena 
indignada brota o projeto da anistia, remédio a respeito do qual, 
já em 1876, ele se manifestava, como sendo 

"um sacrifício, mais ou menos extenso, do princípio vi- 
torioso a consolidação da paz. Há, na  esfera governativa 
- ponderava - os triunfos do poder ao serviço da for- 
ça, e os triunfos do poder ao serviço do direito. A uns e 
outros é a anistia como que um complemento e uma sa- 
graçáo". 
"A anistia, para os crimes da paixão revolucionária - 
sentenciava já na República - é a mais formosa ex- 
pressão da clemência cristã, aliada a sabedoria política". 

Em tudo, era o sentimento da liberdade que lhe encouraçava 
a "ação, a peleja, o apostolado". 

Contra a censura de imprensa, ninguém colocou em termos 
mais candentes o valor da expressão. Não fosse o jornalismo a 
profissão em que frequentemente se qualificava, ao confessar: 

"Jornalista é que eu nasci, jornalista é que eu sou, do 
jornalista não me hão de demitir enquanto houver im- 
prensa, a imprensa for livre, e este resto de liberdade nos 
indicar que a pátria respira". 
"De todas as liberdades - advertia - é a de imprensa. 
a mais newssária e a mais conspícua: sobranceia e rei- 
na entre as demais.. . Não se suprime essa liberdade, 
senão para ocultar as demais, e estabelecer, em torno 
dos governos ruins, o crepúsculo favorável à comodida- 
de dos tiranos". 
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A liberdade de imprensa é uma extensão da liberdade de pa- 
lavra. E a palavra, para Ruy, era um dos seus instrumentos de luta. 

Na campanha de 19, quando sustentava que 
"o povo brasileiro só não é capaz de grandes resoluçóes, 
quando não há quem, rosto a rosto, lhe dirija a palavra, 
quem se ponha em comércio direto com a multidão, quem 
a chame ao exame em comum das grandes idéias, quem 
lhe dê a ver como o povo colabora às claras, de m a  a 
mão, com os seus guias" 

deixava à posteridade uma das mais belas manifestações de 
sua genialidade dialética. 

"Quais os grandes povos, os povos de atividade, os povos 
de vigor, os povos de soberania?" 

Indagava ele e ele próprio respondia: 
"São os povos a quem Deus deu quem lhes fale. Um 
povo que não tem quem lhe fale - aduzia - perde o 
hábito de ouvir, com o descostume de ouvir, acaba per- 
dendo o ouvido, e, porque já não ouve, so desaveza de 
falar, para, ao cabo, perder, também, a d a .  No fim de 
contas, se reduziu a uma pesada massa incônscia e sur- 
da-muda; porque, a força de não escutar'nada, se lhe 
gastou a oitiva e a linguagem, mergulhando-se a vida 
na mudez e na afasia". 

E era Ruy, ainda na campanha de 19, quem denunciava: 
"As formas do novo regime mataram a palavra. Deixa- 
ram o mecanismo das instituições legislativas. Mas, 
acastelando o governo em um sistema cabal de irres- 
ponsabilidade, emancipando-o totalmente dos freios par- 
lamentares, reduziram a tribuna a um simulacro de lo- 
cutório, insulado no vazio". 

Eis aqui - Sr. Presidente, Srs. Deputados - o Ruy atual, 
atualíssimo e atuante, condenando vícios e abusos do presente, 
como se presente entre nós estivesse. 

"Para o grande homem de verdade - é de João Mangabeira 
a observação, precisamente a propósito de Ruy - a morte é a con- 
dição da glória, da lenda, do mito e da ressurreição. Este o pri yi / légio dos imortais, o privilégio perpétuo da presença. E, nos dia 
de humilhação ou sofrimento, para eles se volvem, angustiados 
os povos humilhados ou sofredores". v' 

A sensibilidade de Ruy, todos os pretextos eram válidos, para 
deles extrair um ensinamento útil. Era o mestre, que retirava dos 
fetos de cada dia os argumentos das suas lições imortais. E quan- 
do a liberdade era o motivo, sua alma se incendiava, abrasada nu- 
ma devoção sem limites. 
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Conta-se que modesto cidadão, desejoso de ser agradável à di- 
tadura florianista, deu de criar, em cada bairro do Rio, uma 
comissão a que se incumbiria o levantamento e a inscrição dos 
adeptos da República. Foi o bastante para que Ruy, como num 
rugir de leão, gritasse pelas colunas do "Jornal do Comércio": 

"Arrolar os cidadãos em republicanos e monarquistas é 
estabelecer o regime de coação mais tirânico a que uma 
população de homens livres jamais se submeteu. Pois 
bem - declarava ele - no dia em que, sob a pressão 
dos mandões da multidão, se abrisse um arrolamento, 
para classificar os brasileiros em monarquistas e repu- 
blicanos, eu acharia pouco para mim a designação de 
monarquista e inscrever-me-ia monarquista da gema. 
Porque - rematava - toda vez que uma opinião licita 
for convertida em crime, eu, em revolta com os inquisi- 
dores políticos, me inscreverei na opinião perseguida". 

Acaso - Sr. Presidente, Srs. Deputados - os sucessos que ja 
nos têm sido dado presenciar drsautorizam a palavra de Ruy? O 
reino dos i n q w e s  deixou, porventura, ?e fiscalizar nossos pas- 
sos e nossas te ências? Que significa, entao, a censura que, como 
mão de ferro, se abateu sobre todos os órgãos de publicidade, que 
nem os discursos em homenagem ao cinquentenário da morte do 
apóstolo podem divulgar? A melhor resposta é de Paulo Brossard: 
"O exilado da ditadura florianista continua a assustar os regimes 
de força: cinquenta anos depois de morto ele continua vivo e tão 
atual que inspira temor aqueles que, fundados na força, podem 
tudo". 

Atendo-nos aqui em apreciar alguns aspectos da atividade oní- 
moda de Ruy, em particular no que concerne a liberdade e ao res- 
peito a dignidade da pessoa humana, não seria licito esquecer uma 
de suas notáveis conferências, precisamente aquela em-que, apre- 
goando uma legislação . - - 

"a cuja sombra o capital não tenha meios para abusar do 
trabalho", 

cuida dos temas da saúde do operário, de seguro, de habitação, 
do amparo devido a operária gestante, da regulamentação do tra- ' lho, em geral, e, em particular, do trabalho do menor, enfim, de 

do um conjunto de normas e medidas capazes de 

I "moderar os grandes e escudar os pequenos, refrear os 
opulentos e abrigar os pobres, conter os fortes e garantir 
os fracos", 

como tivera ocasião de dizer na conferência de Buenos Aires. 
No fundo do seu pensamento, o núcleo, em que se aninhavam 

essas preocupações, estava intimamente identificado com o proble- 
ma das liberdades essenciais. Por isso mesmo, Ruy observava: 
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"Entre a posição do trabalhador e do escravo não há  
nada substancialm?nte comum. Mas uma relação de ana- 
logia as subordina a mesma ordem moral de idéias. Am- 
bas interessam o trabalho: a primeira, nas liberdades 
elementares do homem e do cidadão; a segunda, na in- 
dependência econômica do trabalhador". 

Na questão social - esclareoz João Mangabeira - não chegou ate 
o socialismo marxista. Mas foi até o "Código de Malines", do car- 
deal Mercier, documento mais avançado do que qualquer das duas 
grandes enciclicas - "Rerum Novarum" ou "Quadragésimo Ano". 

No desdobramento do seu pensamento, o sentido renovador 
de suas idéias se aprimora e se cristaliza. E que ele tinha plena 
consciGncia de que 

"a concepção individualista do direito tem evoluido, ra- 
pidamente, com os tremendos sucessos deste século, para 
uma transformação incomensurável nas noções jurídi- 
cas do individualismo, restringida agora por uma exten- 
são, cada vez maior, dos direitos sociais". 

Na serenidade de uma velhice nimbada pelo "dplendor dosa- 
crificio", avultam suas preocupações com o destino do Brasil, dr 
sua ordem democrática, de sua soberania. Sua palavra - como ela 
o disse - "é um eco do sentimento público". Reboa e vibra em to- 
dos os quadrantes da pátria. Na "Oração aos Moços", ela se pro- 
jeta, ungida de um sentido evangélico. Ali, Ruy nos exorta a guar- 
darmo-nos das proteções internacionais e a acautelarmo-nos das 
invasões econômicas. 

Mas, clama, ao mesmo tempo, para que não se estiolem e mur- 
chem entre nós os deveres para com a ordem democrática e adver- 
t e  que 

"nenhum dos árbitros da paz e da guerra leva em cont3 
uma nacionalidade adormecida e anemisada na  tutela 
de governos que não escolhe". 

O nacionalista pugnaz aí se revela na inteireza de sua fideli- 
àade aos princípios em que se inscrevem, como corolários da sobe- 
rania, a liberdade econômica de braços dados com a liberdade so- 
da1 e a liberdade política, tudo confluindo para um só estuário - 
o grande estuário da ordem democrática, que a ninguém é  da?^ 
temer, pois - é  Ruy quem o assevera e a vida das nações o confir- 
ma - "a democracia e a liberdade são pacificas". v 

Todos esses - Sr. Presidente, Srs. Deputados - são episódios 
de uma grande vida, daquele que soube escrever nas almas, e, por 
leso mesmo, 4 hoje envolvido pela aura da bemaventuranca dos 

"que a si mesmos se estatuaram em atos memoráveis"- 

Discurso na Câmara Federal 





GENERAL BRAZILIO TABORDA 

Antonio Carloç Cardoso 

GENERAL BRAZILIO TABORDA é um nome que sempre pro- 
nunciamos com estima, admiração e respeito; pronunciamo-10, 
agora, tambem com profunda emoção e comovida saudade. 

Esse nome, que ele soube honrar e engrandecer e que conside- 
rava como sagrada herança de seus pais, será também. o mais 
precioso legado por ele deixado à sua família. 

Ele sempre soube tomá-lo um símbolo do amor e da bondade; 
da honra e dignidade; da altaneria e patriotisw da nobreza e 
idealismo. r /  

Breves e singelas devem ser as palavras nesta evocação de ho- 
menagem, para que a expressão de nossos sentimentos seja digna 
do homenageado. 

Efetivamente, Brazilio Taborda foi simples na  grandeza de 
seus atos, na sinceridade que marcou toda a sua vida. 

No desempenho do dever, a serviço da Patria, no culto e fide- 
lidade aos seus ideais, na dedicação à sua família, sempre, sua 
forte personalidade foi assinalada pela modestia inherente ao seu 
valor, pela sinceridade de atitudes e sentimentos, pelo generoso 
desprendimento de recompensas e honrarias, e pela renuncia ao 
estrepito dos aplausos e ao aparato da glória. 

Não seria, pois, consentâneo, cultuarmos sua memoria com ex- 
pressões exuberantes. 

Neste instante de recordação, só devemos ter exprmsóes sobrias 
e recatadas de um sincero afeto, em sintonia com a bondade que o 
caracterizava e aureolava de doçura a austeridade que lhe era p ó -  
pria. Somente assim poderemos reverenciar a sua memoria. 

f 
* r *  v 

Nasceu em Curitiba, Paraná, em 20 de Maio de 1877. 
Descendente de família de poucos recursos, já aos 14 anos de 

idade, ajudava sua mãe, viúva, no sustento do lar, trabalhando 
como sapateiro e mais tarde, como tipógrafo num Jornal de Curi- 
tiba, tendo chegado a chefiar a oficina de impressão. 
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Almejando, com tenaz vontade, diplomar-se em engenharia, 
chegou a conclusão de que, em consequencia da falta de recursos 
financeiros, só poderia realizar seu sonho se ingressasse na Escola 
Militar. 

Com esse objetivo, em 1894, aos 17 anos de idade, sentou praça, 
como voluntário, no 13." Regimento de Cavalaria, em Curitiba. 

Graças às aptidões demonstradas, seu acesso foi rápido e, em 
1895, no período de um só ano, foi promovido, sucessivamente, a 
anspeçada, a cabo de esquadra, a furriel e a 2." sargento. Nesse 
mesmo ano, por portaria do Ministro da Guerra, obteve licença para 
matricular-se na Escola Militar do Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre. 

Em 1899 foi matriculado no Curso Geral da Escola Militar da 
Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. 

Em 1901, concluiu o curso das três armas (Infantaria, Cava- 
laria e Artilharia) e matriculou-se no Curso Especial. 

Em 1907, finalmente, recebeu nessa Escola, o grau de Bacha- 
rel e mMatemAt,ica e Ciências Físicas e o Diploma de Engenheiro 
Civil e ~ i l i t a r t  

Em 1908 foi promovido ao posto de 1." Tenente, na Arma de 
Artilharia. Em 1912, regressou a Porto Alegre, nomeado como Pro- 
fessor do Colégio Militar. 

Em 1913, foi transferido para o 1." Regimento de Artilharia 
Montada e, em 1917, promovido a Capitão de Artilharia de Costa. 

Em 1922 e 1923, fez o Curso de Estado Maior ministrado pela 
Missão Militar Francesa, chefiada pelo General Gamelin. Termi- 
nado o curso, foi  classificado no 1." Grupo de Artilharia Pesada, 
onde se destacou como instrutor de temas taticos, merecendo elo- 
giosas referências e, em 1923, a promoção ao posto de Major. 

Em 1927, promovido a Tenente Coronel, foi comandar o 5." 
Regimento de Artilharia Montada, em Santa Maria, no Rio Grande 
do Sul. 

Em 1931, foi promovido ao posto de Coronel, passando a ser- 
vir no Estado Maior do Exército. no Rio de Janeiro. 

Em 19'32, teve participação no hIovimerito ConstiLucionalista \ de São Paulo. nas coiidic&s aue niais adiante serão meiicionadas. - & 

Em 1934, com o retorno a legalidade, foi reincluidu no Exérci- 
I. 

\* Em 1935 foi nomeado Comandante da Escola Técnica do Exér- 
cito, hoje Instituto Militar de- Engenharia. . 

Em 1937, foi promovido a General de Brigada e nomeado Co- 
mandante da 8." Região M'ilitar, em Belém do Pará. 

Em 1939, por limite de idade, passou para a Reserva. 
Em 2 de Agosto de 1973, faleceu, contando 96 anos de idade. 
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* * *  

Em 1932, informado dos princípios que determinavam o Mo- 
vimento Constitucionalista de São Paulo, decidiu a ele aderir. Sua 
participaçáo deveria ter sido no Rio de Janeiro. 

Como a ação militar não tivesse eclodido simultâneamente na- 
quela Capital, deliberou vir a São Paulo, com outros militares e 
civis, viajando em uma pequena lancha que, bordejando o litoral, 
conseguiu atingir Santos, apesar do bloqueio daquele porto pela 
Esquadra Federal. 

Já integrado na revolução, o comando militar entregou-lhe a 
chefia das forcas em luta do Sector Sul. Sua atuação militar foi, 
então uma das mais destacadas, no comando das forças constitu- 
cionalistas daquele Sector. 

Lutou-se no Sector Sul até o Úitimo dia e, da ação do Coronel 
Taborda, como chefe militar, diz suficientemente o fato de que, 
barrado o avanço inicial das forças federais, estas, em dois mêses 
de campanha, conseguiram progredir apenas mais vinte quilôme- 
tros. 

v * *  4 
Não caberia, entretanto, nesta breve evocaçáo, relatar os epi- 

sbdios militares que caracterizaram o extraordinário esforço das 
forças constitucionalistas, na intensa luta que se travou naquele 
Setor. 

Essa narrativa consta de vários livros, escritos por valorosos 
e destacados chefes militares que, então comandavam as tropas 
constitucionalistas e, ainda, em outros livros escritos por elemen- 
tos civis, incorporados como voluntários, às várias unidades e ba- 
talhões patrióticos, que participaram dos árduos combates, com 
admirável denodo. 

Apenas poderemos mencionar, em destaque, o livro intitula- 
do "Palmo a Palmo", de autoria do Capitão Joaquim Alva Bas- 
tos, então Chefe de Estado Maior do Setor Sul, que é a narrativa 
mais completa, sob o ponto de vista militar, e que tem um pre- 
fácio do Coronel Taborda. 

Esse livro, produzido por um brilhante militar de carreira, foi, 
conforme declara o autor, "escrito para militares e para aqueles 

P 
que o momento pungente vai militarizando, como é o caso dos h-- 
bitantes de São Paulo, que por ocasião do Movimento const i td  
cionalista, davam a impressão de terem, cada qual o seu posto de 
combate". 

Assinala o autor que "a campanha constitucionaIista foi, sem 
dúvida, moderna e absolutamente integral". Apesar de seu ca- 
ráter especial - de guerra civil - foi ela rigorosamente regular". 
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Todos os ambientes de trabalho, oficiais e particulares, trans- 
formaram-se em fontes de produçh de tudo quanto poderia ser 
necessário ao esforço de guerra. 

As Escolas de Engenharia passaram a funcionar como verda- 
deiros arsenais, centralizando-se sua produção de material bélico 
e de munições, na Escola Politécnica e no Instituto de Pesquisas 
Tecnologicas, com a cooperação da grande industria. 

As fábricas de São Paulo, rapidamente transformadas, passa- 
ram a produzir, em ritmo crescente, explosivos, balas, estojos, bom- 
bas, granadas de mão e de lançamento com fusil, morteiros, bom- 
bardas, lança-chamas, máscaras contra gases, telemetros, periscó- 
pios, carros de combate, trens blindados e, mesmo metralhadoras 
estavam em vias de fabricação, no final da campanha. Até um 
canhão de artilharia de costa, de longo alcance, foi retirado do 
Forte de tIaipú e montado em um trem especialmente construído 
e enviado ao Setor Sul. 

Alí foi organizado um Sewiço de Engenharia Militar, com ba- 
talhões de sapadores, serviços de comunicações telefônicas, servi- 
ços de o r g a n q ã o  do terreno, de obras de fortificações, de abrigos 
de construção e reparação de estradas, pontes e outros trabalhos 
especiais de defesa. 

O Instituto de Engenharia de São Paulo organizou a Comissão 
Inspetora de Delegacias Técnicas - C.  I .  D . T., que enviou a cada 
uma das Prefeituras do interior do Estado, como Delegados Técni- 
cos, grupos de engenheiros, para colaborarem na organização dos 
serviços públicos dos municípios e servirem de órgãos de ligação 
com as entidades oficiais da Capital. 

Esses elementos trabalharam em cooperação com os diversos 
Serviços de Abastecimento das Tropas em Operação - S .  A. T .O. 
e com a Organização de voluntários - M . M. D .C. em todos os 
demais serviços auxiliares. 

Os Ssrviços de Saúde Militares, com abnegados Médicos, En- 
fermeiros e Enfermeiras, instalaram Hospitais de Sangue nas fren- 
tes de combate e com a cooperação das Santas Casas e Hospitais 
locais, organizaram Serviços de Socorristas, Padioleiros e de trans- 
porte de feridos em trens-hospitais, cuidando, ainda da Assistên- 
cia as populações civis. 

Assim, as esplêndidas organizações de retaguarda e as auxi- 
liares, surgidas na mob'ilização integral da Campanha Constitu- 

'wcionalista é que tornaram possível e admirável resistência. 

* r *  

Apesar do heroismo de seus deefnsores, a luta armada do Mo- 
vimenta Constitucionalista terminara. Não tendo conseguido a 
vitória pelas armas, o Povo Paulista tivera, entretanto a vitória 
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"As tropas obedeciam à severa orientação dos Estados Maio- 
res" e, estes, operavam a luz dos regulamentos militares atuais." 

"Os serviços de retaguarda, organizados com pessoal civil to- 
maram rapidamente feição militar, em virtude das diretrizes re- 
cebidas e da facilidade de adaptação de seus componentes." 

Nesses preciosos livros encontram-se páginas de extraordiná- 
ria emotividade que, em seu realismo, bem refletem, como assina- 
la o Coronel Taborda, "o que foi a mais nobre, a mais empolgan- 
te e a mais fecunda de todas as explosões de civismo que tem feito 
vibrar a alma brasileira, no seu anseio rebelde e sublime de li- 
berdade e justiça". 

Há páginas que registram ações e sucessos gloriosos e, outras 
que narram amargos revezes e sofrimentos. 

Todas elas, entretanto, bem refletem o extraordinário valor dos 
moços voluntários paulistas, que enquadrados em magníficas uni- 
dades regulares do Exército Nacional e da Força Publica de São 
Paulo, e comandadas por chefes de escol, atuaram com heróica bra- 
vura e patriótico idealismo. d 

Tais conceitos, aliás, devem ser considerados como extensi- 
vos aos demais Setores em que se desdobrou a Campanha consti- 
tucionalista, pois esta alcançou a grandiosidade de vsrdadeira epo- 
péia, que assinalou o valor, a bravura e o espírito de sacrifício do 
soldado brasileiro, que, assim, honrava as gloriosas tradições da 
nossa história militar, como que prenunciando o que seria, poucos 
depois, a reafirmação dessas qualidades pela Força Expedicioná- 
ria Brasileira, no cenário Europeu, pela sua dignificante partici- 
pação na segunda Guerra Mundial. 

"Mas a resistência indomita, desconcertante de todos os pla- 
nos de progressão das forças invasoras, tinha também uma outra 
explicação", como bem assinalou o Coronel Taborda. 

Era a quase perfeita e admirável organização da retaguarda 
em que homens de extraordinária capacidade realizaram a produ- 
ção de material bélico, munições e equipamento e asseguraram o 
abastecimento de tudo quanto poderiam necessitar as tropas em 1 
operação. 

Admirável, foi, igualmente, o extraordinário esforço e a dedi- 
cação da Mulher Paulista, na produção de roupas, agasalhos, 
mentos e material médico e o seu sublime devotamento, como 
fermeiras e confortadoras dos osldados constitucionalistas. 

Foi, então, assombroso, o que se constatou como capacidade 
de realização do povo de São Paulo, em sua mobilização total, de 
ordem material e moral, ao serviço da gloriosa campanha, nas 
fábricas, nos lares, nas escolas e nas associações de serviço social. 
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moral, e teve o seu valor cívico e o seu patriótico idealismo reco- 
nhecidos e respeitados, vindo, afinal, pouco tempo depois, a con- 
quistar o grande objetivo da campanha - a Constitucionalização 
do País. 

* * * 

Ao concluirmos esta evocação, damos, novamente a palavra ao 
Marechal Joaquim Alves Bastos, em artigo que publicou no jor- 
nal "O Globo", do Rio de Janeiro, em data de 9 do corrente mâs. 

"No final dos acontecimentos, quando o caos ameaçava a 
imensa Capital Paulista, despoliciada e ocupada por forças es- 
tranhas, o Coronel Taborda a ela acorreu com contingentes de 
confiança, para evitar males que seriam terríveis para a sua popu- 
lação e para a riqueza estadual e federal ali acumulada". 

"Exerceu naquele momento poderes ilimitados, mantendo a 
ordem publica, nao praticou violencias e tornou-se ídolo daquela 
popula@o." 

"Ao fim '? operações, exilou-se em Buenos Aires, onde por 
dois anos vivebpobre e tristemente, abraçado aos seus livros, sau- 
doso da Pátria e da família, as quais amava com sentimentalis- 
mo de um poeta, que o era." 

"Os restos mortais saudoso General Taborda devem ser, sem 
grande tardança, transportados para o Monumento dos Constitu- 
cionalistas, construido em São Paulo, para abrigar na morte os 
que bem serviram aquele ideal, a frente de um povo destemido." 

* * * 

Aqui terminamos a transcrição. 
Esse sentimento já era, também o nosso e já o havíamos co- 

municado ao Senhor Presidente da Sociedade de Veteranos de 
1932, - M.M . D .  C. no mesmo dia do falecimento do General 
Brazilio Taborda, quando ainda não tínhamos tido conhecimento 
da manifestação do Marechal Joaquim Alves Bastos. 

Somente, assim, São Paulo poderá expressar condignamente ' sua gratidão e homenagem àquela grande figura heraldica, da 
Epopéia de 1932. 

L 
(Discurso pronunciado na sessão plenária do dia 18 de agosto de 1913). 



PLÁCIDO DE CASTRO: PATRIOTA 
E HOMEM DE CULTURA 

Hernâni Donato 

Manhãnzinha na floresta acreana. i3 o 6 de agosto, 1903. 
Hiato de silencio entre dois dias programados para festas rui- 

dosas. Festas pela data nacional da Bolívia que incorporara o Acre 
pelo Tratado de Ayacucho, 1867. Xapuri dorme, lassa e confiante. 

Trinta e tres sombras saem do rio, galgam a ladeira, dividem- 
se em grupos que convergem para os tres edificios que ao redor da 
Iiitendência constituem a capital da ocupação. Cingem Xapuri num 
abraço armado. Apoderam-se das armas da guarnicáo. Com isso, 
vencem o primeiro encontro. + 

Então, o cheíe vai estrepitar palmas a porta do Intendentz. 
Don Juan de Dios exibe cara de aborrecimento e cansaço a luz da 
meia madrugada. Protesta: 
- Caramba, muchachos! Todavia es temprano para la fiesta! 
O chefe invasor grita a resposta, alto, para ser ouvida pe!o 

Intendente, por toda Xapuri, por todo o Acre: 
- Não é festa, senhor Intendente! E revolução! Estamos pro- 

clamando o Estado Independente do Acre. 

- *** - 

Quem assim gritava - na terceira tentativa de independizar 
o Acre, era José Placido de Castro, um carater modelado pela vida, 
uma cultura feita de vontade, um patriotismo de amor perfumado 
a cordite. 

Tinha doze anos, em sua terra de São Gabriel, onde nascera 
em 1873, quando lhe coube sustentar mãe e seis irmãos com os fl 
ganhos de empilhador de fardos nas prateleiras de uma loja. A 
noite é que termina a alfabetização. Das prateleiras para a banca 
de um ourives que lhe ensina o rigor da técnica com vistas aos re 
sultados perfeitos e a obstinação nos planejamentos. ~ompreend8  
que o saber compensa qualquer esforço, mesmo o de aceitar ajuda 
financeira de amigos da família para concluir o colegio. 

No dia em que cumpre dezesseis anos despede-se da mãe e in- 
gressa no Colégio Militar do Rio Grande. Atender ao chamado da 
vocação também significava e valia sacrificios. 
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Vem o ano aziago: 1893. O pampa freme sob as atropeladas de 
"maragatos" e "picapaus" - irmãos desavindos. Dias de paixões, 
signo maniqueu! Alunos da Escola Militar sugerem: - Fe- 
chem-se as salas! Suspendam-se as aulas, queremos ir para a luta, 
esmagar os maragatos em defesa de Floriano". 

Placido de Castro está contra: - "As aulas devem continuar, 
os jovens a margem do fratricidio". Perde. As salas são fechadas e 
ele, por suspeito, além de provir de região notoriamente simpatica 
aos rebelados, é rebaixado e mandado servir - desarmado - no 
Corpo de Transportes. 

R,ebelde por rebelde, rebela-se. Na primeira oportunidade salta 
a cavalo, afasta-se das linhas legais, embrenha-se na tropa mara- 
gata. Ao fim da guerra é major desse grupo, depois de ganhar no- 
toriedade e galões nas jornadas sangrentas de Rio Negro, Bagé, 
Carovi, Vacacai. 

A paz é apenas oficial. O coração do moço inquieto não se 
acalma no sul. Sobe para o Rio de Janeiro, sujeita-se à condição 
de guarda de segunda classe logo promovido a inspetor de alunos 
na Escola *ar. I3 o tempo de alargar a fronteira do saber au- 
todidata na imensidão da biblioteca. Principalmente as estantes 
pejadas de lições de geografia. E de frequentar, como ouvinte, as 
prelações da Escola Politécnica. 

Mas é um tempo curto. Atrito com um mestre de forte tem- 
peramento. Admoestado, retruca. Expulso da sala de aula, retira- 
se também do Colégio, da biblioteca, da Politécnica. 

Precisa de emprégo. Procura-o. Vai encontrá-lo em Santos, nas 
Docas. 

Enquanto aperfeiçoa-se em estudos de agrimensura, estreita 
correspondencia com antigos camaradas de armas, agora incur- 
sionando pelo universo esplendoroso da Amazonia. Chamam-no. 
Quando o século vinte apresenta-se, Placido recebe-o na floresta 
acreana, demarcando seringais. 

O mundo fita a Arnazonia com olhos de estonteada admiração. 
Anton Zischka ("A ciência quebra monopolios") resumiu essa ad- 

\ miração: " . . .os preços da borracha subiam continuamente. O Pará, 
onde se acumulava a maior parte da borracha brasileira, impor- 
tou granito de distancias superiores a 3000 kms. para calçar ãs 
suas ruas; Manaus construiu um teatro imitando a Opera de Pa- 
ris. O caucho desatinou o Pará e tornou Manaus avida de luxos. 

L Em breve, não havia à margem do Rio Negro ou do Solimões, po- 
voado que não contratasse companhias teatrais europeias.. . os 
seringueiros lavavam as mãos em champanha e refrescavam os 
lombos das mulas com cerveja importada de Hamburgo". 

Mas havia o beriberi e foi o beriberi que acometeu Placido 2 
remeteu-o a agonizar e recuperar-se e convalescer em Fortaleza, 
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nos meses em que o Acre sonhou, viveu e chorou a segunda ten- 
tativa para fazer-se independente. 

Porque o Acre receava o arrendamento. Forças economicas in- 
ternacionais haviam criado o The Bolivian Syndicate of New York 
City in North America, presidido por um filho de Theodore Roo- 
sevelt e com a inspiração e as bençãos do rei dos belgas, animado 
por suas experi4ncia.s expansionistas na Afrjca. Pleiteavam da Bo- 
livia o arrendamento do Acre, por um dilatado número de anos, 
durante os quais haveria de gerir o território à moda das feitorias, 
das chartered companies. 

E havia, alí no Peru o espelho do que elas significavam. Lia-se 
r,a Amazonia brasileira o relatório que o Ministro da Justiça do 
Peru enviara ao Senado de seu pais a propósito do modo de fazer 
trabalhar o nativo da Amazonia peruviana: "homens, mulheres e 
crianças eram enviados a floresta em busca do latex. Fixava-se um 
i~inimo e quem não o trouxesse era fustigado com chicote para es- 
bímulo dos demais ou amarrado a um tronco e às vezes assim fi- 
cavam até morrer de fome". . . ". . .os que sobreviviam a tudo isso 
sucumbiam no transporte da borracha, pois de 4 e- meses a co- A4 lheita era levada ao litoral e cada indio recebia u a carga de 50 
kgs além das provisões se quisesse alimentar-se pelo caminho du- 
rante o percurso de 100 lqm através da mata paludosa". . . "n 
produção anual no Potumaio elevou-se de 40 mil quilogramas para 
350 mil. Em troca, a população decresceu 6e 50 mil para 8 mil ha- 
bitantes". 

Queria-se evitar algo igual no Acre. Não era um mal viver-se 
sob a lei boliviana. Milhares de brasileiros trabalhavam ali, toma- 
vam parte nos conselhos locais, prosperavam. Mas sob o Syndi- 
cate a vida tomar-se-ia execrável. 

Mas duas tentativas falharam, forças militares da Bolivia e 
representantes do Syndicate preparavam a passagem do Acre en- 
quanto Placido emergia do letargico sono do beriberi. Mal pode 
erguer-se para receber delegações: 
- Venha chejiar-nos antes que seja tarde demais. Se o Syn- 

dicate tomar conta o Acre estará perdido, a Amazonia comprome- 
tida. . . . 

I 
- **I - 

No leito e no barco em que convalesce, Placido avalia o prt, 
blema e o desafio. Escreveria em "Apontamentos sobre a revoluç- a# 
acreana": "Veio-me ã mente a idéia de que a Patria Brasileira se 
ia desmembrar, pois, a meu ver, aquilo não era mais do que o ca- 
minho que os Estados Unidos abriam para futuros planos, forçan- 
do-nos desde então a l h a  flanquear a navegação dos nossos rios. 
Qualquer resistência por parte do Brasil, ensejaria aos poderosos 
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2) emprego da força e a nossa desgraça em breve estaria consu- 
ni'ada". 

O amor a patria pesou. Decidiu Placido aceitou, exigiu a res- 
ponsabilidade total. E na madrugada de 6 de agosto, 1903, quando 
os representantes do Syndicate viajavam para a Amazonia, elz 
proclamou em Xapuri o Estado Independente do Acre. 

Deixou claro: não era o Brasil mas os acreanos que faziam 
a guerra. Não a moviam contra um povo irmão, bom vizinho de 
séculos mas contra uma potencia internacional e internacionali- 
zante, em defesa da Amazonia e dos nativos. 

E providenciou: incremento às lavouras de milho e feijão, cria- 
ção do servico de correios, abertura de picadas ligando os princi- 
pais pontos do Estado. 

E faz a guerra, a dolorosa guerra da selva e a guerra contra 
o beribrri que volta acometê-lo. De cada vez que ele treme, febril, 
também treme o Estado do Acre. Naqueles dias ele é o Acre. Se 
sucumbir, sucumbe o Acre independente e o Syndicate planta-se 
r.0 coração 4mazonia. Combates, mortes, marchas, fuzilamen- 
tos, avanços =h e cuos, vitórias e vitórias Uma carta. Do chefe boli- 
viano vencido, don Lino Romero: " . . . me complazco a agradecer- 
le por Ia hidalguia y nobleza con que ha tratado a mis compatrio- 
tas. Ha sabido Ud. conducirse como un jefe civilizado y quiero fe- 
licitar10 por su elevada conducta, asi como a sus compafieros de 
Campafia". 

Vence por toda parte. Cria uma realidade que permite ao Bn- 
ráo do Rio Branco comunicar ao Chanceler boliviano que "o Go- 
verno Brasileiro decidira tomar litigioso o território situado aci- 
ma da paralelo 10'20". Com essa declaração, o Brasil anunciava 
seu interesse pelo Acre. E dividia o Acre em Alto e Baixo. 
E r e f ~ a v a  o Syndicate, cujos primeiros representantes refluem 
para Belém e dalí para Nova Iorque. Vão acionar a Bolívia para que 
faça valer o Tratado de Ayacucho. Eles se cruzam e se encontram 
com os enviados do Barão do Rio Branco. 12 uma outra guerra: 
esta de papéis e sutilezas. 

\ Na selva, Placido vencedor, instala sua capital e organiza seu 
governo. Na cama, para onde o levara a febre. Acossado, como sem- 
pre. Pelo sul e o oeste avançam os bolivianos chefiados pelo seu 
general presidente. Pelo norte os soldados do general Olimpio da  
kiiveira, enviados pelo Brasil a ocupar o Acre Setentrional. 

- Estamos prensados, bradam os acreanos. 
E Placido deve ser diplomata. Lutar no sul e deixar-se vencer 

ao norte, afim de não guerrear contra o Brasil. Humilhado, toma 
conhecimento de uma proclamação em que Olímpio pede ao povo 
acreano não obedecer a Placido, convida seus soldados à deserção. 
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Fica sabendo da ocupação dos seus navios, sente que não o querem 
mais no Acre. Tudo em tão pouco tempo e no entanto na sua últi- 
ma vitória, a maior é a da vespera sobre o exército do General Pre- 
sidente da Bolívia. Não importa. Essencial é não constituir-se em 
dificuldade para o Brasil. Embarca. Deixa o Acre. 

Manaus lhe dá recepção consagradora: governo, povo, estu- 
dantes, recepções, entrevistas. Conforto para a sua alma dolorida. 
E de subito, nova reviravolta na situação. Mensagem do Rio, diz 
que fique em Manaus, aguardando. O presidente Rodrigues Alves 
endossa a tese Rio Branco: o Acre deve ser brasileiro. 

Placido reabilitado, seu governo reconhecido, o Brasil apre- 
sentando a Bolivia proposta para a compra do Acre nos limites es- 
tabelecidos por Placido, Olimpio da Silveira afastado do governa 
da região, um novo decreto "Chama às armas as Forças dissolvidas 
(que) receberão o "que indevidamente foi apreendido, e finalmen- 
te, reconhece ,e mantem no Governo do Território Meridional do 
Acre e no Comando em Chefe das mesmas forças o Sr. Coronel 
Placido de Castro". 

E afinal o Tratado de Petrópolis, o afastamenddo Syndicate, 
o fim da ameaça de internacionalização da Amazonia, o Acre in- 
corporado ao Brasil. A paz. 

E o trabalho. Um seringal, uma vida de empresário, ordeira 
depois de uma viagem triunfal ao sul do país. Cada porto, uma 
apoteose. A entrada da Guanabara, sai a primeira divisão naval 
a escoltar o vapor em que viaja. Canções o festejam nos teatros da 
revista, seu nome é dado a cigarros, a colarinhos, sua efigie figura 
em louças e em lenços e em distintivos. Viagem a cidade natal, 
abraços de velhos amigos, um conhecimento, uma subita ternura 
e um subito noivado. 

A volta ao Acre para um preparo de existencia pacifica. Na 
bagagem ferramentas e um mundo de livros. De preferência, filo- 
sofo~. Schopenhauer, Kant, Nietzche. E geografos. Corresponden- 
cia com os grandes estudiosos brasileiros, anotações sobre a vida 
acreana, elaboração de um mapa completo da região. Hospeda e 
acompanha em viagem pelos rios acreanos a Euclides da Cunha 
a. quem fornece elementos para o livro sobre as fronteiras amazo- 
nicas e de quem diverge e com quem polemiza nas colunas dos diá- 
rios cariocas, uma vez publicado o livro. Entendeu não haver Eu- 
clides aproveitado na plenitude e com exatidão os informes le- 
vantadm em comum ou fornecidos pelos seringalistas. I 

Uma vida austera no seringal de Capatará. Contraria aos ha- 
bitos da região. Proibidos o fumo, o jogo, o alcool. Ele não fuma, 
não joga e não bebe, para dar o exemplo. Nega-se a vender alimen- 
tos aos trabalhadores, pois essa era uma regra, de expolição. Dá 
terras e estimula o plantio para consumo dos empregados. 
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Leva essa seriedade para o governo aa ser nomeado Prefeito 
do Alto Acre, em junho de 1906 quando a situação política era ex- 
plosiva. Seu lema "Incorruptivel vigilância contra a cupidez e z 
truculencia". Deixando o posto envia ao Ministro da Justiça rela- 
tório tido como dos mais preciosos, preciosos e severos de toda a 
história administrativa brasileira. 

Fora apanhado na engrenagem da política. Pagava o preço da 
liderança. Os amigos cansaram-se da amizade, os inimigos recru- 
desceram na inimizade. Não desanimou. Pela imprensa, durante 
quase todo o 1906 e parte de 07 lutou pelos direitos do Acre, comu 
escrevera em 1904 contra a pretensão do Amazonas de incorporar 
o Acre escorado nos pareceres e na defesa de Ruy Barbosa. 

Calunias, ataques, incompreensóes, abandono. Sente-se um ho- 
inem marcado. Não desanima, mas não vê perspectivas. A legen- 
da de Placido de Castro, o herói do Acre é agora um fardo. Os qu? 
dominam, encontram-no um incomodo. Ele não se curva, não con- 
descende. Pois então será preciso arredá-lo. Ha muitos que 
odeiam. Oferecem-se. 

.to, 1908, retorna de um encontro de paz que ter- 
minou A 9 d e a %  em am ças de luta. Tem a premunição de que seus mo- 
mentos estão contados. Cavalga discreteando com os acompanhan- 
tes sobre os sitios mais favoráveis para uma emboscada. Não se en- 
ganara o esperto estrategista. - "Este é o melhor lugar"! diz 
apontando para uma gruta vegetal. Era mesmo assim. Há 14 ar- 
mas apontadas para ele. Ribombam. Ele tomba. Fica dois dias sem 
médicos, esvaindo-se. Nem se pode tentar uma operação. Está con- 
denado. Chama o irmão, dita sua última vontade. Um desejo liri- 
co para um homem prático ao extremo: tão logo morra, retirem 
seu coração, dividam- no em duas partes. Uma será enviada a mãe, 
outra a noiva. 

Agonizou até o fim da tarde de 11, gemendo: "Ah! meus ami- 
gos, estão manchadas de lodo e de sangue as páginas da história 
do Acre . . . tanto ocasião gloriosa para eu morrer . . ."! 

Os assassinos jamais foram punidos. A não ser quando olhas- 
sem o mapa do Acre. 

* 



PROFESSOR GUILHERME BASTOS MILWARD 

Arnaldo Amado Ferreira 

Há tempo me acho inscrito para falar-vos do meu patrono 
neste colendo Instituto, porém, motivos vários, independentes de 
minha vontade me não permitiram que o fizesse antes. 

Entanto, hoje, assomo a esta tribuna para cumprir este dever 
e desincumbir-me da tarefa a que me propus e imposta pelos Es- 
tatutos desta nobre Agremiaçáo Científico-Cultural, que 6 o Ins- 
tituto Histórico Geográfico de São Paulo, sob a Presidéncia da fi- 
dalga e culta figura de Aureliano Leite e desta plêiade de ilustres 
consócios que constituem a sua atual Diretoria e e tanto tem 
elevado para mais o nome já grandioso do nosso da l ic io .  

* * *  
Falar-vos de Guilherme Bastos Milward é encargo tão alto, que 

me sinto prêsa de profunda emoção. E, pois, senhores, comovido e 
soudoso é que pretendo alongar o meu olhar pelo tempo que se foi 
e rememorar a vida dêsse vulto marcante de nossa medicina con- 
temporânea, a figura dêsse irreprochável cientista brasileiro. Ele 
é como o clarão de certas estrêlas que, embora mortas, ainda con- 
tinuam alumiar fulgurantemente. 

Aquele que me 6 patrono nesta Casa, cuja vida e obra a pa- 
lidez e a modéstia de m!inhas palavras jamais vos apontarão com 
perfeita nitidez, fora um autóctone, como os que, na antiga Oré- 
cia, eram chamados eupátridas, os de nobre linhagem, e podiam 
usar "nos cabelos a cigarra de ouro", pois, vivera para a sua 
terra, amara-a com acendrado enlevo e dela, "como Anteu, tirara I 
a fôrça prodiosa" que o fizera tão respeitado, admirado e queridn 
de seus amigos e discípulos. 

Entanto, meus senhores, quem o visse na  rua ou no labora- 
tório, sempre de préto, ligeiramente claudicante de uma das per- 
nas, o oasso tardo. acomoanhado constantemente de um séauitd 
de alu<os, sobraça'ndo liqros e jornais, o cigarro de palha à bôca, 
c pé direito, ?is vèzes, calçado de chinelo e o outro de sapato, res- 
quício de um desastre ferroviário de que f6ra vítima, quando, 
logo após formado em Medicina, retomava à terra de seu berço, 
passaria por ele indiferente sem suspeitar que aquele burguês da 
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estatura além da mediana, de boa compleição, fôsse quem o era, 
o eminente professor de Química da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, uma de suas maiores cerebrações, e 
que tanto a engrandecera com o seu sabor. 

O professor Milward fôra dêsses homens que têm o privilé- 
gio da fascinação. São como os "espelhos ustórios do geômetra si- 
cusano, porque concentram no meio em que vivem e atuam, como 
foco resplendente de luz, todo um calor intelectual, todo um enge- 
nho profundo e harmonioso e de que se sabem servir para atrair, 
naturalmente, e alumiar aos que dêles se acercavam. 

Guilherme Bastos Milward, médico pela Faculdade de Medi- 
cina do Rio de Janeiro, engenheiro de Minas, diplomado pela fa- 
mosa Escola de Ouro Preto, possuia notável cultura, cimentada de 
sólidos conhecimentos filosóficos e humanísticos. Nascera em São 
João D'EI Rey, Estado de Minas Gerais, em 26 de setembro de 1878, 
filho do Dr. Cornélio Milward, médico notável e residente naque- 
la cidade. 

Cedo de~onstrara pendor pelas ciências positivas e, aí, a ra- 
zão de havebstudado engenharia, curso que interrompera no 
quarto ano, a fim de atender a desejo paterno, para ingressar na 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, da Universidade do 
Brasil, onde se diplomou em 1908, após curso brilhante e magní- 
fica defesa de tese, aprovada distintamente - Do Conceito Diag- 
nóstico da Atitude - elaborada consoante os princípios da filosofia 
comteana da qual era profundo conhecedor. 

Mais tarde, já catedrático de Química da Faculdade de Medi- 
cina da Universidade de São Paulo, é que resolveu terminar o seu 
curso de engenharia de Minas que deixara interrompido no quarto 
ano, sendo logo após, convidado para professor de Mineralogia da 
afamada Escola, o que recusou, permanecendo na Faculdade de 
Medicina de São Paulo, que tanto prezava. 

No inicio de sua carreira, exercera o Professor Milward a cll- 
nica na cidade de Formiga e, depois, em Santos, onde fizera parte 
do corpo clínico da Santa Casa, vetusta instituição de caridade, 

* fundada por Braz Cubas em 1543, o segundo hospital erigido nas 
Américas, para onde fora levado por Martins Fontes, notável poeta 
santista de quem era íntimo amigo e colega de turma. J á  Professor 
de nossa magnífica Escola Médica, por ocasião da pandemia de 
ripe que assolara o mundo e o Brasil, em 1918, fazendo entre nós 61. ilhares de vítimas, o Professor Milward, chefiando uma cara- 

vana de acadêmicos de Medicina, prestou à cidade de Santos re- 
levantes serviços, cuidando de sua população prêsa daquele fla- 
gelo que amargas recordações deixou entre nós. 

Finalmente, meus senhores, em 1913, S. Paulo instalara a sua 
Faculdade de Medicina, velha aspiração do Estado e de sua moci- 
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dade estudiosa, criada no Govêrno de Américo Brasiliense de Al- 
meida Melo, pela Lei n." 19, de 24 de novembro de 1891 e wncre- 
tizada no Govêrno do Conselheiro Francisco de Paula Rodrigues 
Alves, com a Lei 1357, de 19 de dezembro de 1912, cujo Regula- 
mento foi baixado com o Decreto n." 2344 de 31 de janeiro de 1913 
e, imediatamente, posta em vigor. 

Colocara o Govêrno de São Paulo à frente da nova Escola, que 
vinha de criar, a figura sábia, dintimica, inflexível, construidora 
de Arnaldo Vieira de Carvalho, o príncipe dos cirurgióes paulistas 
da época, que levara a efeito a sua organização. Conhecedor de ho- 
mens e de valores, soubera aquele saudoso e eminente diretor se- 
lecionar os bons elementos de que carecia para levar a término a 
ingente tarefa para a qual f6ra incumbido pelo Govêrno. 

Sob a Bgide do grande Diretor, "sabedor de que as s6iidaa e 
perduráveis estruturas sòmente se conservam inabaláveis, quando 
se assentam em bases firmes, por isso, para as discipiinas funda- 
mentais, vitais, do curso médico, fulcro de seu ensino, contratou e 
convidou para ocupá-las uma plêiade de experimentados e notá- 
veis cientistas nacionais e estrangeiros, aos quaisílonfiante, en- 
tregou o encargo de sua organização, orientaqão e ensino. 

Ainda, para integrar o corpo docente de nossa Faculdade, con- 
vidou o preclaro Diretor, os médicos de maior projeção em nosso 
meio, para ocuparem as cadeiras que ia progressivamente insta- 
lando. Dêste modo, meus senhores, foi que o inesquecível fundador 
da Faculdade de Medicina, com aquela inteligência e perspicácia 
que o caracterizavam, organizou o seu primeiro corpo docente, co- 
locando na  direção de cada disciplina criada, aquele profissional 
que, em sua especialidade, na época, fôsse o mais competente, dig- 
no, experimentado, pois, além de contar com a sua inteligência, i. 
sua experiência adquirida em longos anos de pesquisas e de en- 
sino, estava certo, acolitado por tais elementos de prol, do sucesso 
do pesado encargo que recebera do Govêrno do Estado para exe- 
cutar. 

Havendo, primeiramente, Dr. Arnaldo convidado o professor 
Leônidas Botelho Damazio para professor de Química e esse no- b 
tável mestre, recusado o convite por motivo de idade, saúde e de 
seus afazeres na Escola de Ouro Preto, a pedido ainda do Doutor 
Arnaldo, indicou para substitui-lo a Guilherme Bastos Milward, 
como pessoa de valor em quem Vieira de Carvalho podia confiar 
tarefa de tamanha relevhncia. b 

Modesto, tímido, inimigo de exibições, aqui apontara em se- 
tembro de 1913 e, logo, deu inicio a seu curso de Química, só inter- 
rompido em 1932, quando de sua morte no Rio de Janeiro, em 14 
de novembro daquele ano. Durante 19 anos ininterruptos lecionou 
a sua cadeira e com saber invulgar. 
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Na Faculdade de Medicina fôra, sem dúvida, o pioneiro do 
estudo positivo, intensivo da Quimica Inorgânica e Biológica. "Sob 
o influxo de sua peregrina cultura, de sua grande dedicação, é 
que a fase sadia e produtiva do laboratório, abriu horizontes no- 
vos no Campo da Quimica em São Paulo. * inteiramente seu o 
fundamento da escola-bioquímica que proporcionou o nosso apre- 
ciável surto em fisiologia". 

o * *  

Guilherme Bastos Milward, como já dissemos, mais de uma 
vez, fora um professor de fato. 

Ensinava com método, raciocinava e falava com a mh~ima  
clareza, escorreitamento, e expunha com facilidade, precisão, com 
agudeza de observação e honradez. 

Conhecia, como poucos, a psíque dos alunos, sabia como fazê- 
10s interessar pela matéria que prelecionava. 

Os alunos, no início das aulas, não se encontrando familiari- 
zados com o sistema de ensino do curso superior, com a minu- 
dência como atéria era exposta e, ainda, devido a construção 
medida e exat V .  da linguagem usada pelo mestre, a aridez da ma- 
téria, achavam as suas preleções um tanto cansativas. Não era 
professor que enlevasse o auditório com frases bonitas, adrede pre- 
paradas para impressioná-lo. 

Era sintbtico, preciso, claro e espontâneo na sua exposição. 
Contudo, aos poucos, com o progredir do curso, essa impressão ss 
delia e, quando iniciava o ensino da parte filosófica da Química, 
ficavam admirados e presos pela sua palavra, pela messe de seus 
conhecimentos e pela sua aprimorada cultura científica e huma- 
riística, tão vasta que era. 

Positivista, seguia o método comteano na exposição de sua dis- 
cjplina. Antes da doutrina, da teoria, a parte objetiva. Primeiro 
o ver, o observar, o experimentar, para depois relacionar, ligar os 
conhecimentos objetivos aos subjetivos e apontar as suas relaçõa 
de interdependência de sucessão ou de semelhança. A inteligência 
ensinava, na pesquisa da verdade, induzir para deduzir e depois + construir. 

O seu ensino era doseado, tateando a capacidade aquisitiva dos 
alunos. Ministrava, de preferência, aos moços estudantes, o saber 
clássico, aquilo que a sua ciência houvera estabelecido de positivo, 
certo, básico, fundamental. Parecia-lhe que os conhecimentos não 

'sedimentados, não deveriam aproveitar-se sem o preparo prévio 
do aluno. Seriam usados como citações, por isso que poderiam 
anarquisar o espírito do estudante e levá-lo a verdadeiro caos. 

Preparado o terreno em bases sólidas, de posse de conhecimen- 
tos exatos, o estudante estaria apto a se encaminhar no domínio 
da controvérsia, sem o perigo de se perder no emaranhado de teo- 



REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 229 

rias e de doutrinas contraditórias. Obrigava os alunos a constante 
consulta dos autores da especialidade, dialogava continuamente 
com os mesmos durante os trabalhos práticos, explicando-os, es- 
clarecendo-os e os aconselhando a fim de estarem a par das aquisi- 
ções mais recentes. 

As suas preleções, cuidadosamente preparadas, além do cunho 
filosófico que lhes emprestava, eram fartas, abundantes de cita- 
ções e exemplificaçóes nacionais de preferência, que porfiava em 
encarecer pelo seu valor, não se limitando, como muitos, apenas Ss 
citações estranhas. Nas aulas práticas, que eram bem preparadas, 
fartas de experiências, bem documentadas, ensinava ao aluno como 
observar, interpretar os fenômenos químicos, ministrando-lhe o 
conselho mais oportuno e acertado. Procurava conviver com o 
estudante, dando-lhe inteira liberdade de opinião sobre as questões 
em estudo. Não era professor que se limitasse a repetir programas, 
mas um animador de vocações, de inteligências, um orientador que 
procurava despertar nos alunos essas qualidades a fim de torna- 
10s eficientes e produtivos. O magistério superior jamais lhe fôra 
burocracia de título incompatível com o merecime 'o de quem o 
exercesse, mas, na realidade, concretizaçáo. ~ c h a v ~ m o  Ingenie- 
ros, que o mestre é como o estatutário que forma a mente de seus 
discípulos, como plasma as suas estátuas. C8nscio da importância 
do mestre junto da mocidade que instrui e orienta, procurava in- 
cutir em seus discípulos os tesouros de seu saber, as qualidades no- 
bres de seu espírito, a riqueza de seus conselhos auridos num longo 
e exaustivo "saber só de experiências feito". 

Achava que "o magistério devia ser uma profissão vocacional, 
como falava o grande Olavo Bilac; não existe pior mestre do que 
o levado por fins lucrativos, nem pior pedagogia do que a pratica- 
da sem amor. A sociedade entrega a mocidade ao mestre como o 
jardineiro as sementes a terra para que dela germinem sentimen- 
tos e brotem flores as mais belas e perfumosas. O trabalho edu- 
cacional compreende a mais grave responsabilidade social. O que 
aceita a tarefa de ensinar e não a desempenha eficazmente, produz 
dano irreparavel a sociedade que lhe confia o seu futuro. 

12 dever do mestre, dizia, além de facultar ao estudante conhe- 
cimentos novos, cabe-lhe a tarefa de ampliar a sua cultura numa 
dedicação a mais completa e sincera. "Quando um verdadeiro pro- 
fessor sente a completa e clara responsabilidade de seu cargo, a sua 
alma, no dizer de Olavo Bilac, "é invadida de uma anagogia esta* 
tica, como o arrebatamento do espirito que nos primeiros tempos 
da vida monástica, transfigurava o asceta. Na sua cadeira de edu- 
cador, o mestre recebe a visita de um deus: é a Pátria que se ins- 
tala no seu espírito. O professor quando professa, já não é um ho- 
mem; sua individualidade anula-se; êle é a pátria, visível e pal- 
pável, relacionando, no seu cérebro e falando pela sua boca. A pa- 



230 REVISTA DO INSTITUTO MST6RICO E GEOCR4FICO DE S. PAULO 

lavra, que &le dá ao discípulo é como a hóstia, que, no templo, o 
sacerdote dá ao comungante, é a eucaristia cívica. Na lição, há 
transubstanciação do corpo, do sangue, da alma e de M a  a na- 
cionalidade". 

Guilherme Milward, meus senhores, foi êsse tipo de professor, 
sábio, patriota e honrado. 

"A par do professor se colocava o cientista completo, excessi- 
vamente modesto, probo, profundamente culto. O professor Mil- 
ward deixou trabalhos de valor como um processo de p ~ p a r a ~ á o  
do cloreto de manganês, o da extração e dosagem do iodo orgâni- 
co, um outro para preparação da aniiina azul, além de trabalhos 
originais, inéditos sõbre a geologia de Sáo Paulo, Minas Gerais, 
Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Golas. 

Goiás, no dizer do saudoso amigo, Professor Morais Rego, titu- 
lar de Mineralogia e Geologia da Escola Politécnica da USP, seu 
colega de tu na Escola de Minas de Ouro Preto, dentre as Uni- 
dades da Fede v- açao era a que tinha a sua constituição geológica 
n?enos conhecida. Coube ao Prof. Milward em grande parte, estu- 
àá-la e esclarecê-la". Como tôdas as grandes cerebrações, possuia 
poder associativo aliado à rapidez de apreensão. Com facilidade li- 
gava entre si fatos diversos para imediatamente obter conclusões 
inesperadas e brilhantes. Era observador de primeira ordem: o b  
servava bem e rápido. 

Esses predicados aliados à cultura científica tornavam-no geé- 
logo de primeira hgua. 

A Geologia, ciência de observações e de comlações, exige de 
seus cultores predicados que parecem antagônicas; de um lado o 
poder de observação, de outro, a capacidade de aproximar iah 
aparentemente afastados. 

Na Geologia tinha ele um dos seus melhores campos de ativi- 
dade intelectual. 

fi notável e de consulta obrigatória aos que se dedicam ao es- 
tudo da Geologia do Brasil a sua "Contribuição para a Geologia do 
Estado de Goiás". 

Ademais, nessa obra, não se esqueceu de apontar os minérios 
úteis daquela riquíssima região brasileira, os veios diamantiferos 

%ue descobrira, as inúmeras fontes de águas minerais que locali 
zara e estudara e os terrenos petrolíferos para os quais chamou 
atenção, isto de 1922 a 1923. 

Inteligência proteiforme, químico notável, abominava as espe- 
cializações intensivas e atrofiadoras, quase sempre, da cultura ge- 
ral. dos entendimentos. 
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Aceitava-as, aprovava-as, não há dúvida, como metodização 
do trabalho intelectual, porém, que devera coordenar-se por co- 
nhecimentos gerais e filosóficos, para que se não perdessem as 
suas relações de interdependência. 

Não fora só químico, mas, tambbm, geólogo, mineralogista, 
zoólogo, botânico de vastos conhecimentos e humanista de raça e 
provecto conhecedor de linguas mortas e de suas literaturas. 

Dele, sem exagero, poderíamos falar o que Coelho Neto certa 
vez, dissera de Silvio Romero: 

"Lia o latim dos velhos textos com a facilidade natural com 
que Cícero o pronunciava na  tribuna do Forum. Meditava Kant e 
Ficht nas próprias palavras saídas do pensamento dos mestres. 
Shakespeare dizia-lhe as grandes batalhas Calma na lingua em que 
as descrevera. Os italianos, desde os maiores do Renascimento, até 
os contemporâneos, eram seus íntimos; o francês de Montaigne e 
de Amyot, como o de Anatole France, soava-lhe como lição mater- 
na; no espanhol, desde o dos cancioneiros, andava como seu ver- 
náculo, e assim era em tudo". 

Conhecia profundamente a lingua portuguêsdue manejava 
com maestria invulgar. Por incrível que pareça, os Lusiadas, a Bí- 
blia do nosso idioma, da raça Luso-Brasileira, tinha-no quase in- 
teiro de memória. 

A "árvore da ciência", meus senhores, "não tinha ramo que ele 
não conhecesse, flõres, cujo aroma não houvesse gozado, frutos de 
sabor extranho ao seu paladar exigente" que não tivesse provado. 

Com tais predicados, onde passasse ai deixava vestígios lumi- 
nosos. Escreveu pouco e quase nada publicou, devido a sua vida 
afanosa de trabalho. Tinha horror as exibições, as publicações que 
não houvessem cunho de pesquisa e nem finalidade filosófica coor- 
denadora. Era de pensar que um professor, um cientista, só deve- 
ria escrever e publicar alguma coisa, ao depois de muito haver 
observado e meditado. 

Nos últimos tempos de sua vida, começou a elaborar uma sé- 
rie de trabalhos sobre a maneira de se ensinar a Química Inor- 
gânica. Orgânica e Biológica e que a sua morte prematura impediu 
que terminasse. 

O belfssimo estandarte da Faculdade de Medicina da USP, 
pintado pelo meu saudoso mestre, Oscar Pereira da Silva, foi or- 
ganizado e idealizado pelo Professor Milward, apresentando este 
belo vexilo a síntese da história do pensamento médico através dob 
tempos. 

Meus senhores, já vos cansa o meu falar sobre tão querido 
mestre, mas, ainda, pedindo a vossa benevolente atenção, quero 
aizer-vos que Guilherme Milward fora patriota e cidadão incor- 
ruptivel. O seu grande amor, o seu maior ideal, era a PBtria que 



232 REYISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAPICO DE S. PAULO 

estremecia, cujas incomparáveis belezas, cujas riquezas imensas, 
cujo futuro estupendo tinha sempre diante dos olhos. 

"Amava religiosamente a terra, o céu, as águas, as estrêlas, 
as flores, os animais do seu querido e formoso Brasil". Só compre. 
endia um Brasil forte, unido, respeitado sempre avançado para o 
seu glorioso futuro. 

Conhecedor profundo da história Pátria, de seus grandes vul- 
tos do passado e de agora, de suas incalculáveis possibilidades & 
espera de direção firme e acertada, para melhor guiá-lo na senda 
do progresso, de sua evolução política, era nacionalista consciente 
e sincero. Não, porém, dêsses que dispensam a colaboração extra- 
nha, quando leal e amiga. 

Republicano convicto, queria ver a Nação unida, forte, como 
um só todo, num bloco granítico, inamovível. 

A unidade da Pátria, dizia, não fora criada por necessidade 
política, num momento de defesa coletiva, ou com o fim de se li- 
bertar da M6e Pátria. Existiu desde o início da colonização, com3 
um todo, de sua própria existência. Fomos sempre centralizados, 

o para a periferia. A nassa Unidade se acha sedi- 
vimos do ce79 . . mentada pelo elo idioma comum, pelos costumes, pela religião de 
nossos antepassados; este espírito de unidade existe em nosso san- 
gue, nasce conosco, porque o herdamos da "Célula Mater" de nos- 
sa origem, que em terras da Am6rica soube mantê-lo íntegro. Aqui, 
em nosso solo, os componentes de nossa população vivem em cons- 
tante caldeamento, num ambiente de paz, de tranquilidade e pros- 
peridade, sem ódios e preconceitos raciais e de religião. A terra, 
ubérrima, rica como é, tem o condão de tudo assimilar, arnálga- 
mar, fundir, guardadas as pequenas diferenças regionais, numa 
raça nova que se vai formando forte, empreendedora, inventiva, in- 
teligente, altaneira, capaz, de cujas realizações presentes e fu- 
turas não h& que duvidar-se. 

Nas aulas teóricas e práticas, em conversa com os seus discí- 
pulos, não se cansava de focalizar as nossas coisas, os nossos pro- 
blemas, o adiantamento de nossa cultura, as belezas de nossa terra, 
os aspectos de nossa civilização, os recursos naturais do país, a tra- 
dição do povo brasileiro, os seus grandes homens passados e pre- 
sentes e o que realizaram de útil. 

Havendo percorrido grande extensão do território nacional, 
visitado as suas várias regiões e se posto em contato com as suas 

,populações, muito observadas e estudadas, conhecia a terra e a 
sua gente como poucos. Era amante apaixonado do nosso passado. 
Fazia empenho que os moços estudantes tambêm o conhecessem 
bem, pois, no seu dizer "um povo sem tradição é árvore sem raízes, 
que qualquer vento derruba". 

Veneremos o passado, façamos luz no tempo para que, pela 
claridade do estudo, conheçamos as pálidas figuras dos dias que 
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se foram, que são os manes da raça, os precursores do gênio do 
p v o  e seus verdadeiros indígestes. Não há hist6ria sem tradição". 

Na noite de 14 de novembro de 1932, no Rio de Janeiro, sen- 
tindo que a sua vida ia extinguir-se, chamou os seus familiares z 
os amigos presentes naquele triste momento e, entoando o "canto 
de louvor as criaturas", de São Francisco de Assis, por quem havia 
grande devoção e admiração, entregou a sua alma ao Criador, di- 
zendo: 

"Excelso, onipotento, bom Senhor 
a Ti todo louvor; 
Sòmente a Ti pertençam 
Tôda a honra, toda a glória, tôda a bênção, 
Nenhum mortal, ainda que o orgulho dome, 
Nenhum é digno de dizer Teu nome. 

Louvado seja, meu Senhor, 
a Ti, todo o louvor, 
Porque nos deste a nossa irmã a Morte, 
A inevitável morte corporal. 
Infeliz o que morre na má sorte 
Do pecado mortal. 
Ao que morre feliz em tua graça 
Nunca a outra morte há de causar desgraça". 

Louvai e bendizei todos o meu Senhor; 
Louva-O e agradecei-Lhe com amor 

a infinita bondade. 
e, cheios de humildade, 
louvai e bendizei o Senhor. 

Aí, de conseguinte, meus senhores, em rápidas palavras, um 
pouco da vida e da obra dêste grande professor, cientista e patria- 
ta que fôra Guilherme Bastos Milward e que tanto engrandeceu o 
nome de nossa Pátria pelo exemplo e no campo multiforme da 
cultura. 





ONDE MORAVA ESSA GENTE? 

Wilson Maia Fina 

Onde morava essa gente ? - Esta era a pergunta que o nosso 
espírito fazia constantemente, quando coletando material para a 
elaboração do Cadastro dos Primeiros Povoadores de São Paulo, 
pesquisáva-mos as publicações dos Inventários e Testamento, das 
Datas de Terras e Sesmaria, Atas, além de outros documentos. 

O período pesquisado, para a elaboração do Cadastro, abran- 
geu os anos de 1554 a 1600, isto é, 46 anos. E, dentro dêsses qua- 
renta e seis anos, alinhamos 407 títulos, ou seja, 407 titulares, ca- 
beça de casal. &te número de titulares são os efewmente regis- 
trados nos referidos documentos. 

E, no manuseio dessa documentação, surgiu a indagação: On- 
de morava toda essa gente ? 

Serviu de guia, para tentarmos a sua localização, a localização 
das moradias, na geografia da vila, os quarenta volumes até hojz 
publicados, pelo Arquivo do Estado, intitulados "Inventários e Tes- 
tamentos". A localização fizemo-na no mapa da cidade, levanta- 
da em 1930, pela SARA Escolhemos esse mapa porque, at6 1930, 
a cidade ainda tinha muito da cidade do princípio do século e, 
sobretudo, a parte velha, a SE, ainda representava a feição &da 
vila paulistana, dos séculos que advieram de sua formação. So- 
mente a parte à direita, sofreu modificaçóes radicais, transforman- 
do-se na Praça Clovis Becilacqua e a Praça João Mendes melho- 
rada em sua retificação de alinhamento. No demais ainda temos 
a rua que da Matriz vai à Sán Bento, que é a rua XV de Novem- 
bro; ainda temos à rua Direita a Santo Antonio, a nossa movi- 
mentadíssima rua Direita; a que do Carmo vai a São Francisco, 
que deve ser a Benjamin Constant ou Senador Feijó, antigas ruas 
da Freira e do Jogo da Bola. Ainda temos a que da Matriz vai ao 
Carmo; com exceção da rua Direita, que possuia denominações 
variadas tais como, que da Misericórdia vai a Santo Antonio, de- 
fronte a Santo Antonio, que da Matriz vai a Santo Antonio, ab 
demais mantinham indicações, como rua de São Bento, rua da Boa 
Vista, rua do Carmo, atuais denominações que revelam sua exis- 
tência com o nascedouro da Vila, pois a rua do Carmo nada mais 
era do que o caminho do mar, saída para o caminho do mar, mais 
tarde transferido para a rua da Glbria; a rua XV de Novembro, 
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antiga do Rosário, juntando-se na Rua de São Bento, era a saída, 
quando descendo a ladeira do Açú, e transpondo o leito do rio 
Anhangabaú, tomava a direção aos campos do Guarépe, a saida 
para o sertão. Já a rua Direita nada mais era do que o caminho 
de Pinheiros, quando encontrando-se na hoje Praça da Bandeira, 
com o caminho de Santo Amaro, êste, o segundo caminho do mar, 
que ia à São Vicente. 

Como dizíamos, serviu de guia, para a localização das mora- 
dias ou melhor, das pousadas de nossos primevéos moradores, os 
quarenta volumes dos Inventários e Testamentos, publicado pelo 
Arquivo do Estado. Pesquisamos volume p r  volume, quando ano- 
tamos 210 processos que nos informavam da situação das casas, on- 
de moravam os falecidos ou onde tinham outras propriedades na 
vila. As casas eram pousadas, pois a maioria dos paulistas mora- 
vam em seus sítios e fazendas, situadas fóra do rocio, e dentro do 
têrmo da vila, porém as suas casas e quintais, já situavam-se nos 
limites do rocio. 

Da relação dos nomes pesquisados destacamos alguns, indican- 
do a p o s i ç ã o ~  suas pousadas aqui na vila. E claro que, os aqui 
indicados ou seja, destacados, não representam a totalidade dos 
habitantes pois é crive1 que muitos fugiram a obrigação de apre- 
sentarem testamento, ou por não possuirem bens, ou os documen- 
tos perderam-se no tempo, ou outras razões que não vem a pelo 
vasculhar. 

São quarenta e três os bairros, indicados nos inventários, on- 
de moravam os nossos antepassados, nos seus sítios e fazendas, lo- 
calizados no têrmo da vila de São Paulo. 

Como paragem, a indicação é a do inventário de Damião Si- 
mões, feito em 1568, quando o juiz ordinário Baltazar Rodrigues, 
diz que o processo fôra aberto "nesta vila de São Paulo do Campo". 

Guapira e Ebirapuera são outros dois bairrm, assinalados em 
1599, nos autos de falecimento de Maria Gonçalves. 

Com a data de 1600, encontramos Embuassava, no inventário 
de Gaspar Fernandes. 

Para não nos alongarmos, demasiadamente, nesta peergrina- 
ção pelo tempo passado, vamos destacar, apenas os bairros que de 
lá vieram até nós, neste nosso século, trazendo o nome de origem: 

Winheiros e Pirajussara, em 1605, nos domínios de Fe rnh  Dias, 
porém, Pinheiros vem desde quando o padre Anchieta lá colo- 
cou os seus índios. Em 1613, Domingos Luiz, o moço, casado com 
Feliciana Parente, estava no bairro do Mandaqui, porém vem ci- 
tado em 1595, em sesmarias; Pedro Nunes, confessa em 1611, a 
existência de sua roça no bairro do Ipiranga. 
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Rafael de Oliveira, que fôra casado duas vezes, a primeira 
com Catarina D'Orta e a segunda com Paula Fernandes, informa 
a existência de suas terras em Quitauna e Jaraguá, onde possuia 
casas. 

Felipa Vicente, casada com Luiz Furtado, estava em Guapi- 
ra quando faleceu em 1615, Pary, bairro a que o meu pranteado 
amigo e colega, o arquiteto Pedro Talarico tinha verdadeira vene- 
ração, aparece em 1615, no inventário de Matias Lopes, ao passo 
que o fabuloso bairro da Móoca, também no mesmo ano, está ci- 
tado nas possessões de Maria de Moraes. Baruery, em 1678, no 
processo de Aleixo Leme Reis, se bem que, é de muito antes des- 
sa data a sua existência, porquanto fora aldeia de índios. Pa- 
caembú, o atual bairro de elite e centro esportivo da cidade, na 
presença de nosso estádio, vem desde 1605, como propriedade de 
Francisco Vieira. Nossa Senhora do 6, aparece sòmente em 1672. 
Itaquera é de 1620, quando mencionado no testamento de Violante 
Cardoso. Itapecirica em 1682. Pedro Nunes, além das terras do 
Ipiranga, era também proprietário de Guarapiranga. aste bairro 
Guarapiranga, não é aqui em Santo Amaro, se ber que existisse 

I & .  aí um ribeirão com êsse nome, antes da Light co truir a repre- 
sa, porém, é em São Miguel, isto em 1611, para onde levou ê s s ~  
nome, batisando as suas terras. 

Acotia é a Cotia de hoje, também séde de agrupamento de ín- 
dios, era em 1632 indicada por Beatriz Bicudo. Tremembé, a Sui- 
ça Paulistana, localizada na explendorosa Cantareira, onde situa- 
ram-se João Maciel e seus descendentes, vem citada desde 1631. 
O bairro de Nossa Senhora da Penha, a santa milagrosa, a quem 
a vila de São Paulo muitas vezes recorreu, com suas preces fer- 
vorosas, para que ela aplacasse as sêcas e as febres a que sempre 
era acometida, vem citada no testamento de Antonio Leme, po- 
rém aparece antes de 1668, na sesmaria concedida ao licenciado 
Mateus de Siqueira. Guarulhos perde-se na noite do tempo. Ca- 
rapicuiba em 1607. Piquery com Joana de Castilho em 1631. Pi- 
rituba com Comélio de Arzão, no seu engenho de Ferro, quando 
Em 1638, movera-lhe processo a Santa Inquisiçáo. 

São êstes alguns dos bairros, que alastravam-se na periferia 
e onde moravam os paulistas, que somente vinham a vila para as 
funções religiosas ou políticas, em determinados dia da semana. 
&tes os que moravam em seus sítios e fazendas, mas é certo que 
dentro da vila, moravam outros paulistas que possuim suas casase 
e quintais. 

A vila não possuia tantos caminhos ou tantas ruas, tantos 
quanto eram os bairros. Tanto que em 1583, os irmãos Baltazar 
Gonçalves-Braz Gonçalves e Marcos Fernandes, dizendo-se mora- 
dores na vila, pediram terras ao Conselho, as quais foram conce- 
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didas pegadas a i  de Bartolomeu Fernandes e, "serão arrumadas 
conforme a rua que vai para a cruz", diz o escrivão da Camara 
no despacho concessório. (Reg. Geral - pg. 5 - vol. I ) .  Evidentemen- 
te que ainda não haviam ruas no traçado da vila; o que não pode- 
remos chamar de ruas, pois o que haviam eram simples caminhos, 
devendo darem a sensação de ruas, os em tòrno do Colégio e da 
Sé, que adensados enfocavam o aspecto urbanístico do aglomera- 
do em formação. Se bem que em 1563 o morador Alvaro Anes, fora 
intimado pelo Conselho a tapar a rua que fechara; ruas, pequenos 
trechos, em volta da Matriz ou do Colégio; no demais eram cami- 
nhos. Nesta mesma data, em o dia 10 de Julho, a Camara orde- 
na aos moradores a conservação dos caminhos. Mas é, somente 
em 1598, que vamos ouvir o nome do "novo caminho do Mar." A 
ata da sessão da comuna, de 30 de março de 1575, determinava a 
"todos os moradores da vila, sob pena de 100 reis de multa a faze- 
rem o caminho que vai daqui para Virapoera". O mesmo aconte- 
ceu em 7 de dezembro de 1589, quando os edis reunidos obrigaram 
a população da vila a concertar o caminho de Tajuguassú, Piqui- 
ri e Piratinir~a, Birapuera, Pinheiros e Embuassava. Ao fazerem 
os pedidos dekrras,  para construirem suas casas e quintais, ale- 
gam os peticionários que eram moradores na vila. 

Todos êles informam o mesmo detalhe; "moradores na vila e 
não têm chãos para acomodar seus filhos e filhas ou para fazr- 
rem casas e quintais". Porém não informam ou indicam onde mo- 
ravam. 

Dai a pergunta: onde morava essa gente aqui na vila? 
A única fonte de informações, mais ou menos precisa, eram OS 

seus testamnetos ou inventários. Aí colhemos os dados que fomos 
colocando, por assimilação ou por informação de visinhança no 
mapa da cidade. O mapa aqui está. 

Verifiquem por êle que os moradores agrupavam-se em deter- 
minadas ruas da vila. Ruas sim, já no século dezessete. Eram as 
principais da vila. A rua que vai direto a Santo Antonio, a atual 
rua Direita, a rua de São Bento, e a Rua do Carmo, que era o ca- 
minho do Mar, isto é, a saída para o caminho do Mar, a estrada 
de Santos. 

Poucos os inventários ou testamentos, que indicavam, com 
exatidão a localização das propriedades, deixadas em herança. No 
demais, como já afirmamos, eram indicados os seus visinhos. 

Fernão Dias, por exemplo, quando morreu em 1605, deixou 
casas na vila de São Paulo pegadas a Goncalo Pires e Simão Bor- 
ges. Deixou outro imóvel pegado a Mateus Leme e com a rua pú- 
blica do Conselho. 

João Gomes, casado com Paula Gonçalves, falecido em 1620, 
deixou casas e chãos na vila, pegados a Aleixo Jorge .%te João 
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Gomes, em vida fêz uma hipoteca, apresentando como fiador da 
dívida o cidadão Domingos da Fonte, fornecendo êste em garantia 
uma casa defronte a travessa de Nossa Senhora do Carmo. 

As indicações são assim imprecisas. Francisco Rodrigues Bar- 
beiro já foi mais claro na informação dizendo ter chãos na  vila, 
indo para Santo Antonio e pegado a Ascencio Ribeiro. Esta é a 
rua Direita e, estamos certos porque Bartolomeu Gonçalves em 
1612, dizia que tinha pousada defronte a Santo Antonio, no cami- 
nho de Pinheiros. E o caminho de Pinheiros fazia-se, saindo da 
rua Direita, tomando a hoje Ladeira Doutor Falcão, atravessando 
o leito do Anhangabahú, transpondo êsse riacho por uma pingue- 
la que nossos avoengos chamavam de ponte, e daí subido a Rus 
Quirino de Andrade e Consolação adiante até Pinheiros. 

Já, Gaspar Barreto, em 1629, afirmava que tinha casa na rua 
São Bento. O mesmo informava Catarina de Medeiros, casada com 
Matias Lopes, cuja casa na rua São Bento era pegada a de Ba:- 
tazar Lopes, além de terras pegado a Santo Antonio; ainda é de bem 
perto de nosso tempo, a presença de chácaras no vale do Anhanga- 
bahú, onde existiam plantações de chá, vindo daí Wome do Via- 
duto, "Viaduto do Chá". 

No ano de 1651, falece Matias Lopes; vinte e dois anos a@ a 
sua esposa. Aberto o inventário, confessa éle no testamento que 
"tinha uma casa em que vivia, tendo os avaliadores informado es- 
tar ela situada" na rua além do Carmo, entrada da vila e em qua 
o defunto vivia" - Esta rua além do Carmo não pode ser outra 
senão a rua Tabatinguera. (Inv. Test.". ve./26 - pg. 82). 

A rua São Bento também era conhecida como a rua direita. 
Assim informam os avaliadores no inventário de Clara Parente, 
em 1642, quando avaliaram por 16$000, a casa dessa senhora "si- 
tuada na rua direita que vai para São Bento", indicando ainda 
os seus visinhos: Pedro Madeira e Gaspar Vaz. Manoel da Costa Gil, 
em 1668, tinha casa na rua da Misericórdia, pegada a casa das al- 
mas e a de Antonio Bento. Esta é a atual rua Alvares Penteado, 
onde em 1654 estava o prédio da cadeia. 

No inventário do falecido Bento Pires Ribeiro, aberto em 1669, 
não pudemos identificar a sua casa aqui na vila; um terreno con- 
seguimos localizá-lo aqui na rua Benjamin Constant. O seu in 
bentário é rico de informações. Latifundiário no Juquery cujo si. 
tio foi avaliado em 12$000, em que os avaliadores encerram o lau- 
do somando 536$620, o valor do monte-mór. 

Foram avaliadas muitas joias em ouro e prata. Possuia mag- 
nifica espada e uma ádaga, aberta ao buril, com punhos de prata, 
valida em 8$000. Espingardas possuia oito (8) exemplares, sendo 
uma delas com seis tiros, estimada pelos avaliadores em 6$000 e 
que alcançou em leilão a importância de 9$600. 



240 REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOORbFICO DE S. PAULO 

A espada e a ádaga, alcançaram sòmente a importhncia ds 
5$800, pagos em dinheiro num único lance. Para poderem obter 
Cinheiro para a partilha entre os herdeiros, dado que, apesar de 
possuirem patrimonio, nunca havia dinheiro em caixa, era hábi- 
to naquela altura do tempo, leiloarem alguns objetos assim como 
emprestarem o dinheiro obtido no leilão, a juros, método ésse, re- 
gular para atender as necessidades do processo, aumentando o be- 
nefício dos herdeiros e as despesas com a justiça. O prazo do em- 
préstimo, quase sempre era de um ano, a taxa de 8% ao ano, po- 
dendo ser renovado ao mesmo tomador. 

Os que tomavam dinheiro emprestado, obrigavam-se a ofere- 
cer garantia sólida, representada por imóvel que era hipotecado 
para garantir a dívida, além de apresentar fiador idoneo, que por 
sua vez também dava em garantia um seu imóvel, que ficava hi- 
potecado. 

Nêste inventário apareceu João Borba que tomou empresta- 
do a importância de 16$000, entregando em garantia a sua pro- 
priedade, defronte a porta do Convento de São Francisco. 

E, a s s imbm as informações prestadas pelos avaliadores, a dos 
fiadores, e de seus afiançados, além dos próprios testamentos, fo- 
mos conhecendo a situação, ou seja a posição das moradias ou 
pousadas de nossos primeveos habitantes da vila, colocando-as no 
mapa, que aqui exibimos aos nossos caros confrades. 

Ficamos, assim, sabendo que a rua Direita, a rua São Bento 
e a rua do Carmo eram as ruas mais habitadas da vila. Porque ? 
Elas eram os caminhos direcionais as saidas da vila. 

Um inventário precioso, para conhecer-se o senso profissional 
de nossos antepassados, é percorrer o de Antonio Pedroço de Bar- 
ros, iniciado em 1652, e terminado vinte anos depois. Foi nêsse 
inventário, na apresentação de uma fiança que ficamos sabendo, 
que em 1669, não existia a atual rua Floréncio de Abreu, devendo 
estar fechada no alinhamento do Mosteiro de São Bento, sendo 
aberta muito mais tarde, quando recebeu o nome de Miguel Car- 
ols, dahi para Constituição. Ahi nessa rua travessa, indicada pe- 
los avaliadores, e que é sem dúvida a rua da Boa Vista, morava Be!- 
chior de Godoy, um dos maiores valores da história paulista em 
sua época. Nêsse mesmo ano, no dia 30 de abril, o cidadão Fran- 
cisco Pires de Siqueira, tomou emprestado dêsse espolio, a impor- 
tância de 16$000, oferecendo em garantia, duas casas que no ato 
hipotecava. Uma delas, situada na rua de São Bento, confinando 
de um lado com propriedade de Pedro Jacome e de outro lado 
"com canto da rua que vai para Guaré." Portanto, o caminho d- 
Guaré, aqui na vila começava na atual ladeira da Avenida São 
JoBo, no canto onde hoje instala-se o Banco do Brasil, ou o Pre- 
dio América, antigo Martinelli, até atingir a que conhecemos por 
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rua do Seminário, atravessando o rio Anhangabaú na ponte do 
Açu, tomando a rua Alegre pelo Beco do Sapo, indo então por 
esta rua aos campos do Guarepe. 

Nêste inventário de Antonio Pedroso de Barros, em a maioria 
das hipotecas realizadas, as posições das propriedades nas ruas das 
vilas, estão perfeitamente identificadas. 

Em 1701, falece André Lopes, um dos mais ricos habitantes 
da vila em sua época. O monte-mór somou a expressiva cifra de 
2:107$940, sendo que em moeda, dinheiro, encontraram 259$720. 
Tinha sitio no bairro de Nossa Senhora da Penha, na paragem 
chamada Igarapava, e um outro em São Miguel, no lugar conhe- 
cido como Guarapiranga. 

Os avaliadores foram a casa do defunto para fazerem o neces- 
sário inventário; na casa onde éle morava e, alí encontraram n 
sua viuva Dona Catarina Paes. Sabem onde morava André Lopes? 
Vamos ler o térmo de avaliação, para os que nos ouvem, não ima- 
ginarem que estamos inventando história. Ouçam - "Uma mo- 
radas de casas de dois laços nesta vila de São Paulo, com seus cor- 
redores e quintais, de taipa de pilão, cobertas detelha- que de uma 
banda parte com casas onde mora João Luiz e ddoutra banda 
com casas de Francisco Rodrigues, na rua da Boa Vista, que fo- 
ram avaliadas @os avaliadores dêste juiw em 80$000" - (Inv. 
e Test." vol. XXIV - pg. 252). Notem portanto que a rua da 
Boa Vista é uma das mais velhas ruas da cidade, que tinha por 
morador um dos maiores sertanistas de sua época. 

Para alguns historiadores a rua Boa Vista é a atual 15 de No- 
vembro; antiga rua do Rosário, cuja igreja deu nome a rua, igre- 
ja que teve a sua construção iniciada em 1721 (Leonardo Arroyo 
- Igrejas de São Paulo); esta igreja substituiu uma humilde ca- 
pela dedicada a mesma santa; portanto, parecenos que duas são 
as ruas; uma a rua do Rosário e outra a rua da Boa Vista; não 
dão margem a confusão; estão perfeitamente identificadas no seu 
tempo. A rua da Boa Vista era de caráter tão importante que a 
23 de Abril de 1873 aí inaugurou-se o Teatro Provisório Paulista- 
no. (Est. de São Paulo-Agosto 1970). 

Façamos agora um passeio pelas ruas da vila, onde pousavam 
os nossos ancestrais, para destacar algumas das personaliddes mais 
importantes no quadro político, social e econômico da época. Não 
faremos distinção, pois vamos colhendo-os indiscriminadamente. 

Adentremos a rua do Carmo. Nela encontraremos João Ma- 
ciel, o grande sertanista, com casa defronte a Nossa Senhora do' 
Carmo, pegada aos terrenos de João Clemente esta rua pública do 
Conselho e de Maria de Moraes. (vol. VI - Inv. e Test." pg. 414) 
- Antonio Dias e Moura, &te sertanista que figurou na bandeira 
6e João Mendes Geraldo, em 1645. Matias Peres que andou em 
Guairá. Aqui nesta mesma rua com pousadas ou moradas, além 
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cie outros mais encontramos Diogo Lara e Lourenço Castanho Ta- 
ques. Seus nomes, um marco de glória, na história paulista. 

Junto ao colégio dos Jesuitas, ou como diz em seu testamento, 
pegado aos muros do Colégio da Companhia, tinha Gaspar de Go- 
doy Moreira, umas casas; bandeirante das minas, onde andou a 
cata de índios. Foi um dos principais da vila, tendo ocupado car- 
gos de relêvo na administração da comuna. 

Casado duas vezes, com uma prole constituída de 14 filhos, era 
possuidor de grande fazenda em Araçariguama, no hoje distrito 
de São Roque, e antes de Sant'Anna do Parnaiba, terras essas que 
lhe custaram 312$000; a casa da vila foi avaliada em 60$000 - 
(Inv. e Test.", vol. 23 - pg. 315). 

Entremos pela atual rua 15 de Novembro, onde consta Rafael 
de Oliveira, em 1625, possuia uma casa. Nela enscontramos nomes 
como Clemente Alvares, Fernão Dias Borges, Francisco Dias Ve- 
lho e João de Godoy. 

Estarrlos agora na "rua Direita, que vai de Santo Antonio". 
nela encontr do em 1634 Amador Bueno, tendo p r  vizinhos Fran- 
cisco Tavares "k Gaspar de Vasconcelos. Como seus companheiros, 
nessa mesma rua, grandes nomes paulistas como Antonio Pedro- 
so de Barros Pascoal Leite Miranda, Francisco Cunha Gago, Cata- 
rina do Prado e José Ortiz de Camargo, o grande latifundiário de 
Juquery, morando defronte a Igreja de Santo Antonio. (Inv. Test." 
vol. 12). 

Na rua Direita, ainda vamos encontrar um valioso e prestan- 
te cidadão, que muitos benefícios praticou a população da vila de 
São Paulo. fi êle João da Costa, casado com Ignez Camacho. (idem 
vol. 12). Sua esposa falece primeiro, em 1623, deixando testamen- 
to, onde informa que fora casada duas vêzes; a primeira com Fr,m- 
cisco Teixeira com quem tivera 4 filhos e, em segunda núpcias com 
João da Costa advindo desse matrimonio 9 filhos. E no ano de 1639, 
João da Costa falece, quando em seu testamento faz grave acusa- 
cão; acusa Braz Machado e Francisco Sutil, de terem-no roubado, 
em madeiras que mantinha depositada no quintal de sua casa; fô- 
ram elas vendidas a José de Planta, isto é, em troca de carnes, pois 
êste açougueiro que era, delas precisava para fazer catres. João 
da Costa era barbeiro, era médico e era dentista, pois no inventá- 
rio de seus bens aparecem o material instrumental dessas profis- 
sões, sendo avaliado em 2$240 o estojo de cirurgia, contendo seis 

qancetas, uma tesoura, untas agulhas, uma pinça e um cauterio. O 
instrumento de barbeiro, isto é, uma tesoura, duas navalhas, uma 
pedra de amolar e um pente, foi avaliado em 1$600; os instrumen- 
tos de dentista, um boticão, dois escarnadores e dois ferros como 
tenazes, receberam a estimativa de $800 pelos avaliadores. Ama- 
dor Bueno juiz de fóra, funcionando nêsse processo. João da Cos- 
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&a foi maspoteiro em 1609, avaliador dos ofícios em 1601 e 1603, 
ocupando também o cargo de Juiz Ordinário em 1603. 

Fêz-se errnitáo da Igreja de Santo Antonio, onde foi enter- 
rado. Estamos no Largo de São Bento; aqui largo ou páteo não con- 
seguimos localizar nenhum morador. Penetremos na rua São Ben- 
to, em direção ao largo de São Francisco. Identificamos 91 proprie- 
dades, destacando-se insignes moradores tal como Joáo Pires, em 
1671 no largo do Ouvidor; - Encontramos ainda Manoel Rodri- 
gues de Arzão, Francisco Pires de Siqueira, Pedro Madeira o filho, 
Antonio Lopes e Sebastião Preto, aparecendo em 1655 hipotecan- 
do suas casas nesta rua, o mesmo acontecendo com Rafael de 
Oliveira, que em 18 de Março de 1645, garantia uma dívida de 
9$600, entregando em hipoteca a sua casa da Rua de São Bento. 
Afonso Peres também morava nessa rua, quando em 1647, entre- 
gou-as em fiança. Aqui também morava André Botelho, filho da 
André Gonçalves; foi sertanista e andou na região do sul, e em 
1651 tomou parte numa entrada na qual adquiriu numerosa presa 
de índios. 

Vizinho ao Convento de São Francisco, dentre tros proprie- 
tários em 1641, vamos encontrar o cidadão Manoe i'-I Joao - Branco, 
que avaliada em 10$000, coube na partilha a seu filho Francisco 
Joáo Leme, e a casa onde morava Manoel João Branco no terreiro 
da Matriz, defronte a igreja, coube a viúva Maria Leme. O filho, o 
turbulento Francisco Joáo Leme, invadiu o sitio de Iatan, que cou- 
be a sua mãe, aí instalando-se com a sua família, motivo de solene 
protesto de sua irmã Ana Leme, casada com o Capitão David 
Ventura, este que juntamente com o seu sogro possuia uma frota 
de navios (entre os continentes europeus e africanos, naus, 
assim chamado na época), em que comerciavam ao que parece 
entre outros tipos de negócio, sobressaia o de gado, tanto que man- 
tinham nos campos da Móoca, um grande curral, nesta ocasião 
com 34 bois, 20 novilhos e 53 vacas. Outra filha, casada com o 
reverendo padre Marcos Mendes de Oliveira, que já morando na 
casa de propriedade de seu sogro, situada a rua Direita, recebendo- 
a em partilha, ainda mais, uma légua de terras em Ibirapuera, com 
100 cabeças de gado. Manoel João Branco cita o genro em seu tes- 
tamento, chamando-o de PADRE, ao passo que os avaliadores como 
reverendo padre, que ordenou-se depois de viúvo. Este Manoel João 
Branco foi administrador geral da minas. Adquiriu um grande ca- 
bedal extraido das minas de ouro. Desejando conhecer o seu Rei, 
embarcou na  Bahia, onde mandou confeccionar umas bolas dr* 
ouro, palhetas e aro e também um pequeno cacho de bananas, tudo 
em ouro, e chegando a corte ofereceu esse presente a sua magesta- 
de o Rei Dom Afonso VI. 

Muito velho, enervava-se com os balanços de carruagem. Re- 
solveu então levar para Lisboa, substituindo a carruagem, uma 
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rede tecida com fios de algodão e lã, de diversas cores, fazendo-se 
nela transportar, carregado por mulatos calçados, seus escravos, 
que para lá conduziu com êsse propósito. (General Paulist. Silvd 
Leme - vol. 2." - pág. 444). 

Aqui na rua Benjamin Constant, que era o caminho de São 
Francisco, encontramos alguns nomes que projetaram-se no cená- 
rio político e social da vila, tais como Lourenço Nunes, Manuel de 
Chaves, paulista filho de Aleixo Leme e de sua mulher Ignes Mas. 
Foi casado com SimÔa de Siqueira, irmã do padre Mateus Nunes 
Siqueira. Manuel Chaves foi sertanista dos mais ativos, falecido em 
pleno sertão em 1646. Encontramos ainda Felipe Ferreira, Ignácio 
Preto e ainda Mateus de Siqueira, com sitio em Jaraguá e casas 
aqui na Rua Benjamin Constant, tendo por vizinho João Machado 
de Lima. Em seguida Pedro Gonçalves, apresentando como fiança 
a sua casa situada na rua que, do Carmo vai a São Francisco, rua 
essa que pelo mapa de 1877, estende-se pela rua do Trem, travessa 
do quartel e Senador Feijó. Desfilam ainda aqui na rua Benjamin 
Constant outros nomes que seriam dignos de registro, não fora o 
delimitado es ço de tempo que dispomos nesta tarde. 

Assim ap %s enta-se a situação das pousadas de nossos ante- 
passados aqui na vila de São Paulo, conforme pudemos, com os 
recursos a nossa disposição, localizá-los no mapa que temos a hon- 
ra de apresentar aos nosso pares. 

Antes de finalizarmos esta série de informações, destaquemos 
dois fatos importantes: 

O primeiro, é a quitação que dá do próprio punho, a senhora 
Leonor de Siqueira, ao receber o seu quinháo, no inventário de 
sua sogra Luzia Leme, falecida em suas pousadas aqui na vila, na 
rua Anchieta, em 1656. Esta é a primeira mulher que sabe ler e 
escrever. 

O segundo fato é o mais importante pois, dirime dúvida que 
arrasta-se por muitos anos. I3 a localização, aqui na vila, do ca- 
minho de Guaré. Sempre afirmamos que ele tangenciava a colina 
onde situava-se o burgo en-i florescência. 

E aqui a confirmação de nossa tese. Em 1636, foi feito o in- 
ventário dos bens deixados pelo falecido João da Cunha Gago. En- 
tre os bens arrolados incluiam-se casas na vila que estão na rua 
São Bento, de um lado, com o seu quintal, de taipa de pilão e co- 
berta de telha, avaliadas em 15$000. 

Arrolam ainda os avaliadores uma outra casa "que está por 
Uráz do mesmo quintal, quando vão para o ribeiro, de taipa de 
pilão, coberta de telhas, de treis laços e avaliadas em 12$000". A 
casa da rua São Bento, por situar-se numa rua importante recebe 
maior avaliação. O detalhe importante é este. 

O quintal que olha para o ribeiro, este ribeiro é o nosso rio 
Anhangabaú, hoje canalizado, e que escoa pelo sub-solo do parque 
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do mesmo nome. O detalhe, o mais importante é este: Na partilha, 
esta casa, avaliada em 12$000, diz o processo de inventário: "tirou- 
se para os órfãos, casas qus estão no caminho que vai para Nossa 
Senhora do Guarepe". (Invent. e Test." - Vol. X - pág. 383 - 
ediç. 1921 - Pirating.). 

Quem duvidar lá está, no volume 10, dos inventários e testa- 
mentos. Vê-se portanto que por detráz da rua São Bento passava 
este caminho, entre essa rua e o ribeiro Anhangabaú, e que este 
era o caminho de Pinheiros, descendo a Rua da Consolação, Qui- 
rino de Andrade, tangenciava a viIa entre o rio e a rua, e aqui to- 
mando, ou melhor mudando o nome ia encontrar-se com "o canto 
da rua que vai a Guaré" onde estava a casa de Pedro Jacome, es- 
quina COM a rua de São Bento com a ladeira da Av. São João de 
que falamos um pouco atrás, mais ou menos antes de seu alarga- 
mento, onde hoje situa-se o Banco do Brasil. Este caminho de 
Guaré, aqui na vila é a nossa atual rua Libero Badaró, que lembra 
o Dr. João Batista Badaró,í que morre Assassinado em 20 de No- 
vembro de 1830, exclamando "MORRE UM LIBERAL, MAS NA0 
MORRE A LIBERDADE". 

w 





DATA ANIVERSÁRIA 

25 de janeiro 

Alfredo Gomes 

&te milésimo, 1972, ano da Graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, é o das magnas evocações paulistas e brasileiras. 

Realizadas as cinco sessões de instalação e estruturação do 
Instituto Histbrico e Geográfico de São Paulo, marcou-lhe o esta- 
tuto, aprovado em assemblbia geral de 23 de dezembro de 1894, z 
data 25 de janeiro para comêço dos trabalhos. E, assim, realizou- 
sc, no ano seguinte, 1895, a 1" sessão ordinária, sà, a presidência 
de Cesário Mota Júnior, às 7 1/2 horas da noite, no edifício "onde 
funciona o Ginásio do Estado", sem que nenhum dos ilustres só- 
cios presentes houvesse evocado a significação histórica da efemé- 
ride. Apenas, o Dr. Domingos Jaguaribe apresentou "um seu tra- 
balho intitulado Origens Republicanas do Brasil", que, segundo reza 
a ata, foi à "Comissão de História geral do Brasil para emitir pa- 
recer". Todavia, na mesma sessão, Cesário Mota ofereceu à consi- 
deração do plenário, dez teses, um feixe de teses, na linguagem ex- 
pressiva do nosso querido, insigne, admirado e louvado Presidente, 
o jovem venerando Dr. Aureliano Leite, dentre as quais, podiam 
sobrelevar-se a "influência do rio Tietê na civilização de São Pau- 
lo", "Missões jesuitas do Guairá", "influência do estado do direito 
em São Paulo na  civilização do Brasil" e "da língua portuguêsa e 
das modificaçóes que tem experimentado em São Paulo", estas, 
como outras, não citadas, atualíssimas, à procura de autores. 

Que se não firmou tradição. nos anos iniciais, dí-lo a história 
do Sodalício, embora, as modificações estatutfxrias, aprovadas em 
assembléia de 20 de fevereiro de 1901, houvessem mantido o iní- 
cio dos trabalhos a 25 de janeiro. Se exemplificar necessssio fôs- 
se, lembrar-se-ia que a sessão ordinária de 1899, efetivou-se a 
20 de fevereiro, e, ainda, ao se comemorar o primeiro vintênio dg 
Instituto, o orador oficial, Mestre Afonso de Taunay, no belo tra- 
balho lido, limitou-se a resenha das atividades da brilhante e efi- 
caz vida desta Casa de Cultura. 

E certo que, regimentalmente, nos dias de hoje, a sessáo sole- 
ne tem por objetivo a inauguração das atividades sociais, marca- 
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da trienalmente, pela posse e efetivo exercício da diretoria eleita, 
como ora ocorre, em feliz e admirável continuidade sob a lide- 
rança do grande, em todos os sentidos, Dr. Aureliano Leite. 

É certo, também, que, com embasamento histórico, neste 1972, 
pode o Sodalício assinalar o 32." aniversário das comemoraçóes ofi- 
ciais da data aniversária da cidade, com a oração, proferida de 
improviso, em 1940 pelo orador que, acabava de ser eleito, Dr. José 
Carlos de Ataliba Nogueira. 

Em 1932, a 25 de janeiro, o Padre José da Frota Gentil, pro- 
duziu a conferência "Os Jesuítas e a fundação de São Paulo". Em 
1933, o Presidente, Dr. José Tòrres de Oliveira, refere-se, em breve 
pronunciamento ao 379." aniversário da fundação de São Paulo e 
ao 39." da vida social do Instituto, detendo-se sôbre a figura de Ti- 
biriçá, cujos despojos haviam sido transladados, naquela tarde, da 
igreja do Santuário do Coração de Maria, para a cripta da Cats- 
dral de São Paulo, sob as figuras de Anchieta e Nóbrega e mais 
companheiros de missão religiosa, passando à extensa ordem do 
dia. 

Não se diga, porém, que atas deixem de acusar testemunhos 
anteriores de celebrações alusivas. Uma delas, a 25 de janeiro de 
1923, presidida pelo Tenente Coronel Pedro Dias de Campos, 
registra, sob a égide de Sessão Magna comemorativa da Funda- 
ção da Cidade, com simples exposição sôbre a data, pelo presi- 
dente, seguindo-se estudo pertinente a Campos do Jordão pelo Co- 
ronel Ludgero de Castro, e intervenção do Senador Luiz Piza que, 
motivado, pela pobreza comemorativa, em "belíssimo improviso', 
enriqueceu a sessão relembrando os pródromos da fundação da 
cidade. 

Em 1938, presentes as altas autoridades do Estado, faltou r 
orador convidado, "por motivos alheios à vontade do mesmo, inclu- 
sive o de mol6stia". 

Têm-se, portanto, fundamentos para fixar o marco inicial da 
continuidade da instituição cívica e didática das celebraçòes desde 
que o Professor Emérito Ataliba Nogueira tomou-se responsável 
pela tribuna do Sodalício, duas vêzes (1943 e 1944), substituido, 
por enfermidade, pelo Prof. Tito Lívio Ferreira, embora não sz 
firmasse o vêzo da estricta incumbência dos oradores oficiais, na 
qualidade de diretores, pois: em 1945, coube a tarefa ao Cel. Luís 
Tenório de Brito que discorreu sôbre "O Pátio do Colégio e a sede 
d o  Govêrno de São Paulo"; em 1946, José Eduardo de Macedo Soa- 
res Sobrinho que analisou os fatores detenninantes da formaçã2 
histórica do núcleo piratiningano; em 1947, Cònego Paulo Floren- 
ce da Silveira Camargo reportando-se às correntes predominan- 
tes entre os historiadores que se ocuparam da fundação de São 
Paulo, para concentrar-se na figura de Manuel de Paiva. 
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Foi, contudo, com o orador-oficial h. José Pedro Leite Cordei- 
ro, depois presidente do Sodalício, que o marco, inaugurado, eni 
1940, pelo Dr. Ataliba Nogueira, firmou-se na continuidade inin- 
terrupta, erigindo-se em tradição a partir da sessão de 25 de ja- 
neiro de 1948, embora, a sessão magna prosseguisse entremeada 
de pronunciamentos vários, ordem do dia múltipla, etc., somando- 
se, nesse, 25 de janeiro de 1948, soneto pertinente & data, com- 
posto e lido pelo Dr. Raul de Frias Sá Pinto, e mais comunicações, 
e, no ano seguinte (1949), a oração do Dr. Leite Cordeiro, acom- 
panhada do trabalho "Panorama do Brasil, descrito por Jos6 de 
Anchieta", lido por quem ora se encontra na tribuna. 

Em 1951, orador oficial, Leite Cordeiro, impossibilitado de com- 
parecer, por motivo de saúde, incumbiu o Cel. Luís Tenório de Brito 
de o ler o trabalho, versando o tema: "Onde pairam os restos mor- 
tais de Nóbrega, Anchieta e Manuel de Paiva?". Em 1952, o orador 
oficial rememorou o centenário de Ramos de Azevedo, e se refe- 
riu a data magna, e o Prof. Almeida Magalhães, ocupou-se de Sil- 
vio Romero. Em 1953, pelo fato de a efeméride cair num domingo, 
antecipou-se a sessão para 24, celebrada com a palestra do Dr. Leite 
Cordeiro intitulada: "Contribuição de Lisboa no& festejos come- 
morativos do IV Centenário de São Paulo", com mais assuntos eni 
pauta. 

25 de janeiro de 1954, inauguração da nova sede - a atual 
sede do Instituto -, com orações alusivas ao fato e ao I V  Cen- 
tenário, proferidas pelo Presidente da Diretoria, Prof. Ernesto de 
Sousa Campos, Presidente de Honra, Afonso de Taunay, e orador 
oficial, Dr. Leite Cordeiro. No ano imediato, o orador oficial, dis- 
correu sôbre o tema "Retrospecto das comemorações do IV Cente- 
nário de São Paulo", e o Prof. Tito Lívio Ferreira discursou ac&rca 
da entrega simbólica dos certificados da I" Rirma do Curso de 
História de São Paulo. Em 1956, Leite Cordeiro discorreu sobre 
"nova documentação da fundação de São Paulo, tecendo conside- 
rações a respeito do trabalho evangelizador de Anchieta e de Ma- 
nuel da Nóbrega". 

Novo orador, em 1957, o Prof. Francisco Teive de Almeida Ma- 
galhães,, desincumber-se-ia da honrosa missão até 25 de janeiro 
de 1966, já na presidência do Dr. Aureliano Leite que assumira em 
1963, dedicando sua oração, em 1965, à exaltação da personalidade 
e obra de Afonso de Taunay. De 1967 a esta parte, a tarefa da 
praxe cívica e didática, por generosa deferência, passou à respon- 
sabilidade de quem, com franqueza e sinceridade, se escuda n o  
bondosa e paciente compreensão da culta e fina assistência, como 
era usual salientar-se na redação de antigas atas, na exteriorização 
da homenagem devida aos ilustres confrades e a todos que acor- 
rem para à magna sessão prestigiando-a com as respectivas pre- 
senças. 
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O exórdio, em si mesmo, constitui a fórmula, achada pelo 
orador, para salientar o cumprimento das finalidades a que se obri- 
gou o Sodalicio na reiterada manifestação de seu júblio cívico ao 
honrar a data oficial da fundação da Cidade, praxe didática, qua- 
lifica-a, com acêrto, o Senhor Presidente Dr. Aureliano Leite a.1 
acentuar que esta data, como outras do calendário histórico, fixa- 
das para a rememoraçáo anual, deve ser realçada, ainda que com 
iguais argumentos, semelhantes fundamentos, análogas razões, 
porque o repisar conduz a sedimentação do conhecimento, abrin- 
do, mesmo novas janelas para a ilustração, quando não para a 
própria dúvida, metódica ou não, cartesiana ou não, que levara 
u perquirições, indagaçhs, estudos, pesquisas, enfim, porque ne- 
nhum assunto há de se considerar esgotado ou definitivamente 
tratado. 

Não será frase feita, o dizer-se que o passado influencia o pre- 
sente e se faz alicerce do futuro, principalmente nos dias corren- 
tes em que se ouve a blasfêmia da poluição do passado como amea- 
$a pureza do presente, e esta é, sem dúvida, a maior contradição, 
mercê, do mau, precário ou nulo conhecimento de História. Roque- 
te Pinto, sábi@.de renome internacional afirmava que, sem a tra- 
dição, "desaparece a Pátria, reduzida a um bando de bípedes gre- 
gários". 

Nesta Casa de Cultura, o culto da tradição é o seu fundamento, 
como o estudo e a divulgação da História, da Geografia e das ciên- 
cias e disciplinas correlatas que se relacionam com São Paulo e o 
Brasil, constituem os precípuos objetivos. 

Se, por anos vários, não afloraram públicas manifestações con- 
cernentes à data 25 de janeiro, na verdade, jamais se apartou do 
espírito do Sodalicio a associação íntima com a efeméride, fixada 
desde seu primeiro estatuto, como início da jornada de trabalhos 
regulares, num preito de ininterrupta reverência aos que somaram 
esforços para o surgimento e a consolidação do quadricentenário 
burgo piratiningano, 

* * * 

Aquêle tempo. . . 
Pelas festas de Natal de 1553 os índios de Tibiriçá e de Caiubi 

ria esteira da elevação do Inhapuambuçu ("morro que se vê ao lon- 
ge") a da Tabatinguera (aldeia do barro branco) e escolhido o 

eítio para o centro da catequese, onde a 29 de agosto de 1553, Nó- 
brega fizera solenemente "uns 50 catecúmenos". . . transcorridas 
as comemorações natalinas, enoerradas nos Santos Reis, um grupo 
de jesuitas, cujo número tangenciava pelo dos apóstolos de Jesus, 
chegou a Piratininga e achou casa, onde foi celebrada missa a 25 
de janeiro. 
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Anchieta repisa informações na quadrimestre de maio a se- 
tembro de 1554, pormenorizadas em carta anterior que se perdeu, 
a quadrimestre até junho, acentuando' 

"Para sustento dês* meninos (de São Vicente), a farinha 
de pau era trazida do interior, da distância de 30 milhas 
Como era muito trabalhoso e dificil, por causa da grande 
aspereza do caminho, ao Nosso Padre (Nóbrega) pareceu 
melhor no Senhor mudar-nos para esta povoação de índios, 
que se chama Piratininga. Isto por muitas razões: primei- 
ro, por causa dos mantimentos; depois, porque se fazia nos 
Portuguêses menos fruta do que se devia, ainda que logo 
ao princípio o trato do Padre (Nóbrega) lhes trouxe a maior 
vantagem, como será fácil entender do P. Leonardo (Leo- 
nardo Nunes que veio ao Campa de Piratininga, 1550, e, 
neste ano, concentrou cristãos dando principio a Santo An- 
dre, pois dêles conseguiu que se fizesse uma ermida), quz 
foi o primeiro da Companhia a vir para aqui; e especial 
mente porque se abriu por aqui a entradhpara inúmeras 
nações, sujeitas ao jugo da razão. Por isso, alguns dos Ir- 
mãos mandados para esta Aldeia (de Piratininga) no ano 
do Senhor de 1554, chegamos a ela a 25 de janeiro e ce- 
lebramos a primeira missa numa casa pobrezinha e muito 
pequena no dia da Convenção de São Paulo e por isso de- 
dicamos ao mesmo esta nossa Casa". 

Descreve-a, logo adiante. 

"Desde janeiro até ao presente, estivemos as vêzes mais 
de vinte numa casa pobrezinha, feita de barro e paus, e 
coberta de palha, de 14 passos (cêrca de 10 metros) de com- 
primento e 10 de largura (mais ou menos 7 metros), que 
é ao mesmo tempo escola (de Gramática), enfermaria, dor- 
mitório, refeitório, cozinha e despensa; MAS NA0 TEMOS 
SAUDADES DAS CASAS AMPLAS QUE OS NOSSOS HA- - - 

BITAM NOUTRAS PARTES 
Esta casa, construiram-na os próprios índios para nosso 
uso, mas agora preparam-nos para fazer outra um pouco 
maior, de que nós seremos operários com o suor do nosso 
rosto (ou, como diria, mais tarde, carta de fim de dezem- 
bro de 1556, "maiormente com o suor do Padre Afonso 
Brás", o primeiro construtor ou arquiteto a exercer a pro- 
fissão em São Paulo com real proveito e êxito nas casas de 
taipa) e o auxílio dos índios". 
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Não é dificil visualizar o ato litúrgico da Missa Padroeiro: 
a rústica cabana, na coroa da colina debruçada sdbre a mar- 

gem esquerda do piscoso Piratininga em que os selvíwlas se abas- 
teciam do peixe para deixa-lo secar e onde tamandub de grande 
porte mitigavam a sêda, suplementando o nome do curso fluvial 
com a identificação de Tamanduateí; 

a paupérrima palhoça de setenta metros quadrados à beira da 
escarpa, quase desnuda de vegetaçãcr na barranca ingreme, mas 
protegida logo a entrada por gigantesca árvore que sobressaia 
no bosque protetor; 

as sotainas escuras, amareladas pela poeira da viagem, a se 
movimentarem no apresto da cerimonia e, de algum modo, a se 
entenderem com o Principal da Terra, o forte acobreado e empe- 
nachado Tibiriçá, coroado pelo acanguape de penas rubro-ama- 
relas, tendo enroscada na cerviz a ayucara que atestava, nos mui- 
tos dentes enfiados, os muitos adversários prostrados em valentes 
combates; e se entenderem com o já adiantado em janeiros, o ve- 
lho de ampla çabeleira, com o olhar perdido no horizonte, diri- 
g indw para a sua querida Geribatiba, o velho Caiubi. 

Manhs de sol, de sol quente de verão, refrescada pelo arvo- 
redo tranquilo. 

A frente, a serenidade da vasta planície cuja monotonia que- 
brava-se com a presença de capóes e reboleiras entre a domina- 
dora macega em imperceptível ondulaçáo, denunciando o suave 
sôpro da leve aura matinal, morrendo, ao longe, a campina, na mol- 
aura cerúlea-cinza do fugidio horizonte, a crescer para o firma- 
mento na confirmação do planalto interrompido. 

Era o leste, na paisagem silente, espelhada das águas reman- 
çosas que se espraiavam, escapando ao inexoravel destino que as 
aguardava, a pouca distância, pelas bandas do norte, no Anhembi. 

O norte, abaulado numa larga socava aberta, trazia ao olhar 
perquirador ocas do Inhampuabuaçu abrigadas por donairosas pal- 
meiras. 

No sul, alongava-se a colina que se alteava ligeiramente para 
os lados da Tabatinguera de onde haviam descido índios de Caiu- 
bi, diferençados pelo saibro que marcava os pés mal limpos no 
palmilhar da vereda entre vegetação exuberante. 

Para o oeste, o terreno firme que morria no talude relvoso do 
apressado Anhangabaú, de águas claras, onde os índios tocaiavarn 
erradios campeiros, ameaçadores galheiros e escassos mateiros e 
velhacos catingueiros, evitando as sombras da noite por temor aos 
malefícios. 
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Da casa barroteada, resguardada da fulgente ardência solar e 
$a desordenada intempérie pela guaricanga, partiam, em lequr, 
veredas de promissão e de cuidado. 

Em frente, o altar ocultando a esteira protetora da porta. 
Nove horas. 
Surgem as roupetas, treze. Padres e Irmãos, alinham-se late- 

ralmente. Entre êles, paramentado, o Padre Paiva, acoitado pelo 
encurvado jovem Anchieta. Disperso, próximo a feição de semi-cir- 
culo, o gentio, adensado em pequenos grupos: homens, mulheres, 
crianças, testemunhas das atitudes, gestos e simbolismos litúr- 
picos. 

Missa simples, não, porém, desprovida de aparato e ~0lenl- 
dade. Muitos dos índios, cêrca de cinquenta já catecúmenos feitos 
por Nóbrega a 29 de agosto de 1553 

Festiva: "in conversione S. Pauli Apostoli". 
Vozes, vibrantes de fé, entoam os salmos, no silêncio quebrado 

pela canora alacridade da passarinhada, afeiada, de quando em 
quando, pelos frenéticos guinchos do cará-cará. 

Paiva abrira a solenidade com o "Pelo Sinal da Santa Cruz. . . 
Anchieta, repetira: "Santa Curuçá rangua recy. Todos persegui- 
naram-se, disciplinada ou confusamente. 

Fora-se a primeira parte: preparação ao sacrifício; seguira- 
se a instrução, mas prosseguiria, com a própria presença dos índios 
que não foram convidados a despedida, concluida a missa dos ca- 
tecúmenos. Eles, em breve, seriam fiéis, penitentes ou consisten- 
tes. 

Extasiaram-se os selvicolas com o Kirie eleisa, de que partici- 
pavam nos rogos, com o Gloria in excelsis, hino de regosijo e festa, 
com o gradual, as aheluias, a oração de Isaias e a de louvor a Paulo: 

Egrégie Doctor Paule mores instrue, 
et nostra te cum péctora in coelum trahe.. . 
Deus, qui universum mundum beáti Pauli Apóstoii 
praedicatióne docuísti: da nobis quáesumus; ut qui ejus 
hódie conversiónem cólimus, per ejus ad te exémpla 
gradiámur. 
Per Dominum. 
Sancte Paule Apóstole, praedicátor 
veritátis, et Doctor Géntium, 
intercéde pro nobis e 
ad Deum, qui te elégit. 

São Paulo, Apóstolo do Gentio, intercedeu pela Casa, pelo Co- 
légio, pela Aldeia, por Piratininga, por sua São Paulo, de que seria 
seu guardiáo: "Ko tába pupé aikó / serekoâramo uitekobo". 
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Seu guardião, estímulo, conforto e amparo. Identificava-s? o 
burgo que seria bandeirante no jornadear pelos ínvios sertões e 
o Apóstolo que fora bandeirante da Fé. 

Per aspera ad astra. 
Saulo começou a caminhada para o céu desde a conversão, 

e houve-se com inquebrantável vontade, por conquista de que se 
não ausentaram sofrimentos até ao sacrifício final. 

Piratininga honrou Paulo pela conversão de seus pró-homens 
nativos representados por Tibiriçá e Caiubi numa luta em que 
não faltaram Urarai e Joagoanharão, pela integração do ousado 
João Ramalho amaciado pelo acalanto de Bartira, pelo indômi- 
to Abaré-bebê; dignificou Paulo através do estadista Manuel da 
Nóbrega e do taumaturgo José de Anchieta. 

Ab ovo, do início abençoado porque o burgo se tornara agra- 
dável ao Senhor Deus, mas êste não o isentaria das provações 
que, pela Fé alteiam aos triunfos. 

Como Paulo fora o bandeirante da verdade no "universo mun- 
cio" ("praedicátor veritátis in unéverso Mudo"), o burgo seria 
o centro irradiador dessa mesma Verdade e das verdades chás que 
ajudam o homem a viver no seu mundo e o tomam Úti l  e ad- 
mirado. Não se anemizariam nos seus habitantes desse tempo, 
e do futuro, a pertinácia, a lealdade, o destemor, a ação, tão evi- 
dentes em seu orago. 

Foi o espírito cristão de Tibiriçá que salvou Piratininga na 
manhã de 9 de julho de 1562, oitavo da Visitação de Nossa Senho- 
ra, ao repelir a hoste de inimigos "pintados e emplumados" que 
sôbre ela cairam. Salvou e marcou-lhe a gloriosa ascensão, conso- 
lidando-a definitivamente: 

"Esta guerra, escreve Anchieta em carta de 16 de abril de 
1563, dirigida de São Vicente ao Padre Diego Laynes, em Roma, 
foi causa de muito bem para nossos antigos discípulos, os quais 
são agora forçados pela necessidade de deixar todas suas habi- 
tações em que se haviam dispersado e recolher-se todos a Pira- 
tininga", agora novamente cercada, com segurança, e acrescida 
de mais alguns portuguêses. 

Ao morrer, na data máxima da Cristandade - o dia da Na- 
tividade de Nosso Senhor Jesus Cristo -, Tibiriçá, realmente du- 
plicava a glória da vida terrena, com a da eternidade. 

Progrediu o burgo: ao fim do século XVI, povoavam-na 1500 
almas dos seus 190 fogos permanentes, aumentado o colégio com 
a reedificação da igreja, reforma dos muros, já um edifício co- 
berto de palha para o Senado da Câmara, um próprio particular 
reconstruido por haver desabado, dominando a lombada entre os 
cursos do Piratininga e Anhangabau, donde saiam direções e ca- 
minhos, rumo às aldeias indígenas e aos sítios de lavoura: para 
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o sul, o caminho velho do mar seguindo no rumo da Borda do 
Campo, passando por moradores da ribeira do Ipiranga, onde se 
erguera a ermida de Nossa Senhora da Luz, depois transferida 
para o Guarepe; outro caminho do mar - o novo -, ultrapassa- 
va o Anhangabau, cruzava a mata do Caaguaçu, (atual Bela Cin- 
tra) alcançava as várzes do Geribatiba (sesmaria do Colégio de São 
Paulo, correspondendo o rio ao atual Rio Grande conhecido 
na estrada de São Paulo a Santos, em cujas proximidades ficava 
a aldeia de Ibirapuera) e buscava a Serra de Paranapiacaba. 

A rua Direita, então Santo Antônio, devido a ermida aí exis- 
tente, chegava ao Anhangabau e apontava para a direção da al- 
deia de Pinheiros, caminho do sertão. Caminho importante, sem 
duvida, pois entrava em terras de Afonso Sardinha, no Butantá, 
e, antes de descer para Pinheiros, esgalhava-se pelo espigáo do 
Araçá dividindo os campos do Pacaembu (arroio das pacas) das 
terras de Emboaçava de Afonso Sardinha, o velho, marcando o 
comêço da estrada geral de Jundiaí. 

Pela rua Martim Afonso (S. Bento), alcançava-se a grota do 
Anhangabau e rumo ao norte atravessava-se o sítio do Guarepe, 
onde se localizara a ermida de N. S. da Luz. até a junção do Ta- 
manduateí com o Tieté, podendo-se alcançar êste, tomando ca- 
noa no pôrto geral (ao t6rmino da atual ladeira Pôrto Geral), ser- 
vindo, ainda, o Tamanduatei para chegar a Borda do Campo. 
Navegando o Tietê para cima, ia-se a São Miguel, Itaquacetuba, 
e para baixo, demandava-se o sítio de N. S. da Esperança, depois 
N. S. da Expectação do 6. 

Piratininga, de acanhados limites, não ficaria, contudo, pela 
modesta ocupação de território da capitania vicentina. 

Trazia, nas veias, o anseio de liberdade do selvícola, senhor 
dos campos, das matas e das florestas, e a vocação lusitana da 
txpansão: André Fernandes rompe para baixo de Parnaíba, e, com 
ele, Antônio Bicudo Carneiro, que fora tabelião em S. Vioente, c 
sevilhano Bartolomeu Bueno, almotacel em 1591, além dos chãos 
na vila, acrescentava data no Guarape e sesmaria no campo de 
São Miguel, latifundiando-se, e, mais Antônio Poderoso, depois 
Fedroso de Barros, vindo para São Vicente como ouvidor, onde 
se casou com uma filha de Jerônimo Leitão, um novo e hábil 
"Cuntact&"' como capitão da gente de guerra, dêsses que deixa- 
ram fama equivalente à do régulo sertanista João Ramalho, e do 
ousado Afonso Sardinha. 

Piratininga não seria síntese de São Paulo nem do Brasil. 
sim, São Paulo. Sim, Brasil! 

Dela partiriam bandos, bandeiras de guerra, para suprir la- 
vouras de seus sítios: de Conceição dos Guarus, de João Pires; de 
Boigi, da sesmaria de Brás Cubas; de Emboaçava, de Afonso Sar- 
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dinha; da expectaçáo do 6, de Manuel Preto; do Capão, em Pi- 
nheiros, de Fernão Dias, o velho, etc., bandeiras que engrossavam 
com as peças do gentio da terra e iriam se enriquecer com a trans- 
mutação destas peças em ouro e diamantes. 

Conquista dos sertões, conquista do Brasil pelos buauas de 
Piratininga, pelos valentes tapitingas, muitos orgulhosamente 
levando junto a si os amorenados mamelucos, das primeiras mis- 
cegenações. 

Piratininga generosa a todos acolhia e com ela todos se en- 
grandeciam. Para Piratininga que seria um mundo, convergia o 
mundo: os povoadores portuguêses, vindos, principalmente, com 
Martim Afonso de Sousa que são muitos para enumerar, os ge- 
noveses Adorno, os espanhóis Ordonho, Bueno, Camargo, os ale- 
mães Bitting (Betim, vernaculizado) e Eobanus; os Darsan, (Ar- 
zão), de Flandres, e, também, de igual origem, os Lemes, Taques; 
os inglêses Barwell (Baruel), os escoceses Drummond, os france- 
ses Furquim, da velha e gloriosa Lorena, e tantos outros que for- 
taleceram a cepa lusitana e alicerçaram a alma européia de Pi- 
ratininga, de exuberante fisionomia nativa, de infra-estrutura 
tupi, guaianá, e super-estrutura lusíada, do que é expressão o vo- 
cabulário, fiel a flor do Lacio, onomatopaizada e matizada pelo 
a b a n h e a  com a sonoridade da pequira, da coroca, da peteca, do 
jururu, da quirera, das frases caipiras: ai, que estou ahiva, e com 
paura de jaguapeva, quase batendo a pacuera sem ver a cria pas- 
tar na tiguera. 

Piratininga que geografou o Brasil, tupinizando-lhe a topo- 
nomía com o sabor indígena, sem abastardar a língua mãe, cujo 
maior monumento era cultuado, admirado, seguido e louvado pe- 
los intrépidos devassadores do sertão, pelos destemidos paulistas 
de Piratininga que partiam nas bandeiras, abismando-se no des- 
conhecido. 

Prova? Aí está no inventário aberto por "morte e falecimen- 
to" de Pedro de Araujo, no ano do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Cristo de mil seiscentos e deezssete anos aos dezoito dias 
do mêz de maio da sobredita era na fazenda que dêle ficou, onde 
chamam Icoabuçu, têrmo da vila de São Paulo, pelo juiz dos ór- 
fãos Bernardo de Quadros, com o juramento sôbre os Santos Evan- 

$ 
elhos por Ana de Alvarenga, "dona viuva mulher que foi do dito 
efunto". 

Do inventário feito no sertão de Paraopava, aos 29 de de- 
zembro de 1617, por determinação do capitão da Bandeira, Antô- 
nio Pedroso, nas costas da última página, estavam as seguintes 
estâncias dos "Lusíadas", do Canto V, o Poema Imortal que o 
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Vate Camóes dera a publicação no ano de 1572, o Poema ocegni- 
co, de limites mais amplos que os poemas mediterrâneos de Ho- 
mero e Vergilio: 

Entrava neste tempo ( 8  de julho de 1497, quando a es- 
quadra partiu de Belém) o eter- 
no lume ( o  Sol) 

no aninal N m o  ( o  signo de Leão da constelação de 
Nemeia) tmculento; 

E o mundo, que co'o tempo se consume 

na sexta idade (era cristã) andava enfêrmo, e lento (a 
caminho da consumação dos 
s6culos) : 

nela vê, como t h h a  por costume, 
cursos do sol qmtorze wzes cento (1400), 
c m  mais m e n t a  e sete (97), em que corria (149'0, 
quando no mar a annaãa se estendia (singrava o 

Atlântico, rumo d fndfa).  

Passamos o limite aonãe chega 
o S d  ( o  Tr6pico de Câncer), que para o Norte ( a  Afri- 

ca do Norte) os carros guia (o  
c a m  do sol), 

onde jazem (no Equador) os povos, a quem nega 
o filho de Climene (Faetonte, filho de Climene) a cor 

do dia ( a  c8r branca, pois os po- 
vos, queimados por Faetonte - o 
601 -, tomaram-se pretos) 

Aqui gentes estranhas lava, e rega 
do negro Sanagá ( o  rio Senegal, de águas escuras, ou 

por estar no continente negro) a 
corrente fria, 
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onde o cabo Arsinário (entre a foz do Gâmbia e a do 
Senegal, Cabo Verde ou Branco), 
o nome perde (o nome de Arsiná- 
rio, na geografia de Ptolomeu), 

chamando-se dos nossos Cabo Verde. 

As Dórcadas (Górgonas, Górgodas, Górgodes, ilhas m!- 
tológicas, habitadas pelas três 
Górgonas, Medusa, Estênio e Eu- 
riale; três irmãs, servindo-se do 

único Ôlho, que possuiam em con- 
sumo; possivelmente, o arquipélago 
de Bijagós) passamos, povoadas 

das irmás (as citadas 3 Fúrias), que outro tempo ali- 
via&m, todas três dum só olhb se serviam, 
tu só, tu cujas tranças encrespadas (Medusa, cuja ca- 

beça transportada, pelos ares, 
por Perseu, verteu gotas de san- 
gue, no deserto da Líbia, originan- 
do monstruosas víboras, nascen- 
do, também, o cavalo Pégaso) 

Netuno lá nas águas acendiam (inflamavam de desejos), 
t o d a  já de tôdas a mais feia (Minerva tomou Mr- 

dusa mais feia ao lhe cortar a ca- 
beça e, segundo a mitologia, os 
cabelos transformaram-se em ser- 
pentes), 

de viboras encheste a a ~ d a t e  areia (da Líbia). 

Assim, passando aquelas regiões, 
pw onde (Equador) duas vezes passa Apolo (o Sol que 

passa duas vêzes pelo Equador, 
uma na direção sul-norte, e a ou- 
tra, norte-sul; naquelas regiões 
intertropicais) 
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dois invernos faendo, e dois verões, 
enquanto c c r e  dund ao outro polo; 
por calmas, por tormentas e opressóes, 
que sempre faz no mar o irado Éblo (h lo ,  deus dos 

ventos), 

vimos as Ursas (Calisto, ninfa da Arcádia, concebeu Ar- 
car, de Júpiter, e êste para livrá- 
-la das iras de Juno, converteu Ca- 
listo na Ursa Maior e Arcas na Ur- 
sa Menor), a pesar de Juno, 

banharem-se nas águas de Netuno (Juno proibira-as de 
se banharem no mar, isto é, na Eu- 
ropa onde não podia ser vistas desa- 
parecer no oceano, mas no curso 
da viagem, na passagem do Equa- 
dor, o fen6meno errrpossível, e Ca- 
móes vale-se de engenhosa expli- 
cação). 

Que melhor forma haveria de relembrar, homenagear e re- 
verenciar a memória do imortalíssimo vate, no ano de I V  Cen- 
tenário da saída do prelo d' "Os Lusíadas", em princípios de julho 
de 1572, já que a pensão, a tença de 15$000, data de 28 dêsse mês. 

Quarenta e cinco anos apSs a tipografia de Antônio Gonçal- 
ves dar publicidade ao poema, e sessenta e três da celebração da 
Missa Padroeira, evocada neste 25 de jneiro de 1972, no sertão de 
Paraopava, na bandeira de Antônio Pedroso, paulistas liam estãn- 
cias d"'0s Lusíaàas" assinalando a viagem de Vasco da Gama, 
desde a partida de Lisiwa, a 8 de julho de 1497 (estâncias 1 a 3, 
rio inventário, a de n." 2), a passagem pela Ilha da Maüeira (não 
Gama, mas Camões quando se dirigiu A fndia), Senegal e Cabo 
Verde (estâncias 4 a 7, no inventário, esta última), Jalofo, Man- 
dinga, Dórcadus, Serra L-, Cabo das Palmns, S. Tomd, Congo 
Rio Zaire (estâncias 8 a 13, no inventário, a de n." 11) e o a@- 
recimento do Adamastor (estâncias 14 a 41), no inventário, ape- 
nas a de n." 15). 

Piratininga, pela fidelidade às origens, através de seus filhos. 
bandeirantes, esta presente no remêmoro da edição princeps do 
poema momento e monumento, vínculo dos povos de língua por- 
tuguêsa, da língua em que balbuciou e se consolidou Piratininga, 
carinhosamente protegida pelo "ilustre peito lusitano" sentimen- 
talmente mesclado ao nativo, amigo da liberdade, mas sensível 
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aos apelos da fé e do coração. Piratininga está presente, nesta 
oportunidade, e faz-se ouvir por primeira nas comemorações do 
ano quadricentenário. Por primeira, coube-lhe a honra de levar 
"Os Lusíadas" aos sertões, na epopéia bandeirante. 

Por primeira, caiba a Piratininga, no sodalício que lhe re- 
lembra os primórdios e lhe exalta a glória, a inicial manifestação. 
Enriqueceu o léxico de Camões com os nomes da terra e o culti- 
vou na própria originalidade como se verifica nos textos dos in- 
ventários e testamentos e na mesma toponímia das povoações. 

Dessa Piratininga heroica do quase promontório estreitado 
entre o Tamanduatei e o Anhangabau, a cavaleiro do Anhembi, 
que, na fidelidade a formação espiritual, fêz da lombada triangu- 
lar, o coração pulsante no simbolismo imitativo da própria San- 
tíssima Trindade de que foram pregoeiros os que lhe propiciaram 
berço e ihe ouviram os vagidos do nascimento. 

A Piratininga da colina triunfante na significação históric~ 
como uma acrópole grega a testemunhar para todos os tempos a 
continuidade ?ie um destino imperecível. 

A F'iratininga vitoriosa dbre  carijós de tôdas as épocas e cir- 
cunstâncias, que, após dilatar a perimetração geográfica, confi- 
gurou a Pátria nascida há cento e cinquenta anos com a ação gen- 
til de um Príncipe conquistado pela faceince sedutora da voca- 
cionada metropole. A Piratininga vencedora de carijós em mais 
6e um 9 de julho, que sai a campo em continência a Lei, vigian- 
do a liberdade, do que se orgulha, com ufania, nas comemora- 
ções do 40." aniversário da gloriosa e indeslembrável Jornada 
Constitucionalista de 1932. 

Volte-se o pensamento para a colina, a acrópole evocativa 
da nossa grandeza moral, do nosso heroísmo em todas as épocas, 
l a  humilde cabana, das venerandas "casas de taipas, alaparda- 
das, de abas colossais, com as suas janelas guarnecidas de rótu- 
las", onde as igrejas começaram a branquejar na viçosa e perfu- 
mada paisagem. 

A Piratininga modesta que partiu há mais de quatro sécu- 
,los, tímida e humilde, modesto berço paulopolitano, seguro brasí- 

leo berço, para a mais notável e assombrosa caminhada na busca 
persistente do progresso, a conquistar o primado na Pátria, na 
América, no Mundo! 

* * + 
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Minha e nossa cidade, 
que nasceste das humildes tabas, 
das ocaras de Tibiriçá, Caiubi, Piquerobi, 
visitadas pelo destemeroso Abarébebé, 
reunidas e unidas por Nóbrega, 
santificadas por Anchieta, 
amparadas por João Ramalho, 
que ouviste os anjos, 
ao redor do teu berço, 
no nístico Colégio e Igreja, 
cantando O Gloria in altissimis Deo 

et in terra pax hominibus bonae voluntatis, 
confirmando verdades e fé 
que aprendeste, desde o dia 
que teus mestres, protetores e defensores, 
grandes soldados de grande Companhia 
envoltos em místicas roupetas a 

agasalhos para êles, 
proteção para ti; 
Minha e nossa Cidade 
que viveste a sombra de tosca e pobre igreja, 
que cresceste iluminada pela luz de modesta escola, 
completas mais um ano 
em tua bela e gloriosa existência, 
em tua juventude de 418 mil6simos. 
sempre jovem, eternamente jovem 
na tua perene durabilidade, 
tu, minha e nossa querida Cidade, 
porque tens sido exemplo de generosidade, 

de trabalho, 
de honradez, 
de desprendimento, 
de fraternidade, a 
de paz. 

Minha e nossa querida Cidade 
que te posso, que te podemos oferecer 
no dia da tua festa? 
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Tu que soubeste merecer tudo: 
riqueza, 
fama, 

Tu que soubeste vencer tudo: 
com galhardia, 
com serenidade. 

Triunfaste, com amor crist80, 
nos alongados passos 

pelo espaço, 
no vertiginoso progresso 

pelo tempo 

Tu, Piratininga 
imperecível, 
lusíada, 
mameluca, 
cosmopolita, 
una e ecumhica, 
violadora 

e povoadora 
de sertões, 

catequizadora dos brasis 
e fazedora 

do Brasil; 
Tu, Piratininga, 

múltipla, 
inumerável, 

que tiveste um berço coberto de palha, 
enfeitado pelo verde de folhas, 
embalado de lustra1 água, 
confortado pela aura 

perpassante na colina sagrada. 

Tu, Piratininga, 
que te metamorfoseaste, 

esfusiante, 
palpitante, 

da cabana-colégio-igreja 
na metr6pole de aço e concreto, 
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no templo da Cultura, 
na oficina do Trabalho, 
imenso templo do Homem, 
maravilhoso Altar de Deus. 

Tu, Piratininga, 
que amoldaste e preservaste 

o espírito da Raça 

para que êle animasse a tua vida em todos os &culos, 
recebe na data aniversária 
a minha, a nossa 

oblação, 
oferenda de amor, 
oferenda de gratidão, 
oferenda de saudação, 

minha e nossa Piratiiinga, 
São Paulo de Piratiiinga, 
São Paulo. 

25 de janeiro de 1972 





I N  M E M O R I A N  
Alfredo Gomes 

ORAÇAO PROFERIDA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 1972, 
REVERENCIANDO SÓCIOS FALECIDOS EM 1971 

"O tempo corre mais para o pmsado do que para o 
futuro. É preciso segurar o passado porque de suas luzes 
dependemos todos nós." (Erasmo de Rotterdam) 

Esta 6. a sessão magna em que, por fôrça e sabedoria estatu- 
tárias, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ao encer- 
xar o ano social, volta-se para o passado - o seu passado -, re- 
memorando a fundação do sodalício e, num preito de saudade e 
gratidão, evoca os sócios fisicamente desaparecido? do nosso con- 
vívio. 

O tempo corre mais para o passado. Vai correr tão somente 
para o passado, porque da sua regressividade, o sodalício tem o 
seu presente como continuará a possuir seu futuro. Esta casa de 
cultura, na verdade, segxra o passado, porque dêle vive e com 
êle vive. No passado está a sua vida, a sua motivação, a vitaliza. 
ção de todos os seus interesses, objetivos e realizações. 

Foi numa tarde, há setenta e oito anos, num dia de todos-os- 
-Santos. . . 

Numa tarde, que digo eu? No limiar, sim. O sol ia a pino, 
aquecendo carinhosamente o casarão franciscano. 

Precisamente ao meio-dia. Registra-o a ata: 
". . . nesta cidade de S. Paulo, em uma sala de Faculdade de 

Direito, reunidos, pessoalmente e por procuração, cidadãos em 
número de sessenta e nove, para o fim de se fundar nesta Capital 
o Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo conforme convite 
anteriormente distribuído por uma comissão composta dos Drs. 
Domingos Jaguaribe, Estevam Leão Bourroul e Antônio de Tole- 
do Piza. O sr. Domingos Jaguaribe expôs o fim da reunião e proe 
p8s para presidi-la o sr. Dr. Cesário Mota Júnior, que foi unâni- 
memente aclamado Presidente da assembléia e tomou assento a 
Mesa, convidando para servirem de secretários os Srs. Antonio de 
Toledo Piza e Domingos Jaguaribe, que também tomaram assen- 
to à Mesa." 
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Naquela mesma tarde, por proposta do Dr. Garcia Redondo, 
aprovou-se o projeto de estatuto e, por aclamação, elegeu-se, em 
caráter interino, a primeira Diretoria, composta dos Srs. Drs. Ce- 
sário Mota Júnior, presidente; Domingos Jaguaribe, vice-pmsiden- 
te; Antônio de Toledo Piza, secretário; Estevam Leão Bourroul, 
Carlos Reis e Cônego José Valois de Castro, e o Dr. Prudente José 
de Moraes Barros, presidente honorário. 

Sob entusiásticos aplausos, o Dr. Cesário Mota declarou ins- 
talado o Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, "dando pa- 
rabéns ao Estado, congratulando-se com os fundadores de tão im- 
portante instituição e especialmente com os iniciadores de tão 
útil idéia, cuja realizacão - declara a ata -, os dmeve ter enchi- 
do de Júbilo." 

Predestinadamente, o sodalício surgiu e consolidou-se em três 
escolas: a Faculdade de Direito. a Escola Normal e o Ginásio do 
Estado. Predestinadamente, p i q u e  éle, uma escola, onde sempre 
se aprende algo, e cuja sede 15 a mesma Pátria: 

Quotidie aliquid ad discentem 
Hic Domus. Haec Patria est. 

Aqui estamos para patentear societária e publicamente, tal 
como na sessão de instalação do sodalício, a 1." de novembro de 
1894, reconhecimento pela felicissima idéia de corporificar a enti- 
dade com o fim precípua de promover o estudo e a divulgação da 
História, da Geografia e das ciências e disciplinas correlatas, es- 
pecialmente das que se relacionam com São Paulo, fazendo do 
passado permanente presente, aquêle presente que os antepassa- 
dos do Lácio erigiam mestre do futuro: 

Disc6pulus est priores posté?-ior dies. 

* * * 
Os iniciadores estão mortos, mas resplendem como almas ge- 

nerosas, como espíritos luminosos, como sombras que se materia- 
lizam em suas ações e em seus pensamentos, em suas obras e du- 
radouras realizações. 

Não morrem os dias que marcam a história, mas &tes dias 
não existiriam sem os homens que fazem a história pelos seus ges- 
tos, pelos seus exemplos, pelas suas lições, porque viveram e luta- 
Cam, porque souberam viver e souberam lutar. 

Razão sobeja assistia a Lucius Annaeus Seneca, preceptor de 
Nero, que tão bem escreveu sobre a tranquilidade da alma e a 
brevidade da vida, ao dizer: viver é lutar - vivere, militare est -, 
que, poeticamente, Gonçalves Dias trasladou para a Canção do 
Tamoio. 
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Não acudiu ao filósofo radicalizar na morte a negação da di- 
nâmica motivadora da idéia e da ação humana. Sim, por certo, 
conceituar na vida a sobrevivência do homem sem o invóIucro vi- 
sível e sem constituir mera sombra porque o nume é visto, é sen- 
tido, é louvado no culto dos que lhe sofreram, sofrem e sofrerão 
infulência. Existe, pois, porque pensou, agiu, lutou, enfim. 

Se a fisicidade reduz-se a um lapso na inténnina trajetória 
da criação, não se aniquila o incorpóreo, - a espiritualidade ir- 
radiante, brilhante, luminosa. Persiste um super-relacionamento 
entre os que se foram e os que ficaram, uma associação que chega 
a afeiçoar-se a uma síntese cósmica, verdadeiro fenameno de uma 
luta que se projeta pelo entrelaçamento, pela coesão e continui- 
dade de legados, de experiência, de acervos, unindo homens, li- 
gando gerações. 

Em oração análoga, porém, distante no tempo, setenta e cin- 
co anos, o Mestre de Direito, então arauto do sodalício, o Prof. 
João Motneiro, defendia igual tese: 

. . . "a morte não pode ser a antítese da vida por 
que pela morte, a matéria não se destrój. mas se modi- 
fica, o espírito não se desfaz, mas emigra, a luz não sz 
apaga, mas foge, a idéia não se extingue, mas se trans- 
mite, a côr não se dissipa, mas se altera, o som não se 
perde, mas se transforma." 

Uma posição lavoisierana a ser aproveitada no enunciado de 
que a história não se repete, mas espirá-Ia-se, do que se infere a 
sua magistralidade. 

Nossos mortos, no âmbito limitado e, simultâneamente, 
universalizado desta casa sem fronteiras, somam a saudade, a be- 
nemerência de suas passadas vidas. Sideram o íntimo de cada 
um de nós, gravitam no mundo cultural e, por vêzes, não inco- 
muns, têm absorvida a luminosidade intelectual. 

Nossos mortos são patrimônio, são alento, estímulo, conforto. 
Com êles e por êles vibramos. 

Neste ano social, dezesseis estão a merecer a veneração desta 
assemblbia que faz da morte uma "novação da vida" - transfu- 
slo atque translatio -, por êles não se extinguirem em nossa afei- 
ção, em nossa admiração: 

Três da categoria dos sócios eméritos, todos professores: 
José Soares de Melo, 
Sebastião Pagano, 
Celestino Euzébio Fazzio. 
Seis titulares: um jornalista, dois engenheiros, um poeta, um 

advogado e um educador: 
Carlos de Andrade Rizzini, 
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Cássio da Costa Vidigal, 
Maurício Benedito Ottoni, 
José Gomes de Morais Filho 
Renê de Oliveira Barbosa, 
José Corrêa da Silva Júnior. 
Cinco, honorários: um oficial-general, dois advogados, um 

poeta e um médico-professor universitário: 
Antônio da Rocha Almeida, 
Mário Botelho de Miranda, 
Paulo de Oliveira Castro Cerqueira, 
Bernardo Pedroso, 
Cantídio de Moura Campos. 
Um correspondente nacional: advogado-professor universitá- 

rio: 
Hélio Viana 
Um correspondente estrangeiro: professor universitário: 
Percy Emest Schrann. 
Com excegio de seis cios falecidos, os outros dez vincularam- 

-se ao magistério: 
José Soares de Melo, na Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo; 
Cantídio de Moura Campos, na Faculdade de Medicina da 

mesma Universidade; 
Carlos de Andrade Rizzini na Faculdade Nacional. de Fiiosofia 

e na Escola de Jornalismo "Cásper Libero"; 
Hélio Viana, na Faculdade Nacional de Filosofia; 
Antonio da Rocha Almeida, na Faculdade Católica de Filo- 

sofia, Ciências e Letras e na Escola de Engenharia da Universi- 
dade do Rio Grande do Sul, e, ainda, na Escola de Jornalismo da 
Pontificia Universidade do Rio Grande do Sul; 

Percy Ernest Schrann na Faculdade de Gottingen, na Ale- 
manha; 

Sebastião Pagano, no Instituto de Criminologia da Universi- 
dade de São Paulo, e nas Universidades Católicas de Campinas e 
de São Paulo; 

Maurício Benedito Ottoni, no ensino medio, particular; 
Renê de Oliveira Barbosa, no ensino médio, oficial; 
Celestino Euzébio Fazzio, no ensino municipal, em cuja área 

doi Inspetor nos idos de 1920. 
Poder-se-ia acrescer, ainda, o nome de Cássio da Costa Vi- 

diga1 que, designado pelo antigo Conselho Nacional de Educação, 
foi examinador em estabelecimentos de ensino secundário, nas ci- 
dades de Itu e de São Paulo, e outro engenheiro, José Gomes Mo- 
rais Filho, professor normalista. 
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Na verdade, sem maiores vinculações com o magistério, mas 
todos jornalistas, e, na categoria, igualmente educadores: os poe- 
tas Bemardo Pedroso e Correia Junior e os advogados Mário Bo- 
telho de Miranda e Paulo de Oliveira Castro Cerqueira. 

Indiscutível a predestinação do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo: escola, sempre escola em qualquer situação a 
qualquer tempo. Parafraseando Terêncio: ensina onde se está - 
Demonstra mihi ubi habitet. 

Dos nossos mortos, José Soares de Melo, o mais antigo, pois 
ingressou a 5 de agosto de 1930, foi diretor da Casa, sucedendo a 
Spencer Vampré, no cargo de orador; Cantídio Moura Campos, 
cuja admissão data de 20 de maio de 1936, prestou valiosíssima 
colaboração em comissões permanentes, destacando-se as de His- 
tória da Medicina e História da Educação; José Gomes de Morais 
Filho, também a elas pertenceu, sendo a última, a da Geografia 
Humana, Celestino Euzébio Fazzio, dedicadíssimo membro da Co- 
missão Orghnica de Finanças, além de chefe do Departamento da 
Sede Social; Sebastião Pagano, integrando as Comissões de Re- 
lações Públicas e de História Geral; Cássio da Costa Vidigal, a de 
Linguística e Toponímia. 

Foram a seu tempo, assiduos, mérito que não desamparou 
também Renê de Oliveira Barbosa e Bernardo Pedroso. 

Breves traços, todavia brilhantes por se irradiarem de notá- 
veis personalidades, dimensionarão, mais no pensamento e na evo- 
cação de cada dos presentes, sobretudo dos que usufruiram hon- 
rosa e saudosa convivkncia, a grandeza dos nossos queridos 
mortos. 

JOSIZ SOARES DE MELO 

Vai para quarenta anos a amizade com Soares de Melo. Fi- 
zemos parte da caravana que saiu, em 1938 em andanças politi- 
cas, rumo a Pôrto Feliz. Vinhamos do desabafo de 23 de maio e 
do quebrar de algemas de 9 de julho de 1932, e viamos na  ''Chapa 
Onica", a fórmula da vitória que não fora alcançada pelas armas. 
Triunfaríamos com a força do Direito, pela razão e com razão. 

Soares de Melo, nome consagrado. Sobressaíra-se pelo seu ta- 
lento no Ministério Público em que ingressara aos 26 anos, após 
demorada viagem de estudos à Europa, onde em Paris, frequenta- 
ra a Escola de Chratres e de Ciências Políticas. 

Jurista, integrara, em 1931, a Comissão encarregada de re- 
ver o ante-projeto do Código de Processo Penal do Estado. 

Lembro-me bem, muito bem, da jornada missionária de 1933 
e, principalmente, de seu discurso, maravilhoso com todos que 
proferiu e em que desperdiçou a extraordinária inteligência, pois 
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pouquíssimos se publicaram face à preocupação de os rever, dar- 
Ihes o Úitimo toaue. . . 

O discurso, àli, em Araritaguaba, numa plataforma esbatida 
do alcantil limitador, fronteada por suave declive, margeando o 
Tietê, onde repousavam evocativamente, dois batelões monçoeiros. 

Que discurso! São Paulo, essencialmente brasileiro, no anseio 
da libertação do País. A síntese, deparei-a doze anos depois na 
recepção acadêmica a Aureliano Leite: 

"A história do nosso Estado, meu eminente confrade, 
tem sido a de alimentar sonhos e quimeras, investir 
contra moinhos de vento; recolher desilusões. Apóstolo 
de índios; cavaleiro errante das entradas pelo sertão; 
patriarca da Independência; mestre de Direito de ge- 
rações de estadistas; adversário da escravid-m do negro; 
implantador da República; protetor de fracos e opri- 
midos; defensor dos desprotegidos; eis Sáo Paulo! Pu- 
nindo a maldade, corrigindo o êrro, prestando oscorros 
aos infelizes; desprezando o poder; abandonando a ri- 
queza; fugindo das aparências convencionais; fazendo 
serniües aos que não o compreendem; semeando o bem, 
e não se importando que lhe retribuam com o mal; 
amando a justiça; temendo apenas a Deus; São Paulo 
tem sido o altruista por excelência. Que ê São Paulo? 
Intransigente paladino da liberdade humana. Que tem 
feito, senão viver uma vida de sentimentalidade herói- 
ca e reproduzir as ações e virtudes de Dom Quixote?" 

Magistral o orador de sempre, o mestre de civismo que se no- 
tabilizara em "Emboabas" e publicara, nas páginas da Revista da 
Academia Paulista de Letras, aquela pequenina grande jóia: "As 
espartanas de Piratininga", honrando as tradições de uma gente 
que acariciara já em 1641, "o sonho de construir na sua capitania, 
despovoada e humilde, o primeiro estado livre do novo mundo, 
aclamando rei de São Paulo Amador Bueno da Ribeira". Muitas e 
muitas vêzes encontrei-me com Soares de Melo: no Instituto, na 
Academia, na Faculdade. Destaco duas. 

A Ia, a 25 de janeiro de 1956. Era recebido na Academia Pau- 
lista de Letras, Emesto Leme, hoje seu insigne presidente. Fala 
Soares de Melo no elogio ao recipiendário. Publicadas foram 63 
páginas no volume 62 da Revista do silogeu, porém na noite dz 
ala, apenas minutos, tal o fascínio do orador maravilhoso, ar- ! ista, consumado artista: vivaz, leve, gracioso, fino, sútil, harmo- 

nioso, vibrante, emocionalmente vibrante. 
Até nos trocadilhos, fêz alguns com suavidade e veracidade no 

chiste adequado: ao realçar a fidalguia da postura, o retilineo dos 
votos do nove1 acadêmico nas reuniões da Congregação da Facul- 
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dade, e a elegância dos aspectos morais, salientou Soares de M~elo: 
"esta palavra Morais - friso desvanecido - integra vosso nome". 
Mais adiante, lembrando refrão sugerido por Pedro Calmon em 
campanha política, referindo-se a postulação da senatoria: "na 
representação federal São Paulo precisa de um Leme". 

A esta altura, uno-me ao Mestre, presente na sessão acadêmi- 
ca de 1956, e ao Mestre, então acolhido no cenáculo paulista, e 
aqui, na  mesma comunhão de pensamento, uno-me para destacar 
a referência aos estudos camoneanos de Ernesto Leme em os "Lu- 
síadas", na raríssima edição de 1597, existente na Biblioteca Na. 
cional do Rio de Janeiro. Uno-me contristadamente, com a alma 
em luto não por evocação saudosa, mas pelo que se divulgou na 
imprensa, se certo for e por aborrecido se há de ter, que detem.- 
nado e colendo colegiado já em esclarecimento nos convencimen- 
tos, se opôs à inserção em nossos livros didáticos de textos de au- 
tores portuguêses. Isto, em pleno ano do quarto centenário da 
publicação de "Os Lusíadas" e em pleno ano do 150." aniversário 
da emancipação política, cujas raizes estão na formação cultu- 
ral coimbrã, na literatura de uma só e única comunidade: a lu- 
so-brasileira. . . 

Volte-se a Soares de Melo. Doutra feita, andava eu a con- 
sultar livros da Biblioteca da Academia do Largo de São Fran- 
cisco para trabalho que vim a publicar recentemente sobre a "Di- 
vina Comédia" e, por esse tempo, preciosos momentos tive-os nas 
agradáveis conversas quer sobre Dante quer sobre Rui, paixões 
do professor culto e estudioso Tínhamos dois passaportes co- 
muns: as carteiras florentinas, a dele. um porta-notas belíssimo 
com dois brazões, a minha, com um brazão a mais. Quanto a 
Rui, ele preparava o livro sobre a questão Dreyfus e programava 
conferências. Por meu lado, ficava em modestas leituras e notas 
para ligeiro escôrço biográfico. 

É deste Mestre e Amigo, irmão, em Dante e irmão em Rui, 
que sinto saudades e lhe proclamo o merecimento eterno numa 
comovida palavra de quem o possui em seu íntimo com muito 
amor e muito aprêço. 

SEBASTIAO PAGANO 

O porte, a distinção de maneiras, o falar tranquilo, pausado, 
afirmavam e reafirmavam a vocação aristocrática que o título 
nobiliárquico confirmava. Estudioso, culto. 0 

Desde jovem, voltado para os estudos; da tradicional Escola 
"Alvares Penteado" a Faculdade de Filosofia de São Bento e ao 
Instituto Superior de Cultura Católica. 

No magistério, firmou o nome de acatado professor. Saber 
múltiplo, testemunhado em tantas disciplinas nos departamentos 
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universitários: Filosofia da História, Economia Política, História 
Econômica, História da Civilização Antiga e Medieval, etc., pre- 
lecionando-as na Universidade de São Paulo e na Pontíficia Uni- 
versidade Católica. 

Membro de numerosas instituições culturais: Instituto He- 
ráldico e Genealógico, Centro Dom Vital, entre outras. 

Diretor de vários jornais e revistas e participante de nume- 
rosos congressos de intelectuais. 

Publicou trabalhos em áreas de sua especialidade e de cultu- 
ra histórica, além de conferências que comprovam a projeção em 
tantas províncias das ciências, lembrando-se, por mera exempli- 
ficação: "O Conde dos Arcos e a Revoluçáo de 1817" (volume 132 
da "Brasiliana"), "O Nóvo Império do Brasil", com mais de uma 
dezena de edições; "Aspectos da polícia de D. João VI e de D. Pe- 
dro I, nas margens do Prata"; "A Legenda doirada de Rafael"; 
"Conceito de Estado Legítimo"; "Destinos da Nacionalidade"; 
"Considerações acêrca de um regime"; "Morfologia do Estado Or- 
gânico"; "Razões da Hereditariedade"; "Ensaios Históricos", etc. 

Da valios produção, guarda, também, a Revista do Soda- ! lício, estudos e reconhecido mérito, como "O Brasil e suas re- 
lações com a coroa da Espanha ao tempo dos Filipes (1580-1640) 
(Vol. LIX, págs. 215-232) e "Isabel, a Redentora. Leão XIII e a 
Lei Aurea (Vol. LVIII, págs. 131-137). 

Neste mês de outubro, no dia 6, Sebastião Pagano completa- 
ria o 31." ano de sua admissão ao quadro social. Se dêle se apar- 
tou, na corporalidade, contínua, entre nós, na magnitude de bri- 
lhante espírito, ora evocado na sua imagem nobilíssima e na sua 
operosidade tão útil. 

CELESTINO EUZÉBIO FAZZIO 

Era bem da casa, muito mesmo. Só ao adoecer gravemente 
deixou de a frequentar com a assiduidade que caracterizava o 
amor ao Instituto. Confundia-o, afetivamente, com o lar. Por tudo 
se interessava. Advogava, como nenhum outro, a causa dos servi- 
dores do sodalício. 

Sempre ligeiro, apressado. Conversava com um, logo com ou- 
tro. Frases rápidas que mal se completavam. Nas sessões, pronun- 
ciamentos breves. O Presidente Aureliano, excelente psicólogo, 
ropiciou-lhe condições de plena realização: integrou-o na Comis- 

t ão  Orgânica de Finanças e fê-lo Chefe do Departamento da Sede 
Social. 

Quase trinta anos de dedicação ao Instituto. Celestino Fazzio 
entrara para o Sodalício a 5 de fevereiro de 1943, aos quarenta 
e sete anos de idade. Homem realizado, portanto, e com bagagem. 
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Era sócio do Centro do Professorado, da Sociedade dos Es- 
critores Brasileiros, do Clube Piratininga, da Sociedade Pan- 
Americana do Brasil, da Associação Paulista de Imprensa e da 
Associação Brasileira de Imprensa. 

Publicara: "Roma e o Cristianismo", "Dominicário" (crôni- 
cas). "A Bandeira, símbolo de um povo", "Mário Nogueira, o poe- 
ta precoce", além de discursos, dentre os quais, um sobre "Mar- 
tins Fontes". Incursionara pela crítica literária, de que deixou 
"Herculano plagiado" e fundara a revista "Inteligência". 

Amava o Instituto e sempre quis servi-lo. No ano seguinte ao 
do seu ingresso, começou por ofertar um medalhão de ferro que 
representa, em relevo, o quadro da Batalha dos Guararapes. Ao 
sodalicio consagrou-se por completa. Um companheiro excelente 
que se recorda com profunda afeição. 

CARLOS DE ANDRADE RIZZINI 

Jornalista, visceralmente jornalista. &le, confessava-se: 
"alguém que não tem sido senão jornalista e que mesmo execur- 
sionando noutras áreas de atividade (política, literatura, admi- 
nistração, magistério) em nenhuma deixou de ser o que fôra a 
princípio: jornalista". Jornalista que apontava "sua fácil fideli- 
dade a pendor espontâneo e cômodo". 

Será, todavia, engano, tomá-lo, apenas por jornalista, sobre- 
tudo, nos dias atuais, em que o jornalismo se afeiçoa a uma ca- 
tegoria profissionalizada, fisionômicamente distinta do militante 
na imprensa como um Alcindo Guanabara ou um Rui. &te, tam- 
bém, afirmava haver sido exclusivamente jornalista. O jornalista, 
então, era um mundo de categorias. . . e jornal, na verdade, a tri- 
buna, a cátedra, sendo e fazendo escola. 

Que Rizzini foi Mestre de jornalismo, não há dúvida. Escre- 
veu até um livro: "O Ensino do Jornalismo". 

Entretanto.. . fhz politica - Deputado à Assembléia Flu- 
minense -, foi alto funcionário - Diretor do Serviço de Radio- 
difusão do Ministério da Educação -, exerceu a docência, em ní- 
vel universitário, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e escreveu. . . 
Sim, escreveu como autêntico escritor. Escreveu como autêntico 
escritor. Escreveu como vocacionado historiador. Dirigiu períódi- 
cos na antiga Capital da República e, nesta Capital econômica do 
País. Foi consagrado acadêmico fluminense e paulista e honrou, 
além, do nosso Sodalicio, o de Petrópolis. Subscrevi-lhe a proposta 0 
de admissão, mm Aureliano Leite, Carlos da Silveira, Tito Lívio 
Ferreira, Manuel Rodrigues Ferreira, Arnaldo Arantes e José Bue- 
no de Oliveira Azevedo. 

Culto, erudito, pesquisador incansável. Plínio Salgado, em ora- 
ção acadêmica, disse que as investigações bibliográfioas e do- 
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cumentais, feitas por Rizzini, faziam-lhe "lembrar as pacientzs 
pesquisas de Carolina Michaelis de Vasconcelos e seus êmulos con- 
temporâneos". Provam-no, obras como "O livro, o jornal e a tipo- 
grafia no Brasil", em cuja parte inicial, pela vez primeira, no 
Brasil, foram estudados romances de cavalaria e as canções de 
gesta, ou êsse excepcional livro: "O Jornalismo antes da tipografia" 
que vem desde as atas romanas até a publicação de "O Farol Pau- 
listano" na primeira tipografia, montada em São Paulo, (1827) 
por iniciativa de José da Costa Carvalho (futuro Marqub de Mon- 
te Alegre). 

Tinha profunda admiração por Hipólito da Costa que, em 
Londres, redigira, de 1808 a 1822, o "Correio Braziliense" ou "Ar- 
mazém Literário", de que ficaram 29 históricos volumes, e, na 
Academia Paulista de Letras, seu primeiro antecessor, outro Hi- 
pólito, éste da Silva, êste nascido em Campinas, e terrível zurzidur 
da família imperial. 

Sociável e amigo dos amigos, nuclwu, afetivamente, a Ordem 
Cos Velhos Jornalistas, confiada, em consequência de seu desapa- 
recimento a Mario Graciotti. Com que prazer presidia As reuniões, 
espiritualmente convívios, na linguagem de Dante, ou banquete 
na platônica. Era o "pater familias", o "condotieri", de sempre, na 
expressiva qualificação de seu grande amigo e braço direito na en- 
tidade, Machado Sant'ana. 

Por seu luminoso espírito, por suas realizações imparecíveis, 
por haver sido o que foi, com tanta autenticidade, Carlos Rizzini 
continua entre nós mais do que uma recordação, continua como 
uma presença eterna pelo lugar que ocupou, ocupa e ocupará na 
história do jornalismo e da cultura nacional. 

CASSIO DA COSTA VIDIGAL 

Trouxe-o para o sodalício um engenheiro como êle, o nosso 
saudosíssimo Mário Leite. Primeiramente, admitido na condição 
de honorário (26-2-1966) e logo depois (15-7-1967), como membro 
titular. 

Homem público. Nome tradicional, de grande projeção culta- 
ral e social. Acentuou-lhe as qualidades e prosponente. Saudei-o ao 
se empossar. Lembro-me bem. Aos breve minutos concedidos ao 
orador oficial para desincumbir-se da missão honrosa quão dificil, 
traçar o retrospecto biográfico: o engenheiro civil pela Escola Poli- * técnica de São Paulo, o Deputado à Assembléia Legislativa do Es- 
tado, o Secretário de Estado da Viação e Obras Públicas, o profis- 
sional com magnífica folha de serviços dedicados à Municipalida- 
de paulistana e o cidadão prestante, culto e religioso, o cidadão 
titulado pelas cidades de Poços de Caldas e de Maringá, o inte- 
lectual presente nos discursos parlamentares, nas orações de para- 
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ninfo, principalmente, as proferidas no Colégio São Luis e no Liceii 
do Coração de Jesus, os discursos poiítico-religiosos. 

Afirmaram Eurico Branco Ribeiro e Pedro Antônio de Olivei- 
ra Ribeiro Neto, no parecer da Comissão de Sindicância e Admis- 
são de Sócios que a eleição de Cássio Vidigal muito honraria "a 
nossa Companhia". Honrou-a. Dignificou-a e nós honramos e nos 
dignificamos co mo ilustm companheiro. 

Ao tomar posse, já então sob rigorosa prescrição médica, Cás- 
sio da Costa Vidigal, revelou que, de há muito, aspirava ao ingresso 
no Instituto. Com êsse objetivo, nos remotos idos de 1918, ao ini- 
ciar sua vida públicr), entranhara-se na análise das atas das câ- 
maras de Santo André da Borda do Campo e de São Paulo de Pi- 
ratininga, para um trabalho historiográfico. 

Quase meio século se passaria antes de chegar a esta casa, re- 
cebido festivamente, e fazendo, como bom paulistano, nascido à 
margem direita do "hoje, quase lendário Anhangabaú", na rua 
Florêncio de Abreu, "profissão de fé e de fidelidade ao Brasil, com 
muito amor a São Paulo, repetindo, com mui entusiasmo, senten- 
ças ou expressões do Visconde de Sáo Leopoldo: 

"a história da província de São Paulo s&á tambim a 
história geral do Brasil"; de Alcântara Machado: 
"São Paulo não é apenas uma terra de fartura e de pros 
peridade! * para todos aqueles que trabalham conosco, 
pela grandeza do Brasil, uma terra de hospitaIidade e 
de justiça", e de Afrânio Peixoto: 
"São Paulo é o melhor do Brasil" e "em São Paulo co- 
meçou o Brasil, civilizado e civil". 

Urbi et mbi proclamou, como Alcântara Machado, seu propó- 
sito de servir e amar sua terra "infinita e irrestritamente". 

Sua genealogia ligava-o h Bahia pelos Costa Carvalho e era 
paulista pela cêpa dos Silva Prado. Por seu "prfoundo sentimento 
de brasilidade" escolheu para patrono seu tio, o Senador Alvaro de 
Carvalho, numa homenagem às raizes dos antepassados do Sergi- 
pe e da Bahia. 

De Cassio Vidigal li trabalhos que, por certo, sáo do conheci- 
mento geral dos confrades, destacando: o estudo s8bre "A Cidade 
de Itú" e a Contribuição para o Estudo de uma Região do Paraná", 
em que, com maestria, versa o "Norte Velho do Itararê". Nossa Re- 
vista guarda alguns dêles. Eis, em rápidos traços Cássio Vidigal, 
um grande companheiro que enobreceu esta casa saudosa de sua 
presença física. O 

MAURICIO BENEDITO OTTONI 

Nasceu em Minas Gerais, na estância hidromineral de Poços 
de Caldas, mas logo depois de formado em Ciências Jurídicas e So- 
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ciais e haver sido Promotor de Justiça em seu estado natal, radi. 
cou-se em São PauIo, onde fez carreira. Foi delegado de Polícia, 
Consultor Jurídico do Departamento das Municipalidades, Oficial 
de Gabinete do Secretário da Educação, Sub-Procurador Fiscal do 
Estado. Exerceu, nesta Cidade de São Paulo, o magistério, como 
professor de História da Civilização e do Brasil em vários colégios. 

Publicou trabalhos de alta repercussão quanto ao merecimen- 
to cultural e especializado, como "Conceito Geral de História da 
Civilização"; "Histórico do Direito de propriedade no Brasil"; "Evo- 
lução do Município no Brasil"; "Princípios políticos de Teófilo Ot- 
toni"; "Noções de Direito Administrativo"; "Isenções de Impostos" 
(Tese aprovada no Congresso Jurídico Nacional, realizada no Rio 
de Janeiro em 1943); "A Taxa de energia hidroelétrica"; etc. 

Subscreveram-lhe a proposta de admissão os ilustres consócim: 
Carlos da Silveira, Edmundo Krug e o Prof. Tito Lívio Ferreira, um 
dos nossos eminentes Vice-presidentes. Pelas credenciais, foi aceito 
a 5 de setembro de 1946 e nele teve, realmente, o Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, membro categorizado e operoso, 
hoje recordado com muita saudade. 

e 

JOSE GOMES DE MORAIS FILHO 

Também mineiro. Da Campanha. Faleceu aos noventa e um 
anos de idade. Notável vida, em todos os sentidos, notabilíssima 
sob qualquer aspecto. Sensível, sensibilíssimo. Rememoro a emo- 
ção com que certo dia procurou-me para generosamente cumpri- 
mentar-me por um poema que eu publicara em "A Gaaeta" acérca 
do sentimento materno. Vi-lhe os olhos umedecidos. 

Vinte anos de convivência. E frequente. A idade e a doença 
foram-no afastando nestes últimos anos. Participava das sessões, 
atento aos debates e neles intervinha, tomando posição. Recordo 
uma delas, de que participei, com o ministro Ernesto de Sousa 
Campos, então presidente, e Tito Lívio Ferwira que, no prédio da 
rua Floréncio de Abreu, 157, 9." andar, sede provisória (o edíficio 
atual estava em construção), propunha a ereção de estátua ao Pe. 
Manuel da Nóbrega, afinal levada a termo na Praça Clovis Bevi- 
láqua, junto ao Pátio do Colégio, local indicado e correto para a 
homenagem, hoje (a estátua) desterrada para o Ibirapuera. 

Concordavam todos, nessa reunião de 6 de setembro de 1952, 
mas discordava Morais Filho, e com certa razão, do "fato d~r se 

r dizer que o Padre Nóbrega é o pioneiro do vale do Tietê; antes dêle, 
acentuava, viera ao planalto o Padre Leonardo Nunes". 

Seu patrono, no Instituto, D. João de Toledo Piza Castelhan~s 
não há de ser olvidado, nesta oportunidade, pois a vinculação é ex- 
cepcional. Morais Filho escreveu belíssimo opúsculo "As sete irmás 
da Campanha", ou seja, sôbre as sete filhas de D. João Castelha- 
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nos, "todas paulistas e casadas, cinco delas com lusos e, duas ou- 
tras, com paulistas, que labutavam na região". 

As ditas senhoras muito se drve na pacificação nas minas do 
Rio Verde, auxiliando, na tarefa, o pai, o paulista D. João, nomea- 
do, em 1744, capitão-mór, evitando que se agravassem as lutas en- 
tre paulistas, comandados por Bartolomeu Correa Bueno e os lu 
sos "que se haviam apossado dos postos de direção", e conseguindo, 
segundo a feição lendária, "o restabelecimento da autoridade local, 
na freguesia de Santo Antônio do Val da Piedade da Campanha", 
aliás, anteriormente, arraial de São Cipriano (em homenagem ao 
ouvidor do Rio das Mortes, Cipriano José da Rocha) e, depois 
(1798), Campanha da Princesa da Beira. 

Seria longo, enumerar os trabalhos de Morais Filho. Respingo, 
alguns, em áreas diversas: "Três projetos de açudes", escrito quan- 
do engenheiro da Inspetoria de Obras contra as Secas (1912); "As 
enchentes do Rio Verde" (1926), "Novos aspectos da indústria da 
mineração no Brasil", "Pioneiros da Noroeste" (1951); "Na fron- 
teira de dois mundos". Intensa foi a colaboração de Morais Filho 
em jornais e revistas, como muitas foram as cornissóes no exercí- 
cio profisional de professor, agrimensor, e engenheho eletricista, 
formado, na  especialidade pela "The New Y0rk Electrical School". 

Eis o perfil sumariado de um notável companheiro, tão admira- 
do no Sodalício que, hoje, o relembro com tanta emoção. 

REN& DE OLIVEIRA BARBOSA 

Meu colega na Escola Normal da Praça da República. Está- 
vamos comemorando o 40." aniversário da formatura quando a 
morte o fulminou inopinadamente. Fundáramos, em 1932, o Cen- 
tro de Cultura Normal, congraçando os alunos do Instituto "Cae- 
tano de Campos" e seu órgão, o jornal "O Educador", Coube-me a 
direção do periódico. Renê era o redator social, e assinava-se "Re- 
nosa". As ocorrências registradas, que o mau gosto do cassange 
dominante qualifica de "acontecidas" em "society", Renê acres- 
centava, em abertura, crbnicas em bom estilo, prenunciando o fu- 
turo autor de trabalhos como "O Barão do Rio Branco e as  fron- 
teiras do Brasil", "O Centenário do Ensino Normal", "O Padre 
Chico da saudade paulista", "Espírito de Nacionalismo", "Rui e 
os Projetos de Reforma da Instrucão Pública", "O Cardeal Arco- 
verde, Bispo de São Paulo". 

Mais tarde, voltei a encontrá-lo quando assumi a direção do 
ensino secundário e normal paulista, na administração do Prof. 
Carvalho Pinto. Era Renê, Técnico de Educação com as funções 
de Inspetor de Ensino Secundário e Normal. Fizera belissima car- 
reira no magistério oficial: professor da Escola Normal de Mocc- 
ca, Vice-Diretor da Escola Normal e Colégio Estadual de Jundiaí, 
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Diretor do Curso Noturno do Col6gio Estadual "Presidente Roose- 
velt", Diretor do Colégio de Aplicação, carreira que culminou com 
a Chefia do Ensino Secundário e Normal do Departamento de 
Educação, encerrando-a, ao falecer, como Delegado da 1.a Dele- 
gacia de Ensino Secundário e Normal do Departamento de Edu- 
cação da Grande São Paulo. 

Estudioso, possuia vários cursos: normalista, Geografia e His- 
tória, Ciências Jurídicas e Sociais, Escola Superior de Guerra. 
Portador de importantes comendas: Cruz de Cristo do Gov&rno 
de Portugal e Ordem do MBrito do Chile. Membro de muitas en- 
tidades: Centro de Cultura, Ciências e Letras, de Campinas, As- 
sociação Brasileira de Educação, Associação Paulista de Educa- 
ção, União Pauliita de Educação, Academia Paulista de Educa- 
ção. 

Se algo conviesse, ainda mencionar, seria suficiente citar o 
trecho inicial do parecer de admissão de sócio, apresentado por 
Américo de Moura e Ernesto de Sousa Campos: "Bastam os tra- 
balhos históricos apresentados nesta proposta para cabalmente 
justificar a inclusão no quadro social dêste Instituto do Sr. Prof. 
Renê de Olidira Barbosa". 

Indiscutivelmente, Renê também passou à história do ensi- 
no paulista como um de seus reais valores. E esta homenagem à 
sua memória soma à sincera saudade, o preito de muita amiza- 
ae e muita admiração a quem tanto e tão bem serviu a cama 
do ensino. 

JOS* CORRÊA DA SILVA JÚNIOR 

Corrêa Júnior, para todos os efeitos. Assim ficou para todos 
nós. Assim, consagrou-se na literatura nacional, um de seus me- 
lhores escritores. Cronista e, sobretudo, poeta, verdadeiro poeta. 
Desses que fazem poesia porque sabem fazer poesia. 

Todavia, as antologias poéticas brasileiras lhe hão sido indi- 
ferentes. Possuo várias e todas incompletas porque muitos valo- 
res, reais valores, não as enriquecem. E Corrêa Júnior valoriza- 
ria qualquer florilégio. 

A Academia Paulista de Letras há duas décadas, precisamen- 
te no volume 58 de sua Revista, transcreveu do lindo livro de Cor- 
rêa Júnior "Poesias Infantis", uma jóia cheia de graça, de sim- 
plicidade e de. .  . civismo, que, em homenagem à memória do 

r saudoso confrade, transcrevo: 

''e a hora do recreio. A meninada, 
pelo pátio da escola se dispersa: 
e, ora brinca, travessa e descuidada, 
ora, em grupos, conversa. 
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Num destes, um garoto pequenino 
seu pequenino coração expande, 
contando o que quer ser, qual o destino 
que sonha realizar quando for grande. 

"Quero, como papai, curar os pobres"; 
e, em seguida, acrescenta, em tom profundo: 
"A medicina é das mais nobres 
profissões deste mundo." 

"Eu prefiro (diz outro) outra carreira: 
comerciante. . . advogado. . . 
E, de qualquer maneira, 
hei de, também, ser útil e estimado." 

Nesse instante, o Faustino e eles se junta 
e, terrível bairrista, 
ao que sabre os projetos lhe pergunta, 
responde: - "Eu quélo sê paulista!" 

Tenho sob meus olhos o derradeiro livro que tiele conheço e 
li. E! a crestomatia "São Francisco de Assis na Literatura e na 
Arte", seleção, introdução e notas biográficas de Corrêa Júnior 
que, pelo critério analéctico, pela inteligência e arte na difícil ta- 
refa, deu-nos a medida de sua estatura inteelctual. Comunga-se, 
no magnífico especilégio, do enlêvo espiritual que há dominado 
todos que se maravilham com a vida do "jogral angélico de Deus". 

Corrêa Júnior era modesto, humilde mesmo. Estimadíssimo, 
porém. A missa de 7." dia provou-o. Disse Aureliano Leite ao 
propor a inserção em ato do voto de pesar por falecimento do 
poeta, que, nos Últimos tempaç, não vira afluência de tanta gen- 
te e tão qualificada em ato religioso de tal natureza. 

Não nos esqueçamos: os bons sempre tem vez no coração dos 
homens. E na eterna lembrança, como Corrêa Júnior. 

ANTONIO DA ROCHA ALMEIDA 

Nasceu em Pelotas, no escudo meridional. Fez careira mili- 
tar. Era engenheiro-geógrafo. A história e as letras seduziram- 
-no a ponto de as prelecionar em institutos universitários, ensi- 
nando Língua Portuguêsa, a nossa Língua que se desfigura sob 
qualificações rebarbativas de "comunicação e expressão", ensinan* 
do Análise e Crítica Literária e Didática de Letras Clássicas e 
História, o que ihe valeu pertencer a quase todas as instituições 
culturais do Rio Grande do Sul, inclusive da Academia Riogran- 
dense de Letras, de que foi Presidente, e ser membro correspon- 
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dentre, e ser membro correspondente do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico Brasileiro e do nosso Sodalício, na categoria de sócio ho- 
norário. 

Estudioso, lecionou, ainda, Direito Administrativo e Consti- 
tucional, Estatística e Ciências Sociais. 

A bagagem bibliográfica é rica: "Vultos da Pátria", obra em 
dez volumes; "Curso de Estatística", "Curso de Arte e de Análi- 
se Literária"; "Sedes sucessivas do Parlamento Brasileiro"; "A 
Igreja e o Nobilitirio Brasileiro", "A Carta Constitucional do Im- 
pério do Brasil", "Bandeiras Históricas do Brasil"; "Parlamenta- 
rismo e PresidenciaJismo", "Titulares do Im@rio Nascidos no Rio 
Grande do Sul"; "O Têrmo e a Praça Forte de Olivença"; "A Se- 
reníssima Casa de Bragança"; "História Lusobrasileira" e "Histó- 
ria Nacional". 

Profícua atividade a dêste confrade que serviu a Pátria na 
dupla condição de militar e intelectual, merecendo a nossa con- 
sideração que é a reverência da posteridade agradecida a uma 
vida de tão expressiva benemerência. 

'MARIO BOTELHO DE MIRANDA 

Era de Jau e se formara pela Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco. Ocupou diversos cargos públicos, tendo chefia- 
do o Serviço de Identificação Eleitoral de São Paulo. Conhecedor 
de várias Iúlguas, inclusive japonês, prestou relevantes serviços 
a sua Secretaria, a de Segurança Pública. Exerceu a advocacia, 
grangeando alto conceito como causídico. Jornalista, colaborou no 
"Anuário de Corumbá", e na revista "Investigações", periódico em 
que tive a ventura de conhecer seus trabalhos por nela, tamWm, 
haver publicado alguns estudos. 

Graças ao excepcional conhecimento da língua e cultura ni- 
pônicas venceu tres concursos: o literário no "Jornal Paulista", 
com menção honrosa no certame promovido por esse órgão nipo- 
-brasileiro; outra menção honrosa no "Concurso Internacional de 
Cultura, promovido pela Sociedade de Cultura e Fomento Inter- 
nacionaig de Tóquio e o 1." prêmio no de Oratória para Estran- 
geiros, eralizado pelo Instituto Internacional de Estudantes, de 
Tóquio. 

Na literatura policial deixou obra que esteve em evidhncia a 
eu tempo por haver versado a atuação da famigerada Shindo k emmei. Suas viagens ao Japão ensejaram-lhe dois livros: "Ob- 

servações sobre o Japão" e "Um Brasileiro no Japão", relembran- 
do aquelas esplêndidas impressões que conhecemos de Wences- 
lau de Morais: o país feito de sorrisos e onde apenas as lágrimas 
do orvalho logram gotejar. 
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Honrou Mario Botelho de Miranda o nosso quadro social com 
o seu talento, seu espírito indagadr, perquiridor, próprio de quem 
se vota aos trabalhos de feição histórica. Relembro-o nesta home- 
nagem a sua memória que permanecerá como um dos nossos va- 
lores culturais. 

PAULO DE OLIVEIRA CASTRO CERQUEIRA 

Bacharel em Direito pelas nossas Arcadas, mas apaixonado 
pela música, em que se fêz musicas magister. Não, evidentemen- 
te, conforme o titulo conferido pelas Universidades de Cambridge, 
Einningham e Gales. Mais, um musicólogo, um erudito em mú- 
sica, sobretudo vocacionado para a ópera que, para ele, não tinha 
segrêdo na infinita gama de variações tipicas. 

Poucos, entre nós, conseguiram como Castro Cerqueira re- 
nome em campo de tal interêsse artístico. 

Membro fundador e primeiro presidente da Sociedade "Ami- 
gos da ópera", sócio fundador da Sociedade Brasileira de 6pe- 
ra, sócio fundador da Sociedade Cultural e Artistica.de São Paulo. 

Dentre seus traablhos publicados: "Um século de ópera em 
São Paulo", edição ilustrada, contendo completo levantamento das 
atividades operisticas na Paulicéia até o ano do IV Centenário; 
"Carlos Gomes. 

Fundador, proprietário e redator-chefe do periódico "São 
Paulo Musical" que circulou de 1950 a 1954. Em seu campo es- 
pecializado, co:aborou intensamente em "A Gazeta", "Inteligên- 
cia", "Buenos Aires Musical", etc. 

Jornalista, integrou o quadro social da Associação dos Profis- 
si,onais de Imprensa de São Paulo". 

Alcançou o Dr. Castro Cerqueira singular projeção em nosso 
cenário cultural pela sua extraordinária contribuição para a histó- 
ria artística particularmente de São Paulo, enriquecendo o soda- 
lício me área própria. Rememoro-lhe as atividades numa home- 
nagem m confrade que dignificou esta Casa, zelando por uma das 
características de São Paulo, outrora conhecida como a "Pianó- 
polis", e sempre na vanguarda pela proteção dispensada ás Artes. 
Honra a sua memória. 

BERNARDO PEDROSO e 

SAUDADE - Lâmpada acesa 
no altar da recordação; 
onde a ternura e a tristeza 
rezam a mesma oração. 
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Estes versos de Colombina, tomo-os de um exemplar do 
mensário da Casa do Poeta - FANAL, de que era Diretor Respon- 
sável Bernardo Pedroso. 

Dizem eles o que sinto ao ter diante de mim a imagem de um 
poeta idealista, espontâneo e simples que fazia poesia de tudo e 
a propósito de tudo, sempre animado de um fervor religioso que 
se confundia com a própria personalidade. 

Vejo-o adentrar o recinto na sua encantadora humildade, 
acomodar-se no auditório, disposto a ouvir, e, vez ou outra, dan- 
do uma palavra, sempre a favor de algo ou de alguem. Nunca 
lhe vi ou ouvi contrariedade. 

Por sua qualificadissima credencial de Presidente da Casa do 
Poeta, o nosso Presidente atentíssimo e afeiçoadíssimo às regras 
do protocolo, convidava Bernardo Pedroso a tomar assento à Me- 
sa. E, junto a ela, ficava quêdo, acompanhando o desenrolar da 
sessão, com o olhar interiorizado em seu mundo íntimo, cheio de 
poesia. 

Bernardo Pedroso era assim, condensava instantes poéticos 
a todos os momentos, fixando realidades interiores. E a poesia 
brotava com% criação sua, individualmente sua, independente- 
mente sua. 

Poeta, tudo o motivava: 

O amor 

Se eu pudesse falar-te francamente, 
sem o imenso receio de ofender-te, 
fá-10-ia feliz, liricamente, 
num verso bem bonito a oferecerte. 

os quadros regionais: 

Das igrejas mais ricas e famosas, 
relíquias de um histórico passado, 
das morenas faceiras e dengosas!. . . 

Do "Senhor do Bomfim", culto sagrado.. . 
Das canções de um Caymmi, langorosas, 
tu 6s - Bahia - um solo abençoado. 

Até ao se empossar, agradeceu em versos. 
Em poesia legou a nossa literatura: "Juvenília"; "Doutor a - .  Joaozinho" (historieta, em versos, para a infância); "Poemetos ao 

mar"; "Outonal", "Trovas". 
D'esde 1963, presidia à Casa do Poeta de S. Paulo. Pertencia, 

também, a Sociedade de Estudos Filológicos, à Sociedade Geográ- 
fica Brasileira, Associação Paulista de Imprensa, ao Instituto Cul- 
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tural Monteiro Lobato, ao Grêmio Li te rá~o  'Castro Alves", de 
Pôrto Alegre, a Casa do Poeta Riograndense e ao Centro de Ej- 
tudos Históricos "Gustavo Barroso", de Lorena, o que bem de- 
monstra o elevado conceito em que era tido. 

Ao reverenciar a memória de Bernardo Pedroso, acendemos a 
nossa lâmpada da saudade, para rezar em silêncio, com ternura 
e tristeza, a ausência da pessoa física do compenheiro, permanen- 
temente lembrado no altar da recordação. 

CANTÍDIO DE MOURA CAMPOS 

Pouco antes de completar trinta e seis anos de casa faleceu 
o nosso querido Prof. Cantídio de Moura Campos. Marcou seu 
ingresso, em 1936, pela benemerência, traço inconfundível de seu 
generoso caráter. Era ele Secretário da Educação - e que Secretá- 
rio foi! -, no govêrno do Eng. Armando Salles Oliveira. Empeha- 
ram-se Governador e Titular da Pasta por concretizar aspiração 
do Instituto Histórico e Geográfico no sentido de serem publica- 
dos documentos históricos existentes no Arquivo do Estado, do 
que resultou a Lei n." 2.800, de 28 de dezembro Q 1936, em con- 
sequência da qual firmou-se contrato com o Sodalício, encarrega- 
do das edições. Tanto o Dr. Armando Salles de Oliveira como o 
Dr. Cantídio receberam oficio acompanhando a coleção das obras 
editadas em 1937, pois, ao Sodalício, não seria possível esquecer 
"a parte importante" que haviam tomado, a ela associando mais 
dois ilustres nomes: Clovis Ribeiro e Augusto Meireles Reis. 

Creio, e os educadores de São Paulo não discordarão da asser- 
cão, que Cantídio de Moura Campos foi secretário exponencial na 
area da educação, tendo como Diretor Geral da Diretoria do En- 
sino seu antigo discípulo na Faculdade de Medicina e companhei- 
ro de trabalho em muitas missões de interesse público, o Prof. 
Antonio de Almeida Júnior. 

Os anos de 1935 a 1937 foram de absoluta tranquilidade para 
o ensino, espelhando o temperamento seguro e prudente do titu- 
lar da pasta e aquêle comedimento que a experiência verdadeira, 
real, efetiva, recomenda e comparece, nas devidas ocasiões, como 
ocorreu com a atuação imediata do Prof. Almeida Júnior. 

Estava o ensino público paulista cansado de reformas, seis 
desde o advento da Revolução de 1930, repetindo-se nas altera- 
ções de nomenclatura, das disposições legais inovadoras e das pro- 
pósitos renovadores, sem muitas vezes - o que, aliás, acentua-~e 
pela frequência -, não se consegue saber a quantas se anda. 
Pois, o Secretário Cantídio, partiu precisamente do que era mais 
importante: o balanço geral da situação escolar paulista, e os 
efeitos foram notáveis em todos os setores, desde a re-instalação 
da Diretoria do Ensino a educação higienica e higiene escolar, 
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sem descurar de prédios, instituições auxiliares, orientação e fis- 
calização, livros didáticos, educação rural, ensino particular, edu- 
cação pré-primária e primánia, secundária e normal. Não foi, 
sem motivo, que o Prof. Almeida Júnior, após quase dois anos 
de direção do ensino, já no govêrno do Dr. J. J. Cardoso de Me10 
Neto, realçava o "sôpro de vida" de quem, como titular da Pasta, 
possibilitava a transformação em realidade de tantas idbias úteis 
ao ensino. "Vossa Excelência, - deixou Almeida Júnior registra- 
do em ofício de agosto de 1937 -, acolhendo e prestigiando boa 
parte das sugestões que lhe tenho oferecido, permitiu que elas se 
materializassem e contribuissem, afinal, para o aperfeiçoamento 
do nosso aparelhamento escolar". 

Cantídio foi sempre assim: animava e prestigiava as bom 
irticiativas. Sabia julgá-las. Possuía extraordinário bom senso, 
o grande equilíbrio do homem público. 

Professor de Física Médica e de Terapêutica Clínica da Fa- 
culdade de Medicina, e diretor desta, Cantídio, granjeou, entre os 
discípulos, o respeito e a amizade que lhe asseguravam o domí- 
nio da ciência e o trato afável, e, entre os colegas, a suma consi- 
deração e o fraternal aprêço tributados a quem partilhava com 
todos a responsabilidade do alto encargo sem se omitir nas de- 
cisões pessoais e sem obscurecer com nebulosidade ou tergiversa- 
ções as soluções reclamadas pelos problemas de orientação em ge- 
ral, e de administração em particular. 

Na lembrança de todos ficaram a gestão sábia e o interesse 
pelas questões da sua Escola, ensinando e prestigiando iniciativas. 
Cito apenas uma que envolveu professores e alunos e deu origem 
a belo trabalho de Ernesto de Sousa Campos sobre a organiza- 
ção do ensino no Japão? América do Norte e Africa do Sul. O des- 
vêlo e o entusiasmo de Cantidio no apoio ao giro mundial uni- 
versitáiro no "Montevidéu Maru", pelo roteiro do Oriente, perpe- 
tuaram-se nos Anais da Escola Médica do Araçá, consagrados pe- 
los "belos resultados". 

Já vou longe, e quanto mais se haveria de dizer de Cantídio, 
do Cantídio íntim'o, do Cantídio companheiro do Pen Clube, do 
Cantídio frequente as sessões desta Casa, do Cantídio de projeção 
internacional, do Cantidio tão ligado ã cultura da  imortal Fran- 
ça, do Cantídio bom, generosamente bom, simples, querido. 

Que fique nestas expressões afetivas a saudade daquele que, 
com seu maravilhoso espírito, permanece, na inteireza de sua for- 
mosa personalidade, em nossa permanente evocação. e 

HÉLIO VIANA 

Enquanto viveu respirou e transpirou História, a nossa 
História. Diga-o a recentíssima edição monumental "Hist& 
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ria do Brasil", comemorativa do 150." aniversário da Inde- 
pendência, lançado pela Companhia Melhoramentos de São 
Paulo, que o Autor, todavia, não pode deitar sobre ela o olhar 
amoroso do pai a contemplar o maravilhoso filho. Pois, os livros 
são como filhos, e sempre formosos. Mas, Hélio Viana se manifes- 
tasse corujismo, carradas de razão lhe assistiam: lindos, lindos 
livros dele ficaram a atestar tão rico talento, tão excepcional en- 
genho, tão cuidadosa arte. 

Cada um, marco de inteligência: "Formação Brasileira", "Bra- 
sil Social", "Visconde de Sepetiba", "Matias de Albuquerque", "Da 
Maioridade a Conciliação", "Contribuição a História da Imprensa 
Brasileira", "Estudos de História Colonial", "História das Frontei- 
ras do Brasil", "História da Viação Brasileira", "Estudos de His- 
tória Imperial", "Capistrano de Abreu", "História Diplomática do 
Brasil", "Letras Imperiais", "História da República", "D. Pedro I, 
Jornalista" e tudo isto, sem aludir aos esplêndidos guias turísti- 
cos, aos compêndios didáticos para o ensino de história do Brasil 
em seus aspectos políticos, sociais, administrativos e económicos, e 
às obras anotadas por Hélio Viana, como "A Malagueta", de Luís 
Augusto May, a "História da Independência do Prasil", de Var- 
nhagen, ao "Livro que dá Razão do Estado do Brasil" - 1612, de 
Diogo Campos Moreno" e ao "Diário de 1862", de D. Pedro 11. 

Muitas de suas obras receberam justissimos prêmios. Men 
ciono três: a "Contribuição 21 História da Imprensa Brasileira", 
contemplada com o Prêmio José Verissimo, de Ensaio e Emdição 
pela Academia Brasileira de Letras, a "História Administrativa e 
Econômica do Brasil", merecedora do prêmio Silva Martha, da 
Associação Comercial de Lisboa e "Capistrano de Abreu", premia- 
do no concurso oficial do centenário de nascimento do historiador. 

Não cheguei a conhecer pessoalmente Hélio Viana. Tenho, 
contudo, para com ele, a dívida de um agradecimento que procla- 
mo com algum desvanecimento: o de me haver citado no texto 
de sua principal obra "História do Brasil", reportando-se a traba- 
lhos de minha lavra, principalmente, teses apresentadas ao IV 
Congresso de História Nacional versando formas de bandeirismo, 
entradas, bandeiras e a escravidão africana. 

Defensor estrênuo do ensino da História do Brasil, maltrata- 
do nas sucessivas e fatigantes reformas, ora excluído, ora diluído 
em História da Civilização ou amorfizado no mero título de His- 
tória, agora, semi-oculto como "conteúdo específico" ou "compo- 
nente básico" de original conceituaçáo de "matéria" circunstai~; 
cial - Estudos Sociais - e copioso objetivo visando "a integra- 
çáo espácio-temporal e social do educando". 

Mineiro, faleceu aos sessenta e quatro anos em pleno vigor 
intelectual e com renome internacional, legando vultoso acervo 
cultural que não ficou apenas nas numerosas obras em volume, 
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mas disperso se encontra em revistas e jornais do País e do estran- 
geiro e em Anais de Congressos especializado. Trouxe-o para esta 
Casa o maior historiador, então vivo, o Mestre Afonso D'Escrag- 
nolle Taunay. E se o corpo físico desertou-a, de sua atuação na 
terrena existência ficaram glórias imperecíveis. Pode-se parafra- 
sear Cogliolo ao se referir a Camerino: no seu campo de batalha 
estavam as respostas aos seus triunfos. Suas vitórias como escri- 
tor e pesquisador de História são os monumento erguidos à sua 
eterna memória. 

PERCY ERNEST SCHRANN 

Exaltou-lhe o merecimento, em fundamentada e brilhante 
oração, o pranteado Vice-presidente desta Casa, Prof. Carlos Hen- 
rique Itobertson Liberalli, meu saudoso companheiro do Conselho 
Estadual de Educação e do Conselho Estadual de Moral e Civismo. 

Fê-lo em palavras de expressiva e grandiloquente admiração. 
Mestre universitário dessa viga da cultura universal - a Alema- 
nha -, Percy Ernest Schrann especializou-se, com aquela profun- 
didade peculiar aos que tomam imensa qualquer província do 
saber, em História Social e Astronómica, tornando-se verdadeiro 
luminar na Faculdade de Gottinger, onde prelecionava. Seus tra- 
balhos, quase todos em alemão, pois dele s6 tenho notícia de um 
em italiano, não se reduzem, entretanto, apenas à area da estric- 
ta especialização, como seria de imaginar. Com base numa cul- 
tura privilegiada, escreveu estudos históricos abrangendo aspec- 
tos políticos, sociais e econômicos, destacando-se um deles sobre a 
Espanha e o Século do Ouro e outro sobre os Imperadores da 
Casa da Saxônia a luz do simbolismo do Estado. 

Eleito a 22 de fevereiro de 1969, honrou o quadro social na 
categoria de correspondente estrangeiro. Estas referências tra- 
duzem, em escala que muito as excedem, a homenagem que o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico, neste momento, presta ao homem 
culto e operoso que dignificou sua Pátria e mereceu justa consi- 
deração, no nosso Brasil, neste nosso Estado de São Paulo, atra- 
vés do nosso Sodalicio. 

CONCLUSAO 

No campo santo dos nossos corações, em efigie, estão deposi- 
iados os mortos tão próximos da benquerença, do amor que a 
eles confortou em vida e agora se transmudou em imensurável 
saudade; os mortos que engrandeceram o berço natal - beati 
qui in amore patriae moriuntur -, e honraram a humanidade 
pela exuberância moral e intelectual, de cujos fmtos partilhou o 
Sodalício e dos quais se aproveitará a posteridade agradecida. 



ALBERTO SEABRA 

Aureliano Leite 

A ereção, nesta bonita praça, deste monumento, pequeno no 
seu vulto, mas grande na expressividade, lembrando Alberto de 
Me10 Seabra, filho da terra, constitui demonstraçáo, entre outras, 
do alto nível cultural de Tatuí. 

Municifio há 128 anos e comarca há quase um século, tem o 
direito de orgulhar-se, não só de seu progresso material e moral, 
mas, principalmente, da plêiade de nobres filhos que tem dado n 
São Paulo: Paulo Setúbal, Alberto Seabra, Ovidio de Campos, Sa- 
les Gomes, Carolina Ribeiro, Chiquinha Rodrigues, Manuel Gue- 
des, Mauricio Loureiro Gama e outros. 

Mas, só nos é dado, agora, falar de Alberto Seabra, que aqui 
nasceu de ilustre linhagem, em 1812, e faleceu na Capital, aos 
1934, na idade mais bela do homem, - na casa dos cinquenta 
anos. Formou-se em Medicina, no Rio de Janeiro, em 1895. 

Maria de Lourdes Teixeira, que ocupa hoje a sua cadeira na 
Academia Paulista de Letras, lembra que, clinicando em Soro- 
caba, muito moço, ~á era apegado ao estudo de outras matérias, 
além da ciência médica, como a filosofia e o idioma português, 
atravks dos clássicos. 

E René Thiollier, antecessor de Maria de Lourdes, qualifica-o 
de pensador, sendo ainda dos primeiros cientistas, no Brasil, que 
estudaram a fundo a obra de Sigmund Freud. 

Outro acadêmico, fundador como êle da Academia Paulista, 
Valdomiro Silveira, assim se manifesta sobre Seabra: "Muitas ve- 
zes pensei, conversando com aquele santo leigo sobre as coisas 
mais diversas, de sentimento e de raciocínio, que é possível na ter- 
ra, encontrar o milagre da perfeição, pois de tempos a tempos, sur- 
gem homens de tal quilate". 

E Maria de Lourdes acrescenta: 
Por alguns tópicos respigados na obra de Alberto Seabra che- 

gamos a evidência que era ele dotado de acentuado espírito públi- 
co, de uma cosmovisão realista, de extrema solidariedade humana, 
e, dai, angustiar-se ante os froblemas sociais de seu tempo, Eis, por 
exemplo, um desabafo de Seabra: 
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"Após tantos séculos de evoluçáo, não pôde a humanidade for- 
mar um ninho confortável no planêta que habita. Na aurora d:, 
século XX, morre-se de fome e frio. A miséria é o patrimônio de 
nove décimos da humanidade. As epidemias ceifam prematuramen- 
te vidas aos milhares, e a guerra, sua aliada na ordem social, paira 
ajnda iminente sôbre os povos ditos civilizados". 

Que diria Seabra da nossa época, quando as condições viven- 
riais continuam as mesmas, senão piores, quando o sangue da 
juventude mancha de vermelho e negro o chão do plansta, não 
obstante os povos lideres já se acharem empenhados na corrida 
espacial e na conquista da lua? 

Dedicado aos problemas sociais, a sua preocupação com o 
mal do alcoolismo no universo e, principalmente no Brasil, levou-o 
a escrever muitas sensatas páginas para combatê-lo. Lembro-me de 
ter lido, não sei no qual de seus livros ou de seus artigos pela im- 
prensa, que o vinho, a pinga, o conhaque, o whisky, ou qualquer 
outra bebida alcoolica que muitos ingerem contra o frio, é inteiru- 
mente errado, porque êsse liquido não produz calor e sim o seu 
desvio dos órgãos internos do indivíduo, prejudicando-o, para E 
periferia do corpo. 

Falando ainda sobre a saúde do homem: - São bebidas espi- 
rituosas que lhe gastam as forças; as energias, a dignidade. Não 
há órgão, não há tecido, não há aparelho do corpo que não ata- 
quem. 

Com relação ao operário, acrescenta: "A riquesa das classes 
populares é a saúde. O capital no mundo do trabalho é represen- 
tado por seus braços vigorosos. Como vai malbaratá-lo na intem- 
perança? Como vai degredar as suas forças, obscurecer o seu in- 
telecto, desnaturar a sua dignidade de homem? Ninguém ignora 
que o alcool arma o braço do criminoso. Todos sabem que a quota 
dos hospícios seria imensamente diminuida com o decrescer da in- 
temperança popular. Preserve cada qual a sua saúde, defenda cada 
um o seu direito, cumpra cada um o seu dever, e o meio social se 
purificará de muitas iniquidades acumuladas". 

Combatia também o fumo, já naquele tempo em que não era 
comum nas mulheres e nas crianças, o terrível vício. Dizia, embora 
médico homeopata, eu tenho assistido autopsias nas quais os pul- 
mões das pessoas que não fumam são cor de rosa e os dos vicia- 
dos são negros e fuliginosos como as chaminés. 

Higienista dos mais combativos, envolveu-se em campanha 
rumorosa contra a siflis e a tuberculose 

O espírito e a inteligência de Seabra bem disciplinados davam- 
lhe tempo para o estudo até de problemas internacionais - dz 
que dá conta o seu livro - Problemas S~l-Amel-iCanOS, editado em 
1923, por Monteiro Lobato Comp., que lhe lançou outras obras, 
como A w d a d e  em Medicina, Higiene e tratamento H m p a t i c o  
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des Doaças Domésticas, Animais que Pensam", "O Problema do 
Além e do Destino, Seara de Hahnmwr~n, Fenomenos psiquicos, a 
Alma e o Subconciente. 

Em Problemas Sul-Amerimnos, citado, êle reune algumas pa- 
lestras dedicadas a "O Brasil e a guerra de 14", a "União Ibero- 
Americana", "Armamentos e politica Sul-Americana", "Vantagens 
gerais da União", "Bases da reforma social", "Monopolio da terra 
e imposto Unico" e "Livre cambio e justiça do imposto unico". 

Clinicando em Sorocaba, por sinal ainda alopata, até 
1908, chegou a funcionar no Tribunal do Juri, como defensor ad- 
hoc, nomeado pelo juiz presidente, quando o réu não tinha patrono. 

Com relação a literatura, parece-nos que fugindo a regra, náa 
fez versos na mocidade, estudou versos alheios e foi procurar na 
velha Grécia, muito antes de N. S. Jesus Cristo, os versos doura- 
dos de Pitágoras, o celebre autor da tábua de multiplicação e de 
conhecido teorema de geometria que era a dor de cabeça dos es- 
tudantes de meu tempo e sobre eles deu-nos um trabalho esgota- 
do e dizem que muito interessante. Por sinal que tais versos são 
considerados apócrifos. Ele mesmo o diz - são de Lisis, discipulo 
do matemático. e 

Mas, Versos Dourados ou Versos Aureos, ensina Seabra, 
assim se denominavam porque os antigos prezavam o símbolo e 
simbolizavam no ouro o que é incorruptivel, o que é verdadei- 
ramente belo, o que é imortal. Neles se esboça todo o edifício da 
ciência antiga, o Esoterismo que se contrapõe ao saber contingente 
exotérico e cuja fonte é a tradição milenária que se assimila pela 
intuição, e cujo objetivo é a espiritualização do ser pelo desenvolvi- 
mento de suas forças latentes, de suas virtudes transedentes. 

2 o que nas informa o jornalista Geraldo Pinto Rodrigues, pela 
J o m l  da Tarde. 

Deixei para o final o que a seu respeito escreveu outro aca- 
dêmico, também seu companheiro na fundação da Academia Pau- 
lista de Letras, Rubiáo Meira. 

Refere Rubiáo Meira, que foi muito mais médico do que es- 
critor, a sua qualidade de grande orador, o que vem comprovar o 
fato de sua designação para advogado ad-hoc de réus pobres. A 
esse respeito, lembra-se com saudade do que lh'e contou um colega. 

Em uma festa, aqui na vossa culta e bonita cidade, sua terra 
natal, levantou-se Alberto Seabra para discursar e fez uma oração 
tão arrebatadora, tão brilhante, que a ovação que se lhe fez foi 
prolongadíssima e arrancou (aí que está a originalidade) bis dos , 
ouvintes. Todos gritavam e batiam palmas exigindo a repetição do 
discurso. Resultado: Seabra levanta-se e profere novo discurso que 
de novo arrebatou o auditório. 

De fato, acrescenta Rubião, ele falava com muita facilidade 
.e sobretudo com elegância e correção. E continua: 
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"Era uma das mais completas inteligências que tenho conhe- 
cido. Chegava mesmo a impressionar. Discutidor fino, era pole- 
mista vigoroso. Eu mesmo tercei as armas com êle uma vez a res- 
peito da sua terapêutica, e, então, como sempre, pude apreciar o 
imenso saber de sua erudição e o talento formoso que marcava 
seu espírito. Muito bem educado, era um "gentleman" que atraía 
pela sua correção. Tinha gosto pela sua medicina, e a pregava com 
a convicção de um apóstolo. Comigo mesmo conversámos sempre 
e quiz mais de uma vez atrair-me para a sua escola. Em S. Paul9 
niro se lhe deu o valor que tinha. Seabra, além de muito culto, erd 
de uma bondade extrema, incapaz de dizer uma má palavra, sem- 
pre sorridente. Superior, enfim. Eu tinha a impressão de que êle 
era para outro meio, que sua cultura e sua inteligência exigiam 
oentro maior. Mas, modesto, nunca quiz sair de entre nós e aqui 
patenteei sempre o gráu de elevado cultivo em que tinha o seu es- 
pírito. 

Rubião Meira, de quem reproduzo essas palavras, embora pos- 
suidor de nobres qualidades e pertencente à família do grande po- 
tentado político Rubião Junior, jamais conseguiu eleger-se para 
qualquer car& público. Veja-se como narra o malogro de Alberto 
Seabra na política. 

"Quis logo no inicio de sua vida, entrar na lista de deputados: 
pelo Partido Republicano Paulista, e dispunha de elementos elei- 
torais capazes de levá-lo a bom êxito, além de grandes relações que 
cultivava com sua natural delicadeza. Mas, um grande chefe de 
então, que olhava as cousas como eram e que conhecia bem as 
manobras e as mazelas de política, que, por êle trabalhou, ao cabo 
de dias de conversa lhe disse, com sinceridade e ironia: "olha. Dr. 
Seabra, meu conselho é que não pense na idéia de entrar para a 
politica; nela não se dará bem, e do senhor não háo de gostar os 
companheiros, porque o senhor tem muito talento". Eis como se 
mata uma vocação, mas creio que o velho político andava errado 
porque, com certeza, Seabra havia de se impbr entre os correligio- 
narios, justamente pelo seu talento e também pela integridade de 
seu caráter. Conhecedor profundo de sociologia, escrevia constan- 
temente sobre a organização política e bateu-se, pela imprensa f: 
em conferências, pela implantação de imposto único." 

Meus caros amigos de Tatui: - mesmo servindo-me das mu- 
,letas que tanto me ajudaram, Alberto de Me10 Seabra bem mais 

merecia. 
Escusai-me do pouco que vos pôde trazer da vida e obra de 

vosso inolvidável filho. 

(Palestra em Tatuí) 



CAMPINAS - MiECA DA REPÚBLICA 

Aureiiino Leite 

Deve-se a um self-made-man, o médico e politico baiano Ma- 
noel Vitorino Pereira, a antonomásia com que batisou a glorio- 
sa cidade de Campinas - Méca da República. Foi ele, senador 
federal, em 1892, e companheiro de Prudente de Morais, exercen- 
do a vice-presidência da República. Foi êle quem, entusiasmado 
com o papel que Campinas representara na  propaganda do novo 
regime, atribuiu-lhe a merecida antonomásia. 

Cochilou portanto o notavel historiador das Bandeiras, se- 
guido do jornalista Jose Maria dos Santos, informando caber o 
título à histórica Itu. Ora, Itu é a Fidelissirna. Itu é a Roma Bra- 
sileira. Itu náo é a Meca da Repblica. A confusão procede do 
fato de se haver realizado na culta cidade a C m ~ ç 1 % 0  Republi- 
cana de 1873. 

Mas o grande certame realizou-se ali, na  terra dos Feijó e 
dos Paula Souza, principalmente para se aproveitarem os feste- 
jos da inauguração da linha da Est. de Ferro Ituana, como (e 
talvez seja esta a razão principal), para converter Itu, essencial- 
mente monárquica, conservadora, a despeito de seu Clube Repu- 
biicano, fundado aliás, s6 alguns meses antes da Convenção, ao 
ideal do novo regime. 

I3 sem dúvida à Campinas que o Brasil deve, após o lança- 
mento na Corte Imperial do Manifesto de 3 de dezembro de 1870, 
a maior movimentação a favor do credo político, pregado ali, às  
barbas brancas de Pedro 11. Em Campinas residiam ou se reu- 
niam, e já antes da Convenção, Campos Salles, Alberto Salles, 
Americo Brasiliense, Francisco Glicério, Francisco Quirino dos 
Santos, Bemardino de Campos, Americo de Campos, João Tibiri- 
çá Piratininga, Silva Telles, Cerqueira Cesar, Camargo Andrade, 
Manoel de Morais Barros, Luiz Gama, Elias Lobo, João Tobias de 
Castro, Jorge Miranda, Martinho Prado Junior, Manoel Elpidio, 
Rafael de Aguiar, Cesario Motta, Toledo Piza, Ubaldino do Ama- 
ral, Miranda Azevedo, F. Range1 Pestano, Jorge Tibiriçá, Julio 
Mesquita e outros. 0 

Já antes de 1870, Campinas, depois da Capital e antes de 
qualquer outra localidade, na ProMncia, excepto Amparo, criara 
um Clube Radical, filiado ao Partido Liberal Radical, que presce- 
dera o Partido Republicano, clube esse transfeito em Clube Re- 
'ublicano, em aliança com S. Paulo. 
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Ao contrário de Itu, possuia Campinas, antes do próprio Ma- 
nifesto de 70, um combativo jornal - Gazeta de Campinas, diri- 
gido por Campos Salles, Bento Quirino e outros republicanos, sen- 
do seu gerente o luso José Maria Lisboa que, depois, ajudou a 
fundar o órgão republicano - A Prouincia de São Paulo e acabou 
criando, na Capital, o Diário PopuZur, obediente B mesma ideolo- 
gia. Só aos 1875, surgiria o Diário de Campinas, de Henrique Bar- 
celos e outros, periódicos independentes. 

De Campinas, ainda mais, saiu um dos dois únicos paulistas, 
- signatários da Manifesto de 70 - o estudante de medicina An- 

tonio de Souza Campos. 
Em seguida ao Manifesto de 70, ou melhor, aos 17 de janeiro 

de 1872, realizou-se na casa da veneranda mãe de Américo Brasi- 
liense, Dona Felizarda, no Largo da Sé, esquina da Rua Santa 
Tereza, onde se ergue a Caixa Econômica Federal, a primeira 
reunião para dar-se impulso ao desenvolvimento e organização 
do Partido, "posto que (afirma Brasiliense em sua obra) tivesse 
a reunião caráter puramente particular, razão porque não houve- 
ra tempo de levar o convite a todos rrs amigos da Capital". 

Promoviua Brasiliense, embora residisse então em Campinas, 
a ensinar no Colégio São João. Já fora deputado provincial e geral 
pr!o Partido Liberal, chegando a presidir as províncias da Paraí- 
ba e do Rio de Janeiro. 

A essa importante reunião política, apesar de caráter parti- 
cular, estiveram presentes doze figuras de republicanos, entre elas, 
Campos Salles, Bento Quirino, Jorge Miranda, de Campinas. 

Adotaram-se várias providências de que dá eonta a preciosa 
obra de Americo Brasiliense - Os Programas dos Partidos. 

Foram elas: - "1.") De acordo com as idéias democráticas c 
regime federativo, o Partido Republicano de São Paulo conserva- 
ria a sua independência e autonomia ante o Centro, estabelecido 
na Corte, assim como igual independência, imagem viva da au- 
tonomia municipal, guardarão entre si os clubes ou núcleos locais, 
prestando-se entretanto mutuamente os canselhos, avisos, consul- 
tas e auxílios, no interesse dos princípios. 

2.") Os amigos e núcleos r@publicanos já existentes na Pro- 
víncia devem empregar os meios legitimas de organizar e forta- 
lecer o Partido, nas condições de se achar pronto para entrar na 
próxima luta eleitoral, quando necessário. 

3.") O mais amplo e eficaz apoio deve ser prestado B impren- 
+a republicana, principalmente, i% da Côrte e da Província". 

A esses parágrafos, os republicanos acrescentaram "recomeri- 
dação" a seus partidários, explicando os objetivos do Partido, de- 
fendendo-se, principalmente, do sentido abolicionista da escravi- 
dáo da raça negra, no País, o que sofreu severa e merecida crítica 
da imprensa. 
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A longa "recomendação" teve como principal escopo não ame- 
drontar os fazendeiros com a libertação dos pobres escravos. 

Não foi uma página feliz, como vamos ver. 
"Aproveitando-nos da oportunidade pedimos a vossa atenção 

e esforços no intuito de neutralizar os meios com que insidiosa- 
mente procura o obscurantismo, consorciado com a má fé, descon- 
ceituar os sectários da democracia, apresentando-os como pugna- 
dores de doutrinas fatais ao país. 

"Entre as armas de que se tèm servido há uma, que manejada 
com hábil pertinácia, pode chegar a seu alvo. 

"Referimo-nos ao boato adrede espalhado, de que o Partido 
Republicano proclama e intenta pôr em prática medidas violen- 
tas para a realização de sua política e para a abolição da escra- 
vidão. 

"Com toda sinceridade declaramos que a bandeira, sob que mi- 
litamos, desfralda-se no terreno legal, moderado ou pacífico. 

"Não queremos o emprego de violências na carreira que tri- 
lhamos, certos de que as instituiçõzs de um povo consolidam-se 
unicamente por sua conformidade com o sentimento riacional, r 
nunca pela exageração e excesso dos refsormadores, 

"E nessa crença que julgamos de máximo alcancz e educação 
pública, germen da regeneração do pais e sólida base onde se fir- 
mará uma nova ordem de coisas nascida do progresso e consci- 
ência da nação, quando convencida da esterilidade do primeir2 
e segundo Império. 

"Também não podem os nossos adversários fazer, de boa fé, 
acusações ao Partido Republicano, responsabilizando-o por atos 
precipitados e intenções perigosas em relação ao estado servil. 

"Esta questão é social assim pensam e o dizem os homens sen- 
satos de todas as cores políticas, e neste sentido se enunciou iguai- 
mente o governo, quando no parlamento se discutiu a Lei de 28 
de setembro, próximo passado. 

"O Partido Republicano, cujas tendências não são autoritá- 
rias, está bem longr de executar reformas que não sejam inspi- 
radas pela própria nação. 

"Assim, pois, segundo sua própria organização, ele não aplau- 
de medidas que saem das raias da moderação, filha do confronta 
dos princípios econômicos com as circunstâncias do pais. 

"E entre nossos correligionários alguns aparecem (o que pode 
acontecer também entre os soldados de outra qualquer bandeira) 
que, se deixando dominar pelo incendido entusiasmo na vulgari- 
zação das idéias que professam, aconselhem o emprego de recur' 
sos violentos, não é lícito fazer carga ao Partido Republicano de 
um proceder com que não pactua - por considerá-lo prejudicial 
As legitimas e actuaes aspirações do país, e de fatal comprometi- 
meiito para a causa da democracia. 
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"Cumpre não esquecer que, se a democracia brasileira consu- 
bstanciasse em suas reformas práticas semelhante pensamento, 
alienaria de si a maior parte das adesões que tem, e as simpatias 
que espera atrair. 

"Sendo certo que o Partido Republicano não pode ser indife- 
r'rnte a uma questão altamente social, cuja solução afecta todos 
os interesses, é mister entretanto ponderar que ele não tem e nem 
terá a responsabilidade de tal solução, pois que, antes de ser go- 
verno, estará ela definida por um dos partidos monárquicos. 

"E quando por ventura ao Partido Republicano viesse tocar 
a responsabilidade de um ato tão importante, a sua própria or- 
ganização seria uma garantia eficaz de que ele não se apartaria 
das vistas da nação, que, neste caso, seria chamada a pronunciar- 
se livre e soberanamente. 

"A verdadeira democracia não crê na infalibilidade de nem 
um homem, d enem um partido para impôr leis a uma socieda- 
de, d'onde ela tira toda a sua força e legitimidade. O sistema con- 
trário só se acomoda com as escolas autocráticas. 

"Fique portanto bem firmado que o Partido Republicano, tal 
como o consicleramos, queremos e julgamos capaz de fazer a fe- 
licidade do Brasil, quanto a questáo do estado servil, fita desas- 
sombrado o futuro, confiado na índole do povo e nos meios da 
educação por aquele empregados, os quaes, unidos ao todo har- 
mônico de suas reformas e do seu modo de ver, hão de facilitar- 
lhe a solução mais justa, mais prática e moderada, selada com o 
cunho da vontade nacional". 

Mas, da célebre reunião na Capital, de 18 de janeiro de 1872, 
decorreu a idéia de uma Convenção, no ano próximo. Discutiu-se 
o lugar próprio, em nova reunião realizada aos 28 de outubro do 
mesmo ano, não mais presidida por Americo Brasiliense, mas por 
Malaquias Guerra, parente de Campos Salles. Escolheu-se Cam- 
pinas. Porém, em resolução posterior, preferiu-se Itu, com inten- 
ção, já disse de se aproveitarem os festejos da inauguração da 
Linha Ferrea Ituana, a que o próprio presidente da Província com- 
pareceria, como compareceu. 

Coube a presidência do notável acontecimento político ao Dr. 
João Tibiriçá Piratininga, antes, João de Almeida Prado Junior, 
que, numa explosão nacionalista em Portugal, estudante na Uni- 
versidade de Coimbra, amputara do nome os patronímicos lusos, 
substituindo-os pelos apelativos indígenas. Por sinal que tal foi 
comum nos primórdios da Nação. Conhecem-se vários casos, en- 
4re outros, do baiano Visconde de Montezuma - Francisco Gè 
Acaiaba de Montezuma, antes ,Francisco Gomes Brandão. 

Lembre-se que apenas compareceram ao célebre conclave re- 
presentantes dos 17 seguintes municípios (sem contar Rio de Ja- 
neiro): - Capital, Campinas, Jundiai, Mogi-Mirim, Piracicaba, 
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(representada por Manuel de Morais Barros, pois Prudente ná? 
havia ainda aderido à República), Porto Feliz, Itu, Indaiatuba, 
Sorocaba, Jaú, Capivari, Montemor, Amparo, Bragança. 

Note-se que do chamado Norte da Província não compareceu 
viva alma. Guaratingurtá, Pindamonhangaba, Lorena, Bananal, 
Taubaté, São José dos Campos, Areias etc..  . continuavam afer- 
radas à Princesa Isabel e a Pedro 11. O litoral teve o mesmo pro- 
cedimento. Nem S&o Vicente, nem Santos, nem qualquer outro 
município. 

Concluiu a Convenção por convocar, a fim de realizar-se, na 
Capital, a dois de julho de 1873, o primeiro Congresso partidário. 
Nele o número de congressistas subiu a 29, fazendo-se o chama- 
do Norte de São Paulo representar pelos municípios de São José 
dos Campos, na pessoa do festejado abolicionista Luiz Gama; Pa- 
raibuna, pelo Dr. Lima e Silva; e Taubaté, pelo Dr. J. Taques Al- 
vim. Os demais municipios ainda continuavam aferrados a Mo- 
narquia. 

fi constituída uma Comissão Permanente que passa a dirigir os 
destinos do Partido Republicano. A presidência cabe não ao maior 
dos vultos, Américo Brasiliense, como era de espergr, mas a João 
Tibiriçá Piratininga. 

Lançaram-se violentos manifestos. Americo não o subscreve. 
Esta de novo em pauta aquele problema da abolição da es- 

cravatura. O Partido mantém o pensamento anterior. Vejamos. 
"No intuito de obstar os progressos da propaganda democrá- 

tica, tem-se atribuido, alternativamente, ao Partido Republicano, 
cra tendências exageradas no sentido da emancipação, ora o pen- 
samento de manter o estado servil. 

"Com a primeira imputação pretende-se manifestamente arre- 
dar de nossas fileiras os possuidores de escravos, principalmente 
os agricultores, ao passo que com a segunda intenta-se embaraçar 
a marcha do Partido apresentando-se como ilógico e contraditório 
com as suas doutrinas". 

"Nos extrem~os, porém, dos dois aleives, nessas alternativas 
tão diametralmente opostas entre si, está a implícita confissáo de 
que a deslealdade tomou o lugar ao cavalheirismo que nos era de- 
vido pelos nossos adversários". 

"Fique portanto bem firmado que o Partido Republicano, tal 
como o consideramos, capaz de fazer a felicidade do Brasil, quan- 
to a questão do estado servil, fita desassombrado o futuro, con- 
tiado na índole do povo e nos meios da educação, os quais unidas 
ao todo harmônico de suas reformas e do seu modo de ser, hão 
de facilitar-lhe a solução mais justa, mais prática e moderada, 
selada com o cunho da vontade nacional". 

De novo infeliz, nessa fala. . . 
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Daí por diante, a Comissão Permanente, encarregada de or- 
ganizar as Bases, para uma constituição do futuro Estado de São 
Paulo, muda--se para Campinas e, dali, lança o seu projeto, es- 
tampado na notável obra citada de Brasiliense. 

Mais um Congresso partidário, na Capital, eni abril de 1874. 
O seu principal assunto é a questão religiosa. Merece novo mani- 
festo em que se adota: "a plena liberdade de culto e perfeita igual- 
dade de todos eles ante a sociedade temporal e política. Abolição 
de caráter oficial da atual igreja do Estado e sua separação s 
emancipação de poder civil pela supressão dos privilégios e en- 
cargos temporais, até aqui outorgados a seus representantes e 
sectarios. O ensino secular separado do ensino religioso cabendo 
àquele às escolas, e este aos pais, no seio da família, e aos mi- 
nistros de cada religião, na respectiva igreja. Instituição do ca- 
samento civil, sem prejuízo do voluntário preenchimento das ce- 
rimônias religiosas, conlorme o rito particular dos conjuges. Ins- 
tituição do registro civil de nascimento e óbitos. Secularização dos 
cemitérios e sua administração pelas municipalidades". 

Americo Brasiliense não assina também este manifesto. 
Por que? Certam'ente, desgostoso com os companheiros. 
O Congr&o saltou os anos de 1875 a 1877. Só aos 1878, vem 

a reunir-se. 
Todavia, em 1876 e 1877, os republicanos não estiveram quie- 

tos. Ocorrem então os pleitos para as câmaras municipais, os jui- 
zes de paz e os eleitor~s gerais. 

O r;ovo Partido alcançou algumas vitórias. Porém, a princi- 
pal das eleições foi a da Assembléia Provincial. Os republicanos 
indicaram certo número de candidatos. Americo Brasiliense figu- 
rou em ÚItimo lugar. Encabeçou a chapa adotada o campineiro 
Campos Salles. Em 5." lugar outro campineiro, Francisco Qui- 
rino dos Santos. O sábio Luiz Pereira Barreto e o jornalista Fran- 
cisco Rangel Pestana recusam a indicaçáo por não serem pau1i.j- 
tas natos. 

Luiz Barreto alega, além disso: - "Hoje, porém, que a situa- 
ção aclarou-se; hoje, que pelos quatro ventos do horizonte sopra 
rem embargo o espírito da República; hoje, que vcncestes, quero 
dizer-vos, que alcançastes para vossa idéia os foros da cidade; 
hoje, que o Partido Republicano deixou de ser uma ficção para 
assumir uma posição e uma forma definidas enfrente dos velhos 
partidos monárquicos; hoje, enfim, que elaborasta uma nova au- 
toridade nuoral, ante a qual tende inevitavelmente a cair a esfin- 
ge do trono, eu não posso, retardatário soldado, consentir que u 
meu nome tome o lugar de tantos outros, que militam sob a ban- 
deira, desde o primeiro dia da luta". Bela lição de ética política. 

Em lugar de Luiz Barreto os republicanos colocaram Cesario 
Motta e repeliram a renúncia de Rangel Pestana. 
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A chapa adotada trouxe uma novidade, o nome de Prudente 
de Morais, que, só no ano anterior aderira a República. Foram 
eleitos deputados provinciais Prudente, Martinho Prado e Cesa- 
rio Motta. 

Aos 1878, convoca-se e realiza-se na Capital o 3." Congresso, 
ao qual aderiram 36 municípios. Solidarizou-se com os chefes re- 
publicanos da Corte Imperial, recusando qualquer apoio ao Ga- 
binete Sinimbu, para o qual entrara o célebre jurista Lafaiete 
Rodrigues Pereira, subscritor do Manifesto Nacional de 1870. De 
1878 a 30 de maio de 1887, nenhum Congresso se realiza. Ame- 
rico Brasiliense, que perdera muito de seu prestigio, é, definitiva- 
mente, substituido na chefia do partido por Campos Salles e Pm- 
dente de Morais, que preside ao derradeiro conclave. 

Campinas torna-se de pleno direito a Méca da República. Vejo 
com prazer que essa autonomia acaba de ser adotada pelo ilustre 
historiador da terra Celso Maria de Me10 Pupo. 

Outro historiador carnpineiro, Leopoldo Amaral, enumera as 
grandes figuras nacionais que frequentam a cidade, fazendo-se 
ouvir em orações patrioticas no Clube Republicano, que funcio- 
nava na Praça Bento Quirino, ao lado de CamposGalles: José do 
Patrocinio, Assis Brasil, Quintino Bocaiuva, Bernardino de Cam- 
pos, Carlos Ferreira e o niaior de todos - Saldanha Marinho. 

Amaral descreve ainda o "Banquete Memorável", realizado na 
sua Campinas, no Teatro São Carlos. Foi a 5 de janeiro de 1882. 
Homenageou-se os seis deputados provinciais do Partido: Campos 
Salles, Prudente, Range1 Pestana, Gabriel Piza e Almeida, Marti- 
cho Prado e A. Pinheiro Machado. A republicana Gazeta de Cam- 
pinas dando noticia do histórico ágape, escreveu: "Foi a festa 
mais entusiastica e mais cheia cie harmonia e ordem que a im- 
prensa @de pela primeira vez registrar com legitimo orgulho e 
de uma maneira harmoniosisdima para Campinas, a cidade de 
grande futuro, o centl'o principal do republicanismo brasile?ro", 
na frase incisiva e verdadeira do Dr. Martinho Prado. 

Permitam-me nesta altura um parêntese: 
Não tenho o intuito de polemicar com o Sr. Corinto Toledo, 

que defende tese contrária à minha, mesmo porque, adotando um 
nome grego - Corinto (estaria mais certo Carintio), fugiu à po- 
lidez helênica, tratando de modo menos galante o seu opositor. 

Fique o articulista na sua ,opinião. Eu ficarei na minha. Cho- 
que un a sa place. Aqui fecho o parêntese. 

Mas a prova cabal da importância política de Campinas, en. 
t&o, dá-nos um documento saído das mãos da nobr,: figura de um 
monarquista autêntico - o Visconde de Indaiatuba (Joaquim Bo- 
nifácil do Amaral), homem que consoante o nosso Lycurgo de Cas- 
tro Santos, já em 1852, ensaiara a colonização pelo braço livre na 
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Fazenda de Sete Quedas, imitando o Senador Nicolau Vergueiro, 
em Ibicaba, noutros tempos. 

Quero referir-me a sua longa e interessantíssima carta de 15 
a~ setembro de 1881, ao chefe do Partido Liberal, Conselheiro 
João da Silva Carrão, documento que fiz estampar na Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, v. LXVIII. 

A maior preocupação do titular imperial era fortalecer a sua 
grei política mm a nomeação de amigos para diferentes cargos 
públicos e a consecução de alguns baronatos para diversas figu- 
ras da terra. Tudo isso oferecia uma forte razão - desprestigiar 
os republicanos que, conforme o melhor trecho da carta, estavam 
na política local pondo os monarquistas no chinelo. Vejamo-lo: 

"Se encararmos o assunto pelo lado político (refere-se aos 
republicanos), a conveniência dêsses títulos, há tanto tempo es- 
perados, toma as proporções de uma necessidade. V. Ex. conhece 
de quanto são eles capazes em Campinas, pela inteligência e ili- 
mitada dedicação na propaganda de suas idéias." 

"São senhores da imprensa, há longos anos e também do Foro 
de Campinas e não recuando ante meio algum ao seu alcance, 
cm todas as relações sociais, tem eles levado tão longe e com 
tanta audácia a sua propaganda que, nestes últimos tempos, só 
é moda, só é chique a república e o moço que a ela adere. E quan- 
tos velhos não vão acompanhando os seus filhos a esses arraiais?" 

Acaba o Visconde, após várias considerações, lembrando al- 
guns nomes para serem galardoados com títulos e condecorações 
- Joaquim Policarpo Aranha, Joaquim Ferreira Penteado, Ma- 
nuel Carlos Aranha, João Ataliba Nogueira, Joaquim Ferreira de 
Camargo Andrade, João Martins de Azevedo. 

Campinas transforma-se no verdadeiro centro provincial da 
política republicana, nas mãos daqueles dois futuros presidentes 
da Nação - Prudente e Campos Sales e do rábula maçônico Fran- 
cisco Glicério. O prognóstico do Visconde realizara-se. Não o im- 
pediram as baronatos distribuídos pelo Imperador. 

Na realidade, Americo Brasiliense, pela posição de professor 
de Direito da velha Academia, ex-deputado provincial, ex-depu- 
tado geral, ex-presidente das Províncias de Paraíba e Rio de Ja- 
neiro, e pela idade (uma dezena de anos mais que Prudente o 
Campos Salles), conservava-se mais ao alto, a distância. Acres- 
ça a isso que ele estava com razão cansado de esperar pela Repú- 
blica, que só viria 19 anos depois, e talvez, mesmo, descrente dela. 
, Compreende-se o afastamento do grande chefe. 

Ocorre o derradeiro Congresso partidário aos 1887. Debate- 
se audaciosa tese separatista pregada por Alberto Sales e Mar- 
tim Francisco, o terceiro. Proposta por Carlos Garcia, Horácio de 
Carvalho e outros. 13 discutida calorosamente, manifestando-se a 
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favor o próprio Campos Salles e, contra, Rangel Pestana e o moço 
Julio Mesquita. 

Trata-se da redenção da escravatura. 
O jovem e saudoso escritor Tacito de Almeida chama esse 

conclave de Movimento Sepuratista, claro que exageradamente. 
Prudente e Campos Salles logram alçar à Câmara Imperial. São 
fortemente debicados por Afonso Celso, em seu livro Oito anos de 
Parlamento. 

Falece José Bonifácio, o nloço, senador pela Provincia. O no- 
me de Saldanha Marinho é sustentado nas umas pelos republica- 
nos, obtendo ótima votação. Valeram em parte o seu prestígio d i  
ex-Presidente da Província e estimulador da Estrada de Ferro 
Paulista. 

As Câmaras de São João da Boa Vista, São Simão, São Vi- 
cente e Itatiba, chefiadas pela Câmara de Campinas, manifestam- 
se pelo regime republicano. São processados pela Presidente da 
Província - Rodrigues Alves, político do Império, a quem a Re- 
pública daria tudo. 

Espalham-se por todo São Paulo caravanas de republicanos 
pregando a nova idéia: Campos Salles, Glicério, Bpardino, Pes- 
tana, Prudente, Silva Jardim. Lucio de Mendonça batisa Cam- 
pos Salles com o nome de Gambeta brasileiro. O chefe nacional 
Quintino Bocaiuva vem à Capital, não trazer estimulo, mas rece- 
bê-lo. 

A 31 de agosto de 1889, fere-se a derradeira eleição da Mo- 
narquia. Os republicanos desinteressam-se. 

Estáo empenhados na conspiração pela República. 
Aos 6 de novembro, Campos Salles recebe a primeira comu- 

nicação feita por Aristides Lobo de que se acha próximo O mo- 
vimento revolucionário republicano. Francisco Glicério é envia- 
do ao Rio de Janeiro como representante dos correligionários pau- 
listas. Dai a pouco, o jornalista Medeiros de Albuquerque chega 
à Capital, trazendo a confirmação da marcha dos acontecimen- 
tos, mandada ainda por Aristides Lobo e Quintino Bocaiuva. 

Apesar de que Aristides fosse tido como um "grande visioná- 
rio", principalmente por Americo Brasiliense e Rangel Pestana, 
nessa mesma noite reúnem-se os paladinos do novo credo, na casa 
de Luiz Pereira Barretu, à Rua Visconde do Rio Branco, na Ca- 
pital. São estes: Luiz Barreto, Campos Salles, Rangel Pestana, 
Me10 Oliveira, Vitorino Carmilo, Francisco Lobo, Miranda Aze- 
vedo, Adolfo Gordo e M. Lopes de Oliveira. Americo esquiva-se. 
Segunda reunião realiza-se, na casa n." 31 da rua Ipiranga, resio 
dência de Manuel Lopes de Oliveira. 

Os republicanos, à frente Campos Salles, possuem novas no- 
ticias de que, até 9 ou 10 do mesmo mês, dia do embarque do 22." 
Batalhão de Infantaria para o Norte", alguma coisa sumamente 
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grave se passará". Mas, a 9, nada acontece. Ansiosos, aguardani 
mais seis dias, dentro dos quais cruzam novos entendimentos pes- 
soais e por cartas. 

Afinal, aos 15 de novembro, após os primeiros avisos dos su- 
cessos da Cõrte, já Prudente de Morais, que se achava em Piraci- 
caba, chamado por< telegrama a São Paulo, ele e Campos Salles, 
não conseguindo obter a coadjuvação de Americo Brasiliense, ado- 
tam medidas que a grave e magna situação reclama. 

Assim, cabem ao Presidente Couto de Magalhães os dias de 
agonia da Monarquia, os quais se findam, na Capital, pela tarde 
alvorotada de 16 de novembro. 

Derrubado do trono o velho e bom Imperador e inaugurado 
o novo regime, no Rio de Janeiro, reúnem-se os republicanos pau- 
listas, na Capital, aos 15 de novembro de 1889, pela noite, e acla- 
mam, sob proposta de Americo Brasilio de Campos, irmão de Ber- 
nardino de Campos, o seguinte Triunvirato, para suceder ao Bri- 
gadeiro Couto de Magalhães: Prudente de Morais, F. Range1 Pes- 
tana e Coronel Joaquim Mursa, diretor da Fábrica de Ferro de 
Ipanema. 

Os dois ~imeiros ,  ao meio dia de 16, prestam compromisso 
no edifício da Câmara Municipal, perante o povo. 

Só pela tarde, o Brigadeiro resolve transmitir-lhes a admi- 
nistração, retirando-se debaixo do respeito geral, para a sua re. 
sidência, a rua Florencio de Abreu, e daí, para a sua celebre chá- 
cara da Ponte Grande. 

Campinas chegou a anteceder a própria Capital nos festejos 
ao Novo Regime, como se conclui do livro Recordações de Leopoldo 
Amaral. Pois na tarde do dia 15 de novembro a cidade estrugiu 
em populares manifestações de contentamento, enquanto que a 
Capital, como se viu, só pôde livrar-se do Presidente da Província 
pela tarde de 16. * * * 

Além dos autores citados, nesta palestra, outros, como Rui 
Barbosa, Campos Salles, Antonio Joaquim Ribas, Eugenio Egaç, 
Sales Junior, e os historiógrafos locais Jolumá Brito, José de Cas- 
tro Mendes e Lycurgo de Castro Santos Filho, emprestam mere- 
cido relevo ao papel da terra de Carlos Gomes na propaganda da 
República. 

É pois ela, a nobilissima Campinas, a Meca da República. A 
velha e gloriosa Itu que se contente com ser a Fidelissinza e a 

Roma Brasileira. 
Penso que se pode dizer, numa frase: a idéia da República, em 

S. Paulo, nasceu em Itu; em Campinas ela se criou, cresceu e de- 
senvolveu-se. 

(Palestra em Campinas) 



CARTAS INgDITAS DE MARIO DE ANDRADE 

Roberto de Paula Leite 

Sabe-se que Mário de Andrade possuiu como poucos o culto da 
amizade, auxiliou muita gente, inúmeros autores e artistas novos 
em todo o País. Daí, resultou uma vasta correspondência, a qual 
vem sendo catalogada, reunida, a fim de ser oportunamente publi- 
cada. Mesmo porque a múltipla personalidade do autor de "Ma- 
cunaíma", merece ser melhor conhecida das novas gerações, eis 
que a série de temas e pesquisas por ele elaboradas vêm sofrendo 
as interpretações mais variadas o que é perfeitamente válido. 

Se a sua obra é complexa e diversificada, o h o ~ e m ,  também, 
chamou a atenção dos pósteros. 

Está claro, os bilhetes em si não irão favorecer um tipo espe- 
cífico de análise literária, isto 6,  náo conduzirão a uma interprc- 
tação de sua mundividência No entanto, ajudarão a compreendê- 
10, a sentí-10, enfim, o encontro da síntese na vida e na obra de 
Mário de Andrade. 

De certo modo, o homem acompanhou o esteta, o crítico, o 
criador, o humanista que ele foi. Dai as linhas marcantes de sei1 
lirismo epistolar, cujo correspondente irá encontrar-se na sua pró- 
pria poética. O seu sofrimento, a sua vivência, as suas angústias, 
as suas alegrias e as suas frustrações, todos os elementos que for- 
maram e plasmaram seu conteúdo biográfico encontram-se refle- 
tidos na sua sofrlda e contraditória obra. 

Em verdade, após vários lustros da morte de Mário, ainda, 
torna-se difícil emitir um pronunciamento opinativo imparcial. 
Percebe-se nitidamente, que o homem continua presente atrav6s 
de seus inúmeros amigos e adversários (estéticos, culturais e ate 
pessoais). De resto, isso constitui conseqüência da própria comple- 
xidade de produção diversificada que abrange vários gêneros (ro- 
mance, poesia, crônica, conto, crítica musical, literária, artes plás- 
ticas, pesquisas folclóricas e até livros didáticos). 

Embora boa parte dessa produção tenha caído no olvido e ou-' 
tra tanta estar superada (a fase polêmica, por exemplo), ê inegá- 
vel o contributo de sua criatividade. 

E, sòmente, agora começa-se a analisar o valor de sua corres- 
pondência. Ver-se-á, então, que fluem daí páginas extremamente 



302 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

curiosas, ora pitorescas; noutras oportunidades predominam subs- 
tâncias críticas. 

Naturalmente, servirão para julgá-lo, pois a posteridade emi- 
tirá juizos de vaior e de realidade acêrca do Mário artista, do Má- 
rio burilador de criatividade e de eçsências diversas. 

E não custa enfatizar esta tonica: a @ande expansão de sua 
personalidade era a simpatia. Daí, a importância de suas cartas. 

Nelas, se encontra inteirinho, autêntico, legítimo. No verda- 
deiro diálogo estava o real criador de "Paulicéia Desvairada". 

E a sua correspondência ganha maior relevo na medida em 
que se procura inserí-10 numa perspectiva crítica, ou seja, no 
sentido de defini-lo no ideário estético brasileiro de todos os tem- 
pos. Pois suas mksivas comprovam, de certa forma, o doutrina- 
dor, o guia, o orientador de toda uma geração. 

As cartas que iremos transcrever, em primeirissima mão, fo- 
ram enviadas por Mário de Andrade ao jornalista Maurício Lou- 
reiro Gama quando este iniciava sua vida de repórter e fazia, de 
vez em quando, notícias literárias e de artes plásticas no "Diário 
da Noite", de.Sáo Paulo. As referidas cartas foram remetidas dz 
cidade do Rio de Janeiro. 

A mesma fonte informa que Mário de Andrade possuía liga- 
ções com Tatuí, a terra natal de Paulo Setubal, Alberto Seabra, 
Raul de Polilo, Silvio de Azevedo e outros intelectuais. 

O nome inteiro de Mário de Andrade era Mário Raul de Mo- 
rais Andrade. Esse Morais do Mário é o mesmo de Tatuí. Ain- 
da, consoante o informe de Maurício Loureiro Gama, Fernandes 
Guedes de Morais, professor da Faculdade de Direito de Taubaté, 
é naturalmente parente do autor de "Pequena História da Música". 

São quatro cartas. Dessas, apenas uma não está datada. E, 
uma única está escrita com lápis de cor vermelha; duas outras 
redigidas a tinta preta ou azul escura, como fêz muitas vezes, e, 
a última à máquina. As missivas foram enviadas do Rio, onde 
morava, a Rua Santo Amaro, 5, apartamento 46. 

Por ordem cronológica iremos transcrevê-las: 

"Rio, 10-VI-39 
Mauricio, amigo bom 

você mandou-me pedir um artigo sobre Machado de Assis pr-t 
Roteiro.. . Como há-de ser!. . . Minha situaçáo é esta: Escrevi por 
compromisso anterior tres artigos sobre o homem pro Diário de 

Wotícias e me esgotei. Nem lhe quero contar o martírio que forani 
Esses tres artigos porque, si adoro a obra de Machado de Assis como 
arte, pouco encontro nela como lição e simplesmente detesto o 
homem que ele foi. E natural que o desteste porque si há dois se- 
res moral, intelectual, socialmente antagônicos somos ele e eu. 
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Imagine pois os malabarismos intelectuais que fiz pra, sem me 
trair, dizer tudo isso dentro de uma intenção geral celebrativa e 
apologética. Não só esgotei as idéias como me sinto esfalfado mo- 
ralmente, numa espécie de tristeza vaga. 

Acontece mais isso: na semana próxima, justamente dia 14 
sou obrigado a ir pra aí e ficar mais ou menos sem possibilidade 
de escrever até 18 pelo menos. Cuidar do casamento de uma pri- 
mima que adoro como filha, ainda dos meus dentes, e encaixotar 
perto de metade da minha biblioteca pra trazer pro Rio. Não 
posso mais viver sem ela. Como há-de ser! Si ao menos eu tivess~ 
alguma coisa escrito.. . Olha eu prometo pra você um conto que 
já tenho na cabeça e me parece bem bonzinho. Assim que voltar, 
escrevo e lhes mando. Nestes dias é de todo em todo impossível por 
tudo quanto tenho que fazer. Por em dia minha colaboração do 
Estado e mais um artigo recomendado pra Publicaçóes Médicas r. 
mais um prefácio pra um livro de técnica musical. Além do que 
tenho a por em dia uma correspondência acumulada de duas se- 
manas e tratar do meu registro profissional sem o que deixo de 
ganhar a única coisa de que vivo no momento, jornalismo. Me es- 
pere um pouco, faz favor. Não zangue, que amizadeterdadeira não 
zanga nunca e no momento tenho razão. 

Roteiro está excelente, por certo melhor que Dom Casmur- 
ro. Parabens e abraços pras amigos que tenho nele. E pra vocl 
um abraço particular do 

Mário de Andrade." 

A margem esquerda do verso do papel, a mesma letra, porém, 
com tinta vermelha, êle afirmou: 

"Ah! me lembrei que tinha este trecho inédito, única pas- 
sagem de um romance largado, que corrigi. A censura portugue- 
sa impediu a saída dele em Portugal! Tente ver si pode sair no 
Brasil, não vejo nada demais." 

O autor destas linhas respeitou, integralmente, a grafia d:+ 
carta acima transcrita, não modificando um acento sequer. 

Vejamos, agora, aspectos dela. Depois de afirmar ter esgo- 
tado o assunto Machado de Assis em três artigos para o "Diário 
de Notícias", do Rio (êle náa cita isso, mas é evidente que refe- 
re-se ao jornal carioca), acentuando o martírio que constituirani 
êsses três sueltos porque, por um lado apreciava a obra de Ma- 
chado como arte; por outro turno, pouco encontrava nela como 
lição, e, simplesmente, detestava o homem que êle foi: "Z natu' 
ral que o deteste porque si há dois seres moral, intelectual, social- 
mente antagonicos somos ele e eu. Imagine pois os malabarismos 
intelectuais que fiz pra, sem me trair, dizer tudo isso dentro d? 
uma intenção geral celebrativa e apologética." 
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O trecho é demasiadamente claro: procurava um justo equi- 
librio entre a censura e o aplauso, mantendo-se fiel ao seu pensa- 
mento no que diz respeito ao conteúdo analisado, e, simultanea- 
mente, enquadrar-se no contexto geral, cuja intencionalidade era 
o apologético. Daí sentir-se esfalfado por fazer tanto malabaris- 
mo.. . eis que tinham-se-lhe esgotado as idéias.. . uma espécie 
de tristeza vaga. 

Mas, não era só. Tinha que por em dia sua colaboração para 
o "Estado de São Paulo"; redigir um artigo para "Publicações Mé- 
dicas", mais um prefácio para um livro de técnica musical. Além 
disso, havia a necessidade de colocar ou de atualizar sua corres- 
pondência acumulada em duas semanas, e tratar do registro pro- 
fissional de jornalista. 

E, concluía sua carta asseverando que a publicação "Rotei- 
ro", estava melhor que "Dom Casmurro". 

Na missiva ora em pauta, temas do cotidiano estavam pre- 
sentes: casamento duma prima que êle considerava como sua pr6- 
pria filha; tratamento dos dentes; a preocupação de encaixotar 
perto da metade de sua biblioteca, a fim de levá-la para o Rio. 

E fazia e&a deliciosa promessa: "Olha eu prometo pra você 
um conto que ja tenho na  cabeça e me parece bem bonzinho. 
Assim que voltar, escrevo e lhes mando. Nestes dias é de todo 
em todo impossível por tudo quando tenho que fazer." 

Antes de escrever, de criar, já prometia enviar.. . fato, evi- 
dentemente, revestido de tonalidades surrealistas. . . 

A segunda missiva é esta: 
"Rio, 5-IX-39 

Mauricio, meu caro, faz alguns dias mandei uma carta pro 
Goes que tambem era pra voce ler, em que eu dava umas explica- 
ções acêrca da minha atitude critica. Não tenho tempo pra es- 
crever muito hoje, mas não quero passar mais dias sem lhe dar 
um agradecimento pelo artigo em que se referiu a mim com a 
delicadeza de sempre. 

O caso Portinari é muito mais simples ou complicado que 
voce pensa, e talvez até do que o Luiz Martins pensa. E é tão 
longo explicar tudo. . . 13 possível que o Luiz Martins estivessr 
mai informado, mas há uma verdadeira leviandade moral nele 
ter afirmado coisas de que não podia ter certeza. Antes de mais 
nada: a atuação de Portinari no caso, foi apenas ao receber a no- 
tificação do Ministério de que devia mandar fotos pro tal ameri- 
cano lembrar a quem de direito que seria interessante mandar de 
8utros pintores também, e lembrou os de São Paulo. Pergunta- 
do si tinha endereços, deu os endereços que tinha e apenas. E 
não mais se amolou com a coisa, na mais inocente das pazes, pois 
tem mais o que fazer. 33 infame estarem agora culpando .êle de 
culpas que nem siquer era possível pressupor. 
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Quanto ao caso do Portinari e muito delicado. É uma injus- 
tiça grave estarem dizendo que éle é pintor oficial, quando das 
muitas encomendas oficiais que se fazem aqui, só lhe coube a de- 
coração do M. da Educação (e os outros ministérios?. . .) e mais, 
por exigência dos arquitetos, os três painéis pra Nova York, creio 
que pelo Ministério do Trabalho. E o resto? E a compra cons- 
tante de quadros, feita pelo Museu de Belas Artes, de onde nin- 
guém pensa no Portinari? Mas infelizmente o Luiz Martins, óti- 
ma pessoa, náo discuto mas casado como uma das pessoas que 
mais quero bem, tambem tem o seu tabú, que é justamente Tar- 
sila. E um caso lastimavel porque ele a esta ponto no ridículo, a 
bater caixa prá esposa, sem a menor discreção nem elegância in- 
telectuai. Ora caso é delicadissimo, porque si Tarsila teve o seu 
momento interessantissimo, não é possivel siquer pensar em po- 
-Ia no mesmo nivel que Portinari-tabú a alusão era visivel a mim, 
eu só tenho a dizer uma coisa: é que considero Portinari, como 
considero o Vilã e como considero o Lins do Rego, figuras sim- 
plesmente geniais. Inda faz pouco, escrevia a outro amigo sobre 
isto. Com o Portinari me dou intimamente, com o Lins do Rego 
tenho relações de boa camaradagem que apenas se manifestou 
quando me encontro por caso com ele: e quanto aovila fujo dele 
como o diabo da cruz porque é péssima pessoa. E no entanto tra- 
to os tres com o mesmo respeito, a mesma admiração. Cada coi- 
sa que fazem procuro a entender e na realidade imagino enten- 
der mesmo explico. Os defeitos neles como em geral nos genios, 
não são exatamente ae feitos, são qualidades caracteristicas 
Evidentemente que o Lins do Rego tem muito mais defeitos que 
o Ciro dos Anjos que é um ótimo artista, mas os defeitos do Lins 
caracterizam a obra dele, como os de Balzac ou de Dickens carac- 
terizam a obra desses batutissimos, ao passo que os defeitos de 
um Ciro dos Anjos são precariedades são defeitos mesmo, como os 
de Aldous Huxley. Você me compreende? Não existe apenas uma 
desenvolta atitude de liberdade intelectual, que acabaria pela ri- 
dicula pretensão de liberdade, por acentuar os defeitos dos gran 
des, em vez de o compreender e explicar e caracterizar. Existe al- 
guma coisa acima e que existe de fato na Europa, nos grandes 
paises de cultura organizada, e que é justamente essa especie de 
dependencia, derivada de maior cultura, pela qual grandes 
criadores são estudados e explicados em todas as suas modalida- 
des caracteristicas. E uma especie de atitude moral, de cultura. 
Você repare que coisa absurdamente ridicula seria chamar de de- 
feito a fraqueza de rimas de um Antonio Nobre, que um genio. r 
Não existe fraqueza de rima em Antonio Nobre, simplesmente por- 
que entre as caracteristicas de sua genialidade estava justamente 
o carater improvisatorio dos seus versos, e disto, deste carater de- 
riva a fraqueza das rimas, que não é defeito mas uma das carac- 
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terizações do genio impulsivo e improvisatorio dele. Ao passo que 
a fraqueza de rima de um, mesmo de um Gonçalves Dias é um 
defeito e apenas um defeito e ainda mais num Bilac. Me diga uma 
coisa, meu querido Mauricio, falando com toda a franqueza. Eu 
sei que voce me quer muito bem e me admira um bocado exces- 
sivamente. I3 lindo isso em voce, corresponde à generosidade de 
voce e a essa precisão real que todos temos, principalmente os 
moços como voce, de admirar com veemência. De maneira que pra 
voce eu sou atualmente uma das primeiras figuras da literatura 
brasileira, não é isso? Pois bem: não é verdade que diante de 
qualquer obra minha, de qualquer atitude minha mesmo quan- 
do voce não a compreende imediatamente, não é verdade que você 
analisa imediatamente a coisa, procura entender, para explicá-la? 
E pra com ela caracterizar ainda mais a minha personalidade, ou 
apresenta-la num seu aspecto novo? Pois esta atitude compreen- 
siva curiosa, menos ciosa da sua independencia intelectual, que 
de uma mais elevada moralidade cultural, esta sua atitude é que 
assemelha, se confunde com a minha Faço o sacrifício de dar o 
exemplo comigo mesmo, pra que voce perceba qual é a minha 
atitude pra cgm certas figuras que reputo fortissimas, e que bus- 
co entender e explicar em todas as suas modalidades e caracterm. 

E chega, arre. Queria escrever uma carta breve, mas foi im- 
poçsivel, me escarrapachei na conversa fiada, e ficou esta carta 
imensa. Mas é que eu carecia de explicar, desculpe. Devo ir pra 
S. Paulo pelos primeiros dias de outubro, mas irei incógnito, nãg 
procurarei ninguem não irei ao Departamento, ficarei na minha 
casa. Por isso não conte a ninguem que vou. Procure saber pelo 
Zé Bento quando eu partir daqui, vou mandar esta carta por ele, 
que não sei a direção de você e assim fica mais seguro e com o 
Goes, combinaremos um tempinho pra conversar mais longa- 
mente. 

Ciao com abraço do 
Mario. 

Me mande uma direção de voce bem certa, onde carta não 
se perca. 

Detesto enviar cartas pra redações." 
As duas derradeiras linhas foram redigidas com lápis preto. 

Os erros de português, os de máquinas, etc., foram mantidos a 
fim de dar mais colorido e autenticidade a peça documental. 

Eliminadas certas linhas desta carta, eis que criticam pes- 
soas que ainda estão vivas, e duma forma ou de outra foram ami- 

*gas do próprio Mário, por questão de ética compreensível, pas- 
saremos a comentar o resto da longa missiva. 

Considerava Zé Lins do Rêgo, Portinari e Vila Lobos, artis- 
tas geniais. Isso, contudo, não o impedia de afirmar ao seu ami- 
go originário de Tatuí que fugia do músico por ser péssima pes- 
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soa. . . Porque, Mario, humanissimo, sabia distinguir a pessoa. 
o caráter que havia nela, e, o criador, o artista. Dai, o fato de  
colocar no mesmo pé de igualdade criadores de características de- 
siguais mas dotados de valor. Assim, nessa ordem de raciocínio,. 
os defeitos dêles, não eram exatamente defeitos, mas qualidades. 
características. 

Rematava, afirmando que Lins do Rêgo tinha muito mais 
limites que Ciro dos Anjos, a quem considerava um ótimo artis- 
ta. No entanto, as deficièncias de Lins do Rêgo caracterizavam 
a obra dele, como as fronteiras de um Balzac ou de um Dickens 
marcam a obra dêsses "batutissimos", enquanto que os defeitos 
de um Ciro dos Anjos "sao precariedades são defeitos mesmo, como 
os de Aldous Huxley." 

Havia a necessidade de entender os maiores a luz de certas . -~ ~ 

dimensões: compreender, explicar e caracterizar. E citava a Eu- 
ropa, em países de cultura organizada, "e que ê justamente esss 
espécie de dependência, derivada de maior cultura, pela qual os 
grandes criadores são estudados e explicados em todas as suas 
modalidades caracteristicas." É o que chamava de "espécie de 
atitude moral de cultura.'' Daí, considerar coisa absurdamente 
ridícula chamar de defeitos a fraqueza em ~ntonyo Nobre, "sim- 
p!esmente porque entre as caracteristicas da sua genialidade es- 
tava justamente o caráter improvisatóno de seus versos, e disto, 
deste caráter deriva a fraqueza de rimas que não é defeito mas 
uma das caracterizações do gênio impulsivo e improvisatório dê- 
le." Porém, o mesmo não iria acontecer com outros estetas. 

E, solicita do amigo a mesma atitude compreensiva, a fim de 
poder explicar o fenômeno artístico. Na análise a ser encetada 
haveria a necessidade primeiro, da atitude compreensiva, depois 
a explicação. 

A terceira carta, inédita, data de 15 de abril de 1940. Eí-Ia: 
"Rio 15-IV-40 
Maurício, meu caro, 
recebi sua carta numa semana faz e vivo no desespero. Vocês 
não poderia esperar mais um mês ou dois pra eu fazer essa con- 
ferência? Ou melhor ainda: eu não quero fazer essa nem nenhu- 
ma conferkncia mais neste mundo, cada vez tenho mais horror 
a público diante de mim. Eu proponho trocar essa conferência 
por uma série equivalente de artigos dados com a maior cama- 
radagem pra Cultura, serve? O Rossine Camargo Guamieri m e  
arrancou a promessa dessa conferência, foi tanta a insistência 
que acabei arruinado. Mas tenho matutado, matutado, não pojr 
so fazer não! não poderia ser inteiramente sincero, teria que la- 
dear verdades, esquecer assuntos dos majs importantes por cau- 
sa do tempo que atravessamos. 13 horrível, eu fico numa angím 
tia danada, náo sei como fazer, rabisco notas, notas, mas quando 
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chega o momento de principiar escrevendo, esmoreço e noto que 
não é possível. E então os ultimos acontecimentos, eu com vá- 
rios amigos prêsos, acabariam por me destruir. Veja si descobre 
aí no peito de voces um pouco de piedade de mim, me descul- 
pem, aceitem a troca da conferência por artigos e me avise. Acre- 
dite que será uma clareira neste mato bravo e tempestuoso em 
que me debato agora. 

Pois quer saber? "Quatro pessoas" paradissima. Todos os pro- 
fetas paradissimos. Um mal indiscreto, nada secreto me pros- 
trando. E trabalho, parece que trabalho o dia inteiro! 

Lembrança pro pessoal de Cultura. Me escreva logo, sobre 
a proposta. 

Este seu abraço amigo do 
Mario." 

A carta traduz a angústia de um homem que não encontra 
mais a alegria de viver, nenhum sentido dimensional da exis- 
tência. 

Apesar de ter prometido proferir uma conferência ao poeta 
Rossine Camqgo Guarnieri, .~entou voltar atrás. E, justificou 
seu gesto. 

Seiliia que não poderia ser sincero numa época em que ami- 
gos seus jaziam preos, nas crlas ' 3  Estado Nòvo. Eis que teria 
de ladear verdades, flanquear, iludir, mistificar. Isso, o abatk 
muito. Assim, mergulhaco num contexto d'e desespero, propds, 
como solução final, trocar a conferência prometida por artigos. 

Finalmente, a cai-ta (ou bilhete) sem data, escrita a lápis 
de cor vermelha, quase que ilegível: 

"recebi e acabo de ler suas ccnsideraçòes sôbre o Salão, gosei. 
Aliás, estava também psra mandar um recado, hoje. Chegou on- 
tem e se hospedou no Esplanada uma pintora docente européia, 
hungara., checa, não sei, exilada ou coisa parecida. Se chama 
Maria Elizabeth Write e, pelo que me disseram, é muito estima- 
da lá pelas terras dela, como artista. Vem fazer uma exposição 
aqui na semana que vem. Não sei se a noticia lhe interessa ou 
à Margarida para uma entrevista. Não é pedido meu, apenas 
lembrança. Alias ando precisando de uns conselhos seus prá nar- 
malizar minha situação de jornalista. 

Me telefone um dia, 
Abraços do 
Mario. , Mais uma coisa 
Acabo de receber carta de Portinari contando que já firmou 

contrato para afrescos na Biblioteca do Congresso, de Washington 
e todos os detalhes. Quer dar a notícia de primeira mão? 

Me telefone hoje 
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55-40, depois de dezessete horas, combinaremos encontro Fran- 
ciscano. 

Mario." 
Teceu, inicialmente, considerações em tbmo de trabalho rea- 

lizado pelo jornalista Maurício Loureiro Gama ac.êrca de um sa- 
lão. Não explicou que tipo de salão. Lembrou, a seguir, que po- 
deria entrevistar uma artista plástica, checa ou húngara, não sa- 
bia bem, que estava hospedada no Hotel &planada. Todavia, 
lembrou o fato como sugestão jomaiística. 

heocupava-o, nesta altura, sua situação de jornalista, pois, 
pretendia integrar-se nessa categoria profissional. Terminava, 
solicitando encontro no Franciscano, restaurante que existiu na 
Rua Líbero Badaró, onde costumava encontrar-se com vários ami- 
gas, frequentemente, entre êles, o destinatário e Fernando Goes. 

Com êste documento procuramos ajudar a completar o painel 
imenso, o inventário, o legado que constitui a correspondência dz 
M. de Andrade. 

(Palestra no Instituto Hist6rico e Geográfico de São Paulo). 





A REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 32 

Ernesto Leme 

Conspirei em 1964; mas, não conspirei em 1932. A primeira 
noticia do movimento eu a tive a 8 de julho, as 6 horas da tard*, 
quando Waldemar Ferreira, Secretário da Justiça, foi a minha 
casa para prevenir-me: "Teremos esta noite nossa hora "H". Não 
entrou em detalhes; e não me convocou para o que fosse. De sorte 
que só na manhã seguinte vim a conhecer, pelos jornais, o que 
se passara naquela noite histórica. 

Espírito pacifista, por execlència, ainda acreditava na  solução 
do caso de São Paulo pelas vias legais. Não que ii.situação aqui 
reinante deixasse de me preocupar. A Levi Carneiro, meu amigo 
intimo, que exercia o cargo de Consultor Geral da Repúbiica e 
em contacto constante com o ditador e com o Ministro da Justiça, 
Sr. Oswaldo Aranha, eu escrevera não há muito uma longa carta 
de desabafo, por ele classificada como "impressionante", dizendo- 
me em resposta tê-la mostrado "a quem de direito". 

A seu convite, aliás, eu fizera no Instituto da Ordem doa Ad- 
vogados Brasileiros, em outuro de 1929, uma conferência sobre "O 
Direito de Revolução". Examinando w aspectos jurídicos do pro- 
blema, eu negava estivesse a revolução entre os direitos implí- 
citos a que aludia a Constituição de 1891. Tal direito não existe 
em face da Constituição, mas, na expressão de Black, "in spite of 
it". 

O meu pensamento sobre esse direito natural vem resumido 
no conceito de Gustave Le Bon: "Não se fazem experiências nu- 
ma sociedade como nas máquinas de um laboratório". . . O que 
sei dizer-vos, contudo, é que, deflagrado o movimento a 9 de ju lh~ ,  
logo no dia 12 eu me alistava no "Batalhão Piratininga", seguin- 
do para a linha de frente a 16 e recebendo meu batismo de fogo 
no dia da retirada de Queluz.. . 

a 

ConfeNncia pmferida no Instituto Histórico c Ceogrkfico de SSo Paulo a 1-7-1972. 

9 
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O GOVERNO PROVISóRIO DE 1930 

Membro fundador do Partido Democratico, eu me regozijara 
com a vitória da Revolução de 1930. Estive na  Estação Sorocaba- 
na, como elemento do povo, para receber o sr. Getulio Vargm. De- 
cepcionei-me, porém, com o fato de se haver colocado 6. frente do 
Governo de São Paulo o jovem tenente João Alberto, que não tinha 
altitude para chefiar um Gabinete, onde se encontravam homens 
da estatuta de José Maria Whitaker, José Carlos de Maced~o Soa- 
res, Piínio Barreto, Francisco Paes Leme de Monlevade, Henrique 
de Souza Queiroz, Vicente Ráo, José Joaquim Cardoso de Mel10 
Neto. Dividira-se, em verdade, a competência: na parte adrninis- 
trativa, em mãos do Secretariado Civil, presidido pelo Sr. José 
Maria Whitaker, mais tarde substituído pelo sr. Plínio Barreto; 
na parte militar, pelo interventor nomeado pelo governo ditato- 
rial. Assim se constituira o Governo Provisório de São Paulo. 

Todavia, essa estranha situação não iria perdurar. Criou-s- 
a Secretaria de Segurança Publica, em que seria empossado o ge- 
neral Miguel Cata. E surgiu então a Legião Revolucionária, que 
constituiu um foco de agitação em nossa terra. 

A situação de mais e mais se agravava. Em fevereiro de 1931. 
uma delegação do Partido Democrático, composta dos srs. Fran- 
cisco Morato, Marrey Junior, Paulo de Moraes Barros. Vicente 
Ráo e Francisco Mesquita foi ao Rio de Janeiro, a fim de expor ao 
Governo Provisório o clima reinante em São Paulo. Francisco Mo- 
rato e Paulo de Moraes Barros entrevistaram-se no dia 25 com o 
ministro Oswaldo Aranha. Vão intento! O ministro, apoiado por 
Góes Menteiro, dava pleno apoio a João Alberto. Morato e Moraes 
Barros seguiram para Sáo Lourenço, onde se encontrava o dita- 
dor. Voltaram inteiramente satisfeitos. Mas a situação perma- 
necia a mesma. 

Certos elementos do Partido pensaram em contrapor o gene- 
ral Isidoro Dias Lopes, comandante da Região, a Miguel Costa: 
seria o Exército contra a Policia.. . Isidoro recebe em praça pú- 
blica entusiástica manifestação do povo paulista, sendo saudado 
por monsenhor Manfredo Leite, que declarou: "Vosso nome tor- 
nou-se um símbolo para este povo e fez-se uma estrela. Os cirrus 
e as tempestades puderam encobri-lo por algum tempo, mas os 
cirrus e as tempestades não puderam apagá-lo. Ele hoje cintila 
na plenitude de seu esplendor, no meio desta consagração". (Cf. 
Paulo Nogueira Filho, A Guerra C5vica - 1932, I, 41). 

b 
A frieza do ditador, em referência as reclamações feitas, quan- 

to ação da Legiáo Revolucionária em São Paulo e à posição 
assumida no governo pelo sr. João Alberto, foi levando os paulis- 
tas ao desespero. Paulo Nogueira Filho, o grande revolucionário e 
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o grande historiador, fixa nesse instante - março de 1931, o nas- 
cimento do Sáo Paulo da Guerra Cívica, (op. cit., I, 42). Refere 
o artigo de Pedra Ferraz do Amaral, "Tolice e má fé", inserto no 
"Diário Nacional" no dia 2 desse mês, os artigos de Comélio Pires 
e o publicado por Celso Leme a respeito da fundação da "Socieda- 
de de Amigos da Russia". A campanha da imprensa traz regozijo 
a população; mas, para coarctá-la aí estava o lapis vermelho do 
censor.. . Os democráticos, contudo, não recuam. Faz-lhes justiça 
o "Estado do Rio Grande", a eles se referindo nestes termos: "Os 
democráticos paulistas foram a unica força organizada dos libe- 
rais, em São Paulo; e não só indireta, mas diretamente, contri- 
buiram para a vitória da idéia revolucionária". 

UMA E OUTRA LEGIAO 

A 4 de março de 1931, divulga-se o manifesto da Legião Re- 
volucionária, que provoca larga discussão na imprensa. Dele as- 
sim falou Menotti de1 Picchia: "Como pela literária, só tem um 
defeito, é muito comprida. Creio mesmo que não valia a pena te- 
rem feito uma revolução para se obter o pouco de organico, de 
real, de pratico que promete". . . 

Organiza-se logo depois, em Minas Gerais, a "Legião de Ou- 
tubro", inspirada por Oswaldo Aranha e Francisco Campos. E essas 
duas entidades, a de Sáo Paulo e a de Belo Horizonte, constituem 
os fundamentos da política do sr. Getulio Vargas. Tanto que, em 
entrevista de 18 de março, referindo-se a Legiáo Mineira, assim 
se pronuncia: "A Legião não tem por fim, absolutamente, destruir 
partidos, mas criar na mentalidade revolucionária uma discipli- 
na moral, para tomar mais eficiente o seu apoio sincero ao go- 
verno". Da semente lançada em Minas e São Paulo tais organi- 
zações revolucionárias deveriam alastrar-se pelo país inteiro. Em 
nosso Estado, a Legião Revolucicnária, sem exigir a menor con- 
tribuição de seus aderentes, instalava-se, só na Capital, em mais 
de vinte escritórios luxuosos; "O Tempo", seu órgão oficial, ocupa- 
va as oficinas do "Correio Paulistano", passando logo após a ser 
editado na própria Imprensa Oficial.. . 

O povo paulista observava esses sucessos e se revoltava. EFm- 
bora o Partido Democrático se tornasse o centro dessas manifes- 
tações de rebeldia, no seio do veiho Partido Republicano é que 
se encontravam os políticos com as antigas feridas ainda sangran- 
do. Fora dos partidos, as entidades de classe também sentiam 
que a afronta feita aos nossos brios precisava ser vingada. 

Caso típico da impassibilidade governamental refere ainda 
Paulo Nogueira Filho (op citt, I, 60) a conferência havida no Rio 
de Janeiro entre Assis Brasil e Vicente Ráo. Após o impressionan- 
te relato que o grande mestre paulista f4z ao ministro da A@- 

# 
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cultura, da grave situação existente em São Paulo, assim se pro- 
nunciou Assis Brasil, aludindo aos tenentes: "Dr. Vicente Ráo, 
wses moços se cozinharão no próprio caldo.. . Não se preocupem 
os paulistas" . . . 

Em abril de 1931, deu-se o rompimento do Partido Democrá- 
tico com o interventor João Alberto. O manifesto publicado a 
respeito foi redigido por Francisco Morato. Eu exercia a esse 
tempo o cargo de promotor de resíduos da Comarca da Capital, 
para o qual fui nomeado, sem prévia consulta, pelo secretário da 
Justiça, sr. Florivaldo Linhares. Procurei sem demora o secretá- 
rio para, solidário com o meu Partido, apresentar meu pedido de 
demissão. Objetou-me Linhares que o meu cargo era de natu- 
reza técnica, e nada tinha a ver com a minha situação partidá- 
ria; por isso indeferia o meu pedido. Disse-lhe entáo que condi- 
cionava minha continuação em tais funções a aquiescência de meus 
chefes; e resolvendo estes que eu devia continuar, apenas aban- 
donei o Ministério Publico quando nomeado professor catedráti- 
co da Faculdade de Direito. 

Dá-se, na madrugada de sexta-feira santa, a invasão da casa 
do professor ucente Ráo pela Polícia, sendo ele remetido preso 
para o Rio de Janeiro. Outras detençóes se fizeram. Fechada foi 
a sede do Partido Democrático, assim como o "Diário Nacional' 
foi impedido de circular. 

A 6 de abril, reune-se o Centro Acadêmico "11 de Agôsto", 
manifestando solidariedade as vítimas da violência. O estudante 
Hermann de Moraes Barros lê, com entusiasmo, o manifesto do 
Partido Democrático. E os moços, acompanhados de grande mas- 
sa popular, dirigem-se ao escritório do grande mestre de Direi- 
to Civil, à rua Direita, para levar-lhe o seu aplauso. 

Surge entáo, sem que ninguém nela pensasse especialmente, 
a Frente Unica Paulista, a que já fizera menção Paulo Nogueira 
Filho, em carta ao general Tasso Fragoso: "Posso assegurar a V. 
Exa. que, esquecidas as lutas e divergências do passado, os meus 
coestaduanos, nesta emergência feridos todos nos seus sentimen- 
tos de brio e dignidade, estão unidos numa frente unica, que 
outra coisa não visa senão reabilitar a terra comum". (Cf. q. 
nt., I, 72). 

Da impressão causada no Rin de Janeiro pela publicação do 
manifesto do Partido Democrático, temos uma excelente amostra 
no editorial @"A Noite", de 9 de abril de 1931: "Temos o dever 
de constatar que o interventor federal em São Paulo está isolado 
po meio do povo paulista, cercado de forasteiros, sob o amparo de 
iim aparato policial e militar, que humilha e degrada os paulis- 
tas, porque mesmo aos estranhos causa a impressão de que o maior 
Estado da República está transformado em um acampamento ro- 
mano em terra cartaginesa". Em Porto Alegre, no 2.' Congresso 
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do Partido Libertador, referindo-se, inegavelmente, ao caso paulis- 
ta, assim se pronunciava Raul Pilla: "Não poderemos abandoná- 
Ia ( a  revolução) sem motivos gravissimos irremovíveis, sob pena 
de incorrermos em crime de alta traição. Mas, apoiar lealmente 
a revolução não é condescender com seus erros, mas, ao contrario, 
apontá-los. Não é ficar com os homens que a fizeram, se não 
com os princípios que a inspiraram". 

A 28 de abril, da-se o levante da Força Publica. Sua prepa- 
ração havia sido feita, através de entendimentos do general Isi- 
dor0 Dias Lopes, comandante da Região, com o comandante da 
Força, coronel Joviniano Brandáo. Alguns civis estavam envo!- 
vidos na conjura: Antonio Pereira Lima, Paulo Duarte, Fran- 
cisco Mesquita e outros mais. As atividades desses elementos 
eram dirigidas por Julio de Mesquita Filho, que foi, na parte 
civil, o general da campanha. Visava-se na ocasião, primordial- 
mente, a deposição do Sr. João Alberto e, correlatamente, o afas- 
tamento de suas funções do general Miguel Costa. São preciosos 
a respeito desse episcdio os depoimentos dos capitão He- 
liodoro e Odilon Aquina, insertos, em Sáo Paulo contra 
a Ditadu~a. O que desejavam os paulistas sobretwo nesse mo- 
mento era um interventor civil e paulista. As atenções se volta- 
ram para os nomes de Manuel da Costa Manso, Cincinato Braga 
e Prudente de Moraes Filho. 

A 27, realiza-se no Trianon o banquete em homenagem a J o k  
Carlos de Macedo Soares, designada embaixador do Brasil na  Bel- 
gica. O historico discurso por ele proferido em agradecimento 
contém afirmações eloquentes: "O nosso Estado não podia ser re- 
baixado á condição de um território militarmente ocupado como 
refém, mantido pela razão da conquista. Todos sabem, pois nin- 
guém pode ter em dúvida, ou ignorar: o povo de São Paulo é pro- 
fundamente civilista e deseja ser governado por um homem de 
sua confiança, que o conheça, que o estime, que já tenha feito 
suas provas em nosso meio". E finalmente: "Embaixador do Bra- 
sil serei enquanto São Paulo tiver no coração brasileiro o lugar 
que lhe cabe por sua brasilidade, por seu amor ao trabalho, por 
sua dedicação ilimitada a causa nacional, por seus gloriosos ser- 
viços á civilização, á riqueza, á felicidade da Patria. Quando, 
porém, nos sujeitarem como a um filho espurio, saberei ser o 
embaixador do brio paulista ofendido solidano com ele na reivin- 
dicação dos seus direitos, firme nas reações de sua dignidade". 

Em virtude do fracassado movimento de 28 de abril, o gene- 
ral Miguel Costa assumiu o comando da Força Publica. Foi suu-r 
pensa a publicação do "Diario Nacional", ocupado o predio em 
que o jornal funcionava. Fechou-se a sede do Partido'Democratico. 
Dia 29, é preso Aureliano Leite, ás cinco horas da manhã: vai 
fazer companhia aos demais democraticos, já reunidos no presi- 
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riio político. Na Imigração, já se encontravam presos os capitães 
Heliodoro e Aquino, juntando-se a eles logo mais os coroneis Jo- 
viniano Branciac e Cristiano Kinglhoefer, além de outros oficiais, 
todos ccnsidcrados cabecas da rebelião. Dali seguiram depois 
para o instituzo Correcionzl de Taubaté. Aureliano Leite, com a 
fortaleza moral d? sempre, dirige á família rápidas linhas, traça- 
das a lapis, determinando que "absolutamente nada pedissem por 
ele, pois que não quer dever favor algum a esses abutres. . . (Paulo 
Nogueira Filho, op. cit., I, 118). 

A esse tempo, a Frente Unica Riograndense já arvorara a 
bandeira constitucionalista. Em São Paulo, a campanha pela con- 
vocação da Constituinte ia avançando vitoriosamente. Mas o di- 
tador, em discurso proferido no inicio de maio, não deixava du- 
vidas sobre saus intenções: "Tivemos uma excelente Constituição 
com formulas perfeitas de liberdades e de garantias individuais, 
frequentemente esquecida e falseada para assegurar o poder oli- 
garquico e manter uma maquina eleitoral, especie de chocadei- 
ra de pimpolhos politicos gerados ao colo do caciquismo profissio- 
nal. Pretender apressar, com açodamento, a volta ao constitu- 
cionalismo, swia talvez recair na amarga experiência do regime 
anterior, tornando inuteis os sacrificios impostos pela revolução. 
Tudo virá a seu tempo". . . 

Como resposta, os presidentes do Instituto de E'ngenharia, da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia e do Instituto da Ordem dos Ad- 
vogados de São Paulo, srs. Francisco Emydio da Fonseca Telles, 
Oswaldo Portugal e Plinio Barreto, conclamam as entidades de 
classe, pedindo o seu concurso "para a propaganda em prol da 
restauração do regime constitucional no Brasil". Funda-se em 
consequencia, nesta Capital, a "Liga pela Constituição e pela Or- 
dem", cujo manifesto foi publicado a 17 de maio de 1931. Dois 
dias após, surge o manifesto da "Liga de Defesa Paulista", no 
qual se declara: "Sem penetrar no ambito em que operam as ar- 
regimentações partidarias, que poderão manter intactas suas for- 
mulas ideologicas, e autonomas suas atividades, a Liga de Defesa 
Paulista surge, como entidade á parte, alheia a preocupações elei- 
torais e preceitos de partido politico". Encabeçam esse movimen- 
to Abelardo Vergueiro Cesar, Francisco de Salles Vicente de Aze- 
vedo, Paulo Duarte, Ademar de Souza Queiroz, Antonio Carlos 
Couto de Barros, Antonio Pereira Lima, Edgard Baptista Pereira, 
Alfredo Ellis Junior, Bento de Camargo Filho, Carlos Pinto Al- 
ves, Renato Egidio de Souza Aranha, Heitor Portugal, Rubens Bor- , ba Alves de Moraes, Tácito de Almeida, Ruy Guedes Galvão, Gas- 
tão Mel10 Barreto, Luis Caneiro. 

Mais de duas mil mulheres subscrevem esse documento, re- 
clamando a autonomia de nosso Estado e terminando sua decla- 
ração com estas eloquentes palavras: "Queremos a Constituinte! 
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Queremos o direito velho de quatro seculos de nos governar! Nos- 
so brado despertará a consciencia dos paulistas, não entorpecida, 
mas dolorosamente ludibriada. O lábaro que agitamos está acima 
das dissenções politicas e de interesses pequenos de partidos! Um 
raio eterno de ideal o ilumina e há de acompanhá-lo para sem- 
pre. Tudo por São Paulo!" 

Um grupo de paulistas, todavia, não confiando bastasse a 
campanha que se empreendia pela Constituinte e a restauração 
da autonomia de São Paulo, pensa, desde logo, na preparação d'l 
luta armada. Hi o grupo @"O Estado", a cuja frente se encon- 
trava Julio de Mesquita Filho; e o grupo fora de "O Estado", cujos 
principais organizadores eram Antonio Pereira Lima, Paulo Duar- 
te e Ibanez Salles. Seu articulaodr foi o então tenente Benito Ser- 
pa, a quem a Revolução Constitucionalista deve os mais assinala- 
dos serviços. 

ISIDORO 

O general Isidoro, tornado suspeito ao governo ditatorial, é 
exonerado do Comando da Região, cargo em que é substituido pelo 
general Pedro Aurelio de Goes Monteiro. Ao transmitir, porém, o 
comando, provisoriamente, ao coronel Manuel Rabello, o bravo mi- 
litar declara, com altivez: "Como estão suspensas as reformas no 
Exercito, hoje mesmo envio ao governo meu pedido de demissão, 
desprezando quaisquer direitos porventura adquiridos, se há de 
fato direitos no dominio dos poderes discricionarios" Antes da 
demissão do general Isidoro, o governo transferia seu Chefe do 
Estado-Maior, coronel Teopompo de Vasconcellos, que, após a in- 
tentona de 28 de abril, na Força P~iblica, procurava rearticular, 
na Capital e no Interior, os elementos civis e miiitares dispersas. 
Logo após, porém, era preso. 

Fechada a sede do Partido Democratico a 28 de abril, foi rea- 
berta a 24 de maio, mercê de reclamação direta ao Chefe do Go- 
verno Provisório feita pelo presidente em exercício do Partido, pro- 
fessor José Jozquim Cardoso de Mel10 Neto. O "Diario Nacional" 
também foi autorizado a funcionar, sujeito, embora, a drasticas 
restrições estabelecidas pelo secretario da Segurança Publica. Os 
irmãos Breno e Pedro Ferraz do Amaral, este redator-chefe do jor- 
nal, foram verdadeiramente caçados pela Policia. 

O general Isidoro conquistara definitivamente o coração de 
todos nós. A Liga de Defesa Paulista tomou a iniciativa de pro- 
mover-lhe uma homenagem no Teatro Municipal. A ação abne-, 
gada das senhoras conseguiu arregimentar um numero conside- 
ravel de companheiras e o Teatro ficou literalmente cheio. Não 
podendo impedir essa manifestação, o próprio general Góes Mon- 
triro a ela compareceu. E as esperanças dos paulistas renasce- 
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ram ao ouvir de Isidoro, em seu discurso de agradecimento, estas 
significativas palavras: "Reverente, desvanecido, cheio de conten- 
támento, com imorredoura gratidão, eu vos beijo as mãos, garan- 
tindo-lhes que, como em 24, hoje e amanhã, na boa ou na má for- 
tuna, aqui ou alhures, estarei de corpo e alma ao lado dos paulis- 
tas". E assim foi, em verdade. 

CIVIL E PAULISTA 

O governo ditatorial, após demorada resistencia de sua parte, 
resolveu, afinal, afastar da interventoria o sr. João Alberto. Es- 
colhido para esse posto, com gerais aplausos da população, o eme- 
rito jurista Plinio Barreto, deixou este de assumir essa investi- 
dura, .dada a agitação promovida na cidade por elementos liga- 
dos ao Comandante da Força Publica, general Miguel Costa. Ante 
a perspectiva de luta, que ameaçava transformar-se em verdadei- 
ra guerra civil, Plinio Barreto, em carta de 23 de junho de 1931, 
endereçada ao ministro da Justiça, sr. Oswaldo Aranha, declina do 
convite feito pelo ditador, assumindo então o governo de São 
Paulo o inclito varão, desembargador Laudo Ferreira de Camar- 
go, que inicie sua administração com um ato de grande sabedo- 
ria, ordenando fossem postos em liberdade os presos políticos re- 
colhidos ao presidia de Taubatk. Agindo como magistrado, equi- 
distante dos Partidos Democratico e Republicano, vè-se contudo 
o interventor, num verdadeiro cerco militar, exercido pelo Coman- 
dante da Região, pelo Comandante da Força Publica e pelo Chefe 
da Policia Civil, além da ação subreptícia da Legião Revolucio- 
nária. 

A 12 de novembro de 1931, pela manhã, apresenta-se no Pa- 
lacio dos Campos Eliseos o tenente João Alberto, acompanhado 
do general Miguel Costa e do coronel Manuel Rabello, com o re- 
cado do Chefe do Governo provisório, para o interventor: devia al- 
terar o Secretariado, especialmente com a saida do Secretario da  
Fazenda, sr. Numa de Oliveira, considerado incompatibilizado com 
o cargo que exercia. Após obter do Catete confirmação de que a 
sr. João Alberto agia como emissario do sr. Getulio Vargas, o que 
foi reiterado no dia seguinte por telegrama do general Goes Mon- 
teiro, Laudo de Camargo renuncia ao mandato recebido e trans- 
mite o governo ao Chefe interino da Região Militar, coronel Ma- 
nuel Rabello. Tempos depois, Getulio nomeia Laudo de Camar- 
go, sem consultá-lo previamente, ministro do Supremo Tribunal. 
A Waldemar Fererira, então Secretario da Justiça, que se encon- 

&ava no Rio, declara Getulio que quizera com esse ato, reparar 
sua atitude anterior, quando retirara Laudo de Camargo do go-. 
verno do Estado. Solidario com Laudo e Numa de Oliveira, o mi-. 
nistro da Fazenda José Maria Whitaker também se demitira de 
seu cargo. 



- - - - - 

REVISTA DO IXSTITUTO HIST6RICO E GEOGIùíFICO DE S. PAULO 319 

NO RIO GRANDE DO SUL 

Realiza-se em Cachoeira a reunião dos próceres riograndenses, 
robustecendo-se assim a Frente Unica, no acordo firmado entre 
Rorges de Medeiros, Raul Pilla e Flores da Cunha. Deveu-se isss 
principalmente á ação pertinaz de João Neves da Fontoura. Re- 
solveu-se nesse encontro "manifestar ao Sr. Getulio Vargas os vo- 
tos do Rio Grande pela pronta constitucionalização do pais e lem- 
brar a elaboração de um projeto de Constituição, que deverá ser 
publicado para conhecimento publico". (Cf. Paulo Nogueira Fi- 
lho, op. cit. I, 284). Esse compromisso é ratificado no Congres- 
so dos Prefeitos Municipais, onde o Rio Grande kstá presente pelo 
Ministro do Trabalho, Sr. Lindolpho Collor, todos os Prefeitos Mu- 
nicipais e lideres dos Partidos Republicano e Libertador. 

A disposição dos gauchos para a luta está patente nas elo- 
quentes palavras de João Neves: "O Rio Grande sabe querer e sabe 
realizar. Encarnando o proprio Brasil, em sua maturidade auste- 
ra, terá para levar a termo a obra da revolução política, a soma 
de nossas dedicações, a intransigencia da nossa solidariedade e, 
se preciso for, o proprio sacrifício da vida". E se o &i0 Grande, no 
momento da pugna, foi fiel a seus compromissos para com Sã2 
Paulo, com Borges de Medeiros, Raul Pilla, João Neves e Batista 
Luzardo, faltou á palavra empenhada na estranha atitude de Flo- 
res da Cunha. 

A 2 de dezembro de 1931, João Neves, retornando do Rio Gran- 
de, é recebido triunfalmente no Rio de Janeiro. Vem encontrar a 
Capital da Republica com os primeiros prenuncias da luta arma- 
da. Faz ainda, porém, um apelo a concordia: "Não nos disputare. 
mos fora da controversia serena das idéias; nâo teremos as me- 
Gores incidencias fora do debate pacifico dos comicios, da im- 
prensa, da tribuna e até das umas. Jamais, brasileiros, man- 
charemos nossas mãos no sangue de outros brasileiros". . . 

DERRADEIRAS TENTATIVAS 

Em São Paulo, continuava a intromissão indebita de João 
Alberto na politica, enchendo de apreensões os homens de todos 
os partidos. Resolve o Partido Democratico romper com o gover- 
no central, se acaso o ditador não aceitasse a formula para a subs- 
tituição do coronel Manuel Rabello na interventoria: interven- 
tor civil e paulista. A 9 de janeiro de 1932, chega ao Rio uma de- 
legação do Diretorio Central do Partido, para uma derradeira ten-, 
tativa de harmonização; compunham-na os srs. Paulo de Moraes 
Barros, Waldemar Ferreira, Vicente Rao e Joaquim Sampaio Vi- 
dal. Getulio Vargas promete solucionar o caso de São Paulo bre- 
vemente.. . Não confiando, todavia, na palavra do ditador, o Par- 
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tido Democratico publica o manifesto de rompimento, redigido 
por Francisco Morato, no dia 15: "Longe estavamos de imagi- 
nar que haveriamos de continuar, até hoje, vitimas torturadas 
da politica, que tomou a pelo martirizar a terra de Piratininga. 
e reduzir ao jugo de adventicios cobiçosos os descendentes da no- 
breza bandeirante". E finalmente: "Entregue-se aos Estados o go- 
verno dos Estados, venha a Constituinte; e estaremos salvos". Sai 
a campo também o Partido Republicano, rompendo o silencio em 
que se conservara até então, reclamando a constitucionalizaçáo 
do País. E pe:o regime constitucional. É pelo regime republica- 
no. É pelo regime federativo. 

A 25 de janeiro, comemorando o 4." centenário da fundação 
d~ São Vicente e o 578." aniversário da fundação de São Paulo, 
realiza-se impressionante comício no Largo da Sé. Nada menos 
de quarenta e oito entidades o convocaram. São oradores, cujos 
vibrantes discursos são entusiasticamente aplaudidos pela imen- 
sa multidão, os srs. Antonio Ferreira de Aimeida Junior, Antonio 
Augusto Covello, Ranulfo Pinheiro Lima, Romeu de Andrade Lou- 
renção e Guilherme de Almeida, que proclama: "Paulistas. escolhei. 
decidi. Ou esba unificação engrandecedora e invencivel, em que 
estais neste instante e estivestes em todo o vosso passado, c& 
aquele fracionamento, aquela dispersão partidaria, em que há 
quinze meses vos aniquilais" . . . 

É nesse instante que todo São Paulo se levanta e se comove 
com a publicacão em "A Gazeta" de uma das mais lindas e vibran- 
tes paginas de nossa literatura política, o poema em prosa "Mi- 
ilha terra, minha pobre terra!" de Ibrahim Nobre: "És paulista? 
Ah! Então tu me compreendes! Trazes, como eu, o luto na tua 
alma e lagrimas de fel no coração Ferve em teu peito a colera 
sagrada, de quem recebe, na face, a bofetada, o insulto, a vilania, 
a humilhação. Minha voz, que entre coleras se alteia, é tua dor 
também! Minha voz é murmurio, é marulho, é o eco pobre, d- 
sete milhões de angiístias indormidas, de sete milhóes de odios 
despertados, através do pudor de todos nós". . . 

O poema é um grito de guerra: "A voz de nossos Mortos se 
alevanta! Em cada cranio, em cada arcabouço já desfeito, em 
cada tibia que branqueja, há uma inubia ululando a voz mais 
alta, o clamor ponteagudo e apunhalante, apelando nossa alma 
para a Causa, conclamando a nossa Honra para a luta". 

E assim termina, numa exortação: "Mães paulistas! Ensinai 
aos vossos Filhos, que o sangue nada vale pelo que corre, huma- 

#:mente, nas veias, mas pelo que palpita divinamente no cora- 
çeo! Que filhos que vêm da honra, morrem com honra, pela Hon- 
ra! Esposas e Noivas de minha Terra! Afirmai aos vossos mari- 
dos, aos vossos prometidos, que o Amor não se prova pelo que ob- 
tém, mas pelo que renuncia! Que não há lar livre, em terra es- 
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crava! Meus patricios! Olhail Lá fora estão passando os funerais 
da nossa geração e do nosso pudor! E então, Homens?" 

O coronel Euclydes Figueiredo, chegado ao Rio de Janeiro, 
vindo do Sul, pensa em abandonar a vida militar, desiludido com 
os seus companheiros. O general Leite de Castro, ministro da 
Guerra, indefere seu pedido de reforma, "por considerar serem os 
seus serviços necessarios ao Exército e A Naçáo". O bravo militar, 
porém, leal para com o seu Chefe, escreveu-lhe uma carta, na 
qual pede que o considere irredutivelmente desligado de qualquer 
compromisso, mesmo thcito, com o novo Governo". (Cf. Euclydes 
Figueiredo, Contribuição para a Historia & RevoLqxio Cmtz tu-  
cionalista de 1932, p. 30). A sua atitude desperta simpatia e ad- 
miração entre seus companheiros de armas, assim como em ele- 
mentos civis. 

Era ainda ao tempo da luta em São Paulo contra o governo 
João Alberto, Leopoldo de Figueiredo, nosso correligionario do 
Partido Democratico, leva a seu irmão Euclydes a noticia exata 
da situação reinante em nosso Estado. Foi após essa visita que 
o coronel Euclydes Figueiredo se pôs em contato com o general 
Isidoro Dias Lopes, que lhe assegura apoio integra) para a ten- 
tativa revolucionaria. 

Os primeiros entendimentos de Euclydes com os políticos 
paulistas se deram principalmente através de elementos destaca- 
c!os do Partido Democratico - Paulo de Moraea Barros, Francis- 
co Morato, Aureliano Leite, Julio de Mesquita Filho. Conforta-o 
a atitude dos generais João de Deus Menna Barreto, Pantaleão 
Telles, Parga Rodrigues, José Silva e Bertoldo Klinger, condenan- 
do a intromissão de militares na vida civil. A corrente tenentis- 
ta, porém, defende ardorosamente sua posição. 

O Diretorio Central do Partido Libertador, em Porto Alegre, 
reafirma, unanimemente, sua solidariedade ao Partido Democra- 
tico e ao povo paulista, reconhecendo a justiça de nossa causa. 
Declara não haver perdido a esperança de ser dada em breve so- 
lução justa e honesta ao caso da interventoria, de acordo com as 
promessas feitas pelo governo ditatorial. Mas.. . (faia pelo Par- 
tido "O Estado do Rio Grande) : "amanhã ou depois, quando tiver- 
-mos esgotado em vão todos os recursos, poderemos, então, com 
a conciencia tranquila, sem a minima hesitação, vir a ocupar s 
posição em que nos antecederam os nossos correligionarios paulis- 
tas. Amanhã ou depois, pouco importa, desde que o façamos no 
momento preciso". (Cf. Paulo Nogueira Filho, op. cit., I, 375) .  

Forma-se em São Paulo, no mês de fevereiro, a união sagra- r 
da entre os partidos adversarios, o Partido Republicano Paulista e 
o Partido Democratico, o primeiro representado pelos srs. Padua 
Salles, Altino Arantes, Oscar Rodrigues Alves, Salles Junior e AI. 
varo de Carvalho; o segundo pelos srs. Francisco Morato, Marrey 

J 
d 
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Junior, Cardoso de Mello Neto, Joaquina Sampaio Vidal. Antonio 
Feliciano e Julio de Mesquita Filho. Visava essa união a defesa 
da autonomia de São Paulo e lutar pela constitucionalização do 
país. O manifesto da união política, publicado a 17 de fevereiro, 
traz a assinatura dos próceres mais destacados das duas agremia- 
çóes partidárias. 

Correlatamente, funda-se no Rio de Janeiro o "Clube 24 de 
Fevereiro", presidido pelo sr. Lauro Sodré e tendo em sua direto- 
ria mais os seguintes cidadãos: Paulo Maria de Lacerda, Nestor 
Massena, tenente Adacto de Mello, tenente Luis Albernaz, Luis 
Ferreira Guimarães e Antonio Benedicto Machado Florence. O 
comicio convocado pelo Clube para 24 de fevereiro, nas escada- 
rias do Teatro Municipal, foi impedido de se realizar; mas, os 
srs. Luis Ferreira Guimarães e Machado Florence promoveram, 
aqui e acolá. comicios-relampagos, perturbados embora pelos 
agentes da desordem. 

O coronel Euclydes Figueiredo continuava, porém, seus enten- 
dimentos com os políticos. No Rio Grande, tinhamos a solidarie- 
dade integral de Borges de Medeiros, Raul Pilla, João Neves, B a p  
tista Luzarda Teve o coronel Euclydes entendimentos tamb4m 
com polticos mineiros, entre os quais os srs. Arthur Bemardes, 
Djalma Pinheiro Chagas, Mario Brandt e Teodomiro Santiago. Do 
Norte, viera o apoio de José Augusto e do coronel Luis Lobo. Nes- 
ta  Capital, em casa de Francisco Morato, á rua Vitorino Carmilo, 
Euclydes encontra Altino Arantes e Roberto Moreira. Avistou-se 
em outras oportunidades com Cyrillo Junior, Cesario Coimbra, 
Ataliba Leonel, Manuel Pedro Vilaboim, Silvio de Campos, Anto- 
nio Pereira Lima, Joaquim Sampaio Vidal, Marcos Mélega. 

Através de Julio de Mesquita Filho, o coronel Euclydes Fi- 
queiredo aproximou-se dos militares de São Paulo, fieis à nosss 
causa - Julio Marcondes Salgado, Mello Mattos, Celso Velloso, 
Odilon Aquino de Oliveira, Heliodoro Tenorio da Rocha Marques, 
Com eles, o coronel Euclydes concertava os planos da luta, en- 
quanto no Rio de Janeiro o coronel Palimercio de Rezende ia es 
treitando os laços de solidariedade entre os companheiros. Na es- 
fera civil, era a tarefa a que se consagrava, na Capital da Re- 
publica, Paulo Nogueira Filho. As viagens do coronel Euclydes 
a São Paulo se multiplicaram. Em casa da família Mesquita, en- 
controu-se com Laudelino Barcelos, emissario do general Bertol- 
do Klinger, pondo-se a par da situação em Mato Grosso. 

e PEDRO DE TOLEDO 

Dá-se, a 25 de fevereiro, o empastelamento do "Diario Cario- 
ça", o grande jornal de José Eduardo de macedo Soares. Getulio e 
o ministro da Guerra, general Leite de Castro, solidarizam-se com 
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o atentado. Disso resulta o afastamento do Governo de quatro 
grandes colaboradores - Mauricio Cardoso, Ministro da Justiça, 
1-indolfo Collor, Ministro do Trabalho, Baptista Luzardo, Chefe 
de Policia e João Neves da Fontoura, chefe do Contencioso do 
Banco do Brasil. Como compensação a tantos erros, o ditador 
nomeia Pedro de Toledo interventor federal em São Paulo. 

Nesse momento, o fermento revolucionário j& havia produ- 
zido os seus frutos. Em reuni50 levada a efeito no Hotel Es- 
planada, no apartamento de Alvaro de Carvalho, declara Julio d? 
Mesquita Filho ser imperativo o encontro pelas armas com os po- 
deres ditatoriais. Resolve-se imediatamente levar a efeito a pre- 
paração do movimento, incumbidos da coordenação das forças vi- 
vas de São Paulo: Ataliba Leonel e Coriolano de Goes, pelo Parti- 
do Republicano Paulista; Julio de Mesquita Filho e Cesario Coim- 
bra, pelo Partido Democratico. 

Das dificuldades reinantes no Rio Grande do Sul, faz Aure- 
liano Leite excelente relato em Martirio e Gloria de S& Paulo. 
Fôra o grande democrata aos pampas em missão politica, junta- 
mente com Abelardo Vergueiro Cesar. Flores da Cunha passara 
do entusiasmo febricitante do primeiro momento &frieza dos ú1- 
timos instantes; Mauricio Cardoso, cheio de prevenções contra os 
politicos do Partido Republicano Paulista, não compreendia a 
aliança entre estes e os democraticos, não obstante a frente gau- 
cha, formada com os libertadores; Assis Brasil, sempre enigrnati- 
co.. . Afinal, na hora da luta, a fidelidade do Rio Grande se fez 
presente, na solidariedade integral de seus homens mais notaveis. 

Pedi-o de Toledo, paulista ilustre, vivendo fora do Estado e 
do País por dilatados anos, encontrou-se aqui .desambientado, 
Contou em seu Secretariado com alguns homens eminentes, entro 
os quais o secretario da Justiça, desembargador Manuel Carlos de 
Figueiredo Ferraz. Mas, os elementos hostis a São Paulo não dor- 
miam.. . 

No m6s de abril, da-se um surpreendente encontro no Hotel 
São Paulo, entre o general Góes Monteiro e representantes da 
Frente Unica Paulista. Pelo Partido Democrático estiveram pre- 
sentes os srs. Francisco Morato, Paulo de Moraes Barros, Cardo- 
so de Mel10 Neto e Marrey Junior; pelo Partido Republicano, os 
srs. Altino Arantes, Ataliba Leonel, Silvio de Campos, Manuel Pe- 
dro Villaboim, Mario Tavares, Eduardo Vergueiro de Lorena, José 
Rodrigues Alves Sobrinho. E o general Góes, comandante da 2." 
Região Militar, expondo a situação política do Estado e do País, 
conclui afirmando que "os fatos desenrolados neste Estado, desde* 
a vitória da Revolução, o haviam convencido de que só um go- 
verno emanado da Frente Unica poderia resolver, de forma defi- 
nitiva, o chamado "caso de Sáo Paulo". (Cf. Paulo Nogueira Fi- 
lho, vp. cit., 11, 138). Esse governo, todavia, somente o tivemos a 
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23 de maio, mercè de uma insurreição popular. E enquanto o go- 
verno central reafirmava sua confiança no general Góes Montei- 
ro, comandante da Região, e no general Miguel Costa, comandan- 
te da Força Pública, o Ministério da Guerra expedia nota oficio- 
sa declarando que o embaixador Pedro de Toledo, interventor fe- 
deral em São Paulo, continuava prestigiado pelo Governo Provi- 
sório e somente escolheria os seus secretários de acordo com o go- 
verno, sem obedecer a injunçóes partidárias.. . 

Novo comício tem lugar na praça da Sé, a 13 de maio. Fa- 
lam Waldemar Ferreira, Roberto Moreira e Aureliano Leite. Pro- 
fere o último discurso o sr. Manuel Carlos Ferraz de Almeida, que 
conclama o povo a expulsar de São Paulo os intrusos, restauran- 
do-se o regime legal. 

MAIO DE 1932 

Conspirava-se no Rio contra o interventor; o mesmo se dava 
em São Paulo. Pedro de Toledo havia resolvido alterar o seu Se- 
cretariado. Indagado por um jornalista se essa modificação seria 
feita com eleqmtos da Frente Unica, declarou: "Sim, com elemen- 
tos da Frente Unica. Não que a considere como expressão parti- 
dária, mas porque reconheço nela a expressão das correntes de 
cpinião paulistas. Se não conseguir formar o gabinete nessas con- 
dições, irei embora. A minha norma de conduta está traçada. Não 
haverá necessidade de me depr .  Eu irei embora por mim 
mesmo". . . 

Prestigiado pelas associações de classe, que levam ao conhe- 
cimento do governo central essa sua atitude, Pedro de Toledo 
aguarda serenamente nos Campos Elíseos o momento exato para 
agir. Como então se expressou Francisco Morato, "São Paulo 6 
um feixe de nervos, de uma sensibilidade infinita. O povo esgo- 
tou a paciencia e exige uma solução pronta e imediata para a 
crise política em que nos debatemos há cerca de ano e meio". 
O interventor 6 confortado pelo apoio integral que lhe oferecem 
cento e trinta oficiais da Força Pública, em cujo nome fala o co- 
ronel Marcondes Salgado. 

A 21 de maio, tem-se noticia da vinda do Sr. Oswaldo Ara- 
nha, como emissário do ditador, para dirigir a constituição do 
novo Secretariado. A sua intromissão no caso seria, sem dúvida, 
a concretização das esperanças dos inimigos de São Paulo. Esbo- 
ça-se a reação. Antonio Pereira Lima procura seus amigos da 
Guarda-Civil, bem como da Liga Paulista Pró-Constituinte. Com 
o capitao Mancebo, da 2." Região Militar, vai a casa de Ataliba 
Leonel, onde Roberto Moreira redige um boletim, convocando o 
povo para que, no dia seguinte, domingo, 22 de maio, reuna-se na 
praça do Patriarca, às 15 horas, a fim de manifestar seu repúdio 
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à presença na cidade do emissário do ditador. O boletim é profu- 
samente distribuído pelos estudantes. Ao mesmo tempo, no Lider 
Clube, Silvio de Campos mobiliza seus companheiros de luta. 

A hora indicada, encontravam-se na Praça os amigos de Sil- 
via de Campos, bem como os democraticos do Bom Retiro, chefia- 
dos por Paulo Ribeiro da Luz. Falam os academicos Roberto Vic- 
tor Cordeiro, Alcides Chagas datCosta, Moacir Bicudo, Dario Ri- 
beiro Filho, Lauro Cerqueira Cesar, João Gomes Martins, Alvaro 
Celidonio, José Luís de Almeida Salles, Ubaldo Costa Leite. Toma 
a palavra, após, o advogado José Carlos Pereira de Souza. As 18 
horas, a Praça regorgitava de gente. Faia Pereira Lima; o povo, 
todavia, reclama a palavra de seu ídolo: Ibrahim Nobre. 

Só quem não o conheceu, alto, a cabeleira romantica, o olhar 
fulgurando nas irradiaçóes da inspiração do tribuno, podem des- 
crer do domínio de um homem sobre a multidão. A empostaçáo 
da voz, os gestos largos, no arroubo de sua eloquencia, completa- 
vam o orador perfeito que ele foi. Arrastado, seduzido por ele, 
o povo encaminhou-se aos quartéis, pedindo aos soldadm que com 
ele confraternizassem. Com Ibrahim estavam nesse instante Lu- 
cimo Gualberto, Aureliano Leite, José Carlos Peeira de Souza, 
Breno Ferraz do Amaral, Antonio Pereira Lima, Marcos Melega, 
Silvio de Campos, cuja bravura indomita nesse lance Ibrahim mui- 
tas vezes destacou, nas longas conversas que teve comigo. 

Do Quartel-General da avenida Tiradentes, segue a multidão 
para os Campos Eliseos. Abrem-se os portóes e Pedro de Toledo 
surge em uma das varandas do Palacio. É ainda Ibrahim quem 
faia: "Estamos algemados numa senzala e V. Exa., Sr. Pedro de 
Taledo, está presa também conosco". . . E indicando Lima Neto, 
ferido nas tropelias dos cavalarianos, exclama, emocionado: "Já 
começa a correr sangue paulista". 

Responde o Interventor, com serenidade. Sua missão no go- 
verno era pacificar a vida política do Estado. Confiassem nele. 
Naquela noite, ou o mais tardar, no dia seguinte, São Paulo teria 
o governo que ambicionava. 

23 DE MAIO 

Naquela noite de vigilia, tomam-se duas resoluçóes importan- 
tissimas: o fechamento do comercio por 24 horas, determinada 
pelo sr. Carlos de Souza Nazareth, por sugestão de Clovis Ribeiro; 
a convocação de novo comicio no dia 23, às 15 horas, na Praça 
Patriarca. o 

Com enorme assistencia, inicia-se o comicio pragramado. O 
povo, porém, encaminha-se desde logo aos Campos Eliseos, onde 
os chefes do Partido Republicano e do Partido Democratico dis- 
cutem com o Interventor a constituição do novo Secretariado. Cor- 

I 
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re pela multidão o boato da prisão de Ibrah'im Nobre, e a massa 
toda se agita; mas, dentro em pouco surge o tribuno, levado em 
triunfo pela multidão em delirio. 

Cabe a Francisco Morato anunciar ao povo a composição d i  
novo governo: Secretario da Justiça e da Segurança Publica, Wal- 
demar Ferreira; da Educação, José Rodrigues Alves Sobrinho; da 
Viação, Francisco Emydio da Fonseca Telles; da Agricultura, Fran- 
cisco da Cunha Junqueira; da Fazenda, Armando de Salles Oli- 
veira: Prefeito Municipal, Goffredo Teixeira da Silva Telles; Di- 
retor do Departamento Municipal, Joaquim Sampaio Vidal. Não 
tendo Armando Salles podido aceitar a pasta da Fazenda, pelas 
funções que exercia em "O Estado de S. Paulo", foi o seu nome 
substituído pelo de Paulo de Moraes Barros. 

Na mesma noite, assumiu Waldemar Ferreira a Secretaria 
da Justiça. O povo, apaixonado, empastelou o Correio da Tade, 
orgão dos adeptos da ditadura. E na Praça da Republica 
dá-se o sacrifício de quatro jovens, cujas iniciais se aproveitaram 
para servir de simbolo de uma organização patriotica, a M.M.D.C . 

Contra o governo paulista, assim organizado, surge a reação 
dos tenentes, Runidos em torno de João Alberto, no "Clube 3 de 
Outubro". Oswaldo Aranha, verdadeiramente impressionado com 
os sucessos que presenciara em São Paulo, tem de enfrentar 3 
oposição que lhe fazem, entre outros, Góis Monteiro, Pedro Er. 
nesto, Ary Parreiras. Aliás, a frieza do ditador na resposta ao 
telegrama em que Pedro de Toledo lhe anunciava a composição 
do novo Secretariado, é sintomática. 

Corriam notícias em São Paulo que o coronel Manuel Rabello, 
assumindo o Comando da Região, assumiria também o governo do 
Estado, sendo certo que o major Cordeiro cie Farias já havia de- 
posto o Interventor. O que é certo é que o coronel Rabello, visi- 
tando o Q. G. da Força Publica, comunicou a oficialidade que, na 
qualidade de comandante da Região, era o chefe supremo das for- 
ças militaries no Estado. A resposta, pronta e altiva, foi-lhe dada 
pelo então capitão Heliodoro Tenório da Rocha Marques, o. qual 
assinalou que "a Força Publica não poderia olvidar os seus eie- 
vados deveres para com São Paulo, que acabava de conseguir um 
governo que bem correspondia aos anseios populares". 

DEFZAGRA-SE A REVOLUÇAO 

A situação vai aos poucos se agravando. A Frente Unica 
Faulista prossegue em seus entendimentos com os politicos do Rio 
Grande do Sul. Seguem para Porto Alegre, com esse fim, Paulo 
Nogueira Filho, Edgard Baptista Pereira, Azor Montenegro. 
Edgard tem longa conferência com Flores da Cunha, em compa- 



REVISTA DO INSTITUTO HISTãRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 327 

nhia de Raul Pilla e regressa animado. Morato ainda acredita na 
pacificação. 

Assim não pensava Euclydes Figueiredo, embora não quisesse 
constituir obstáculo para que se encontrasse uma solução padfi- 
ca "para a momentosa questão nacional". Não queria, também, 
cair no outro extremo, "que importaria no abandono da causa, 
desanimando companheiros". (Cf. Euclydes Figueiredo, op. cit., p. 
82). 

Afinal, combinou-se a deflagração do movimento para 14 oii 
16 de julho. Era desejo de Borges de Medeiros, Raul Pilla, Glicé- 
rio Alves, Sinval Saldanha, além de outros, que se retardasse o. 
revolução por mais quinze dias, para que se completasse a pre- 
paração no Sul. 

Com a meforma, porém, do general Klinger e informações de 
que a Polícia carioca iria efetuar grande número de prisões, de- 
sarticulando os nucleos subversivos, resolveu o coronel Euclydes 
antecipar a eclosão do movimento. Apás entendimento com o sr. 
João Neves, no Hotel Glória, sem mesmo passar por sua casa, 
tomou o automóvel de João da Ré, por este conduzido e na tarde 
de 8 de julho veio para São Paulo, em companhia do capitão Ben- 
jamin Ribeiro da Costa, tenentes José Lobo, Joaquim Camarinha 
e Mário Goularte, além do dr. Mário Cabral. Pelo trem noturno, 
também vieram para esta Capital o coronel Paiiméreio de Rezen- 
de, Guilherme Figueiredo, Luís Ferreira Guimarães e Antonio Be- 
nedicto Machado Florence. Na casa da rua Sergipe, 37, residên- 
cia da família Moacir Barbosa, deu-se o encontro de todos. E ai 
Euclydrs Figueiredo instalou seu Quartel General. 

Encontrava-se em São Paulo nesse dia o sr. Salgado Filho, mi- 
nistro do Trabalho. Houve quem propusesse detê-lo, como refém. 
Waldemar Ferreira, secretário da Justiça, discordou: "Ele consti- 
tuirá uma presença incomoda para nós". . . Acompanhou-o à noi- 
te até a Estação da Central e o membro do Governo Provisório, 
rodeado em São Paulo de todas as atenções, haveria de ficar sur- 
preso ao chegar ao Rio, com a notícia da Revolução que aqui se 
deflagrara. 

Foi este um movimento único em nossa histbria. Não me 
cabe descrever-lhe os lances magnificos. Devo acrescentar, toda- 
via, que a causa de São Paulo teve algumas dedicações como- 
ventes, como as de Hélio Lobo, Mário Guimarães e Ildefonso Fal- 
cão, que sacrificaram a carreira diplomática por amor h nossa 
terra. Perseguido pela Policia, aqui chegava um dia Assis ~hateau- '  
briand, com a roupa do corpo, buscando em São Paulo asilo se- 
guro para quem se consagrara tanto à defesa dos ideais que nos 
inspiravam. 
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Em Paris, onde se encontrava a serviço do Governo Revolu- 
cionário de São Paulo, Vicente Ráo e Washington Luís, adversa- 
rios na véspera, dão-se as mãos, solidários, na defesa dos interes- 
ses de nosso povo. E o grande presidente, deposto em 1930, pelas 
tropas revolucionárias, ainda m e  contribuir, graças ao seu pres- 
tígio junto ao governo francês, para que este não autorizasse o 
embarque de armamento para o governo ditatorial e que seria uti- 
lizado na guerra contra São Paulo. 

Iniciada a luta, a Câmara Eclesiástica do Rio de Janeiro, de 
ordem do cardeal-arcebispo Dom Sebastião Leme, deu aos sacer- 
dotes as seguintes instruções: "Além das costumadas "Ave Ma- 
rias", os sinos das igrejas, As 21 horas, dão, todas as noites, nove 
badaladas compassadas, como um convite a todos os homens de 
fé, onde quer que se achem, para que, durante alguns instantes, 
se recolham em oração, pelos que, longe da família, estão sofren- 
do os horrores e perigos da guerra". Nove badaladas, ÈIs nove ho- 
ras da noite, em tributo ao 9 de Julho.. . 

A Revolução estava finda. A sorte das armas nos fora adver- 
sa. Após dois governos militares, resolveu o ditador confiar a che- 
fia do Poder xecutivo no Estado a um candidato civil e paulista, 
indicado pela % ente ' Unica. E ao entregar a Armando de Salles 
Oliveira o decreto nomeando-o interventor federal em São Paulo, 
disse-lhe Getulio Vargas: "Quero que compreenda em toda a ex- 
tensão o significado do meu ato: com este decreto entrego o go- 
verno de São Paulo aos revolucionários de 1932". 

Não poderíamos ambicionar mais completa vitória. 



A EVOLUÇAO SóCIO-ECONÔMICA DO VALE 
DO PARMBA NUM PERfODO DE 

TREZENTOS ANOS 

J& Luiz Pasin 

1 .  DESBRAVAMENTO E POVOAMENTO 

O Vale do Paraíba foi uma das primeiras regiões do Brasil a 
ser explorada pelo elemento português. Habitado par tribos puris, 
gerominis e mais tarde pelos guainazes, foi percorrido nos pri- 
mórdios do povoamento de Piratininga, pelos sertanistas João Ra- 
malho e Brás Cubas. O governador geral Dom Fraricisco de Sou- 
za (1591-1602), enviou várias entradas que atravessaram o Vale 
do Paraiba em busca da lendária Sabarabuçu: João Pereira de 
Souza Botafogo, André de Leáo, Martim Corrêa de Sá e outras. 
Oficialmente, o Vale do Paraíba começou a ser povoado a partir 
de 1628, ano em que o capitão-mor João de Moura Fogaça, "cava- 
leiro fidalgo da casa de Sua Majestade", concedeu a Jacques Fe- 
lix, morador na vila de São Paulo, uma sesmaria no Vale do Pa- 
raíba, em nome de Dona Mariana de Souza Guerra, donatária da 
capitania de Itanhaem. 

"A 21 de novembro de 1628, em Angra dos Reis, João de 
Moura Fogaça, cavaleiro-fidalgo da casa de Sua Majes- 
tade e capitão-mor de São Vicente, concedeu a Jacques 
Felix e seus filhos, Domingos Dias Felix e Belchior Fe- 
lix, uma data de terras de meia légua de extensão que 
ia de Pindamonhangaba a Tremembé. Além disso, coubr 
a cada um outra meia légua, margeando o Paraiba, na 
tapera do gentio". (I) 

Em 1636, Francisco da Rocha, capitão-mor de Itanhaem, por 
provisão de 20 de janeiro, concedeu licença a Jacques Felix, "mo- 
rador opulento e abastado da Vila de São Paulo, que penetrasse os 
sertões de TAUBATE, em augmento das terras da Condessa Do-, 
natária D. Maria de Souza". (2) 

1) GUISARD FILHO. Felir. Jacques Pellx (Achegas à Hirtdria de Teubate) SBc 
Ps~lo. Athena Editora 1938. P. 14. 

2) GUISARD FILHO, fi'elie. OD. cit.. R. 17. 
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No local, onde outrora existira uma taba dos indios guaianazes, 
Jacques Felix "levantou a sua custa a igreja matriz, construida de 
taipa, fêz cadeia e casa de sobrado para conselho, moinhos de trigo 
e engenho de açúcar" (3) .  

Em 5 de dezembro de 1645, por provisão do capitão-mor An- 
tonio Barbosa de Aguiar, governador da capitania de Itanhaem, a 
povoação fundada por Jacques Felix foi elevada a categoria de vila, 
com o nome de Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté, pri- 
meiro núcleo urbano originado no Vale do Paraíba. 

"A medida que se iam intensificando os pedidos de ses- 
maria na área, Taubaté passa a funcionar como verda- 
deiro centro de irradiação de povoamento, prosseguindo 
no devassamento para jusante e fornecendo, seguindo o 
exemplo do próprio Jacques Felix, os primeiros sertanis- 
tas regionais e colonizadores das terras circunvizi- 
nhas". (4) 

Em 1646, Jacques Felix concedeu ao capitão Domingos Luiz 
Leme, morador na vila de São Paulo, uma grande sesmaria no ser- 
tão de Guaratinguetá (5) .  

Em 13 de fev,ereiro de 1651, Domingos Luiz Leme, requereu e 
obteve do capitão-mor Dionisio da Costa, ouvidor de Itanhaem, a 
necessária licença para a criação da Vila de Santo Antonio de 
Guaratinguetá, com a erecção do pelourinho e a instalação da pri- 
meira Câmara Municipal. Na área em que surgiria mais tarde a 
Vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba, fo- 
ram se estabelecendo povoadores procedentes de Taubaté e Guara- 
tinguetá, destacando-se Antonio Bicudo Leme, Braz Esteves Leme, 
Manoel da Costa Lome, João Corrêa de Magalhães e Pedro da Fon- 
seca Magalhães. Pindamonhangaba tem as suas origens ligadas ao 
sertanista Padre João de Faria Fialho ". . . fundador da Vila de 
Pindamonhangaba, e da igreja matriz dela, a quem deixou patri- 
mônio para dos rendimento5 ter a sua côngrua de 80$000 for ano 
para o vigário da dita igreja" (6) .  

Assim, nos meados do século XVII surgem os primtiros núcleos 
de povoamento no Vale do Paraíba: Taubaté, Guaratinguetá e Pin- 
damonhangaba. Nos primeiros anos do povoamento, as atividades 
econômicas dos moradores consistiam em apresar indios, lavrar as 
terras para fazer pequenas roças de mantimentos e construir en- 

3) LEME, Pedro Tacques de Almeida Paee. Histbria d s  Capitania de SHo Vicente. 
( S ~ O  Paulo. Ed. Melhoramentos. s . d .  

4) MULLER, Nice Lecoeq. O Fato Urbano na Bacia da Ria Paraiba - SHo Paulo. 
Rio de Jane:ro. Fundasão IBGE. 1969. p. 14, 16. 

5 )  PASIN, Jose Luiz. Algumas datas relacionadas com a fundaç8o d c  Guaratinguetá. 
Guaratinguetá. Jornal *O Mosaico". Ano 1, o. 1, 13-fev.-1965, o. 2. 

6 )  LEME. Pedra Taeque. de Almeida Paes. Nobiliaiquia Paulistana ... SBa Paulo. 
Ed. Martins. 1954, v. 111. 

I 
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genhocas para o fabrico da farinha, do melado, da aguardente e 
do açúcar, além da criação de porcos e galinhas (7). 

As pequenas fazendas e sítios localizavam-se ao longo dos ca- 
minhos que levavam aos portos do mar (Paraty e Ubatuba) ou se- 
guindo o curso dos pequenos ribeirões e afluentes do rio Paraiba. A 
economia era rudimentar, pois a falta de braços para a lavoura e 
c isolamento dos núcleos valeparaibanos não estimulavam uma 
grande produção, apesar do pequeno comércio de "beira de estrada" 
feito com os sertanistas e aventureiros que percorriam o Vale, em 
busca de índios e metais preciosos. 

No início do século XVIII, Taubaté tornou-se o principal cen- 
tro irradiador das bandeiras que, atravessando as gargantas da 
Mantiqueira, desbravaram os sertões mineiros, descobriram as pri- 
meiras lavras, produziram os primeiros choques e levantaram os 
primeiros núcleos de povoamento na região das Gerais. Guaratin- 
guetá e Pindamonhangaba também forneceram elementos e man- 
timentos para as "minas gerais". A situação geográfica do Vale do 
Paraiba em relação as áreas de mineração, fez com que essa região 
se transformasse na principal área paulista de abastecimento das 
Minas Gerais, por ela passando ou dela saindo os mais variados 
produtos: muares, cereais, varas de porcos, couros, tecidos, mar- 
melada, carnes defumadas, algodão, lã, vinhos da terra (8). 

2. A CANA DE AÇÚCAR 

No último quartel do século XVIII com o esgotamento das mi- 
nas, o êxodo dos viajantes e aventureiros para outras áreas e a 
disponibilidade da mão de obra escrava, o Vale do Paraiba inten- 
sificou a cultura da cana de açúcar, modificando a sua estrutura 
econômica e social, com a construção de um grande número de 
engenhos e a invasão de um grande contingente de escravos ne- 
gros. Ao lado dos canaviais e engenhos surgiram as casas-grandes, 
verdadeiros centros de produção e de consumo. Os maiores proprie- 
tários rurais possuiam numerosas tropas de burros para o trans- 
porte do açúcar e da aguardente aos portos de embarque (São 
Sebastião, Ubatuba e Paraty). Além do açúcar e da aguardente, 3 
Vale exportava algodão, fumo, farinha, toucinho, feijão, milho e 
azeite. Incrementando a produção e a exportação, os "senhores" 
passaram a importar os produtos de luxo: peças de linho, fazendas 
de lã, meias de seda, porcelanas, imagens, prataria etc. (9). 

Segundo Maria Thereza Schorer Petrone "Em Guaratingueta 
encontramos em 1798, 65 engenhos produzindo 7.038 arr6bas dc e 

7) VIANNA. Oliveira. Popula~6es Meridionais do Brasil. 3.ed. São Paulo. Cia. Edi- 
tora Nacional. 193.3, P. 26. 

8) ELLIS Jr. AUredo. O Ouro e a PaulistBnia. Sgo Paulo. Boletim 96 da F.F.C.L. 
USP. Hist6ria da'CivilimçHo Brasileia. n. 8. 1948. p. 17. 

91 Arquivo do Eetado. Levantamentos ... GuaratingiletB - 1798. 
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açúcar; no ano seguinte, o número de engenhos eleva-se para 83, 
com uma produção de 9.091 arrôbas. Lorena de 29 engenhos, com 
uma produção de 2.402 arrôbas de açúcar, passa em 1799, com 31, 
produzindo 2.962 arrôbas. Mogi das Cruzes contava, em 1798, com 
um engenho, apresentando no ano seguinte, dois. As outras lo- 
calidades mantiveram-se estáveis quanto ao número de engenhos, 
mas aumentaram a produção: Jacarei tinha 56 engenhos, São Luiz 
do Paraitinga, apenas um e Cunha, sete. Para Taubaté e Pinda- 
monhangaba não temos os dados correspondentes a 1.798, mas em 
1799 cada uma apresenta catorze engenhos.. ." (10) 

Em 1801, pelo Registro da Boa Vista, na estrada d? Guara- 
tinguetá para Cunha, passaram 15.605 arrôbas de açúcar, 161 
medidas de aguardente, 21.039 arrôbas de toucinho, 15.021 sndbas 
de fumo (11). 

3. O CAFE 

Ao lado da cana de açúcar, o café começa a ser cultivado no 
Vale do Paraiba, no final do século XVIII (Areias), acompanhando 
o "Caminho.Novo" e transformando a paisagem geográfica, hu- 
mana e econômica do Vale. A invasão do café se processou com 
grande rapidez em algumas áreas (Areias, Bananal, Taubaté), en- 
quanto que, em Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São 
Luiz do Paraitinga, Jacareí, foi mais lenta (12). 

Caminhando rapidamente, o café em 1836, dominava a econe 
mia valeparaibana, apresentando neste ano, uma safra de 510.406 
arrôbas sobre 8.629 arrôbas de açúcar (13). 

O período áureo da produção cafeeira no Vale do Paraiba si- 
tua-se entre 1854-1886: em 1854 a produção de café foi de 2.737.639 
arrôbas e a de cana de açúcar foi de 11.350 arrôbas; em 1886, o 
café produziu 2.074.267 arrôbas e a cana de açúcar não registra 
uma produção importante, pois não figura nos quadros estatísti- 
cos (14). 

Junto à riqueza cafeeira encontramos a demográfica. A po- 
pulação valeparaibana em 1836 era de 105.679 habitantes; em 
1854 passou a 146.055 habitantes e em1886 atingia a cifra de . . . . 
de 338533 habitantes (15). De 1886 a 1910, período que assinala a 
decadência da produçáo cafeeira no Vale do Paraiba, a população 
continuava a crescer, exceto em Areias, Silveiras e Bananal, onde 
a crise já produzira os seus efeitos, traduzidos no abandono da ter- 

10) PETRONE Maria Thereza Schorer. A Lavoura Canavieira em SE0 Paulo. SAo * Paulo. Difusao ~u;o.v~ia do Livro. 1968, p. 39. 
11) PETRONE Maria Thereu Schorer op. cit. p. 39. 
121 HERMANN. Luc~IIs.  O Ciclo do cife em Guaratinpuetb. S9a Paulo, in "Socio- 

logia". v. 7. n. 3. 1945 P. 119. 
13) MILLIET, Sergio. Rotelro do Caie. SHo Paulo. Prefeitura Municipal de SBo 

Paulo. 1938, P. 37. 
14) MiLLIET, Sergio. op. cit. p. 37. 
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ra e no êxodo da população. O café transformou o Vale do Paraibd 
na principal região da Província de São Paulo e numa das mais 
importantes do país. A paisagem rural sofreu uma transformação 
profunda, com as casas-grandes, as senzalas, os terreiros, as tu- 
lhas e os cafezais, subindo e descendo os morros. 

As sedes dos municípios desenvolveram-se e urbanizaram-se. 
Surgiram os grandes sobrados, as ruas calçadas, os chafarizes, 

os teatros, as igrejas suntuosas, os jornais, a navegação a vapoi 
no rio Paraiba, a Estrada de Ferro Dom Pedro 11, o calçamento 
dos "Caminhos do Mar", um grande movimento comercial e so- 
bretudo, o prestígio político e social dos "Barões do Café". Através 
dos portos de Angra dos Reis, Mambucaba, Paraty, Ubatuba e São 
Sebastião, os fazendeiros exportavam o café e importavam o luxo, 
o bom gosto, a moda: móveis austríacos e franceses, baixelas 
de ouro e prata, cristais da Boêmia, porcelas de SBvres e Limo- 
ges, couros da Rússia, lás da Inglaterra, carruagens, vinhos, trigos, 
manteigas, cervejas, a etiqueta e os prazeres.. . 

Em Bananal, Lorena e Pindamonhangaba, a nobreza agrária 
ergueu palácios, deu festas monumentais, deslumbrou os viajantes 
estrangeiros e viveu intensamente a sua época. 

O fausto do café foi efêmero e deixou traços profundos na 
paisagem e na memória da gente guaratinguetaense, digo, valepa- 
raibana. Já em 1800, a maioria dos fazendeiros valeparaibanos es- 
tavam com as suas fazendas hipotecadas ou em fase de dissolução. 

Várias foram as causas que determinaram o início da deca- 
dência sócio-econômica do Vale do Paraiba: o esgotamento das 
terras, a erosão continua, a concorrência das novas áreas produ- 
toras, os empréstimos bancários, os gastos contínuos e crescentes 
com a família, a propriedade, o sobrado (festas, banquetes, doa- 
cóes, concorrência social), as leis abolicionistas. Os gastos com a 
conservação e direção da fazenda exigiam a presença constante do 
dono, obrigando-o a descuidar da parte comercial, entregando-a a 
intermediários (comissários) que muitas vêzes lhe davam prejuí- 
zos (16). 

A necessidade de financiamento fêz surgir o comissário (17) 
a se desdobrar em banqueiro, lançando os fazendeiros num jogo ar- 
riscado. A formação dos cafezais exigia grandes empréstimos e as 
colheitas só surgiam anos depois. Nos períodos em que as colhei- 
tas eram pequenas, o café subia de preço, ocasionando grandes 

15) MILLIET Sergio op. eit. p. 37. 
16) TAUNAY.' ~ f f o n s ó  de E. Hist6ria do Cale. Rio de Janeiro. Ministerio da A g n  

cul t~ra .  1939. V. 8. P. 174. 
17) TAUNAY. Affon~o de E. Hist6ria do Caié. v. 7, p. 38. 
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lucros aos comissários e fazendeiros. Nas safras maiores, o preçu 
caia, o fazendeiro onerava-se e os comissários recorriam aos ban- 
cos, hipotecando as fazendas (18). 

Após a abolição da escravatura a crise econômica atingiu 
auge. As áreas do oeste paulista salvaram-se com a introduçáo do 
imigrante europeu, mas, no Vale do Paraiba, a mentalidade con- 
servadora e escravocrata dos fazendeiros impediu a substituição do 
braço escravo pelo trabalhador assalariado e a Lei Aurea veio dar 
o golpe de misericórdia nos "Barões do Café". Os escravos abando- 
naram as fazendas, fugindo para as cidades ou foram para o Rio 
de Janeiro, agravar a crise social da "Côrte". 

A decadência econômica provocou a demográfica. No período 
de 1836 a 1886, a população valeparaibana cresceu mais em pro- 
porção, que a da Provincia de São Paulo (19). 

Em 1890, o ritmo de desenvolvimento da população valeparai- 
bana passou a ser inferior a do resto do Estado (20). 

A partir de 1920, a cultura do café cedeu à do arroz, na eco- 
nomia agrícola do Vale e a população começou a decrescer em sed 
total, contrariando o ritmo mantido pelo Estado e indicando uma 
grande emigpção da população para as novas áreas cafeiculto- 
ras (21). 

Em 1836, o Vale do Paraiba contribuia com 37% para a pro- 
dução da Província e sua produção "per capita" era, em média, 
60% maior que a da Província (22). 

De 1850 até 1886, este ritmo aumentou, atingindo a sua pro- 
dução o máximo. No período compreendido entre 1900 e 1940, en- 
quanto a produção do Estado aumentou de 2 100% em valor, a 
do Vale cresceu somente 480% (23). 

Com a crise do café, a economia valeparaibana foi substituida 
pela cultura do arroz nas várzeas e a criação do gado leiteiro nos 
morros. 

A pecuária veio agravar a depressão demográfica pelo menor 
número de trabalhadores que exige e a cultura do arroz foi mono- 
polizada pelos imigrantes italianos. As cidades entraram em ago- 
nia e as poucas que sobreviveram (Guaratinguetá) foi graças a 
uma política econômica de equilíbrio e ao prestígio político de sua 
gente. 

5. CONCLUSAO 

Desde o início do seu povoamento, o Vale do Paraiba cumpriu 
o seu papel histórico no processo do desenvolvimento econômico c 

* 18) TAUNAY, Affonso de  E. op. cit. ir. 7, p. 39, 44. 
19) BAPTISTA. Caio Dias. Aspectos do Vaie do Paraiba.. . SHo Paulo. 
Secretaria da Agricultura. Indústria e Comércio. 1941, p. 2. 
20) BAPTISTA, Caio Dias. ap. eit. p. 5. 
21) BAPTISTA, Caio Dias. op. eit. p. 6. 
22) BAPTISTA, Caio Dias. op. cit. P. 4, 5. 
23) BAPTISTA, Caio Dias. op. cit. P. 6. 
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social do Brasil - caminho das bandeiras, caminho do ouro, ca- 
minho do sal e das boiadas, caminho do açúcar, da aguardente, 
do fumo e do algodão e caminho do café, passou por todas as fases 
que assinalam a evolução da região paulista e do país. 

Com a queda do café, a estagnação das cidades, a indecisão 
entre a monocultura, a pecuária e a industrialização nascente, ini- 
ciou timidamente um novo caminho, com a construção da Rodovia 
Presidente Dutra e da Usina Siderúrgica de Volta Redonda, entran- 
do na fase decisiva do progresso, rompendo as fronteiras, os tabus 
e os entraves que o progresso industrial levantava diante de tre- 
zentos anm de mentalidade agrária. 

w 
Hoje, o Vale do Paraiba, consciente do papel que lhe cabe no 

processo do desenvolvimento nacional, acelera o seu progresso pela 
construção de novas estradas, usinas hidroelétricas, aperfeiçoa- 
mento da mão de obra industrial e fundação de escolas superiores 
e sem abrir mão de suas tradições históricas e culturais rompe 
com o passado negativo e com a mentalidade estagnada e avança 
célere rumo ao futuro que prenuncia grandioso, futuro que fará 
desta região o centro fundamental do desenvolvime~to paulista e 
brasileiro. 





ENCONTROS COM PAULO SETUBAL 

Sdveira Peixoto 

Não há exagero nenhum, sim há somente verdade - no dize; 
que em seu tempo, desde sua estr6ia com os versos de "Alma 
cabocla", em 1920, foi Paulo Setubal um dos escritores de maior 
popularidade em nossa País, um dos mais lidos, um dos que tive- 
ram os melhores aplausos da crítica - e com toda justiça. 

Esses versos, bem dizendo, são paisagens e são rios, são cam- 
pos e são lavouras, são homens e são muIheres - numa pureza 
de inspiração e nas belezas de quem sabia entende-los e sabia dize- 
10s com sinceridade. Sua poesia é agua pura, agua de fonte que 
sacia aos sedentos de beleza. Fácil, pois, 6 compreender o exito 
alcançado - a crítica recebendo-o com expressivos louvores, a edi- 
cão esgotando-se em cerca de um mês. 

Seguiu-se "A Marquesa de Santos", em 1925, marcando suces- 
so excepcional - Luiz Correia de Me10 no seu "Dicionário de Au- 
tores Paulistas" assinalando que, na época, suas tiragens chega- 
ram aos 50.000 exemplares. * certo que sobre Domitila de Castro 
e Me10 havia o estudo de Alberto Rangel. Maç foi Paulo que o tra- 
duziu para o público e assim a fez acessível a todos. Aí começou E 

sequência de seus romances e contos históricos; aí, na verdade, 
começou o romance histórico brasileiro; e prosseguiu, as suas his- 
tórias contando a História. 

Vieram depois "O Principe de Nassau" e "A Bandeira de Fer- 
não Dias" - neste a realidade, mais a lenda e ainda a fantasia, 
pondo alto a figura do grande "Caçador de Esmeraldas". Tivemos 
também "Os Irmãos Leme", os contos históricos de "As Maluquices 
do Imperador" e "Nos Bastidores da História", "O Ouro de Cuiabá", 
"E1 Dorado", "O Sonho das Esmeraldas" e "O Romance da Prata". 

Com "Ensaios históricos" e "Confiteor", formam os treze livros 
da sua bagagem literária - que deram a Paulo todas as glórias 
a que um escritor pode aspirar em nosso País, incluindo o ingresso 
na Academia Paulista de Letras, no Instituto Histórico e Geogra- 
fico Brasileiro, no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo# 
sua ascenção a Academia Brasileira de Letras. Ainda os muitos 
triunfos que o acompanharam vida em fora, aqui e no Exte- 
rior (pelas muitas traduções que se fizeram) e at6 a ele sobrevi- 
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veram - porque ainda hoje o temos lido com o mesmo agrado e 
igual enlevo. 

* * *  

Nasceu na Tatuí de tantas legendas, num Dia de Ano Bom, 
naquele 1." de janeiro de 1983, assim na última década do século 
passado. Da sua cidade sempre guardou "a paisagem sossegada", 
OS "seus arredores sem morros, os seus vastos campos espraiados, 
as suas roças de feijão, os seus milharais embonecados, e, por toda 
parte, por gleba de lavrador opulento, ou sitieco humilde de cai- 
cara, aqueles risonhos algodoais que amadureciam em junho, bran- 
cos, de tanta pluma branca aberta ao sol". . . Era "a antiga e rude 
cidadezinha de minha infância, com as suas ruas poeirentas, o seu 
casario baixo e pobre, os seus muros de taipa, os seus lampiões de 
querozene, a escola de seo Chico Pereira, a casa em que nasci". 

Bem cedo, tinha apenas 4 anos, quando perdeu o pai. Era An- 
tonio d'Oliveira Leite Setubal de família abastada de Porto Feliz, 
realizara boas humanidades, mas achou de não prosseguir nos 
estudos. Ao tempo em que Tatuí ainda era boca de sertão, 
ali abriu casa. de com6rci0, como as daqueles tempos, sortidissi- 
ma, com tudo para abastecer a população e aos tropeiros que pas- 
savam. 

Morreu o pai, na  certeza de que deixara bem a mulher e os 
filhos. Todavia, concluido o inventário, liquidados os negocios, fi- 
caram com o estritamente necessário para um trem de vida só e 
só dos mais modestos. "Mulher que não tinha medo da vida", 
porém, bravamente, em belo destemor, d. Maria Thereza Nobre Se- 
tuba1 soube passar da muita fartura para a quase penúria. Cora- 
josamente, foi vivendo e criando a penca de filhos que eram nove. 

Seus estudos, Paulo os começou naquela Escola de seo Chico 
Pereira. "Mas comecei apenas". "Entrei logo para o Grupo Escolar. 
E entrei em boa hora". Entrou em boa hora - porque é "coisa 
proveitosa a gente frequentar as escolas populares". E de muita 
valia "viver com os filhos de gente pobre, o filho do carroceiro, o 
filho da lavadeira, o filho do roceiro, o filho do ferrador". Fica-s? 
conhecendo a vida tal como é. Aí. nesse conhecimento, possivel- 
mente está a razão porque, vida afora, sempre se entendeu com to- 
dos, soube comunicar-se com os simples, o povo. 

* * :  
Aquele começo com seo Chico Pereira, no entanto, pela certs. 

muito influiu em Paulo, ficou nele e com ele em todos os seus 
dias. Prova-o "O homem mais rico de minha terra", uma das mais 
lindas páginas que escreveu, outrossim das mais lindas de nossa 
literatura. 
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Conheci tamMm seo Chico, numa de minhas visitas a Tatui. 
Quis conhece-lo pessoalmente e de perto - e senti, comovidamen- 
te, o bom que ele era. Na sua digna humildade, no desprendimentu 
que fez norma de vida - não foi tão só o homem mais rico da 
terra, porque foi um dos mais ricos que já vi. Tinha as riquezas 
dos que não precisam das riquezas. 

Deixem-me trazer para aqui - o que Paulo dele nos contou: 
"Ele é um simples, um humilde, um apagado professor de 

escola primária. Foi o meu primeiro professor. Chama-se: seo Chico 
Pereira". 

"Seo Chico morava na mesma rua em que eu morava. A casa 
dele, lembro-me bem, era uma casinhola baixa, pintada de azul, 
com uma porta e duas janelas, modestissima. Tinha, dentro, uma 
desguarnecida varanda telha-vã e umas pobres alcovas atijoladas 
e tristes". 

"Nessa casa, todas as manhãs, a hora do almoço, entravam 
uns homens maltrapidos, pé-no-chão, que viviam pela cidade ao 
Deus-dará. Todas as tardes, também, à hora do jantar, outros 
homens, igualmente maltrapidos, igualmente pé-no-chão, entrd- 
vam silenciosos por aquela casinhola adentro. Iam %té a cosinhs. 
Aí havia uma comprida mesa de peroba. Naquela mesa de peroba, 
enegrecida e nua, onde se enfileiravam toscos pratos de folha, seo 
Chico dava de comer aos bandos esmolambados". 

"Dava de comer com o pouco que lhe sobejava do sustento das 
irmãs. Porque seo Chico vivia com três irmãs velhas e solteiras. Ele 
também era solteiro. Diziam que era casto. Era-o, certamente. Pois 
somente o casto, somente o másculo que subjugou a paixão sórdi- 
da, poderia atingir a perfeição a que atingira". 

"Perfeição que se revelava em tudo. Que se revelava, nota- 
damente, na impressionadora igualdade de sua vida e na  impres- 
sionadora igualdade do seu caráter. Nada de brusco, nada de as- 
somado". 

"Tudo, nele, regular e harmonioso. Tinha o andar pausado e a 
voz lenta. As palavras caiam-lhe da boca medidas e pesadas. Exem- 
plar vivo, exemplar marcante, de que eu me recordarei a vida in- 
teira". 

Pelo que fazia, "todos os da cidade reverenciavam-no. Por isso, 
às tardes, quando passava pelas ruas, com a sua puida roupa es- 
cura, a bengala na mão, todos os da cidade se descobriam com 
respeito. Boa tarde, seo Chico. Boa tarde, seo Chico". 

"Ele ia para o Asilo de São Vicente de Paulo. Este asilo, onde' 
se abrigavam uns velhinhos rotos, descarnados, doentes, fora a 
obsedante paixão daquele homem justo. Ele planejara a obra, lan- 
çara a idéia, arrecadara as primeiras dkdivas, fizera lançar a pedra 
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inicial. Custara-lhe muito, com as migalhas que lhe arremessavam 
a sacola, botar a obra de pé. Mas botou. E o asilo, enfim, abriu as 
portas para receber a chama encarquilhada dos anciks que o bus- 
cavam". 

"E agora, todas as tardes, todas, sem faltar uma, lá ia o São 
Vicente de Paulo de minha terra visitar os amigos do seu Asilo de 
São Vicente. Ia com um livro velho nas mãos". "Entrava, depen- 
durava o chapeu, encostava a bengala num canto. Boa tarde, se3 
Chico. Boa tarde, Anastacio, você melhorou do reumatismo?" 

"Seo Chico sentava-se a beira da cama em que jazia o Anas- 
tácio, encarangado. Assomava logo, de todo lado, muita cabeça 
branca. Eram uns cambaleantes trapos humanos, enrugados, ma- 
cerados, olhos empapuçados, varados de doenças que se não 
curam". "Cercavam-no. E o Libório contava então a seo Chico que 
lhe dera de manhã a dor na cacunda. E o Zeca Ruivo pedia que lhe 
arranjasse um cosimento de malva, por via do inchamenta dos pés. 
E o Pega-Boi queixava-se de que ouvira muito barulho naquela 
noite: era gente que queria roubar os oitocentos reis que a mulher 
do coletor lhe mandara no domingo de entrudo. Eu sei quem é, 
seo Chico. Eu Sei bem quem é. E olhava, com muita intenção, para 
o Belarmino, o negro, que fora carreiro de seo Manduca". 

"Seo Chico ouvia a todos. E que paciência! Consolava a todos, 
tinha uma palavra boa para todos, prometia tudo a todos. Depois, 
sentava-se a beira da cama, abria o livro velho que trazia na mão". 
"E principiava, com a sua voz grave, destacando acentuadamente 
as palavras:. . . "então o rei disse aos servos: as bodas estão pre- 
paradas, mas os que não foram convidados não são dignos. Ide pois 
as encruzilhadas e convidai para as bodas". . . 

"Os velhos ouviam. Perguntavam muita coisa. Seo Chico es- 
clarecia aquelas coisas. Os velhos escutavam os esclarecimentos, me- 
neavam a cabeça, suspiravam, esperançavam-se, as vezes chora- 
vam". 

"As sete horas em ponto batia o sino. Seo Chico levantava-se. 
Boa noite, meus amigos". 

"E assim foi durante anos. Quantos? Não sei. Sei unicament? 
que, com o andar dos anos, a vida daquele São Vicente foi se tor- 
nando, cada dia, mais ternamente apegada a vida dos seus doen- 
tes". 

"Fóra do asilo, fóra dos seus pobres, o velho professor, curvo 
c acabadinho, já não tinha mais afeições. As irmãs, uma após ou- 

rtra, foram-lhe morrendo. Ficara ele solitário na vida". 
"Quando lhe morreu a derradeira irmã - tão aniquilada es- 

tava! - a cidade soube, sem o querer acreditar, que s e ~  Chica 
andava planeando esta coisa pasmante: vender a casinhola. Vender 
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a casinhola em que morara a vida inteira. A casinhola baixa, pin- 
tada de azul, uma porta e duas janelas, modestissima. Houve então 
aa  cidade muita murmuraçáo". 

"Seo Chico vendeu a casa. Meia duzia de contos de reis. Uma 
bagatela vil para os mimosos da fortuna. Mas para ele, para se0 
Chico Pereira, aquela meia duzia de contos era a riqueza. Rique- 
za que dava e sobejava para viver sem aperto o resto de seus 
dias que já iam murchos." 

"Mas seo Chico andava mesmo ruim do juizo. Não cuidou 
como devia daquela sua unica riqueza". Lá se foi o seo Chico 
"pelos casebres e pelos ranchos de minha terra. Viu aí os des- 
graçados. Os que tinham a panela vazia sobre o fogão apagado. 
Os que não sabiam onde se abrigar nos dias de chuvarada. Os 
que não possuiam um pano sequer para se cobrir nas noites de 
geada. E seo Chico distribuiu o dinheiro da sua casa aos pobres". 

"Sim, amigo, se0 Chico deu o seu dinheiro aos pobres". "E 
seo Chico ficou pobre, pobre, mais pobre do que o último pobre 
do seu asilo. A minha terra soube então da pobresa do seu Chico. 
A minha terra abriu os olhos assombrada". "Não tonha ansia mi- 
nha terra! Não tenha ansia! Seo Chico sabe o que vai fazer". 

"Pois um dia, quando o relógio grande bateu as cinco horas, 
os velhos do asilo disseram, como diziam ha tantos anos: Se3 
Chico está aí. E estava. Mas seo Chico, naquele dia, não entrou 
sozinho. Entrou com um rapazote que carregava uma canastra 
pregueada e chata. Boa tarde, seo Chico. Boa tarde, Libório; como 
vai a dor da cacunda? Os velhos acorreram todos a sentar-se em 
redor de seu amigo. Ele disse para o rapazote: João, acomode a 
canastra debaixo daquela cama. O rapazote acomodou a canas- 
tra debaixo da cama e partiu". 

"Então seo Chico abriu o livro velho e pegou de ler o livra 
velho para os pobres. As sete horas, como de costume, o sino to- 
cou. Mas seo Chico, naquela noite, não tomou o chapeu e nem 
a bengala. Não saiu do Asilo de Sáo Vicente de Paulo. Disse 
apenas para os velhos: Meus irmãos, vamos dormir. Os velhos 
entreolharam-se com muito espanto. Seo Chico notou aquele es- 
panto. E repetiu, singelamente, muito natural, a voz lenta e gra- 
ve: Vamos dormir, meus irmãos, Eu fico aqui. Porque de hoje 
em diante, não sei se vocês sabem, eu vou morar no asilo com 
vocês . . . " 

Aí no asilo que ele construiu com a ajuda da cidade - pude 
conhecer seo Chico Pereira, conversar com ele, ouvir-lhe a voz gra- 
ve, pausada, em palavras medidas, pesadas. Já não havia mur- 
murações, já ninguem achava que seo Chico não andava bem do 
juizo. Compreendiam todos, sim, que havia nele um santo, um 
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São Vicente de Paulo de Tatui - e Tatui inteira o respeitava, 
o reverenciava. 

Foi ainda seo Chim Pereira e foram outros dos professores 
de Paulo em Tatui que aconselharam a mãe a manda-lo para São 
Paulo, a prosseguir nos estudos. Vendeu ela o pouco que tinha 
e foram todos para a cidade "a mais dura, a mais fria.. ." Na 
Capital, Paulo fez os estudos secundários - com os Irmãas Ma- 
ristas, no Ginasio do Carmo, um dos quatro ou cinco que mais 
se distinguiram em todo o curso. Porque "estava firmemente re- 
solvido a ser advogado" - ei-10 nas legendárias Arcadas do largo 
de São Francisco. Atirou-se arduamente aos livros, mesmo pen- 
sando em ganhar um ano - fazendo "exame vago" do primeiro. 

Estava, certa tarde, a ler com funda atenção uma página de 
Direito Romano. Tinha sob os olhos o volume de Reinaldo Por- 
chat. "Vai senão quando, em meio a leitura, sem que houvesse 
razão plausivel, sem que ocorresse motivo algum que justificasse 
suceder o que  então sucedeu, sem que nenhuma circunstancia, 
sem que nenhum vocábulo, sem que nada, absolutamente nada, 
despertasse em meu subconciente uma associação de idéias que o 
explicasse, eis-me de improviso, extraordinariamente, em minha 
terra natal". 

Ei-10 em Tatuí, menino de calças curtas, um serelepe louro, 
8s voltas com a "Morena" e a "Manteiga". Eram duas vacas, que 
antigo devedor do pai havia trazido mãe, em pagamento da dí. 
vida. Tinha Paulo de leva-las, todo dia, "ao pasto do seo Galdino", 
na saida da cidade. "Levar não era nada. Mas trazer? Aí é que 
era a tragédia". Havia no fim do pasto um mato e as endemoni- 
rihadas achavam de aí encafuar-se. Entrar naquele mato - "onde 
havia tanto bicho, onde havia cobra de tanto jeito"!. . . Sim, a 
"Morena" e a "Manteiga" eram um tormento para Paulo - e tan- 
to que, certo dia, ao ir busca-las, entrou na Igreja.. . 

Talvez, como sugere Cassiano Ricardo, o "Corpus Juris" des- 
pertou nele, força do subconciente, a lembrança do "Refugium 
Pecatorum ". . . Nos milagres da lembrança, ei-10 em Tatuí, na 
Igreja, diante do altar-mor. Ergue os olhos para a Virgem. "L6 
em cima, no seu nicho, sorria Nossa Senhora, linda, linda, com 
o Menino nos braços, um resplendor cintilando-lhe à cabeça, o 
manto azul celeste borrifado de estrelas de prata. E eu lhe disse: 
;Minha Nossa Senhora, ajudai-me! Fazei que eu encontre a "Mo- 
rena" e a "Manteiga" sem custo. Que elas não se escondam no 
mato. Concedei-me o que vos peço, minha Nossa Senhora, que eu, 
aqui diante do vosso altar, vos faço esta promessa: eu, quando 
ficar grande, serei padre". 
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Ai não póde continuar. Fechou o livro de Direito Romano, 
passou a tarde inteira "com aquela idéia". "A noite, no meu quar- 
to, a sós comigo, a mesma enrodilhante obsessão". No outro dia, 
logo cedo, tinha no coração, "assente com firmeza", a resolução. 
Saiu, foi ao Ginásio, falou ccm o diretor. Era o Irmão Exüp:- 
ráncio, "ficou bastante surpreendido", mas "encantou-se logo". 
Rumaram para o Seminário, na avenida Tiradentes, para uma en- 
trevista com o reitor. "Não posso dizer que o Padre Maxlmiano 
tivesse sido frio conosco, mas, tambem, verdade se diga, não mos- 
trou ele maiores entusiasmos". A tarde, foram ao Palacio Arquie- 
piscopal. Dom Duatre Leopoldo conhecia-o, conhecia-lhe a fami- 
lia. Acolheu-o, ouviu-o, mostrou-se muito jubiloso com a decisão. 
"Facilitou tudo. Aconselhou-me. Abençoou-me". "Sai do Paláci~ 
emocionadíssimo. Tornei ao Seminano". . . "Em casa, contei 6 
imensa noticia. Foi então que estourou a bomba. Que estouro! 
Minha mãe, é verdade, exultou de alegria!" Mas os companheiros, 
os amigos, puseram-se todos a chasquear. . . "Padre? Você está 
louco?" "Largue mão de bobagem!" "Trate de ser advogado", ca- 
sar-se, ser homem, "dar gente na vida". 

Dias depois, quando, no Seminário, se fez a chhnada dos no- 
vos seminaristas, "o número 18 não respondeu". . . Estava muito 
longe, debruçado sobre livros de Direito.. . 

* * *  

Passou nos exames, pôde matricular-se no segundo ano de Di- 
reito. Conseguiu um lugar de professor no Ginásio Arquidiocesa- 
no, depois também na Escola de Comércio do Braz. Dava aulas 
pela manhã e à noite, não lhe faltava mais dinheiro. Faltava-lhe, 
entretanto, realizar um sonho - e era o de ser jornalista. Mas, 
não travara ainda amizades nas redações, muito menos amizade 
com diretores de jornal. 

"Surgira, não ha muito, em meio à afogueada batalha presi- 
dencial Hermes-Rui, um vespertino atrevido, "A Tarde", cuja ati- 
tude desabusada fizera época". Pois la se foi, subiu as escadas, 
apresentou-se ao diretor. Disse-lhe que era estudante, precisava 
trabalhar, buscava trabalho na redação de um jornal. "Podia 
ser critico literário". . . O diretor olhou-a de alto a baixo, tambo- 
rilou os dedos na mesa. Afinal: "Na redação não ha vaga. Mas 
ontem apareceu aqui um dos meus revisores. Eu tenho dois revi- 
sores lá embaixo. E avisou-me que ia deixar o lugar. O senhor 
quer ser reivsor?" 

Aceitou. Assim, como ele próprio o disse, passou, "com a 
maior sem-cerimonia, de crítico literário a revisor". Depressa 
achou deprimente - "ali, no porão do jornal, com originais de 
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"oferece-se" e "procura-se" na mão", enquanto o companheiro "lá 
ia, com pachorra, lendo em voz alta e corrigindo as provas". "Ca- 
recia revelar ao diretor quem eu era. Carecia que o diretor tives- 
se debaixo dos olhos, bem evidente, a prova real da minha per- 
sonalidade". 

Escolheu três poesias, copiou-as "com a letra mais capricha- 
da" - e lá se foi ao "gabinete do grande homem". Apresentou-lhe 
as tiras, pediu-lhe que dissesse "alguma coisa sobre aquelas poe- 
siazinhas". . . Mandou o diretor que deixasse "a versalhada". . . 
Passou-se uma semana - e "nem uma palavra". Assentou de dei- 
xar o jornal ao fim da outra semana - e ao fim da outra sema- 
na, "porque ia dar-se um acontecimento sério: o jornal festejava 
seu primeiro aniversário", preparava-se "uma edição de arromba 
para comemora-lo". 

Quando chegaram as primeiras provas dessa edição, o com- 
panheiro de mesa, ao reparar nelas, ergueu "uns olhos transbor- 
dantes de surpreza": "Como é que você se chama"? "Ora essa! 
Você diz o meu nome a toda hora". "Paulo Setubal?" "Natural- 
mente". "Mas você é Paulo Setubal mesmo"? "Em duas colunas 
abertas, vistosgmente enfeitadas de vinhetas, grande titulo enci- 
mando-as, lá se estadeava uma das minhas poesia". O rapaz en- 
carou-o - "tão respeitoso e tão deslumbrado"1 Ali, no porão, sa- 
boreou "o primeiro triunfo literário", "triunfo gostoso, inesqueci- 
vei". Subiu, depois, ao gabinete do diretor - para agradecer-lhe. 
Pois mal o avistou, foi este logo exclamando: "Fez muito bem em 
aparecer. Ia mandar chama-lo". "De agora em diante, passa a 
tiabahar na redação". 

a 1 * 

Achou que devia comemorar. Lá se foi com alguns amigos, 
ao "Progredior" - a confeitaria da moda na Paulicéia daqueles 
ontens. "Aí nos botamos, boêmios e ruidosos, a discutir brava- 
mente e mais bravamente ainda a esvasiar rodadas sobre roda- 
das de chopes". No dia seguinte, não pôde levantar-se. "Dor de 
cabeça, endolorimento, mal-estar. Tinha febre". Veio o médico, 
examinou-o, auscultou-lhe demoradamente o pulmão. Cuidou de 
tranauiiiza-10. No momento. tratava-se de "uma oeouena eri- 
pe". r .  Mas demorou na sala de jantar, a conversar cem a &e. 
Quando ela voltou ao quarto, "trazia os olhos vermelhos". A 
insistência por uma expiicaçáo, falou-lhe que estava "apenas um 
pouco fraco do pulmão". 

O médico recomendara seis meses fora, no campo. Nada de 
iemédio, só repouso, ar livre, comer bem, higiene. "Daqui a seis 
meses, voltará curado". Ei-10 de novo, por isso, em Tatuí, junto 
com a mãe. 
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Ninguem queria acreditar, pois, naqueles idos, ninguem es- 
capava a moléstia. O fato, porem, é que Paulo se recuperou, a 
saude refloriu-lhe. Assegurou-lhe o médico que estava clinica- 
mente curado - mas seria bom que passasse mais uns meses em 
clima de altitude. . . 

Campos do Jordão foi indicada - e "minha mãe não vacilou". 
Mas, como? O dinheiro se esgotara, a vida em Campos do Jordão 
era carissima. Ir como? Ela sabia como. Abriu a gaveta da velha 
romoda, vasculhou os guardados, encontrou a caixinha de velu- 
do azul; na pequenina caixa, "um anel com bonita pedra". Fora 
presente "com que meu pai a mimoseara" - e até então ela o 
guardara "com ciume e enamoradamente". "Era a última lem- 
brança" - mas "a viuva era intimorata, saiu e vendeu o anel" 
Com o dinheiro, tomou ele os rumos de Campos do Jordão. 

Por essa, por tantas outras, Paulo dela se lembrou, no dia 
de sua posse na Academia Brasileira de Letras. "Mas deixai tam- 
bem, meus senhores, nesta linda hora risonha, em que as emo- 
ções mais íntimas se atropelam dentro de mim, deixai que, mal 
acabe de vos agradecer, eu me ausente precipitado destas galas. 
Sim, deixai que o meu coração voe para longe daqui, fuja para 
a minha estremecida cidade de São Paulo, e lá, comovido e res- 
peitoso, penetre por um momento, muito manso, numa casa mo- 
desta de bairro sem luxo" - "entre no quarto do oratório, ajoz- 
lhe-me diante da velha branquinha, beije-lhe as mãos, e, na bri- 
lhante noite engalanada deste triunfo, diga-lhe por entre lágri- 
mas: Minha mãe, Deus lhe pague!" 

* * *  

Tinha 22 anos, era um jovem bacharel mal-saido da Facul- 
dade, quando se viu nomeado interinamente promotor público da 
Capital. Finda essa interinidade, foi nomeado para uma segunda, 
ainda para uma terceira. "Os meus conhecimentos de direito eram 
escassos, como facilmente se compreende em bacharelzinho que 
saia da Faculdade, mas a minha ousadia era imensa. Com um 
tostão de ciência jurídica, eu gastava como um Rotschild". Foi 
tão bem sucedido que a cadeira de promotor lhe foi oferecida - 
a i  efetivamente. Pois ele a recusou. "Queria soltar as velas do 
meu barco ao vento largo. Ser advogado de nome, raspar um sul- 
co largo no mundo forensr, bater-me nos grandes prelios judiciá- 
rios, ganhar dinheiro a larga". Abriu escritório. "Sucesso pleno. 
E, com o sucesso, dinheiro em abundancia, socio dos clubes mais 
elegantes, e, poeta, com as portas de todos os salões", os melhores' 
salões, escancaradas. 

Sobreveio, no entanto, a gripe espanhola. Foi dos primeiros 
atingidos - e "pela mais terrivel das formas: gripe pneumonica". 
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Chegou seu estado a ser francamente desesperador. Conse- 
guiu, não obstante, vencer o mal. O médico, entretanto, não con- 
sentiu que permanecesse em São Paulo, determinou clima melhor. 
"Parti, então, para a cidade de Lajes, no Estado de Santa Cata- 
rina, onde, por essa epoca, morava um dos meus irmãos, o mais 
velho, que se casara por 1ái com filha de estancieiro". 

Lajes foi-lhe uma surpresa. A gripe havia andado por lá, 
morrera muita gente. "Mal me instalei, fiquei sendo o único ad- 
vogado formado da terra. Fui, sem delongas, procurado para tra- 
tar de alguns inventários. Entrei com o pé direito". "A minha 
estrela, não ha negar, era realmente propícia. Em São Paulo, 
ou em Lajes, ela sempre luzia". 

t a *  

De novo em São Paulo, as circunstancias o levaram a traba- 
lhar num escritório com "serviço a mais não poder". "Vi então e 
hoje vejo mais do que nunca, que não ha profissão mais perigosa 
para uma alma, do que a profissão de advogado. Esses ho- 
mens que lidam com o direito, ao verem, todos os dias, o 
quanto é famo e irrealizavel e burlavel o "dar a cada um 
o que é seu", vão se tornando, com o correr dos anos, de tal ma- 
neira descrentes da justiça, que defendem com a maior sem- 
-cerimonia os que n50 ttêm inocencia, e, calejados, sem mais peso 
de consciência, encontram sempre um direito vago para proteger 
o? que não têm direito". "Um moço que tem esse meio debaixo dos 
olhos, mesmo que providencialmente não lhe suceda a desgraça 
de chafurdar nele, é um moço que renteia o abismo". 

Aconteceu que "Deus escutou a minha mãe". "Pois foi Ele 
que, na sua complacencia, mandou um anjo do céu, fino e doce, 
a salvar com a sua pureza o filho da pobre velha humilde. Esse 
anjo foi minha noiva". 

* * *  

Casaram-se em 22 - e, com efeito, d. Francisca de Souza 
Aranha Setubal foi para Paulo uma companheira desvelada. 

Deu-se, em 1924, sua eleição para a Academia Brasileira de 
Letras - e aí o recebeu Alcantara Machado. 

Ocorreu a experiência política de 28, com a eleição para de- 
putado estadual. A política, no entanto, não correspondia As suas 
vocações - e Paulo deixou-a, algum tempo após, mesmo reeleito 

&ara outra legislatura. 
* * * 

Pessoalmente eu o conheci naqueles começos da dkcada dos 
30 - quando iniciava meus passos no jornal. Apareceu-nos, um 
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dia, na redação da "A Razão" - que o cunhado, Alfredo Egídio de 
Souza Aranha, acabava de fundar. Pontificavam ali alguns dos 
maiores de nossa imprensa, de nossas letras - e, entre eles, São 
Tiago Dantas, Plínio Salgado, Nuto Sant'Ana, Mario Graciotti. 

Paulo seguiu os seus caminhos, na moléstia que o minava e 
ia leva-lo. Vivia mais em São José dos Campos - e aparecia-nos 
de quando em vez, para trazer-nos um daqueles artigos maravi- 
lhosos, para cuidar das edições de seus livros. Eram dias de festa 
- porque, tudo não obstante, apesar da doença e porque sabia 
vence-la, sua presença, só por si, era uma festa. Falava com 
todos, extrovertidamente, amavelmente. Sorria sempre, estava 
sempre num entusiasmo. Era um raio esfusiante de sol, o sol d:, 
sua alegria e do alourado de seus cabelos - e era, ao mesmo 
tempo, uma rbstea doce de luar, o luar da sua muita poesia. 

Ocorreu no 37, em maio, de 3 para 4. Não era mais noite e 
ainda não era dia - quando, nas brumas do lusco-fusco, o sa- 
cerdote lhe deu a Última comunhão. Um pouco mais e ele se foi, 
riuma réstea de luar, num raio de sol. Fechou os olhos para ver 
melhor - a luz que não se apaga. Estará num recanto da Mo- 
rada do Pai - quem sabe junto de seo Chico ~erefra,  creio que 
escrevendo, porque ceu de escritor precisa ter um lugar para es- 
crever. 

Foi-se? Não estará aqui? Não está aqui, neste instante, em 
nossas saudades? Morre quem se mostra assim bem vivo nas nos- 
sas lembranças - nessas lembranças? 





RUBIAO JUNIOR 

José Rubiáo 

RUBIAO JUNIOR nasceu na cidade de Mangaratiba, aos 14 de 
junho de 1851 e faleceu em São Paulo, aos 18 de outubro de 1915. 
Bacharelou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1872, 
e foi nomeado promotor público da comarca de Piraí e removido 
para a de Barra Mansa, onde exerceu esse cargo até 1878. Casan- 
do-se com dona Guilhermina de Almeida Vallim, passou a residir 
na cidade de Bananal, onde abriu escritório de advocacia ao mes- 
mo tempo em que se tornava lavrador. Consagrou-se ao serviço 
dessa comarca, angariando a confiança de seus habitantes e for- 
mando por essa ocasião uma companhia que realizbu a constm- 
ção da estrada de Ferro Bananalense, notável melhoramento que 
ligou essa cidade, por intermédio da Estrada de Ferro Central do 
Brasil a Capital Federal e à Capital do Estado de Sã0 Paulo. 

Filiado ao Partido Conservador, foi eleito deputado provincial 
por São Paulo em 1878, já o havendo sido pela antiga província do 
Rio de Janeiro no biénio de 1874 a 75. Foi também, ao passar a re- 
sidir em São Paulo, escolhido para secretário da União Conser- 
vadora e redigiu o "Correio Paulistano" órgão do Partido, lugar es- 
se que ocupou até 15 de novembro de 1889. 

Aderindo à nova forma de govêrno, foi escolhido pelo Presi- 
dente Dr. Prudente de Morais para fazer parte da 1." Intendência 
Municipal da Capital. Eleito deputado a Primeira Constituinte da 
República, representou o Estado de São Paulo. Fez parte pusterior- 
mente, do governo estaduai na administração de Bemardino de 
Campos, no cargo de secretário dos Negócios da Fazenda. 

Foi deputado por muitos anos e líder na Câmara Estadual, 
exercendo também sua Presidência em várias legislaturas. Eleito 
Senador, exerceu a Presidência em substituição ao Conselheiro 
DUARTE DE AZEVEDO, cargo esse ocupado até sua morte, quan- 
do seu nome ia ser lançado pelo partido Republicano Paulista para 
sucessor do DR. RODRIGUES ALVES no Governo do Estado. 

Foi também Diretor do Banco do Comércio e Indústria de 
São Paulo e da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. 
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Foi sempre um apaixonado dos estudos de Economia Política, 
conseguindo bases sólidas que muito o ajudaram na solução dos 
problemas brasileiros. Viveu na época em que predominava o libe- 
ralismo econômico. Não obstante, foi eclético, retirando de 
cada escola o que lhe aproveitasse no momento, pois, conside- 
rava residir nessas escolas princípios aproveitáveis e ser a eco- 
nomia pura muito diversa da economia aplicada. O que mais ca- 
racterizou sua individualiãade de economista foi o poder intui- 
tivo de prever as crises e abrandá-las com soluções adequadas. 
Quando ainda não se discutia no Brasil a necessidade da elasti- 
cidade do meio circulante tendo em vista a produção e o giro nor- 
mal do comércio, ele, antecipando outros economistas coloca- 
dos em situação diversa de meio, pedia para São Paulo e apresen- 
tava argumentos ponderáveis para atender à produção cafeeira, 
seu comércio e sobretudo a situação cambial do Brasil. Assim é 
que, em 1905, diante da superprodução de café que ameaçava a 
economia e as finanças brasileiras, mostrava ao Govêrno da União 
a necessidade de não operar uma deflação em São Paulo, pelo en- 
vio dos i m m s  arrecadados. 

Nessa época, toda a economia paulista era financiada pelos 
Bancos locais e esses eram afetados pelas remessas de numerários 
para a Capital do País. 

Nase sentido, e zeloso também pela situação cambial, recebeu 
do Presidente do então Banco da República do Brasil, Dr. Custódio 
José Coelho de Almeida a seguinte carta: 

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1905 
Amigo Dr. Rubiáo Junior 

Recebi as suas estimadas cartas de 2 e 6 do corrente e peço-lhe 
mil desculpas pela demora na resposta. 

Ninguém prestou atenção aos boatos levantados contra o cré- 
dito de vosso Banco, que há de esmagar os caluniadores. 

Tive imperiosa necessidade de recuar as taxas de câmbio por 
causa das enormes liquidações dos meses de outubro e novembro, 
que vão coincidir com as grandes somas de papél moeda a distri- 
buir-se nesse mercado ate dezembro próximo; e provenientes dos 
pagamentos das inscrições, credores da E. F. Sorocabana, resgata 
de apólices de 6% de 1897 e juros de apólices em Janeiro. Pude 

,resistir na taxa de 16, que considero conquistada e vejo a posição 
melhor apesar de que as liquidações não estão todas feitas. 

Remetí três mil contos para Santos e o Sr. Ministro da Fazen- 
da mandou ordem ao inspetor da Alfândega para não dar publi- 
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cidade; tanto mais que se trata de negócio do Banco da Repúblic~. 
com o vosso Banco. 

Tudo que fôr necessário para impedir qualquer contrariedade 
do Banco do Comércio e Indiistria, será imediatamente por mim 
cumprido. 

Pode, pois, contar com o meu fraco apoio no sentido de obstar 
que o vosso Banco sofra a mais leve dificuldade. 

E aqui fica o amigo 
aff.oso e col1.a 0b.o 

(a) CUSTODIO COELHO 

P.S. Escrevo-lhe às pressas e debaixo de enormes ofertas de letras 
prontas a 16 11/8 e 16 5/32. Cambio Firme". 

Em 1905 a situação do café agravara-se e as necessidades do 
meio circulante paulista se tornavam ainda mais prementes. O 
Convênio de Taubaté, aprovado em Agosto e só mais tarde posto 
em execução, mostra a gravidade do momento. 

Dirigiu-se ainda aos poderes superiores da República tendo 
boa acolhida os argumentos apresentados, como se vê na seguinte 
carta 

"Capital Federal, 30 de maio de 1906" 
Amigo Dr. Rubião Junior 

Peço-lhe desculpas pela falta em responder a sua carta e3- 
crita antes de sua partida para Poços de Caldas. 

Nada consegui aqui por estar muito apertado o mercado mo- 
netário, embora se tratasse de títulos de renda de primeira ordem, 
como são as apólices do Estado de São Paulo. 

Logo que recebi a sua carta de 29, mandei entregar os . . . . 
300:000$000 aos Srs. Souza Filho. 

Apesar da situação difícil da praça do Rio, estou esforçando- 
-me no sentido de não retirar dai os saldos que possuimos. 

Tenho antecipado um pouco a safra de café e ainda assim 
receio n h  poder dominar o câmbio nessa época, por isso que o 
mercado do Rio e os de São Paulo e Santos estão muito compra- 
dos. 

Só o nosso Banco tem vendido a entregar junho e julho soma 
superior a E 1.800.000. 

Espero com o produto dêsses saques moderar as ofertas de 
letras de café na força da safra. 

E quantas injustiças formuladas contra mim e o nosso bom 
amigo Presidente? O - 

Disponha do amigo 
aff .oso. 

(a) CUSTODIO COELHO" 
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O C A F *  

Para Rubião Junior o café representava o equilíbrio do Bra- 
sil. País novo e no qual não existia ainda economias acumuladas. 
Não poderia sobreviver, isto é, progredir, se não tivesse todos CJS 
anos saldos no balanço de comércio, isto é, exportação e importa- 
ção. Saldo êsse que representava condição indispensável, para fa- 
zer face ao serviço regular dos pagamentos no estrangeiro. Para 
êle, do saldo da exportação sôbre a importação, no qual o café 
representava 75%. era a mola mestra, a garantia da moeda, a mas- 
sa de manobra da taxa cambial. O câmbio do Brasil era o café. 
Era ele que permitia pagar ao estrangeiro tudo o que a indús- 
tria nacional não produzisse e fazer face ao serviço da dívida ex- 
terna e a importação necessária ao progresso do país. Afetar 3 
exportação do café e seu valor, afetado estava o Brasil, pro- 
fundamente atingido. Para ele a crise do café não era questão 
particular das Estados cafeeiros; interessava o futuro da União, 
isto é, de todo o Brasil. 

O BANQUEIRO 

Ser banqlieiro foi sua paixão e ter concorrido para a organi- 
zação e o desenvolvimento do Banco do Comércio e Indústria de 
São Paulo, a sua gloria. Orgulhava-se de pertencer a equipe qur 
dotou nosso Estado de um grande Instituto de crédito, o qual 
exz?ceu ate sua morte a funcáo catroladora da econome'a%íÜE- . - . +- ta e o depositário e aplicado? das disponibilidades da Unzao no 
Estaüo de Sãs Paulo. 

Foi um banqueiro na expressão da palavra. Sabia prever as 
situaçóes e tomar as medidas adequadas, medidas essas, sempre 
aceitas e postas imediatamente em execução pelos govêrnos dd 
República, que depositavam nêle grande confiança. 

Como banquseiro sabia receber a clientela, prestar atenção ao 
que solicitavam, aconselhando soluções muitas vezes diversas e 
realizando neeócios com as devidas cautelas e garantias. e. mes- 
mo negando. Conquistar um propa&ndista. ~ra-respeitad"'e 
rido pelos funcionários e colaboradores. pois, para todos tinhd 
sempre um sorriso e uma boa palavra. Esmerava-se em advinhar 
as necessidades e solucionar os casos dos que com êle trabalha- 
vam. Conhecia o movimento de tôdas as carteiras às quais visi- 
tava todos os dias, trocando idéias com os respectivos chefes. 

b 
O ESTADISTA 

Homem de Estado, punha a soluçáo dos problemas sempre 
no terreno da Justiça e do interêsse da coletividade. As medidas 
sugeridas nunca tinham em vista beneficiar alguns, mas, sim, o 
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progresso e o engrandecimento de sua Pátria. Foi um paulista 
na defesa do Estado, mas sempre ligando o que resolvia com a 
harmonia econômica ou política do Brasil. Sua grande força re- 
pousava no seu espírito de Justiça. A qualidade mais importantt 
para um homem que ocupa alta posição na administraçáo do Es- 
tado, ensina Taylor, "é saber servir-se dbs outros, pois O que ele 
faz, i n t e r u q h  alheia, deve sempre exceder grandemente ao 
que a ativiWe direta e individual de uma só pessoa pode conse- 
guir por si mesma". 

Rubião Junior raramente ou quasi nunca aparecia, e, pode di- 
zer-se com segurança que, no cenário político do Brasil, atuou en- 
caminhando e dirigindo os passos daqueles que governaram. Foi 
o ponto do cenário brasileiro. Daí a dificuldade em encontrar os 
traços marcantes de sua passagem. Sempre colocou outros nos lu- 
gares d destaque e se conservou na penumbra, para melhor agir. 
Em Sáo Paulo e na  Capital, durante o período de sua atuaçáo 
todos os atos e leis principais receberam sua colaboração. Atuou 
nas reformas de instmção pública, à qual ligava importância pri- 
mordial para o futuro de nossa terra, nas organizações da Justi- 
ça e na organização econômico-financeira, que foi s t a  predileçáo. 

Ao deflagar a guerra de 1.914, o pânico e a confusão estabe- 
leceram-se. 

Em sua residência, a rua Conselheiro Nbbias, afluiram os Di. 
retores dos Bancos de São Paulo, pedindo que interviesse junto 
aos poderes competentes, pedindo amparo ao desmoronamento 
iminente. 

Rubião Junior recebeu-os e, acalmando-os, mostrou as provi- 
dências que solicitara: Feriado excepcional - que mereceu o de- 
creto 11.036, de 3 de agôsto de 1914. Apresentando ainda a con- 
sideração dos visitantes as seguintes medidas que iria pessoalmen- 
te pleitear no Rio de Janeiro; - Mwatón'a Geral - decretada em 
15 de agôsto de 1.914 e Emissáo de Papel Moedg - (Dec. n." 2863 
24 de agôsto de 1.914). 

A dificuldade encontrada na Capital da República pelos ele- 
mentos contrários a emissão foi dura, pois a corrente anti-emis- 
sionista era pondmável. Os argumentos, porBm, apresentados fo- 
ra de tal órdem e a colaboração e o prestígio de Pinheiro Macha- 
do concorreram para a adoção dessa medida salvadora. 

O argumento que impressionava era o da afetação da taxa 
cambial pela emissão de papel moeda. Nessa Bpoca, vivendo o 
mundo uma situação de equilíbrio econômico baseado na Librs 
(moeda internacional), em Londres centro cambiário do m u n d ~ r  
e praça das arbitragens e dos "clearings", o valor das moedas 
era aferido pela cotação que lhes ditava essa praça. Não com- 
preendiam os economistas que se opunham à emissão a mudan- 
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ça profunda que a guerra acarretaria. Rubiáo Junior, que era 
dotado de uma faculdade excepcional de enxergar os fatos antes, 
as vezes de se apresentarem, compreendeu o que acontecera, e 
apresentou para o Brasil uma solução adequada. 

Seus argumentos venceram. Sustentou os seguintes pontos: 
1.) - A circulação monetária do Brasil fôra afetada com a re- 
tirada do meio circulante das notas da Caixa de Conversão, na 
importância de 176.000:000$000; 2.") - que a taxa cambial do 
Brasil só podia depender de duas coisas - da produção exportá- 
vel e da situação das finanças -, isto é, dos orçamentos; 3.") - 
que, dada a situação, o Tesouro Nacional não podia suspender seus 
pagamentos; 4.") - que os Bancos não poderiam ir à falência 
c 5.") - que, havendo sido retirada aquela importância a que re- 
auziu o meio circulante a 600.000:000$000 e sendo autorizada d 

emissão de 250.000.000$000 o meio circulante brasileiro (dada a si- 
tuação de anormalidade) achava-se ainda insuficiente e ná0 era 
possível um navio navegar sem água. 

Disse mais que todos os países teriam de emitir e que o Bra- 
sil deveria tomar suas providências a fim de evitar um cataclismo. 

A emissãb foi feita, empregando-se 150.000:000$000 para ocor- 
rer a solução de compromisso do Tesouro por despesas legalmen- 
te autorizadas e registradas e até 100.000:000$000 para emprésti- 
mos a Bancos sob garantias especificadas. 

Inaugurou Rubião Junior a mobilizaçáo do ativo bancário 
por meio de uma operação de empréstimos, o que hoje se faz pelo 
redesconto. 

Comentando êsse fato, Affonso Bandeira de Mel10 ao traçar 
o perfil dêsse homem público, assim se exprime: 

"Os banqueiros extrangeiros de São Paulo, louvando as sábias 
e prudentes medidas financeiras que Rubião Junior sugerira logo 
após ao pânico trazido ao mercado paulista pela conflagração eu- 
ropéia, afirmaram que tão extraordinária mentalidade política 
mereceria em vida um monumento como testemunho de reconhe- 
cimento pelos serviços inestimáveis que sua velha experiência de 
financeiro e sua segura capacidade de financista haviam pres- 
tado aos supremos interêsses da praça, naquelas difíceis conjun- 
turas". 

O FINANCISTA 

Rubião Junior consagrou-sc financista no Govêrno do precla- 
rro Reoublicano Dr. Bcnnardino de Camoos - Dewurado a 1.e Cons- 

tituinte da República foi escolhido peloseu partiio para fazer par- 
te do Govêrno no cargo de Secretário dos Negócios da Fazenda, 
Govêrno êsse considerado padrão, isto porque, assentando as ba- 
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ses da instrução pública (Reforma Cesário Mota), da Saúde PÚ- 
hlica, água e esgoto da Capital, saneamento de Santos, Campinas 
e outros lugares, hospital de isolamento e desinfectório e outras 
organizações e da Viação, deixou ainda saldo urçamentário a v e -  
ciável, 

13 interessante seu relatório de 2 de abril de 1895, apresen- 
tado a~ Dr. Bernardino de Campos, Presidente do Estado. 

"Não obstante as apreensões causadas pela escassês da renda 
cio 1." semestre do ano de 1.894, pelo saldo quasi nulo da safra 
de café do ano anterior a exportar naquele período a despeito do 
ietraimento que ao movimento comercial trouxe a lamentável 
agitação política. doloroso fruto da revolta armada que ainda per- 
durou por largos meses, ainda assim a vitalidade econômica do Es- 
tado permitiu que o exercício fianeciro se liquidasse satisfazen- 
do wntualmente todos os compromissos das despesas sem mavar 
de iorma alguma o crbdito público, legando plÔ contrário~selão 
disponivel ao exercício corrente. 

Para êsse resultado, cumpre com desvanecimento notar, con- 
correu única e exclusivamente o considerável aumento da renda 
pública no 2." semestre do exercício, sem o auxilio da menos pou- 
sada econômica ou qualquer redução nos diferentesyamos do ser- 
viço público que continuaram com a maior regularidade e sem a 
mínima interrupção, de acordo com as necessidades reconhecidas, 
agravadas, embora, as despesas de caráter extraordinário, com os 
auxílios que ainda se tornaram necessários ao govêmo federal, em 
fiel observância da lei n." 120 de 1." de março de 1.893". 

Na Câmara Estadual fêz parte da comissão de Finanças e foi 
assessor do Govêmo Paulista. 

O POLfTICO 

Educou-se na Escola do Partido Conservador, do qual fazil 
parte seu pai o Comendador João Alvares Rubião, chefe político 
ae Mangaratiba. Conservador, foi na Monarquia e na &pública, 
pois mostrava sempre por atos que o verdadeiro conservador é 
aquele que evolue e resolve os problemas que se apresentam e não 
os aferrados ao sebastianismo. Aprendeu também a coerência po- 
litica e o valor de suas promessas. Compreenda que a força do 
polttico reside na Justiça e no senrir aos outros. Nêsse setor, po- 
de-se afirmar que toda sua vida foi consagrada a empreendimen- 
tos norteados pelo ideal de servir. 

Rubiáo Junior (escreve Bandeira de Mello) jamais seznser -  
vou surdo ao apêlo daqueles que solicitavam sua proteção poli-@ 
tica. Sempre solícito em servir, sempre pressuroso em ser útil, ia- 
zia diàriamente a felicidade de dezenas de pessoas na satisfação 
de suas legítimas pretensões. Jamais patrocinara preferências iní- 



quas e atentatórias de direitos de terceiros. Sempre que se depa- 
raram com pessoas honestas e com aptidões pouco vulgares 
Rubiáo Junior tomava-as expontâneamente sob sua proteção. 

?2 nessa inexaurível prestimosidade que residia exatamente to- 
do o segredo de seu imenso prestígio eleitoral. 

No auge do poder, nunca se deixou desvairar pelo delirio de 
grandeza". 

Era tão modesto e simples que náo percebia siquer seu raro 
valor, e jamais teve a ridícula fatuidade de se considerar superior 
aos demais. 

Rubião era incapaz de abandonar um correligionário na ad- 
versidade política. - 

Ele pertencia ao numero daqueles velhos amigos, de que nos 
falava MacauEay: que "nunca se apresentam com caras novas e 
que são sempre os mesmas, na riqueza como na pobreza, na  glo- 
nia como na obscuridaúe". 

Na política sempre procurava dar a seus companheiros lu- 
gares de destaque. Mostra ainda, Bandeira de Mello, esta facetit 
de seu perfil:. 

"Apesar de sua grande notoriedade de político e de sua brilhan- 
te reputação de financeiro, Rubião Junior vivera e morrera inteira- 
mente desconhecido do grande público e talvez mesmo de muitos 
de seus caros amigos. Mesmo após a sua morte que dera lugar aos 
mais tocantes panegiricos, o povo continuou a ignorar os grandes 
traços da viril e enérgica personalidade do ilustre extinto, cuja 
imensa perda poder-se-ia quase comparar a uma verdadeira ca- 
lamidade nacional, por isso que Rubiáo Junior desaparecera jus- 
tamente quando o País mais necessitava de sua grande sabedoria 
de estadista e do seu vivo sentimento de patrióta." 

Como estamos lembrados, agitava-se então a melindrosa 
questão da sucessão do Conselho Rodrigues Alves a Presidência 
de São Paulo. 

A solução desse grande problema se apresentava cheia de di- 
ficuldades, não só quanto às precárias condiçóes financeiras do 
Estado, em conseqüência da tremenda crise por que atravessava 
o País, mas ainda devido as sombrias perspectivas que entrevia- 
mos na conflagração da Europa, de onde se esperava exatamen- 
te remédio para os males nacionais. Pensavam com razão os 
"leaders" da política paulista que, em tão difíceis condições, seria 
necessário que a escolha do novo Presidente recaísse precisamente 
em um nome que, reunindo as virtudes de verdadeiro estadista, 

cIosse por isso mesmo capaz de conseguir : conciliação de todos os 
agrupamentos políticos. Ora, além de ser um nome por todos os 
títulos recomendável e perfeitamente a altura da situação, possuía 
Rubião Junior as simpatias de todas as facções partidárias do Es- 
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tado, as quais constituiam, por seus representantes no seio da Co- 
missão Central, a poderosa corporação denominada "Partido Re- 
publicano Paulista". 

esse prestígio pessoal de Rubiáo Junior junto a todos os par- 
tidos era sobretudo devido a perfeita correção partidária, que em- 
prestava a suas atitudes uma só interpretação, de maneira que 
todos sabiam até onde podiam contar com sua solidariedade. 

Seu nome constituía triunfo para todos os partidos e seu 
prestígio se mantinha em todos os govêrnos. 

Seu prestígio dentro do Partido Republicano Paulista e na  
política Federal foi incontrastável, como demonstra Dunshes de 
Abranches. 

"Não contava a Com'ssão Diretora do Partido Republicano 
Paulista com membro mais influente nem mais remitado. Sua -- - . - . -. -. - - . - . . -. . - - - - . -. . . - . 
palavra tinha, por assim dizer, f0rça terminatiua. Nenhum poli- -- 
tico waulista enfelxou. ate hoie. nas máos. tanto urestiuio e auto- ~... . ~,. ~~ ~,~~~ ~ , , ~  " 
ridade pessoal. Essa autoridade repercutia na polética federal do 
Pais, cujos diretores não prescindiam nunca dos conselhos avisa- 
dos e prudentes do Rubiáo. 

C 
Esse prestígio náo era fruto de circumtâncias rmpraristas ou 

artificiais. Vinha argamassado, sòlidamente, pelo tempo e por 
uma ação pessoal brilhante, eficáz e contínua." 

O CHEFE DE FAMÍLIA 

Para êle, o lar e a família eram a pedra angular da socieda- 
de. Da sua sadia constituição dependia o futuro da pátria. 

Chefe de família sabia manter o respeito ao lado da afabili- 
dade e do carinho. Tratava seus filhos como seus amigos. Sua 
esposa foi grande elemento no sucesso de sua vida. Modesta, in- 
teligente e dotada de um poder de atração respeitosa, sabia colo- 
car-se e nunca perturbava a ação política e social de seu esmo. 
Foi uma grande diplomata e uma grande colaboradora. 

Contraiu matrimônio na cidade de Bananal, e eis as cartas 
na qual pediu em casamento a D.* Guilhermina de Almeida Val- 
lim, e a resposta: 

"Ilma. Exma. Sra. dona Domiciana Maria de Ameida Vallim. 
Cumprimentando a V. Ex. e à sua Exma. Família, tenho a 

honra de apresentar-lhes os meus sinceros protestos de respeito e 
subida consideração. 

Certo da benevolência de V. Ex. vou com franqueza expôr-lhe 
o motivo que me leva a dirigir-lhe estas linhas. O 

Aspiro a mão de sua filha, a Exma. Sra. dona Guilhennina, 
e acreditando ser correspondido na afeição que lhe voto, animo- 
-me a solicitar o consentimento de V. Ex. para o navio enlace. 
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Conheço perfeitamente que poucos ou nenhuns títulos tenho 
que me habilitam a essa pretensão; em todo o caso, dando &te 
passo, obedeço à uma exigência do meu coração, e tenho fé em 
Deus, de que saberei corresponder a confiança de V. Ex. e a de 
sua Família, se por ventura, d'ella me julgarem cligno. 

Da bondade de V. Ex. conto, que me serão dispensadas todas 
as desculpas por qualquer falta, em que possa com esta ter incor- 
rido, e respeitosamente espero, que V. Ex. dignar-se-ha honrar-me 
com a sua resposta. 

De V. E;x. muito attento, venerador e criado obrigado. 

(a) João Alvares Rubião Junior 
Barra Mansa, 12 de junho de 1878 

"Fazenda do Resgate, 6 de julho de 1878. 
Ilmo. Sxw. Dr. João Alvares Rubiáo Junior. 
Respondo e peço perdão pela demora a sua prezada carta em 

que V. S. pede para sua esposa minha filha Guilhermina. 
Cabe-me simplesmente dizer-lhe que acolhemos com satisfa- 

ção o seu honroso pedido. Os desejos que V. S. manifestou são 
apreciados e correspondidos por minha filha, por mim e pelos 
meus. 

Deixa-me sem embargo ponderar-lhe que considero Guilher- 
mina um tanto creança, mas faço de V. S. juizo tão lisonjeiro, 
que espero saberá guial-a com acerto no difícil caminho da vida, 
que juntos querem trilhar. 

Quando quizer aparecer nesta sua casa dar-nos-ha muito pra- 
zer. 

De V. S. Mto. Att.ta sra. ob. da Domiciana D'Almeida Vallim" 

O CRENTE 

Era dotado Rubiáo Junior de sincero espírito religioso. 
Assíduo frequentador, desde estudante das missas de Domingo na 
Abadia de S. Bento; conservou êsse habito até o f i m  de sua vida 

Oe dizia sempre que, quando não assistia a missa, a semana não 
lhe corria bem. 

Era devoto de N. Senhora da Guia de Mangaratiba e de São 
Bento. 
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Por ocasião do seu falecimento essa comunidade prestou-lhe 
significativa homenagem, enviando a viúva a seguinte carta: 

"Exma. Senhora: 
No meu e em nome de toda a Comunidade de S. Bento en- 

vio a V. Ex. os nossos mais sentidos pesames. 
O finado era para nós um amigo sincero. Sentiremos imen- 

samente ver o lugar vazio que elle ocupava todos os domingos 
na nossa Igreja. REQUIESCAT IN PACEI 

Abade de São Bento". 
D. Miguel Kruse 

-0- 

RUBIAO JUNIOR E JULIO DE MESQUITA 

Julio de Mesquita e Rubião Junior, não obstante de tempera- 
mentos diversos, nunca na realidade deixaram de manter uma 
amizade e consideraçãc respeitosa um pelo outro. 

Disse Julio de Mesquita, no Senado Paulista, por ocasião do 
falecimento do seu presidente, que "de todos os meus amigos pes- 
soais era um dos mais queridos. Dos meus companheiros políti- 
cos um dos mais íntimos. Em política nunca nos separamos. 
Não estávamos separados nem mesmo quando a nossa separação 
parecia aos outros um fato evidente e incontestável. Podiamos 
ter, t i i amas ,  temperamentos divergentes, e nem sempre as mes- 
mas idéias eram iguais; mas uma secreta simpatia nos levava, 
irresistivelmente, um para o outro, e, embora militássemos eni 
campos opostos, nos momentos graves a nossa aproximação era 
fatal e o nosso acôrdo completo. ele me acompanhava com um 
carinhoso interesse quase paternal. Eu orgulhava-me como filho 
do êxito, do brilho sempre crescente da sua carreira!" 

E disse mais: ". . . era essencial, visceralrnente bom. Teve 
sob o govêrno de suas mãos, por diversas vezes, as molas mais po- 
derosas da máquina administrativa do Estado; serviçal, proteges 
inúmeros necessitados; nunca perseguiu ninguém, nunca ninguém 
se queixou da sua iniciativa, nem podia queixar-se, pois ele não 
promoveu jamais a mina ou a mais leve diminuição do bem-estar 
alheio!" 

RUBIAO JUNIOR E RODRIGUES ALVES 

Na questão financeira foi RODRIGUES ALVES defensor da 
politica valorizadora de nossa moeda e, nesse assunto, conseguiu 
reunir. dentre seus colaboradores, homens de grande inteligenciw 
e trato nesse dificil ramo da administração pública. Na Capital da 
República resolvia com o Mlnlstro BULHOES e CUST6DIO COE- 
LHO, ouvindo tambem, quando se tornava necessário, a opinião 
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sempre clara e acertada do homem de Estado e Banqueiro RU- 
BIAO JUNIOR. 

Na administração, Rodrigues Alves deixou traços inapagáveis 
de sua passagem e na política conseguiu ser eleito Presidente de 
Estado três vêzes, e duas Presidente da República. O sucesso da 
sua trajetória política repousou num principio simples e verda- 
deiro: soube fazer amigos e admiradores. E como o fez? Pela cor- 
reção de proceder, pela lealdade para com seus amigos e correli- 
gionários e pela franqueza com que dizia o que pretendia. 

Contava com seus amigos e êsses com êle nos momentos di- 
fíceis. 

Rodrigues Alves nunca fez política direta. Teve bons compa- 
nheiros, os quais sempre prestigiou. Dentre os inúmeros politicos 
que o acompanharam, manda a justiça que se ponha em relêvo 
o seu amigo de todas as horas - Senador Rubião Junior - fi- 
gura do cenário político brasileiro, cuja atuação merece do his- 
toriador minucioso estudo. 

Na política ambos se completavam e quando lhe apresenta 
vam um caso a resolver, Rodrigues Alves, com aquele ar  todo seu, 
passando a não na barba, diziar: - "Já conversou com o Ru- 
bião?". A afinidade de orientação do Conselheiro e do Senador 
Rubiáo Jr. era tão grande e perfeita, que não precisavam trocar 
idéias para resolver uma situação e o que um resolvia estava per- 
feitamente de acordo com o pensamento do outro. Era fato no- 
tável e emanava tão somente de mentalidades da mesma planíl. 

Em certa solução política, na qual Rodrigues Alves se acha- 
va ausente do País, e todos os da corrente contrária ao Senador 
Rubiáo Junior esperavam que o Conselheiro e seus amigos to- 
massem posição. Rubião Junior aguardava o momento com a 
tranquilidade que o acompanhou até o seu último instante na 
vida. Quando lhe falavam nos votos que teria de perder, sorria 
e nada dizia. 

Poucos dias antes da convenção para a escolha do candida- 
to, recebeu Rubiáo Junior a visita do filho mais velho do Conse- 
lheiro, o deputado Rodrigues Alves Filho, que lhe disse: 

"Dr. Rubiáo, recebi carta de papai, na qual me incumbiu 
de dizer aos nossos amigos que seguissem a sua orientação. Aqui 
estou para a receber". 

&se fato 6 de grande importância para se aquilatar o modo 
de proceder do Conselheiro e a confiança que depositava em seus 
amigos e como pode, a distância, sem nenhuma palavra do Se- 

eador  Rubião Junior, compreender a atitude que tomou, seria a 
mesma que tomaria se aqui estivesse. 

Mais tarde, por ocasião da sucessão de Albuquerque Lins na 
Presidência de São Paulo, o ambiente político paulista e brasilel- 
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ro se achava conturbado e ressentido ainda dos efeitos da cam- 
panha civilista que, trazendo para a luta o nome e o poder ora- 
tório de Riu Barbosa, conflagrara a mentalidade política brasi- 
leira de tal forma, que uma guerra civil poderia ser deflagrada 
em qualquer momento. Em São Paulo duas correntes se digladia- 
vam: O Partido Republicano Conservador, no apoio e com o apoio 
do Govêrno Federal, e o Partido Republicano Paulista, em opo- 
sição. 

A luta dos partidos em São Paulo tomou tal dimensão quz 
estava São Paulo na iminência de intervenção federal. 

Rubião Junior, com seu grande tato político, com sua diplo- 
macia inata e homem que sabia servir a todos, conquistara ford 
de São Paulo grande prestígio. Em face desta situação, com o 
seu espírito de brasileirismo, mas que sempre servira tambem, 
São Paulo, pôs-se em contacto com as correntes federais que pro- 
curavam tomar São Paulo pelas armas. Para maior prestígio da 
sua causa e defesa de São Paulo, levou Rubião Junior um nome 
que nesse momento simbolizava o Brasil e cujo govérno trouxe 
para nosso país respeito internacional, por haver resolvido os pro- 
blemas de fronteira, conquistando ainda, para o pat&imônio nacio- 
nal, o rico e futuros0 Território do Acre; por ter saneado a Ca- 
pital Federal, extinguindo a febre amarela e realizando ali notá- 
veis obras e conseguindo que lá se realizasse em 1.906 o Congres- 
so Pan Americano; cuidando também da produção brasileira, do 
seu progresso, com os trabalhos de viação pública; restabelecen- 
do o crédito e a circulação das riquezas, pelo comércio que mui- 
to sofrera com a recessão de crédito e aumento dos impostos em 
virtude do tratamento de choque, aplicado por sugestão dos cre- 
dores externos, tendo em vista o contrato de funding-loan. 

esse nome foi o de Rodrigues Alves, que tivera também quan- 
do presidente como seu auxiliar no comando da Escola Militar do 
Realengo, o Marechal Hermes da Fonseca, a quem incumbia como 
Presidente da República a iniciativa da intervenção nos Estados. 

Rubião Junior conseguiu plenamente o seu intento, isto é o 
acordo político, por êle redigido. 

A exposição de motivos d k e  acôrdo 6 uma radiografia da 
situação política e econ6mica daquêle momento. E vem também 
mostrar aos brasileiros que os paulistas com o senso de responsa- 
bilidade, conseguiram por um acôrdo, sem vencedores e sem ven- 
cidos solucionar um problema que levaria o Brasil a uma guerra 
fraticida. Assim é que diz: 

"Para evitar que se propague ao Estado de São Paulo a agb 
tação política que lavra em diversos pontos do País - agita- 
ção que, albm de abrir uma tumultuosa e deplorável solução de 
continuidade romperia ,também, com prejuízos incalcul&veis à 
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atual intensa e animadora expansão de todas as nossas fôrças 
econ8micas - discutiu-se e firmou-se o seguinte acordo entre os 
diretores dos dois partidos em que se divide a opinião públics 
paulista: 

1.") - O partido Republicano Conservador não pleiteia a 
eleição presidencial; 

2.") - O Partido Republicano manthm a candidatura do 
Doutor Rodrigues Alves a Presidência do Estado e a do Dr. Car- 
10s Guimarães, a Vice-Presidência. 

Em virtude dessa renúncia o Partido Republicano Conserva- 
dor terá no Parlamento aumento de seus representantes, segun- 
do o item 3."; 

"3.") - Nas próximas eleições. federais o Partido Republica- 
no não disputará ao Partido Republicano Conservador uma re- 
presentação exatamente proporcional ao seu eleitorado". 

Como efeito de equilíbrio e respeito mútuo nos govêrnos da 
União e do Estado de São Paulo, o ítem 4." fixa de modo taxa- 
tvo: "4.") - O Partido Republicano apoiará todos os atos do 
govêrno do Marechal Hermes da Fonseca que não forem contrh- 
rios a letra e a o  espírito das leis fundamentais da União e do Es- 
tado". 

Determinando o item 5." que: "o mesmo compromisso assu- 
me o Partido Republicano Conservador em relação ao Govêrno 
do Estado". 

O acôrdo firmado e cumprido trouxe o socego, a calma ne- 
cessária para que continuasse no Eçtado de São Paulo, o mesmo 
afã de trabalhar e progredir, trazendo também para o Brasil a 
paz para a política paulista, cujo Estado representa no conceito 
dos Estados do Brasil, fator de progresso e equilíbrio necessário 
à vida brasileira. 

Como resultado dêsse acôrdo, Rubiáo Junior cresceu em pres- 
tígio junto as correntes partidárias brasileiras. Passou a repri- 
sentar o papel de leader de tal forma ouvido e acatado que em 
tôdas as sérias resoluções que tomariam as correntes políticas 
brasileiras, era consultado. 

Por ocasião da indicação de um nome para a sucessão do 
Marechal Hermes da Fonseca os "leaders" o consultaram, e Ru- 
bião Junior indicou o nome de Wenceslau Braz, o qual foi desig- 
nado como candidato. 

Não foi Rubião Junior quem mais se engrandeceu, mas sim 
São Paulo, que passou a ocupar posição de relêvo e de grande 
$rojeção nas decisões dos negócios da República. 

O Senador Julio de Mesquita, certa ocasláo em que se con- 
versava sobre o estado dos negócios polfticos do Brasil, declarou: 
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". . . A morte de Rubião Junior poderia ser considerada 
como o marco divisório do equilíbrio da política brasileira. Para 
êle, Rubião Junior era a força de coesão que unia as correntes 
partidárias de São Paulo, fazendo com que São Paulo se proje- 
tasse no seio da politica brasileira como elemento indispensável 
ao progresso do País. Com a sua morte, rompeu-se o elo de coe- 
são das forças partidárias brasileiras e o Brasil caminhou para % 

disputa política e desequilíbrio nas diretrizes dos governos que 
sucederam a Wenceslau Braz". 

Relatou-me Dunshee de Abranches que ao escrever a biogra- 
fia de Rubião Junior, lhe dissera Rodrigues Alves que Rubiáo Ju- 
nior conquistara lugar de destaque no Partido Conservador com 
um discurso pronunciado num banquete ao chefe dêsse partido. 

Sua oratória notável, os conceitos políticos emitidos impres- 
sionaram de tal forma os membros proeminentes dêsse Partido 
que, logo a seguir convidaram o orador para redator-chefe do Cor- 
reio Paulistano, orgáo oficial do Partido, e também para ocupar 
o cargo de Secretário do Partido Conservador. 

Relatava também a Baroneza de Pinto Lima que em conver- 
sa na corte sôbre políticos de São Paulo, entre os quais era men- 
cionado Rubião Junior, o Imperador considerou: "êsse moço é de 
muito futuro". 

DE JOAO SAMPAIO TRANSCREVE ESTE ARTIGO 
SOBRE RUBIAO JUNIOR 

Na sessão de 18 de outubro de 1915, como lider da maioria, 
fui a tribuna para comunicar à Câmara dos Deputados de S ~ J  
Paulo a morte do ilustre político e eminente cidadão sr. senador 
João Alvares Rubião Juniar, fato acontecido na manhã dêsse dia 
e que produziu a mais profunda consternação em toda a socie- 
dade paulista. Foram essas mesmas as minhas primeiras pala- 
vras. 

Nessa pequena peça oratória, que não encheu duas páginas 
dos Anais daquela casa do antigo Congresso do Estado, esbocei 
em largos traços a figura do meu grande amigo. E hoje - ?i 

passagem do seu centenário natalício - é dali mesmo que eu 
quero transcrever e divulgar, para o conhecimento das geraçées 
novas, os conceitos que externei, traduzindo, em desatraviada mas 
sincera linguagem, o pensamento dos contemporâneos: "QUEM 
ERA RUBIAO JUNIOR? 

Espírito eminentemente liberal, aberto a todas as idéias no-, 
bres, o querido chefe que hoje desapareceu na voragem da mor- 
te, sempre soube reunir em tomo do seu nome a admiração e o 
respeito de todos quantos com êle tratavam. Caráter adamanti- 
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no, deixou êle em toda a sua vida política o sulco luminoso da 
sua passagem, guiando os contemporâneos e apontando aos vin- 
douros a estrada mais digna de ser seguida por todos quantos 
se dedicam a causa pública. 

Afável no seu trato, atraente, cheio de bondade na sua cori- 
vivência, Rubião Junior prendia a sua sedutora personalidade, 
por laços indestrutiveis, todos os qua tinham a felicidade de se 
aproximar dêle e de cultivar a sua preciosa amizade. 

Trabalhador infatigável, de uma atividade multiforme, a tudo 
dispensava a sua atenção. O seu espírito de eleição viveu conti- 
nuamente preocupado com as coisas do nosso país, imerso no es- 
tudo de todos os problemas de interêsse vital dêste Estado e do 
Brasil, que muitas vezes encontraram a s  mais felizes soluções nos 
conselhos da sua experiência e nas luzes do seu saber. 

Em todas as posições que se lhe abriram, com a facilidade 
a que faziam jus os seus grandes merecimentos, a sua orientação 
foi sempre das mais ponderadas, das mais nobres, das mais cheias 
de admiráveis ensinamentos. 

Espírito reto e conciliador, Rubi& Junior desempenhou sem- 
pre, no maisalto cenário da nossa vida política, o papel eminen- 
temente simpático de congregar esforços para evitar divergên- 
cias, de remover dificuldades para que o partido político, de que 
foi um dos mais acatados orientadores, pudesse produzir, na di- 
reção dos negócios públicos, todos os belos e sazonados frutos que 
fazem o justo renome das administrações paulista". 

Morre na hora em que ia ser elevado ao govêrno de S. Paulo. 
E não seria êsse, seguramente, o seu último posto, a Presidencia 
da República teria nêle, se vivesse, um digno continuador das 
gloriosas trajetórias dos paulistas. Foi porisso que dissemos, da 
tribuna da Câmara, naquele lutuoso 18 de outubro, estas últi- 
mas palavras: 

"Não ê só uma perda sensibilissima do Estado de São Paulo, 
que deploramos; com Rubião Junior é um estadista brasileiro que 
desaparece, e feneceu uma das mais caras esperanças da Repú- 
blica". 

RUBIAO JUNIOR E ALTINO ARANTES 

Altino Arantes seria o vice-presidente da chapa h sucessão 
do Conselheiro Rodrigues Alves, a presidência de São Paulo. Ru- 
biso Junior seria o presidente. Com a morte de Rubião Junior. 

&tino Arantes o substituiu para exercer a presidência de 1916 a 
i cnn 

Seu governo surgiu em época difícil da história do Brasil. 
A primeira conflagracão mundial trouxe complicações a todos os 
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países, apresentando problemas graves a serem resolvidos. Teve 
ainda a sua administração a resolver, dois problemas de monta 
- a geada de 1.918, e a gripe espanhola. Não obstante, na pasta 
da agricultura, conseguiu-se melhoria da fibra do algodão paulis- 
ta e nos seus métodos de produção através dos trabalhos do Insti- 
tuto Agronômico de Campinas e da Escola Agrícola de Piraciba. 
Iniciou-se também a política rodoviária, com a constmção da es- 
trada São Paulo - Campinas, realizando-se também na Capitsl 
Paulista o 1." Congresso de Estradas de Rodagem. 

A solução do problema da geada com o amparo do govêrno 
federal se deu de tal forma que na  liquidação do auxílio presta- 
do, restou ainda, para o Estado e para a União, saldo ponderável 
na venda dos estoques de café. 

Foi um govêrno operoso, mas sem oferecer, na ocasião, de- 
monstração da sua eficiência, mas tarde reconhecida de tal for- 
ma, que colocou o presidente Altino Arantes entre os grandes es- 
tadistas brasileiros. 

Por ocasião do Centenário do Nascimento de Rubião Junior, 
interpretando o pensamento de seus amigos, após traçar a ascen- 
dente vida pública do homenageado, teve as segubtes expres- 
sões: 

"exemplar na sua conduta de chefe de família; honesto, ope- 
roso e irrepreensível nas suas atividades particulares de banquei- 
ro; Rubiáo Junior notabilimu-se, acima de tudo pela carreira e 
pelo zelo - direi mesmo - na colaboração desinteressada e pa- 
triótica que ele resolvera prestar às novas instituições". 

E logo a seguir, continua: "foi secretário da Fazenda no bri- 
lhante quatriênio de Bemardino de Campos, deputado estadual 
e presidente da câmara dos deputados, Senador e presidente do 
Senado de São Paulo. Pois bem, em todos os postos que suces- 
sivamente ocupou, o seu papél destacou-se, sempre, por incansá- 
vel e relevante atuação e, invariavelmente caracterizada pela 
oportunidade e pela lucidez com que intervinha nos debates par- 
lamentares; pelo escrúpulo e pelo acerto com que decidia os ca- 
sos sujeitos ao seu despacho; pela lhaneza e pela fidalguia de seu 
trato; pela prudência e pela habilidade inexcedíveis com que so- 
lucionava os mais intrincados casos partidários; pela lealdade vi- 
gilante e inquebrantável com que se devotava aos seus chefes, aos 
seus correligionários. 

Por tudo isso, por todos êsses dotes de longanimidade, de ta- 
lento e de caráter - Rubião Junior via abrir, radiante a seus 
passos, a estrada larga e fácil que o conduzia, por assentimento 
geral, a presidência do Estado - quando a morte inesperada 8 0 
impiedosa veio cortar-lhe a trajetória triunfal da carreira. 

Morreu quando os clarins vibrantes da madrugada já anun- 
ciavam o sol irradiante da mais legitima consagração popular. 
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Como vivera sem sombras, finou-se sem agonia - na pleni- 
tude da vida, da inteligência e da ação; da serenidade da alma 
cristã, que jamais mentiu ti sua fé ou renegou seu Deus; na 
antevisão confortadora da apoteose com que os paulistas, na lus- 
tral aclamação das umas, iriam aureolar-lhe o nome e reconhe- 
cer-lhe a capacidade, os méritos e o patriotismo". 

_o_ 

RUBIAO JUNIOR E RUBIAO MEIRA 

O professor e Reitor da Universidade de São Paulo, assim se 
referiu a personalidade de Rubião Junior: 

"Há 25 anos, na data de hoje, finou-se repentinamente, o Dr. 
Rubião Junior, um dos homens mais completos, na formosura mo- 
ral, na bondade, no espírito e na inteligência que tenho conheci- 
do, e com quem tenho convivido. 

De uma atividade inigualável, trabalhando constantemente 
em vários setores, pela grandeza de São Paulo, administrando Ban- 
co, dirigindo companhias, e fazendo política elevada como sabia 
fazer. Seu falecimento inesperado trouxe um vácuo que a pouco 
e pouco se piieencheu, mas não tão bem que ainda não se tenha a 
sensação da falta. Tinha a preocupação do trabalho e do cum- 
primento do dever. Na tarde da noite em que morreu, mal sarado 
de indisposição ligeira que o levara ao leito, sentindo-se bem, em- 
bora enfraquecido, pensando em suas atribuições no Banco Co- 
mércio e Indústria, avisou que iria na manhã seguinte a esse cen- 
tro de sua atividade porque, já afastado há 72 horas, sua falta 
mais um dia seria sentida. Era necessária ali, dizia, sua presença. 
E como um raio que derruba o carvalho na floresta, a morte o jo- 
gou por tena  nessa mesmai noite, não podendo realizar seu 
intento 

E tudo continuou, como se ele não tivesse desaparecido. Assim 
é a vida. 

Felizes os que conservam a ilusãa de que são necessários e im- 
prescindíveis. A esses cabe o supremo consolo de tranquilidade do 
espírito. Mas, evidentemente Rubião Junior, embora não impres- 
cindível,, como ninguém o é, era elemento de alta cooperação em 
todos os ramos em que distribuis sua operosidade. Político de alta 
envergadura, conhecedor dos homens como nenhum outro, com 
rara visão dos fatos, prenunciando o que deveria acontecer, impe- 
dindo, com sagacidade rara, adventos contrários às aspiraçóes de 
São Paulo, sua auskncia transformou inteiramente o panorama 
que se mostrava em nosso Estado. Tolerante e maneiroso, dizendo 

*sim a todos, criando somas grandes de apologistas, admirado po- 
seus correligionários, temido e considerado por seus adversários, 
soube fazer políticos no sentido elevado e manter firme a direção 
do partido a que esteve aliado, desde a fundação da República. Era 
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ouvido em todos os problemas nacionais, e sua opinião acatada por 
todos os govêrnos. 

Na sucessão presidencial era São Paulo, por seu intermédio. 
quem dava o fio condutor à solução. E essa era sempre acertada, 
porque Rubião Junior possuia bom senso em alta dose, aliado a 
grande experiência das lutas partidárias. Em qualquer trecho em 
que exercia sua vida, o homem era o mesmo e a seu influxo deve 
São Paulo conquistas de alto valor. 

O tempo passou. Mas seu nome, como a a@o que exerceu, não 
e esquecido. 25 anos na vida de um Estado nada é. Inda assim, pu- 
blicamente não se fala mais em Rubiáo Junior, mas no cérebro 
dos homens de seu tempo, como no coração dos que receberam .i 
dádiva de seu ânimo generoso, sua imagem é sempre viva e exu- 
berante de saudade infinita". * * * 

Rubião Junior desenvolveu no mais elevado grau o ideal de 
servir. 

Serviu, com toda a pujança da sua inteligéncia e seu tino po- 
lítico a São Paulo e ao Brasil. 

Serviu também, por um impulso natural do seudemperamen- 
to todos aqueles que o procuravam na solução de seus problemas. 
Eis porque sempre encontrou na política ou fora dela, os elemen- 
tos indispensáveis para sua brilhante trajetória na vida. 

Rubião Junior teve a ventura de ser sempre elemento con- 
ciliador, evitando por essa forma as lutas políticas e a guerra civil. 
É justo pois, que o seu ?tome ingresse na  História como - "RU- 
BIAO JUNIOR - O GRANDE CONCILIADOR". 
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QUE POVO SOMOS N6S, OS PORTUGUÊSES? 

Embaixador José Hennano Saraiva 

A origem das Nações é sempre enigmática, como enigmática é 
a própria origem da vida. 

Mas raramente o enigma é tão denso e tão escondido como no 
caso da N a ç á ~  portuguesa. Que estranhas raízes, que misteriosa 
razão pode explicar o aparecimento desse povo pouco numeroso, 
dispondo de um território escasso e de modestos recursos e toda- 
via dotado de um dinamismo expansivo tão intenso que lhe foi 
possível realizar a mais espantosa das grandes epopéias ecuméni- 
cas de que fala a história da civilização? 

$ sobre esse tema que me proponho meditar urd pouco junto 
de Vossas Excelências. E um tema de hist6ria portuguesa mas não 
deixa de ser um tema da história brasileira. De Portugal e dos 
portugueses passou tanto ao Brasil e aos brasileiros que o problema 
das origens nacionais acaba por constituir um tema comum: o pro- 
blema das origens do povo e da alma dos lusiadas. 

Origem do povo e origem da alma. Do povo - como as con- 
vulsões do mais remoto passado o definiram sob o ponto de vista 
dos caracteres ktnicos dominantes. Da alma - como a experiên- 
cia colectiva e a mão modeladora do tempo a configuravam nos 
seus gestos fundamentais, na sua forma peculiar de estar no 
mundo. 

São problemas em que há mais penumbras que certezas, 
mais dúvidas que claridades. 

Datam de há cerca de meio milhão de anos os primeiros vesti- 
gios de populações que viveram, no território da faixa ocidental da 
P'enínsula Ibérica que hoje corresponde a Portugal. Não vou fati- 
gar Vossas Excelências com a fastidiosa descrição das sucessivas 
culturas que se podem documentar desde o paleolítico inferior, 
quando populações vindas do noroeste da Africa, atravessaram o 
estreito de Gibraltar e se disseminaram um pouco por toda a Pe- 
nínsula, deixando o vestígio das características pedras trabalhadas 
com técnica idêntica à que se pode observar nas jazidas de Mar-, 
rocos. Mas tem o maior interesse chamar a atenção para esse mi- 
lenário processo de sedimentação demográfica que precede a en- 
trada de Portugal nos tempos históricos. 
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Os vestígios arqueológicos - extremamente abundantes em 
todo o território - revelam a presença dos mais diversos povos 
kí culturas arqueológicas aparecem sobrepostas em camadas su- 
cessivas, traduzindo cada uma delas a chegada de um novo inva- 
sor avançando em geral no sentido oriente-ocidente e obrigado a 
terminar a longa caminhada, quando não era mais possível prw- 
s~gui-Ia, isto é, nesse lugar onde segundo a vigorosa síntese de Cs- 
móes "a terra se acaba e o mar começa". No fundo de grutas por- 
tuguesas as escavações têm revelado em estratos sobrepostos, ves- 
tígios de vida humana que revelam que esses lugares foram habi- 
tados durante dezenas de milhares de anos e pode-se atestar a 
presença de populações desde remotíssimos períodos do paleolítico 
à época romana. 

E este é precisamente o primeiro dos aspectos que me parme 
dever $r-se em relêvo quando se procura uma explicação global 
para origens do homem português. 

As populações primitivas n h  possuiam uma Pátria no sen- 
tido que a palavra hoje reveste. O nomadismo e a guerra cons- 
tante caracterizavam a sua vida. As grandes migrações dos povos 
propagavam-.e como ondas sísmicas. A deslocação de uma popu- 
lação, verificada por vezes a uma enorme distância, e originada 
pela necessidade de melhores terras ou melhores climas, provocava 
o movimento das populaç0es da região invadida e estas iam por 
sua vez converter-se em grupos invasores. 

Esse movimento em cadeia tinha porém de terminar no lito- 
ral. Aí o invadido não podia fugir diante do invasor porque o mar 
lhe barrava o caminho. Todos, invasores e invadidos, eram então 
forçados a coexistir; passadas as fases iniciais da luta, vencedores 
e vencidos caldeavam os sangues, interpenetravam as culturas 2 
iam plasmando pouco a pouco grupos étnicos de síntese das influ- 
ências recebidas. 

Ao contrário do que se passa nas regiões continentais, uma 
população não substitui outra população, uma cultura não cessa 
subitamente para dar lugar a outra cultura. Os vestígios arqueo- 
lógicos documentam expressivamente a interpenetração e o sin- 
cretismo que acabam fazendo do homem do ocidente peninsular 
um elemento portador de uma cultura própria e desde muito cedo 
com tendência para a emigração para pontos muito distantes do 
mundo, tendsncia que talvez seja precisamente uma consequên- 
cia da saturação demográfica resultante da sobreposição de migra- 
ções sucessivas. 
, O primeiro desses movimentos migratórios foi o da irradiação 
da cultura megalítica, que se verificou nos fins do quarto milê- 
nio antes de Cristo. Como todos sabemos chama-se cultura mega- 
Iítica a que se caracteriza pela existência de grandes túmulos 
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destinados ao enterramento colectivo. Os homens que construiram 
esses gigantescos monumentos que ainda hoje podemos observar 
em tantos lugares do território português e aos quais o povo cha- 
ma Antas, Orcas, Dolmens, emigraram a partir de praias galegas 
2 portuguesas para as regiões confinantes com a foz do Loire e daí 
para Península da Cornualha, Irlanda, Escócia, Jutelândia e Es- 
candinávia. O que mais tem surpreendido os investigadores nessa 
expansão, é que não se trata própriamente de uma deslocação de 
populações que tenham naturalmente levado consigo as suas técni- 
(.as próprias e as suas maneiras de viver, que teriam depois con- 
servado nos países de destino. Não. A emigração parece ter sido de 
elementos isolados, que partiram acompanhados apenas das con- 
cepções religiosas que estavam na base da constmçáo dos grandes 
túmulos e do enterramento colectivo, e que conseguiram propa- 
gar essas idéias aos povos das regiões onde chegavam de novo, con- 
vencendo-os a construir túmulos idênticos provavelmente destina- 
dos a cultos iguais. Se assim é trata-se da mais antiga ação mis- 
sionária de que existe vestígio em toda a história da humanidade 

O segundo grande movimento da expansão ocorre pelos mea- 
dos do terceiro milênio antes de Cristo e consiste qp difusão da- 
quilo a que se convencionou chamar a cultura das taças campa- 
niformes. 

A designação vem como se sabe do facto de os povos corres- 
pondentes a essa cultura utilizarem vasilhas de barro de uma 
forma diferente de todas as que até então tinham sido conhecidas: 
com a parte superior mais larga que a inferior, recordando a for- 
ma de uma campainha invertida e com uma rica decoração pra- 
ticada sobre o barro fresco no momento da modelação. 

Autorizados arqueólogos têm situado o centro de irradiação 
desta cultura nos grandes estuários do Tejo e do Sado, portanto 
nos lugares que hoje formam a região da Grande Lisboa. Foi a 
partir daí que sairam pequenos grupos de homens que percorreram 
todos os caminhos do mundo até então conhecido. Os seus sepul- 
cros, identificados por enfeites de ouro, âmbar, calaite, pelas armas 
e pelo pulso do frecheiro e, sobretudo, pela sua louça típica têm 
sido descobertos no norte da Itália, em seguida ao longo do rio 
Danubio, através da Austria até à Baviera, depois através da Mo- 
rávia e da Boemia até ao curso do Vístula superior e ao Oder e 
tinalmente, através da Alemanha central até à Bélgica e à Holan- 
da. Tratava-se de emigrantes mercadores que saiam das suas ter- 
ras a vender pelo mundo artefatos de metal, jóias primitivas e a 
própria louça de barro que deu o nome a sua civilização e que 
acabou por se difundir por uma tão vasta região da Europa, que r 
à cultura campaniforme já se chamou a primeira cultura euro- 
péia, no sentido de primeira cultura que aparece generalizada a 
todo o continente. 
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A história não consente fantasias. Se nessas remotíssimas fa- 
ses da pré-história se podem realmente encontrar os germens mi- 
lenários da expansão portuguesa que se inicia com as navegações 
do século XV e depois se continua na Africa, na Asia, na América, 
até a epopeia dos bandeirantes de São Paulo, ou se entre as duas 
ordens de fenômenos existem apenas coincidências e semelhanças 
superficiais, é assunto cujo julgamento depende mais da imagina- 
ção e da sensibilidade de cada um, que dos dados que por enquanto 
a ciência pode fornecer. Mas não deixa de ser impressionante 
verificar que os mais importantes movimentos de expansão à dis- 
tância registrados na pré-história européia tiveram a sua origem 
nos vales e nas praias dos quais, decorridos milhares de anos, par- 
tiriam os navegadores lusiadas à descoberta do mundo. 

Com o amanhecer das primeiras claridades do tempo histó- 
rico torna-se ainda mais nitida essa sobreposição incessante de 
camadas étnicas e essa encruzilhada permanente de raças e cul- 
turas que formará o verdadeiro alicerce tanto antropológico como 
moral do povo português. Os iberos - já por si um povo de sinte- 
se resultante do cruzamento de elementos indígenas com camitas 
do norte da rica, vieram a cruzar-se com as populações célticas 
oriundas da f '  uropa central, e dessa combinação nascem os celti- 
beros, cujo ramo mais famoso seria o dos lusitanos, que mais 
tarde seriam eleitos ancestros dos portugueses, talvez por influ- 
ência dos escritores do Renascimento que, tendo de encontrar um 
equivalente latino para a palavra "português", optaram natural- 
mente pelo termo "lusus", pois na época romana era esse o termo 
que correspondia aos habitantes de uma grande parte do território 
que hoje é Portugal. 

Nas regiões do sul, em particular no Algarve, os iberos mistu- 
ram-se não com celtas, mas com fenícios, cartagineses, judeus, cre- 
tenses, gregos, e chegam a atingir um nível de civilização brilhan- 
te, com alfabeto original, diferente do fenício e que infelizmente 
ainda não se conseguiu decifrar. A época romana canalizou para 
a Península sangues de toda a Europa romanizada e conseguiu 
modelar uma civilização própria. Aos romanos sucedem-se os ger- 
manos, alanos, vândalos, suevos, visigodos, outras tantas golfadas 
de sangue novo, de técnicas diferentes e diferentes conceitos de 
vida, que decorridos menos de três séculos se iriam entrecruzar 
pelas trazidas pela dominação árabe, a qual incorporou no fundo 
das populações pré-existentes, contribuições de berberes, sirios, li- 
baneses, palestinos, persas e de outras regiões do mediterrâneo 
oriental. 

r Esse amálgama de povos conduz a um tipo humano prbprio e 
a uma cultura peculiar que desde cedo se afirma com vigorosa 
originalidade em confronto com os demais povos da Peninsula 
Ibérica. 
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Como escreveu o Prof. Jorge Dias, grande e saudoso mestre 
há pouco desaparecido, era um tipo humano "especialmente pre- 
parado para levar a cabo com êxito a missão que o destino lhe 
confiara". A sua raça era um produto de todas as raças. Uma 
experiência histbrica plurimilenária imprimira-lhe nas entranhas 
a intuição, de acordo com a qual sempre procederia, que nenhum 
sangue lhe é estranho, nenhuma raça 6 tão diferente ou tão dis- 
tante que não possa povoar as suas ilhas de amores. N ã o  é acaso 
que o maior de todos os lusíadas tenha cantado em seus poemas 
a beleza meneante da negra Bárbara, escrava que o trazia cativo, 
a formosura de porcelana da mulher indo-chinesa, a doce Dina- 
mene, mortificada companheira de exílios e naufrhgios e enfim - 
a mulher do povo português - descalça a caminho da fonte, ca- 
belos de ouro entrançado, fita de cor de encarnado, tão linda qur 
o mundo espanta. 

Essa capacidade de convívio de português, essa sua vocação 
para se integrar em todas as paisagens e raças como se delas sem- 
pre tivesse feito parte, tem sido posta em relevo por quantos têm 
buscado uma explicação antropológica para nossa expansão ul- 
tramarina. Mas existem outros aspectos aos quais satem prestado 
menos atenção e que me parecem extremamente relevantes. Re- 
cordarei apenas dois: o hábito da liberdade e o fervor religioso. 

A sociedade hispano-romana era uma sociedade de senhores e 
de escravos. A forma mais normal de organização e exploração da 
terra era a da divisão em uillae. No centro da vila em mansões 
suntuosas com pórticos de mármore, mosáicos policromm, os bal- 
neários aquecidos. vivia o Dominus, o Senhor, e em tomo da sua 
luxuosa moradia disseminavam-se as humildes choupanas dos es- 
cravos e de trabalhadores semi-livres. 

Com a queda de Roma esta organieação foi-se lentamente de- 
sagregando. Nenhum outro período de nossa história é tão mal 
conhecido como esse, que vai desde a chegada dos bArbarm, no 
século V, à formação do Condado Portucalense, no século XII. E 
todavia é esse o tempo de gestação dos rasgos fundamentais ds 
sociedade medieval portuguesa. Desaparecemós dominus, fragmen- 
tam-se as vilas. emanci~am-se os homens. a autoridade do Senhor 
vai sendo progiessivaménte substituida &a autoridade do Páro- 
co. A modesta ig~ejinha românica ocupou o lugar que outrora per- 
tencera à mansão dominal. Merece atençáo o eco que essa trans- 
formação encontrou na própria linguagem. Dominus passou ape- 
nas a referir-se a Deus; domingo, dia do Dominus é o dia consa- 
grado a Deus e a própria palavra Casa do Senhor passou a ser, 
rin8nimo da igreja. 

13 significativo que a palavra Dornus (habitação do Domtnus), 
tenha desaparecido sem deixar o menor vestígio na língua por- 
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tuguesa. Hoje não dizemos domus mas sim casa - casa que tam. 
bém era palavra latina mas significava ali a triste habitação do 
escravo: "Casa est agreste habitaculum palis, virgulis arundini- 
busque contextum" ensina-nos Santo Izidoro nas suas famosas 
"Etimologias". Casa é o agreste tugúrio construído de ramagens, 
paus, pequenas pedras. Exhtia um provérbio latino que afirmava: 
"celera no intrant casas" - os ladrões não entram nas choupa- 
nas: elas eram tão pobres, que nada ali existia que pudesse ser 
roubado. 

Todavia foi o termo casa d o  domus - que ficou na lingua- 
gem comum com a significação de lugar em que se mora. Penso 
que neste caso, como em tantos outros, a hist6ria das palavras 
reflete a história da vida. Os antigos escravos e colonos semi-livres 
vão-se tornando, pouco a pouco, donos das suas glebas. A habitação 
faz-se mais confortável; da cabana passa-se à casa de alvenaria. 
Não é raro encontrarem-se pedras lavradas de palácios romanos 
embutidas nos muros de modestas habitações camponesas, talvez 
construídas nos lugares onde outrora existiam vilas romanas. Ne- 
nhuma imagem poderia exfrirnir melhor essa derrocada de um 
mundo e essmnascer de uma nova civilização. 

A freguesia, que é como se sabe a mais pequena circunscrição 
territorial da nossa actual organização administrativa, surge por 
essa altura. Os limites das freguesias coincidem em muitos casos 
com os das antigas vilas, mas o espírito que conduz à sua formação 
é inteiramente diferente. Também aqui a história das palavras 
é reveladora: Freguesia vem de freguês, era o conjunto dos fre- 
gueses. Freguês, por seu turno, deriva de filigrês, palavra hoje de- 
saparecida que representa o aportuguesamento do latim filii-ecle- 
siae. Os antigos servos do Senhor são agora filii-eclesias, filhos da 
igreja e, portanto, homens livres e irmãos entre si. O centro da 
freguesia é a UM&, forma de povoamento que se generalizou por 
essa época. O homem livre tem o direito de construir a sua casa 
onde bem entender, e pouco a pouco desaparece o povoamento dis- 
perso da Bpoca romana, que fazia morar cada servo amarrado a 
sua gleba, para surgir a aldeia, espécie de familia espiritual reu- 
nida em torno da casa de Deus, que a partir de então e para sem- 
pre passou a constituir o centro da povoação tradicional portu- 
guesa. 

Nessa sociedade de homens livres todo o trabalho tem ser 
feito pelos próprios donos da  terra, visto que não há escravos nem 
gente a trabalhar por conta alheia. Isso que por um lado impede 

*a grande propriedade e portanto as grandes diferenças sociais, por 
outro conduz directamente à organização da familia patriarcal, que 
trabalha a terra em comum e pode extrair tanto mais riqueza do 
solo quanto maior for o número dos membros que possuir. 
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Esta transformação começa com a queda de Roma e prolon- 
ga-se durante todo o periodo árabe. A própria palavra aldeia 6 de 
origem árabe. Os antigos servos vão progredindo na sua situação 
econômica. Durante a dominação árabe o incremento das técni- 
cas da rega, a introdução dos moinhos de água e da produção h o -  
tícola aumentou a prosperidade dos lavradores. Porque não depen- 
dem já do Senhor, tem de ser eles próprios a resolver em comum os 
problemas da vida colectiva: pastagens, matos comuns, arrotea- 
mentos colectivos, conservação dos caminhos ou dos muros da 
Igreja, pelos quais todos se consideram solidáriamente responsa- 
veis. Nessa reunião dos vizinhos está a origem dos concelhos muni- 
cipais portugueses, pelo menos dos concelhos rurais, que consti- 
tuem a grande maioria. Os servos de outrora chegam assim, ao 
longo de um processo que demorou séculos a consumar-se, a deter 
nas suas mãos calejadas pelo trabalho quotidiano, as varas dos 
pelouros municipais e serão os verdadeiros senhores dos conce- 
lhos que lentamente irão cobrir todo o país e que de Portugal pas- 
sariam no século XVI ao Brasil. 

A estrutura municipiu, isto é, o auto-governo d a  populações, 
que elegem livremente entre os vizinhos os magistrados que os 
hão de governar, 6 a forma típica da organização tkrritorial por- 
tuguesa durante a idade média. Penso que este ponto é extre- 
mamente importante para a explicação do processo histórico na- 
cional e da própria expansão ultramarina. 

Ao feudalismo europeu corresponde o municipalismo portu- 
guês. Em vez de uma sociedade hierárquica, caracterizada pelos 
vínculos, dependências pessoais e autoridade hereditária e pro- 
fundas desigualdades, era uma sociedade democrática e popular, 
onde os homens valem na medida do seu mérito e cuja fortuna 
dependia sobretudo do seu esforço e iniciativa. Nessa sociedade s 
nobreza nunca chegou a ser a classe social predominante. Foi 
com as tropas dos Concelhos, não com mesnadas de fidalgos, 
que D. Afonso Henriques fez a sua geeta militar e alcançou a h- 
dependência poiítica. J?. com o apoio das tropas do povo - os ca- 
valeiros viiãos - que os reis enfrentam e dominam as revoltas 
da nobreza. As forças populares ficaram a dever o trono a D. Afon- 
so 111, nos meados do século XIXI, e D. João I, nos finais do se- 
guinte, jB na madrugada dos Descobrimentos. Creio pois que e 
com toda a propriedade que B primeira Dinastia dos Reis de Por- 
tugal se pode chamar, e jB se chamou, a Dinastia do Povo. Ainda 
depois diçso, por ocasião da Restauração em 1640, se afirmara que 
sempre em Portugal foi direito do povo o de escolher o seu Rei. J?., 
bem nessa tradição secularmente portuguesa e unicamente portu- 
guesa, que se insere o episódio de Amador Bueno, ocorrido aqui 
nesta cidade precisamente nessa época. 
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Era portanto um passado de liberdade, de recusa de aceitar 
sobre si senhorio que não fosse o de Deus ou de El-Rei, experiên- 
cia de administração autonoma, de vocação para o trabalho por 
conta própria e para o arroteamento de novas terras, para o agru- 
pamento em povoaçóes cerradas e para o trabalho comum da fa- 
mília patriarcal, o que tinha sido durante longos séculos vividos 
pelos homens que haviam de difundir a maneira do ser portugue- 
sa na mais ampla área do mundo que jamais foi submetida :L 

uma única influência nacional. Era esse o verdadeiro passada 
de João Ramalho, de Diogo Alvares, do Bacharel, de todos os de- 
mais herois das horas genesiacas do nascimento de São Paulo e 
do Brasil. Talvez eles o não soubessem, mas a sua obra era bem 
a continuação da liç& de liberdade e energia dada por muitas ge- 
rações de ancestros seus, na terra livre de Portugal. 

A última força modeladora da comunidade lusíada a que 
gostaria de me referir é o fervor religioso. 

Suponho que 6 durante o período da dominação árabe que se 
deve procurar a explicação para o dinamismo religioso que du- 
rante muitos séculos parece ter sido uma das grandes forças pro- 
pulsoras dos rtuguêses, nas suas andanças pelo mundo. Como 
se sabe a in r ependência política de Portugal no s6culo XII in- 
tegra-se no período da fase mais viva da Reconquista - a gran- 
de guerra religiosa que durante séculos opôs no solo his âniw os 
cristão aos agarenos e que terminou já nos fins do s culo XV 
com a conquista de Granada. 

i' 
Não se tratava de uma luta entre Estados ou mesmo entre 

raças mas sim entre duas religiões, a de Cristo e a de Mafoma. 
A bandeira portuguesa era então a de uma cruz em campo bran- 
co. Era a bandeira dos cruzados. Conquistava-se para converter 
e a conversá0 era a melhor forma de conquistar. O mito bem 
expressivo dessa ideologia dos primeiros tempos é o que depois 
deu origem A lenda do milagre de Ourique, segundo a qual Deus 
teria aparecido durante a batalha a D. Afonso Henriques, quando 
a derrota dos cristãos parecia eminente e lhe prometera a vitória 
com a condição de, no futuro, a cor& portuguesa ficar ao servi- 
ço de Cristo e levar a sua mensagem até aos mais remotos luga- 
res do mundo. 

Foi assim a idéia religiosa a que presidiu à primeira fase da 
expansão portuguesa, desde a fronteira do Mondego até às praias 
algarvias e a propagação da fé aparece mais tarde constantemen- 
te afirmada por todos os responsáveis políticos e por todos os cro- 
nistas da expansão como a principal de tednante  da nova ex- 

gansáo ultramarina. 
Mas não seria só sobre esse aspecto que o contacto com os 

sarracenos havia de imprimir tão profundamente na alma por- 
tuguesa o sentimento religioso. 
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A s  condiçks peculiares de vida das populações durante o do- 
mínio islâmico, levaram à formação de um ideal colectivo em que 
a própria consciência nacional se confunde com a consciência re- 
ligiosa até ao ponto de não ser possível distinguir entre uma e 
cutra. Como se sabe, a invasão árabe não expulsou dos territó- 
rios as populações cristãs que já ali encontrou instaladas. Pelo 
contrário, permitiu que elas continuassem a sua vida e até o seu 
culto religioso. Desse modo durante muitos séculos conviveram 
nas mesmas povoações mouros, cristãos e judeus. A voz dos muz- 
sins anunciando a hora da oração misturava-se com o som dos si- 
nos convocando para a igreja cristã. Muitos antigos cristãos ti. 
nham abraçado o islamismo e por isso a raça não podia servir de 
fronteira entre os dois mundos. O tipo de vida era também idên- 
tico para todos: os próprios cristãos tinham trocado os antigos 
trajes pelos albornozes sarracenos, falavam a língua dos invaso- 
res, adaptavam os seus costumes, viviam junto deles nos mesmos 
bairros e nas mesmas ruas. 

Nem a côr da pele, nem a raça, nem o lugar do nascimento, 
nem o teor da vida, nem sequer o idioma, podiam portanto servir 
de critério para distinguir a Nação moura da Nação cristã. A 
única fronteira que realmente dividia os dois munbos era de ca- 
racter religioso, a única diferença entre eles era a de seguir o 
Evangelho ou abraçar o Corã~. 

A idéia nacional portuguêsa formou-se assim com base muito 
mais numa realidade ideológica que numa referéncia territorial. 
Ser português não dependia nem da raça, nem do território, mas 
da comunidade da crença que todos abraçavam, de um sentimen- 
to de wlidariedade que vrendia os homens entre si e aue nào de- 
pendia de lugar domu6do em que tivessem nascido Ôu em que 
viessem a morrer. Na época dos descobrimentos essa forma sui 
generis de consciência nacional afirmou-se em toda a sua pujan- 
ça,e sâo muitas as leis e as afirmações doutrinais que afirmam 
que Gôa ou a Africa ou o Brasil são pedaços de Portugal, e a in- 
sistência dessa afirmação no pensamento dos escritores, nas pa- 
lavras das leis e nas obras dos homens não permite pensar que 
se trate de simples metáfora literária. 

Muito mais tarde a historiografia agnbstica havia de pôr em 
dúvida a veracidade do fator religioso como o principal motor da 
expansão portuguesa do mundo. a na verdade difícil admitir que 
outros homens deram a sua vida por causa que a maioria dos 
homens do nosso tempo já mal consegue compreender; mas é obri- 
gação do historiador procurar entender cada época à luz das idbias 
que a iluminaram, não dos conceitos que a nós próprios nos moti- 
vam. 

E creio, meus Senhores, que aqui, entre vós, neste ilustre Ins- 
tituto que tão notáveis serviços tem prestado à história de São 
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Paulo, não se podem levantar a este respeito quaisquer perplexi- 
dades. Porventura a mais grandiosa comprovaçáo de autentici- 
dade do fator religioso como móbil da nossa expansão estará na 
própria fundação da vossa cidade. Creio que ela constitui um 
caso único no mundo. Todas as grandes urbes nasceram ou de 
motivaçóes econômicas - aproveitando a foz dos grandes rios, 
ou implantando-se nas encruzilhadas dos grandes caminhos, ou 
no centro das grandes bacias mineiras - ou de motivaçóes poli- 
ticas - caso de Madrid, de Washington, de Brasilia - ou de actos 
do império, em pontos estratégicos ou em torno de fortalezas, ao 
redor de acampamentos militares, como sucede com tantas cida- 
des europeias. Não foi nenhuma dessas razões que levou o Padre 
N6brega a conduzir os seus companheiros pelos agrestes cami- 
nhos da Serra do Mar e a construir os primeiros muros da cida- 
ae. Não eram os muros de um forte para os proteger dos inimi- 
gos, nem os de um armazem para arrecadar riquezas, nem sequer 
os de um abrigo contra os rigores de um clima tão diferente do 
da Pátria distante; eram os de um colégio, catequese para difun- 
dir entre povos do Novo Mundo a palavra do Senhor e as luzes da 
civilização. 

Nenhum outro lugar no mundo se pode orgulhar de tão nobre 
nascimento. Sob nenhum outro ceu me emocionaria tanto falar 
sobre a alma portuguesa, meditar sobre que povo somos nós, estes 
lusiadas. 

(Conferência no Instituto). 



MOGI-MIRIM E A CONVENÇÃO DE ITU 

Durante dois séculos, estiveram os paulistas, como sabem, 
distraidos em empurrar para longe as fronteiras do BrasiI. En- 
frentaram a natureza semeada de espantos, na frase poética de 
Ronald de Carvalho. Riscaram um novo mapa. Tomaram conta da 
terra que as caravelas tocaram timidamente. Essas andanças he- 
róicas explicam, de certo modo, o atraso da Província de São 
Paulo até a primeira metade do século passado. Em 1872, a popu- 
lação piratiningana contava apenas 31.000 habitantes, ocupando 
a Capital do altivo Planalto modesto 10." lugar entre suas con- 
gêneres, abaixo de Salvador, Ouro Preto, Recife, Pprto Alegre c 
até de Cuiabá (a Província registrava a presença de 837.354 al- 
mas). 

Vieram depois a expansálo da lavoura cãfeeira, as estradas de 
ferro, a imigração (1). São Paulo começou sua arrancada. 

A Inglesa foi inaugurada em 1865. Em 20-1-1868, era fundada 
a Cia. Paulista de Estradas de Ferro. Em 1870, a Ituana. Um ano 
depois, a Sorocabana. Em 1872, chega a vez da Mogiana, cujos tri- 
lhos atingiram Mogi-Mirim, que lhe deu o nome, em 1875. Neste 
mesmo ano, os trens da Cia. São Paulo-Rio de Janeiro chegavam 
a Mogi das Cruzes. Casa Branca ouviu o silvo da locomotiva em 
1877. 

Ia ficando para trás a fase mofina, a decadência, o desalento, 
O progresso trouxe otimismo e uma certa renovação de idéias. Mui- 
tos paulistas pensaram na mudança de regime. E teve início a pro- 
paganda com a fundação de numerosos clubes republicanos. Diga- 
se, desde logo, que isso foi possível em virtude do clima democra- 
tico que vigorou no 2." Reinado, que garantia a liberdade em toda 
sua plenitude, salvo alguns incidentes esporádicos. Liberdade de 
palavra, de reunião. Liberdade de imprensa (Ruy Barbosa afirmou 
que é através ria imprensa que o povo respira). Em 1879, o total 
de jornais republicanos somava 77 e os clubes eram em numero 
de 273, no país, mas - como observou Oliveira Viana - de pe- 
quena significação a enorme maioria deles. D. Peùro I1 foi um de, 

1) Ate 15-11-1889, o tesouro paulista despendeu 8.187:014$00 com a introdus8o do 
braco alienigena. O Estado de  São Paulo, sob o regime republicano (18%-1828). gastou 
174.019:873.00. 



380 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

mocrata de hábitos simples, "visceralmente bom, honesto, sem ne- 
nhum esforço ou alarde, liberal por ser tolerante, tolerante por ser 
culto", no dizer de Vicente Licínio Cardoso. Pedro II exerceu, 
como afirmou um historiador, uma ditadura única - a da mora- 
lidade. Segundo Oliveira Lima, "o mais nobre dos homens e o mais 
perfeito dos soberanos". Para Joaquim Nabuco, foi ele, no Impé- 
rio, o maior de seus políticos. Estadista chileno, escrevendo sobre 
nosso pais, chegou a afirmar que a monarquia brasileira era a úni- 
ca democracia existente na América do Sul. D. Pedro I1 conseguiu 
retardar por meio século o advento da República. 

* * ' *  

O Manifesto de 1870, lançado na Capital do Império, a 3 de 
dezembro, coincidiu com o aparecimento de "A República", que 
passou a ser órgão do Partido Republicano Brasileiro e do Clube 
Republicano do Rio de Janeiro. Os principais redatores do impor- 
tante documento foram (parece não haver dúvida) Aristides Lobo, 
Quintino Bocaiuva e Salvador de Mendonça. Assinaram-no 56 per- 
aonalidad,es, oito, pelo menos, verdadeiramente notáveis e de real 
significação no cenário político nacional: além dos já citados, Sal- 
danha  ari inflo, primeiro signatário; Cristiano Otoni, Ferreira Via- 
na, Range1 Pestana e Limpo de Abreu. 

Repercutiu o Manifesto em São Paulo, embora fosse por mui- 
tos considerado sem vibração emocional. Nele, o problema da Abo- 
lição é cuidadosamente evitado, de certo para não assustar ou afu- 
gentar os escravocratas, em especial fluminenses e paulistas. Talvez 
por isso mesmo, nota José Maria Belo (2), mostra-se medíocre s 
capacidade de proselitismo dos republicanos. Faltava ao Manifesto, 
não apenas o dom da comunicação, como, o que é mais para es- 
tranhar, não descia ao estudo da realidade, econômica e social, 
cio Brasil. Todavia, o programa apresentava um atrativo n k  pe- 
qu'eno - a bandeira da Federação - e que teve o condão de alertar 
e agrupar os republicanos paulistas, ao lado dos quais se coloca- 
ram os antigos clubes radicais da Província. Manoel de Moras 
Earros, irmão de Prudente, assina com 14 conterrâneos (de Pira- 
cicaba) um telegrama de adesão aos partidários do novo regime, 
da Corte. E surgem os lideres. Entre eles, vale lembrar Américo 
Brasiliense de Almeida Melo, Américo de Campos, Luis Gama, em 
São Paulo. Campos Sales, Francisco Glicério, Jorge Miranda, Qui- 
rino dos Santos, Antonio Carlos da Silva Teles, em Campinas. Em 
Itu, João Tibiriçá Piratininga, José e Carlos Vasconcelos de Almeida 
Prado. Bemardino de Campos, no Amparo. 
, Ao que parece, o ano de 1871 decorreu em branca nuvem.. . 
Somente a 17 de janeiro de 1872, dão os republicanos o ar de sua 

3) "Históris da República'', Cia. Edit. Nae., 1956. 
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graça, marcando encontro, às 7 horas da noite, na residência da 
veneranda mãe de Arnérico Brasiliense, no largo da Sé. Houve troca 
de idéias. Tomaram chá. . . e acabaram designando uma comissão 
para redigir o programa do Partido Republicano Paulista. Dela 
fizeram parte Campos Sales e os dois Américas, Brasiliense e de 
Campos. Somente no ano seguinte, a 18 de abril, foi possível jun- 
tar os republicanos numa grande reunião. Três cidades foram lem- 
bradas para sede da assembléia - a Capital, Campinas e Itu. A 
maioria dos chefes pendeu por Itu. Duas datas foram cogitadas, 
a principio, para a realização da Convenção - 24 de dezembro de 
1872 e 17 de janeiro de 1873. Decidiu-se, depois, pelo mês de abril, 
pela circunstâncias de, nesse período, dar-se a inauguração da . 
Ituana, que vinha servir a histórica localidade (contava Itu, então, 
10.821 habitantes). Seria ótima a oportunidade. E foi. 

Movimentaram-se os convencionais, de trem, de trole ou a ca- 
valo. Qual o meio de transporte que teriam usado os dois repre- 
sentantes de Mogi-Mirim - Antonio Francisco e Ladislau de 
Araújo Cintra - para atingir Itu? Provavelmente, de trole até 
Campinas e de trem dali em diante. 

O acontecimento ferroviário deu realce ao Congresso efetua- 
do na bela residência de Carlos Vasconcelos de Almeida Prado, si- 
tuada, segundo alguns historiadores, na rua da Palma e, segundo 
Afonso Taunay, na rua Barão de Itaim, outrora do Carmo. Na3 
importa o pormenor. 

Dois incidentes marcaram as solenidades de 17 e 18 de abril. 
O Presidente da Província era o Dr. João Teodoro Xavier, por 

sinal. ilustre filho desta nobre cidade e cuja memória é aqui, 
com justiça, fervorosamente cultuada. Vejamos o que ocorreu, con- 
forme ficou registrado pela história (3 ) .  

O Presidente saiu de São Paulo a 17, pela manhã, chegando i, 
trem inaugural a Itu às 3 horas, sob entusiástica manifestação 
popular. Falou, em primeiro lugar, na estação, o Presidente dz 
Ituana, Dr. José Elias Pacheco. Usaram da palavra, depois, outros 
oradores, entre os quais o Dr. Barata Ribeiro, do Rio de Janeiro, 
que discrepou do tom dos que o antecederam. Elogiou a iniciativa 
privada, dizendo que, apesar da presença das autoridades da Mo- 
narquia, a verdadeira realeza era a do povo. Um dia, o povo será 
rei, concluiu. João Teodoro sorriu e, sem esperar por mais, deu a 
cerimônia por encerrada 

O pior aconteceu no banquete que se seguiu. 
O Presidente João Teodoro Xavier - como lembra o autor de 

"A Política Geral do Brasil" - era tido como homem de espírito 
(governou a Província de dezembro de 1872 a junho de 1875). As0 

3) "Os republteanoa paulistas e a AboIi~So", Jose Maria dos Santos. Livraria Mar- 
Uns. 1942. 
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manifestações de oposição nunca lhe provocaram muito mais que 
"'uma tolerante e pachorrenta ironia". 

A mesa do banquete, era fácil notar numerosos representan- 
tes da aristocracia rural, alguns já comprometidos com a corrente 
republicana. Lá estavam, entre outros, Américo de Campos, Qui- 
rino dos Santos e Ubaldino do Amaral, que não deixaram de cum- 
primentar Joáo Teodoro "com simpática reverência". Martim Fran- 
cisco n, após os discursos oficiais, secundando Barata, saudou a 
iniciativa dos ituanos, como prova de não precisar mais o povo 
da tutela do governo, na promoção do progresso do país.. . O 
orador oficial, Moraes Navarro, tendo por inconvenientes tais pa- 
lavras, ergue um brinde ao princípio da autoridade, ali encarnado 
na pessoa de João Teodoro. Foi o quanto bastou. Ouviram vivas ao 
Presidente, mas também um brinde à República Federativa. Nessa 
s.ltura, Joáo Teodoro disse algumas palavras que, infelizmente, os 
jornais não registraram. Ao que parece, o julgamento oficial da- 
queles incidentes foi dado pelo Capitão Bento Quartim, persona- 
gem algo jocosa que, como secretário ou ajudante de ordens, não 
se apartava de João Teodoro. Voltando-se para o Presidente, teria 
observado: "Isso de República é coisa de estudantes e liberais". 
Queria o Capltão dizer que não valia a pena incomodar-se. E foi 
o que se fez. . . (4). 

No mesmo dia, voltou João Teodoro a Capital e os republica- 
nos, por assim dizer, "grilaram" as solenidades oficiais em todos os 
festejos que se prolongaram até o dia 18. 

A noite (no dia 17) a cidade estava toda iluminada. Houve 
concerto no largo da Matriz. No coreto, falaram diversos orado- 
res, alguns considerando mais importante que a via férrea a fun- 
dação do Partido Republicano. 

No dia 18, na residência de João Tibiriçá, as primeiras horas 
da tarde, realiza-se reuniáo preparatória, da qual participaram as 
figuras principais das diversas delegações de São Paulo, Campi- 
nas, Jundiaí, Amparo, Bragança, Mogi-Mirim, Sorocaba, Constitui- 
ção, Botucatu, Tietê, Porto Feliz, Capivari, Jahu, Itatiba, Montr 
Mór, Indaiatuba. 

A noite, após o Te Deum na Matriz, um dos pontos do progra- 
ma da inauguração da estrada de ferro, reuniram-se os republica- 
nos no amplo e belo casarão da rua da Palma ou Barão de Itaim. 
Lá estava, no saguão de entrada, o livro de presença. Dos 133 de- 
legados presentes, 78 eram fazendeiros e 55 de outras profissões: 
12 negociantes, 10 advogados, 8 médicos, 3 engenheiros, 5 jornalis- 
tas, 3 capitalistas, 3 farmacéuticos, 3 músicos, 1 joalheiro, 1 al- 

daiate, 1 guarda-livros, 1 hoteleiro, 1 solicitador, 1 dentista, 2 não 
declarados. 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 383 

Pouco depois das 7 horas, João Tibiriçá assume a presidência 
da Convenção, convidando Américo Brasiliense para secretário. Ti- 
biriça saúda os convencionais. Brasiliense explica os fins da reu- 
nião. Discutiu-se a conveniência de manter uma imprensa repu- 
blicana, criticou-se o Gabinete Rio Branco, debateu-se outros as- 
suntos de somenos, alguns acaloradamente. 

A ordem do dia foi reduzida ao mínimo, evitando-se as ques- 
tões de doutrina, fugindo-se a qualquer controvérsia em torno da 
Abolição. A Convenção visou, acima de tudo, uma arregimentação 
de forças. Ficaram estabelecidas normas para a realização de uma 
assembléia em São Paulo. Cada município enviaria um represen- 
tante, maior de 21 anos, sem condenação criminal. Estava lançado 
o alicerce do Partido Republicano Paulista, mas não se cuidou de 
seu programa, nem se falou, o que é surpreendente, no Manifesto 
de 1870! Em torno do Regulamento da futura Assembléia, falaram 
vários oradores, apresentando emendas. O delegado de Mogi-Mirim, 
Dr. Antonio Francisco de Araújo Cintra, propôs a rejeição de todas 
as emendas, votando-se, unicamente, a que indicava o dia 1." de 
julho para a reunião em São Paulo. Venceu essa proposta. Inter- 
veio, por fim, o Presidente que propôs o levantameato da sessão. 
Eram 9 e meia da noite. Os convencionais se dirigiram, depois, para 
o largo da Matriz, onde ia ser queimado vistoso fogo de artifício. . . 

Entre os convencionais, devemos destacar a presença de Fran- 
cisco Glicério, Barata Ribeiro, Quirino dos Santos, Bemardino e 
Américo de Campos, Antonio Francisco de Paula Sousa, Gabriel da 
Toledo Piza e Almeida, Joaquim Roberto de Azevedo Marques, An- 
tonio Carlos da Silva Teles, Ubaldino do Arnaral, Cesário Mota, 
João Tobias de Aguiar, José Luis Flaquer, Jorge de Miranda, José 
Maria Maxwell Rudge. Campos Sales e Prudente, ausentes.. . 

Foi realmente expressiva essa arregimentaçáo de 18 de abril, 
essa tomada de posição. Não é difícil imaginar a impressão dei- 
xada em toda a Província e fora também. 

As festas de Itu, com relação aos republicanos, não termina- 
ram no dia 18. No dia 20, o Clube Republicano local, presidido por 
Tibiriçá, ofereceu um jantar aos convencionais que ainda se en- 
contravam na cidade. Durante o ágape, falaram diversos oradores, 
entre os quais o delegado de Mogi-Mirim, Dr. Antonio Cintra, que 
ocupara, antes, não sem dedicação a causa pública, uma cadeira 
vereador à Câmara Municipal e, depois, exerceu a Promotoria. Foi 
também deputado à Assembléia Provincial. Deixando-a, prosseguiu 
na sua bela carreira de advogado, operoso e digno, sempre com 
ampla atuação social e política em sua terra. 

A Convenção de Itu não se notabilizou apenas pelo lançamen- e 
te do partido que reuniria à volta de sua bandeira os adeptos do 
novo regime. O problema da imprensa republicana foi, como vimos, 
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debatido na Convenção. O "Correio Paulistano" apoiava o movi- 
mento, tanto que ali esteve presente seu fundador e proprietário, 
Zoaquim Roberto de Azevedo Marques, mas era pensamento geral 
o lançamento de um jornal, órgão da nova agremiação (5). Não 
foi longa a gestação. Em 1874, após o 2." Congresso Republicano, 
foi organizada uma Comissão para cuidar do assunto. Nasceu, 
então, (em janeiro de 1875) a "Província de São Paulo". A Comis- 
são encarregada dessa tarefa, sob a presidência de João Tibiriçá 
Piratininga, era composta por Américo de Campos, Américo Bra- 
siliense, João Tobias de Aguiar, Campos Sales, Martinho Prado Jú- 
nior e Antonio Augusto da Fonseca. 

O acontecimento de 18 de abril, há um século atrás, foi um 
marco, dos mais importantes, na história da República, não apenas 
no que toca a São Paulo, mas em relação ao Brasil. 

* * * 
Constitui para mim uma honra falar em Mogi-Mirim, em no- 

me do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Da relação 
de cidades que participaram da Convenção de Itu e que Aureliano 
Leite me apresentou, escolhi a antiga Conceição de Mogi do Cam- 
po, pouso de bandeirantes - esses paulistas invencíveis que tan- 
tr orgulhecem a alma brasileira; preferi a vila de São José de Mogi- 
Mirim, optei pela hoje progressista Mogi-Mirim, a cujo território e 
comarca pertenceram Casa Branca e São José do Rio Pardo - 
uma, berço de meus antepassados; outra, meu chão natal. 

Aos bandeirantes, deve esta cidade sua fundação. Eles esta- 
beleceram, nestes sítios, um verdadeiro centro rural para abaste- 
cimento das Bandeiras. B que, como escreveu João Mendes Júnior, 
foram naturalmente atraidos pela beleza do sitio, salubri- 
dade do clima, fertilidade das matas, extensão e excelência dos 
campos. Bandeirantes são os primeiros moradores do Arraial, en- 
tre outros, Manoel Garcia Velho, A'ancisco Siqueira, Angelo Preto, 
Vicente Adorno, José, Grojão Cotrim, Melquior Pereira de Campos, 
Antonio de Araújo Ferraz. Estes dois últimos estiveram presentes 
a primeira missa, na Capela de São José, quando, em 1751, se ins- 
talou a Freguesia. 

Para se aquilatar da importância de Mogi-Mirim, na  paisagem 
geográfica de São Paulo, basta lembrar que, em 1847, sua receita 
municipal, orçada em 10:921$, era, embora ligeiramente, superior 
a da Capital, fixada em 10:871$. 

Com a chegada da Mogiana (6), o Município prosperou de 
modo singular. Um novo ímpeto marcou o progresso, que pode 

6) O '"Correio" foi, pouco tempo depois. adquirido pelo Consehleira Antonio Pnrao, 
chefe do Partido Conservador em 890 Paulo. 

6 )  A inauguração solene foi  a 27-8-15. presidida por Pedro 11; o I m ~ e r a d o r  pernoitou 
na cidade, que o recebeu entusiasticamente. S .M.  visitou a Camara Municipal. escolas, 
a cadeia púbiiea. 
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ser avaliado pelos jornais que aqui circularam nas ultimas déca- 
das do século passado, como a "Gazeta de Mogi-Mirim" (bi-sema- 
nal), "O Regenerador", também bi-semanal; "A Situação", "O In- 
dependente", "O Povo", "A Ordem", "A Imprensa". Vieram, defois, 
no século atual, "O Mogiano", "A Violeta", "A Fé", "A Voz do Povo", 
"O Talisman", "O Mogimiriano", "O Eco de Mogi-Mirim", "Guten- 
berg", (revista eclética) ; "O Jornal de Mogi-Mirim", "A Comarca", 
"A Tribuna". Os jornais que um município edita refletem o grau 
de cultura do povo. "A Comarca", por exemplo, que vem circulan- 
do desde 1900, é, pode-se dizer, um patrimônio de Mogi-Mirim. Du- 
;ante algum tempo, saía do prelo as quartas e sextas-feiras e m s  
domingos. O nome de Francisco Cardona e os de seus sucessores 
desaparecidos, como os Pacini e Francisco Piccolomini, merecem 
ser recordados sempre. Fui amigo de Piccolomini. Visitava- sem- 
pre que por aqui transitava, a caminho de São José. "A Comarca" 
acolheu muitos de meus artigos. 

Pela leitura dos jornais que circularam de 1870 a 1900, verifi- 
camos, como prova do adiantamento da localidade, seus hotéis - 
Hotel Marques, Hotel do Comércio, Grande Hotel das Famílias, 
Hotel Central, Hotel da Cachoeira de Baixo. 

Em 1873, era instalado o Colégio para meninas dirigido pela 
professora Constança Masson. Mais tarde, abriram suas portas o 
Externato Júlio Ribeiro e o Colégio dirigido por D. Rita A. de An- 
drade. 

A cidade ainda se lembra, provavelmente, da alfaiataria dz 
Nicola De1 Nero, a Lusitana, de J. Simões de Lima. e a Chapelaria 
Mogiana, de Guilherme Hadler? 

Os anúncios recomendavam a Pêndula Paulista, de Antonio 
Alberto Prado; a Funilaria de Flamínio José Magaldi, a Nova Pa- 
daria Italiana, de Angelo Cassiani; a Carpintaria e Marcenaria 
de Angelo Santoro; a Nova Loja, de Miguel Salomão; a Padaria 
Estrela, de Carlos Carbone; a farmácia de José Terezio Pereira da 
F'onseca; a Pêndula Suissa, de Júlio Ruffin; o Armazém de Manoel 
de Castro, a Casa do Jangota, a Loja de Luis Gonçalves de Olivei- 
ra, pai do saudoso desembargador Renato Gonçalves de Oliveira, 
que foi querido amigo, meu e de meu pai. 

E o Teátro São José, ainda está de pé com sua vistosa fachada? 
Os mogimirianos não ignoram a importância que tiveram na 

sua vida social o Clube Cosmopolita e o Clube Lavoura e Comércio. 
Os muros da cidade guardam, certamente, o é00 dos dobrados da 
afinada Banda do Clube Euterpe Comercial. Que notícias me dáo 
da Filarmônica? Oxalá ainda esteja aberto, com seus livros alinha* 
dos nas prateleiras, o Gabinete de Leitura, cuja presidência foi 
ocupada, certa vez, pelo Dr. João Sertório. 
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Entre os vultos do passado, não podem ser esquecidos o Barão 
de C i t r a ,  Antonio de Queiroz Teles, Visconde de Parnaíba; Co- 
ronel Venâncio Ferreira Alves, Senador Eduardo da Cunha Canto, 
Dr. Alexandre Coelho, Deputado Francisco Ferreira Alves, Dr. 
Francisco Alves dos Santos, Dr. Antonio Pinheiro de Ulhâa Cin- 
tra, Dr. Marcílio Malta Cardoso. 

Quutro personalidades ilustres passaram por Mogi-M'irim e. 
naturalmente, são lembradas pelo que fizeram e pela projeção de 
seus nomes, mais tarde, nas letras jurídicas, na magistratura, na  
literatura. Refiro-me, primeiro, a João Mendes Júnior, que se des- 
tacou aqui nas lides da advocacia, no jornalismo, dirigindo a "Ga- 
zeta de Mogi-Mirim", órgáo do citado Clube Cosmopolita. Seu jor- 
nal rompe a propaganda contra a escravidão, a favor do trabalho 
livre e da imigração e colonização com base na pequena proprie- 
dade. Foi diretor do Clube Euterpe Comercial e do Gabinete de 
Leitura. Um dos fundadores da Santa Casa. Membro do Conselho 
da Cia. Progresso Mogiano. Católico exemplar, secretariou diversas 
Irmandades. Daqui saiu para a Faculdade de Direito de São Paulo. 
Dá cátedra para o Supremo Tribunal. João Mendes Júnior deitou 
raízes na cidade que o acolheu carinhosamente, casando-se com 
uma mogimiriana, D. Leontina, filha do Dr. Joaquim Novais Cou- 
tinho de Araújo e de D. Maria Amélia da Luz. 

Outra figura de escol ligada a Mogi-Mirim - a do Juiz Fir- 
mino Whitaker. Deixando esta comarca, onde grangeou o respeito 
e a admiração do povo, partiu para os mais altos postos da Magis- 
tratura. 

ManoeE da Costa Manso, pouco depois de formado, em 1896, 
aqui se fixou. Revelou-se logo brilhante advogado. Exerceu a Pro- 
motoria com a correção e capacidade de que era dotado. Convidado 
insistentemente por amigos, fez sua experiência política, elegendo- 
se vereador a Edilidade, posto em que prestou bons serviços a0 
Município. Mas sua vocação era as letras jurídicas, a Magistra- 
tura. Vai para Casa Branca como Juiz e, dali, diretamente, para 
o Tribunal de Justiça, de que foi, mais tarde, Presidente. Encerrou 
sua carreira na Corte Suprema. Grande Juiz, eminente cidadão. 
Como João Mendes, ligou-se a Mogi-Mirim por laços de família, 
casando-se com a mogimiriana D. Ursulina, filha do fazendeiro 
Francisco Antonio Rodrigues. Seu digno filho, meu colega de tur- 
ma e caro amigo, desembargador Odilon da Costa Manso, mantém 

r a tradição efetiva, voltando a Mogi. E não apenas voltou. Com seu 
espírito público, coopera em todas as iniciativas de interesse lo- 
cal. 
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Guilherme de Almeida, ensaiou, nesta cidade, seus primeiros 
passos, como advogado. No número de 1."-5-1914, de "A Comarca", 
encontranios seu anúncio: 

Escritório de Advocacia 
Guilherme de Andrade e Almeida 

Escritório - rua dr. José Alves, 36 

Residência - Praça Pedro Alvares Cabral, 1 

Foi ele morar na mesma casa antes ocupada por João Mendes. 
Não há noticia de quanto tempo aqui permaneceu. Sabido é, no 
entanto, que, em Mogi, compôs grande parte dos versos de seu 
primeiro e festejado livro. Advogado bisonho, se não teve muitos 
clientes, pelo menos, &o se viu desamparado pela musa. Além dis- 
so, com os rapazes da terra - confessava - participou de muitas 
e alegres serenatas. . . 

* * * 

Estava a idéia republicana amadurecida em 1889? Muitos 
acham qeu não e eu me incluo nesse elenco. Entre os que assim 
pensam, lembro Afonso Arinos de Mello Franco. Assinala o autor de 
"Evoluçáo da Crise Brasileira" ( I ) ,  que os civis, partidários do novo 
regime, utilizaram o movimento militar para abreviar a revolução 
republicana, a qual, normalmente, para seus próprios líderes, não 
viria senáo depois da morte do ~mperador. E nota esse consagrado 
escritor aue, ate 16 de novembro. a Reuública não foi ~rówriamente 
proclamâda: sucediam-se as hesitaçó&, contradiçóece ;lutuações 
iio ambiente perplexo. 

O descontentamento do Exército, em virtude da transfirréncia 
de tropas para longe da Corte, levou Deodoro a depor o Ministério 
Ouro Prêto. 

A 15 de novembro, ainda náo tinham os republicanos um plano 
preciso de organização política do país, de modo que o governo pro- 
visório, como a Carta de 91, foram obras de improvisação, A im- 
pressão que se tem - escreve Oliveira Viana (8) - vendo os re- 
publicanos nos trabalhos da constituinte, é que nenhum deles ha- 
via pensado nisso. . . 

Olhando para trás, forçoso é reconhecer, no entanto, que 3 
saldo é favorável à República. Muitas - é verdade - foram a g  

7) ?a. Edit. Nae. 1965. 
8) O Ideaiirnso ia EvolugBo Poiltica do Império e da República", Bibiiot- d e  

"O Estado de  SHo Paulo". 192â 
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pedras no caminho. Temos, felizmente, vencido os tropêços, al- 
guns a duras penas. E vamos seguindo nosso destino. 

Não é preciso ser adivinho para garantir que nossa Pátria, 
dentro de alguns anos, estará, lado a lado, com as maiores nações 
do mundo. Os problemas a solucionar, porém, são muitos, a come- 
çar pelo analfabetismo, que reputo o mais grave. 

Vencidiz a fase de transição por que passa o Brasil, alimento 
a esperança de que, em breve, retomaremos a estrada ampla do 
Estado de Direito, assegurada a autonomia dos Estados e Munici- 
pios, as prerrogativas da Magistratura, a liberdade de imprensa. 
Não terão razão, assim, os que, pessimistas, sonham com a Federa- 
ção pleiteada em 1870 e 1873, entendendo que é preciso convocar 
outra Convenção de I tu . .  . 

É nosso dever cultuar o passado, entender O presente, acredi- 
tar no futuro. 

Um voto - se me dão licença - desejo formular: que Mogi- 
Mirim, apoiada nessa sua juventude, bonita e radiosa, estimule, 
cada vez mais, a cultura; a cultura que lembre raízes que pene- 
tram fundo osolo, a cultura que, moldando as novas gerações se- 
gundo um estilo diferente de vida, as  levará a compreender me- 
lhar as coisas simples e nobres do espírito e a prezar, acima de 
tudo, a dignidade da pessoa humana e a liberdade. 

(Palestra pronunciada em Mogi-Mirtm, a 27-4-1973, no Salio 
Nobre da Faculdade de Educação, Ciências e Letras) 



Pe. Hélio Abranehes Viotti S. J. 

A 26 de dezembro de 1552 partia de Assunção do Paraguai G 
soldado alemão Ulrico Schmidel que, depois de quase seis mesrs 
de viagem, atingia São Vicente a 13 de junho de 1553. Do relato 
de sua jornada, entrecortada de peripécias, através do interior de 
nosso atual Estado de São Paulo, apenas duas observações nos in- 
teressam no momento. 

Transpondo o Rio Paraná e penetrando algum tanto o nosso 
atual território, declara o aventureiro: "Agora começa a terra do 
Rei de Portugal, (a terra) dos Tupis". Pouco antks, referindo-se 
a um lugar de nome Guingui, junto ao mesmo Paraná, que subi- 
ra pelo espaço de cem léguas, afirmara: "Até este lugar, tudo per- 
tence à Cesárea Majestade e é terra dos Carijós" (I) .  

Para o viajante, o Brasil começava onde tinha princípio o do- 
mínio dos Tupis. Tupis e não Guaianases foram os Índios que en- 
controu, durante todo o percurso ate São Vicente. Hostis e selva- 
gens, os do sertão, pacíficos e aliados aos Portugueses os que vi- 
viam nas vizinhanças da povoacão portuguesa de Santo André. 
Cinquenta mil arcos, calcula com evidente exagero, eram os que 
João Ramalho poderia mobilizar a seu favor, caso pretendesse 
defender sua autonomia em face do Rei de Portugal. 

Bem mais lúcida e rica de informações de toda ordem é a 
narrativa de um conterrâneo seu, publicada na Alemanha anos 
depois e que, na versão de Carvaiho Franco, se intitula Duas via- 
gens ao Brasil. Para João Staden, os Tupis da Capitania de São 
Vicente, se denominam Tupiniquins. "Os Portugueses que aí mo- 
ram - nos diz ele - são amigos de uma tribo de selvagens bra- 
sileiros os Tupiniquins, cuja região se extende em oitenta milhas 
para o interior da terra e quarenta ao longo da costa". ( 2 )  

Trata-se naturalmente de milhas alemãs, de 7.407 metros. 
O domínio, pois, dos Tupiniquins, se dilatava cerca de seiscentos 
quilbmetros para o interior, ocupando cerca de trezentos quilb 

1) Derrotwo a, viaje o EsPnCia y loa Indi~s ,  Ruenos Mies, 1947, 130. 
3) o. nt., sao P ~ U I O ,  1947, 72-78. 
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metros de litoral. Até Superagui, isto é a costa setentrional da 
Baía de Paranaguá, nos afiança ele expressamente. Pelo lado nor- 
te o limite seria a Ilha de São Sebastião. As medidas são eviden- 
temente aproximativas. . . 

Anchieta e os demais jesuitas, ao referir-se aos Índios da Ca- 
pitania de São Vicente, os denominam igualmente como Tupis. 
"Tupis do Campo", "Tupis do Sertão". Na exposição que, por or- 
ciem de Nóbrega, escreveu sobre suas aventuras na América do 
Sul, a propósito de sua viagem de Assunção para São Vicente no 
m o  de 1553, pouco antes de Schmidel, apelida-os Antônio Rodri- 
gues de Tupiniquins. 

Referências anteriores, como as do aguazil da esquadra de 
Sebastião Caboto, Antônio Ponce, como as de Diogo Garcia, (3) 
nomeiam Tupis aos Índios do litoral vicentino. Fontes rioplaten- 
ses posteriores são unânimes a respeito. O mesmo se diga de Fer- 
não Cardim, de Francisco Soares e outros cranistas posteriores. 
Sobre o caso devem ser consultadas sobretudo as Atas da Câmara 
de Sáo PauEo, principalmente o ofício ai transcrito dos Camaris- 
tas a Estácio de Sá (5). 

2 certo, atretanto, que na mesma Capitania de São Vicentõ 
- e isto pode igualmente ser verificado através das mesmas Atas 
-, existiam entremeiados entre os Tupiniquins e as Tupinambas, 
isto é Tamoios do Vale do Paraiba e da Guanabara, outros Índios 
de raça gê ou tapuia, ora denominados Papanases, ora Guaiana- 
ses, ora Maromomis, Guarumimins, Guarulhos etc. 

Sobre tais Guaianases ou Maromomis, reproduzi na biogra- 
fia de Anchieta extenso fragmento anchietano, incluido confessa- 
damente por Pero Rodrigues na Viãu do Pudre José, em que este 
lhes descreve os costumes assaz diferentes dos hábitos de vida 
dos Tupis: bem mais mansos do que eles, não antropófagos, dor- 
mindo no chão sobre folhas e não em redes, sustentando-se ape- 
nas da caça e da pesca e da colheita dos frutos naturais, sem cul- 
tivar a terra, inteiramente nômades, monógamos e bem inclina- 
dos em relação aos Portugueses. 

No seu Roteiro do Brasil, ao falar da Capitania de São Vicen- 
te, cita Gabriel Soares de Souza o nome desses Índios, nessa épo- 
ca vindos a maior notoriedade, com a fundação de Guarulhos, 
cujos costumes descreve exatamente nos mesmos termos. E como 
deixa de citar os Tupis, já então desaparecidos do litoral, dá moti- 
vo a que se crie a confusão, que mais tarde criou raizes nos textos 
de Pedro Taques e Frei Gaspar da Madre de Deus. Os Tupis aí 
nos aparecem fantasiados de Guaianases . . . 

3) Apud - J. Cortesáo. A Funduçùu de 8do Paulo, S.P.,  1955, 127-128. 
4) Carta. em RIECB XV 9-10. 
5 )  atos do cainura d;r viia ds sao ~ o u ~ o .  I, 42-45, 
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A Gabriel Soares contrapõe Capistrano de Abreu o testemu- 
nho de Antonio Knivet, o aventureiro inglês. Soares de Souza fa- 
lava segundo informações de oitiva, nunca viajara da Bahia para 
o Sul. Knivet, embora muito inferior sob vários aspectos ao Se- 
nhor de Engenho da Bahia, falou do que viu. Contemporânea- 
mente. E distingue perfeitamente os Guaianases dos nipis. Loca- 
liza-os no fim do século XVT em Caraguatatuba, na  Ilha Grande 
e Angra dos Reis. 

Para decidir a questão bastam a meu ver dois argumentos. O 
prisioneiro de tribo inimiga dos Tupis de São Paulo, por um triz 
sacrificado em Piratininga em princípios de 1555 pelo próprio Ti- 
biriçá e, com grande indignação do velho morubixaba, arrebata- 
do em tempo pelos jesuitas que lhe salvaram a vida, classifica-o 
Anchieta como um Papaná (6). fndios de que trata igualmente 
Nóbrega no seu Diálogo soòre a conseruaçáo do GentSo. Simão 
de Vasconcelos, citando os apontamentos de Anchieta, como um 
Guaianá, ou Maromomi (7). 

Pois bem, vinte anos depois, tendo fugido de Piratininga, rea- 
parece ele em S b  Vicente e, reconhecido por Anchieta, dá ocasião 
a que o Superior da Casa de São Vicente, valendo-se do zelo de 
Manuel Viegas, e do patmínio de Jerônimo Leitáo,*inicie a c a t e  
quese dos Maromomis em Bertioga, catequese que anos depois dará 
como resultado a fundação de Guarulhos. Eis aí identificados Pa- 
panases, Guaianases, Maromomis e Guarulhos . . . 

Novo argumento é o que se colhe na  Informqáo dos casa- 
mmtos dos fndios do Brasil de Anchieta, pela cópia de fcvora. Re- 
fere o Apóstolo do Brasil que, em São Paulo, o velho Caiubi, an- 
teriormente ao batismo sem dúvida, repudiando esposa de sua 
nação, isto é da raça tupi. tomou por mulher uma prisioneira guaia- 
ná, de outra nação inimiga, que vivia pelos matos. Para Anchieta 
os Guaianases eram raça diferente dos Tupis que tão bem conhe- 
ceu na Capitania de São Vicente . . . (8) .  

Já é tempo de aceitarmos a argumentação de Capistrano de 
Abreu, acompanhado na sua tese por Teodoro Sampaio, Rodolfo 
von Ihering, Antonio de Toledo Piza, João Mendes de Almeida. 
Desterremos para suas serranias nativas os tais Guaianases de Pe- 
aro Taques, e Frei Gaspar. Repovoemos as aldeias catequizadas 
pelos jesuitas no século XVI até a fundação de Guarulhos, com crs 
nossos antepassados Tupis ou Tupiniquins. Piratinanga, Jaraibati- 
ba, Pinheiros, São Miguel, Ibirapuera, Mairanhaia, Manicoba eram 
aldeias de fndios Tupis e não de fndios Guaianases. 

fi) won R- TT. 2no i ~ n r h i e t a > :  ~ b i d  132 ixbbreso). A ., - ~ ~ . .  ... ,~ .~~~ . ~. - .  . 
7) Vida do Venevduel L.1, c. V, no 9 e L.111, c. IX ao 2: Crhica,  L. 11. S 197: 

vida ao PP JoBo de ~l111p'de. p. 75 - Cf. Antunio Fnineo, Imagem de Cgimbra, 11. 236. 
8) 0. nt., Bibl. <te fsor<l, C6d. XXVII1-33I180 r. Cf. Cartas Jes., 111, 448. 
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De Maniçoba precisamente é que venho tratar. De Maniçoba, 
como dizem quase todos os textos jesuítas antigos, ou Mandiçoba, 
como se encontra no manuscrito do DiáLogo sobfe a conversáo do 
Gentio do Padre Manuel da Nóbrega. Manipba ou Mandiçoba 
vem a significar simplesmente a "folha ou pé de mandioca" Da 
aldeia primitiva seguia para São Vicente, parte daquela farinha, 
que iria ser consumida pelos meninos do colégio de Leonardo Nu- 
nes: "a farinha vem-lhe de longe - nos conta AmbrMo Pires, 
reportando-se a certo testemunho sobre Nóbrega -; primeiro é 
podre que comida" (9). 

Não longe de Itu está a Serra do Japi.. . Maniçoba, segundo 
Simão de Vasconcelos recebia ainda outro nome, o de Japiuba. 
Japiuba qu'er dizer apenas "érvore dos Japis ou Japus", certo pás- 
saro que aqui deveria ser frequente, vulgarmente conhecido como 
Guacho ou Checheo, cujos ninhos nos aparecem formando verda- 
deiros penduricalhos sob as árvores do campo. João Mendes de Al- 
meida e Teodoro Sampaio sugerem outras interpretações para o 
nome da s r r a .  Penso, entretanto, que as explicações mais simples 
sáo as que mais se aproximam, neste caso, da verdade. 

Quanto à localização da Almeida de Maniçoba, nenhum outro 
texto histórice s: avantaja ao da Historia de lu funducicin de1 Cole- 
gio de1 Rio de Enero, .atribuível ao Padre Quirício Caxa, que a teria 
redigido pelo ano de 1575. "Neste tempo - traduzimos aqui o 
texto espanhol - foi o Padre Manuel da Nóbrega com outros vá- 
rios da Ccmpanhia a Maniçoba, trinta e cinco léguas pelo deser- 
to adentro, junto de um rio donde embarcam para os Carijós. Ali 
Ceixou uma casa feita, com alguns da Companhia, onde residi- 
ram um ano, fazendo muito fruto entre os Índios, e dai se torna- 
ram a São Vicente". (10). 

Tais léguas se contam a partir de São Vicente. Se as 
tomarmos por léguas de três mil braças, comuns no Brasil 
desde o século XVI, representam pouco mais dr duzentos e 
trinta quilômetros. Seguindo pelo vale do Tietê, "rio donde 
embarcavam para os Carijós" do Paraguai, isso nos traz exata- 
mente à regiao de Itu-Porto Feliz. Por duas vezes menciona An- 
chieta, na "Quadrimestre de maio a setembro" a distância que 
mediava entre Piratininga e Maniçoba. Sendo o seu texto em 
Latim, as noventa milhas de que nos fala se devem entender como 
milhas romanas, de 1.480 metros. Noventa milhas seriam pouco 
mais de 130 quilômetros. 

Tais medidas, como antes notei, só podem ser aproximativas 
e até será mister considerá-las um tanto generosas, o que é expli- 
cável, dadas as dificuldades do caminho para os viajantes! Como 
quer que seja, os números acima são bem mais aceitáveis que as 
b 

9) Mon. Bros. 11 150. 
10) Awis  da kibii. N M o m l ,  XIX. 125. 
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cinquenta léguas de que nos fala Pero Correia, na  sua carta de 
18 de julho de 1554, ou as quarenta de Simão de Vasconcelos. 
Mesmo tomadas a partir de São Vicente e segundo o padrão da 
légua então usada em Portugal, nos dariam cerca de trezentos e 
duzentos e cinquenta quilômetros, o que é demais. 

Teria sido Nóbrega o primeiro jesuita a chegar a Maniçoba? 
Em sua famosa carta de 31 de agosto de 1553, escrita em Pirati- 
ninga, ele mesmo nos aponta como batedor nessa sua jornada ao 
Irmão Pero Correia.. . (11). Podemos, entretanto, arriscar nova 
pergunta: seria essa a primeira vez que Pero Correia perlustraia 
esses caminhos? Em duas cartas suas do mês de junho de 1551 (12), 
nos descreve ele em rápidos traços uma excursão apostólica, na 
qual, com outros cinco irmãos, acompanhou ao Padre Leonardo 
Nunes, em busca de certo cristão, que havia oito ou nove anos se 
desgarrara no meio dos selvagens. 

"No caminho pusemos alguns quinze dias, a maior parte deles 
por um rio abaixo, que vai por entre mui grandes montanhas e 
despovoadas, onde nos faltou o mantimento" (13). A descida pelo 
rio gastou oito a nove dias. Serafim Leite aponta com razão o 
Tieté como sendo esse rio. No trajeto, rio abaixo, fitltando lugar 
na canoa, teve Leonardo Nunes que descer a nado uma légua.. . 
Se a comparamas com a excursão de Anchieta no ano de 1568, 
que levou oito dias de Piratininga até Araraitaguaba, chegamos 
a conclusão de que o Abarèbebê e, com ele, Pero Correia já ha- 
viam estado em Maniçoba. 

Voltemos, porém, a "peregrinação" de Manuel da Nóbrega. 
Ela se enquadra totalmente no seu projeto de missão entre o:; 
Carijós do Paraguai. Sobre o início da catequese entre os Tupis 
do Campo, eis o que pensava ainda a 12 de junho de 1553: "com 
eles gastaremos o tempo até vir o Irmão Correia da Bahia (para 
onde pretendia então enviá-lo. . .), para entrar pela terra adentro" 
(14). Registrando no ano seguinte carta de Nóbrega, assevera Luis 
da Grã, ainda na Bahia: "Sua determinação. . . era ter esta casa, 
por ser cabeça, e a de Sáo Vicente, por ser a entrada para um 
gentio, em que se espera mais fruto que neste" (15). 

No ano seguinte, quatorze meses após a fundação de São 
Paulo, insiste Nóbrega, escrevendo a Santo Inácio, a 25 de março 
de 1555: "Ali [em Assunção] é necessário. . . fazer-se uma grande 
casa" (16). E já de volta à Bahia, para onde o chamara a vontade 
do Rei, reitera em cartas e em certo Apontamento a mesma obs- 
tinada aspiração: "sempre me disse o coração, que devia mandar 

11) Mon. Eras., 1. 623. 
12) M o n  BW., I, a19-223: 280-231 
13) M o a  Bvas., 1. 230. 
14) Opero mnio. 170, cf. 178 
I51 Mon. m a . ,  11. 138. 
16) Op. omn., 198. 
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aos Carijós" (17). E ainda: "Seria bom ter lá [em Assunção] a 
Companhia um ninho, onde se recolhesse, quando de todo São 
Vicente se despovoasse" (18). Isso em 1557, em 1558. No ano se- 
guinte se declara "muito arrependido" de não haver tirado seus 
irmãos de cá (19). 

Se a "empresa do Paraguai" se condicionava ou não ao es- 
tabelecimento dos limites do Brasil no Rio da Prata (nome que 
abrangia então o Rio Paraguai), é assunto muito discutível. No 
meu singelo entender, não era um plano político que norteava as 
intenções do provincial do Brasil, mas unicamente o seu Zelo r; 
l jg iw,  seu espírito universalisticamente católico, que não reco- 
nhecia fronteiras internacionais capazes de impedir a propagação 
do Evangelho e a Salvação das almas.. . 

Dentro dessa quadro de perocupações é que se pode compre- 
ender a frase de Anchieta em sua carta a Santo Inácio, de fins 
de março de 1555. Diz seu texto latino: "Manemus adhuc in hac 
nostra Piratininga.. . nonnulli ex fratribus" (20) - "permanece- 
mos ainda nesta nossa Piratininga alguns irmãos". A palavra 
ainda, táo significativa no caso, omitiu-se, por descuido sem dú- 
vida, na verão portuguesa de Monumenta Brasiliac (21). 

Dentro das mesmas circunstâncias históricas, é que se pode 
entender em plenitude o texto de Simão de Vasconcelos. Acabara 
o cronista de referir o veto de Tomé de Souza, "por largas ra- 
zões parte cristãs, parte políticas", oposto ao plano de catequese 
dos Carijós, sujeitos ao domínio dos Castelhanos do Paraguai. Fo- 
caliza então a ida de Nóbrega ao interior da Capitania de São Vi- 
cente. 

E nos diz: "Tinha recebido por noviço pouco havia o Irmão 
Antônio Rodrigues, homem que havia sido soldado nas partes do 
Paraguai e mui versado nos costumes da gente carijó, entre a qual 
estivera muitos anos. A este tomou por companheiro, e com mais 
alguns catecúmenos dos hdios de Piratininga, ao menos [frise- 
mos este "ao menos"] entrou pelo sertão como quarenta léguas 
até a Aldeia de Japiuba ou Maniçoba, a fim de fazer experién- 
cia do que trazia no seu pensamento" (22). 

Não esmoreceu a vontade de Nóbrega com esta primeira opo- 
sição da autoridade civil. "Era tão inteiro - escreve com pro- 
fundo senso psicológico a seu respeito Anchieta - que, como se 
fundava diante de Deus em uma verdade, bem se poderia pôr todo 
o mundo contra ele" (23). Sobresteve. Obedeceu. Jamais desistiu 

17) OP. OnLn.. 25:. 
:E) Op. omn.. 256. 
19) Op.  omn. 353. 
201 Mo%. Bros.. 11. 175. 
21)  No*. ~rap.; 11. 193. 
22) Cldrrioo, L. I, % 130. 
3 )  S. Leite, B r e ~  itinerdrio, Lisboa, 218. 
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de seu propósito, enquanto foi provincial do Brasil. A proibiçãu 
de Tomé de Souza juntaram-se depois a do sucessor Duarte da 
Costa, a do próprio Dom João 111, e finalmente a de Santo Ina- 
cio de Loiola. . . 

A respeito dessa "empresa do Paraguai", eis o comentário que, 
com bem-humorada finura, teceu seu admirador e discípulo An- 
chieta: "...todo o Brasil lhe parecia pouco; o qual como dava 
pouco de si a principio, pretendia que fosse sua fé pregoada por 
outras regiões que pareciam dar mais de si" (24). E acrescenta: 
"fazendo porém grande caso do que tinha entre mãos, nisso s~ 
empregava todo". Levou, por isso mesmo, até o fim heroicamen- 
te a sua "empresa do Brasil"! 

Como experiéncia, pois, do que trazia no pensamento, iniciou 
na  Aldeia de Maniçoba a catequese dos Tupis. "Fez uma pequena 
igreja - narra Simão de Vasconcelos (25) - e começou nela a 
ensinar a doutrina cristã, dando princípio a uma residência que 
continuou alguns anos. . ." Não sabendo a lingua brasílica para 
pessoalmente fazê-lo, valeu-se evidentemente de Pero Correia, qu? 
lá o precedera, e de Antonio Rodrigues, que o acompanhara. 

A circunstância de que a residência ali fundada tivesse du- 
rado alguns anos, como quer Vasconcelos, já não 6 exata. Prin- 
cipiada em meiados de setembro de 53, encerrou-se pelos fins de 
agosto do ano seguinte. Sobreviveu "quase um ano inteiro" - 
assevera Anchieta. (26). Em Maniçoba deve ter permanecido Nó- 
brega dois ou três meses, pois em dezembro, a chegada do re- 
fôrço vindo da Bahia, já se encontrava em São Vicente, onde os 
recebeu. 

Que jesuitas aqui teriam ficado? Com a máxima probabili- 
dade aqui permaneceu por superior o Padre Francisco Pires. Náo 
sendo "língua", isto é conhecedor do Tupi, com ele deve ter per- 
manecido um dos dois "linguas" antes citados. E já que Pero Cor- 
reia é geralmente apontado como fazendo parte do gmpo de fun- 
dadores do Colégio de São Paulo a 25 de janeiro de 1554, resta- 
ria o Irmão Antônio Rodrigues, cuja presença naquela data em 
Piratininga nenhum documento há que o ateste. Daqui se teria 
ele ausentado meses depois com a chegada a Maniçoba do Padre 
Vicente Rodrigues e dois irmãos da Companhia, um dos quais 
Gregório Serrão. 

Serrão e Vicente Rodrigues estavam ainda no Norte, quando 
se fundava a missão de Maniçoba. Tomando parte na fundação 
de São Paulo, e ai recebendo as aulas de Latim ministradas por 

e 
24) Ibidem. 216. 
25) Crdnim, L. 1, S 130. 
26) Mon. B m .  11. 116. 
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Anchirta, será depois Vicente Rodrigues, de maio a setembro pro- 
vavelmente, o companheiro de ministérios de Francisco Pires na 
Aldeia de Japiuba. Serrão não parece ter ali permanecido tanto 
tempo. 

Sobre ele nos informa A Vada dos Padres Ilustres, escrita pelo 
mesmo Anchieta: "Esteve alguns cinco meses mui enfermo nd 
Casa de Nossa Senhora da Ajuda [em Porto Seguro], e no cabo 
deles, ainda muito fraco, foi passado para São Vicente, onde con- 
tinuou com suas enfermidades algum tempo" (27). Em Julho já 
se encontrava em Maniçoba, nos diz Pero Correia, em carta de 18 
iesse mês (28) : "Pela terra adentro, algumas cinquenta léguas, há 
já princípio noutro lugar, onde estão dois padres e irmãos, e o 
irmão Gregório com escola de gramática". Não creio que nos 
tempo assaz escasso que passou em Maniçoba pudesse ele desim- 
cumbir-se grande coisa desse mister de professor de gramática. . . 

Com efeito, nessz mesmo ano de 1554, na sua "Quadrimestre 
de maio a setembro" assim se exprime Anchieta a seu respeito: 
"Um irmão nosso, que viera de Portugal e vivia numa aldeia dis- 
tante desta [i. é de Piratininga] noventa milhas, tinha por ali- 
mento diário.uma galinha, que lhe iam buscar a diversos luga- 
res com não pouco trabalho, a i ~ d a  que por baixo preço; e o es- 
tômago não a podia conservar e logo vomitava. Quando porém 
veio para aqui e começou a alimentar-se de nossas comidas bem 
mais pobres, pôs-se robusto" (29). "Dando-lhe Nosso Senhor algu- 
ma melhoria - acrescenta Anchieta na biografia -, comecou a 
ser participante dos trabalhos de Piratininga" (30).  

Da efêmera missão de Maniçoba, restam-nos ainda algumas 
iuformaçóes preciosas. Na aldeia presenciaram logo de inicio os 
padres o sacrifício ritual de considerável número de prisioneiros. 
"Grande matança de escravos", diz Pero Correia (31). Não logra- 
ram salvar-lhes a vida, mas dissimuladamente os batizaram e os 
ajudaram a morrer como cristãos. No seu Diálogo sobre a conver- 
são do gentio, recorda o próprio Nóbrega o episódio: "também 
vos direi que se viu na Maniçoba, onde se mataram uns Índios 
Carijós, outro fndio que com os padres andava, oferecer-se com 
grande fervor e lágrimas a morrer pela fé, só porque aqueles m o -  
ressem cristãos" (32). 

Contemporaneamente a vinda dos jesuitas para Maniço- 
ba, duas expedições partiram do Paraguai ao encontro dos mis- 
sionários. Constava a primeira de duzentos Carijós, em compa- 

Zí)  Imagem dc C'oimbro, 11, 219: C. Jea., 111, 420. 
28) dion. Brm., 11, 71. 
29) Man. Bros., 11. lld. 
$0) C. Jes., 111, 490. 
31) Mon. Braa.. 11. 67. 
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nhia de alguns Castelhanos que viajavam para São Vicente. Vi- 
nham os Índios expressamente a pedir o batismo. Entrando de 
caminho numa taba de Tupiniquins, estes os destroçaram a fle- 
xas e tacape, morrendo quase todos, inclusive um dos europeus. 
Souberam esses candidatos ao batismo aceitar com claras de- 
monstrações de fé o batismo de sangue. Mais de cem léguas ca- 
minhou então Pero Correia, por ordem de Nóbrega, até &se lugar, 
designado por Vasconcelos como Paranáitu, (Avanhandava, tai- 
vez), logrando salvar a vida dos demais Espanhois. 

"Não tardou muito - escreve o mesmo Fero Correia - que, 
por outro caminho viesse outra soma de Carijós (ouvi dizer que 
seriam cinquenta ou sessenta), em companhia de três Espanhois 
e, logo que penetraram em terras deste gentio, outrotanto lhes fi- 
zeram, que mataram a todos e também a dois dos Espanhois; o 
outro fugiu pelos matos e veio acolher-se a companhia de Nóbre- 
ga e dcs irmãos" (33). Sucessos tão expressivos devem ter influi- 
do extraordinariamente para confirmar o provincial no seu ardor 
missionário em favor de uma nação tão bem disposta para com 
H mensagem do Evangelho. 

Por duas vezes tentou pessoalmente Nóbrega em reender via- 
gem até o Paraguai e mais além. "Assentara [no a $ o de 15541 o 
Padre Nóbrega empreender uma longa excursão, que mal se con- 
cluiria em um ano", informa o Chronicon de João de Polanco, se- 
cretário de Santo Inácio, resumindo cartas de São Vicente. Des- 
tinava-se a uma região, "em que vivem (segundo referiam certos 
Portugueses) povos numerosíssimos, grandemente sujeitos à razão 
e que não comem carne humana" (34). 

De notícias fornecidas por Antônio Rodrigues, conhecia o Pa- 
dre Nóbrega com bastante objetividade a situação dos habitantes 
do Peru, a que se refere em uma de suas cartas. Era, provavel- 
mente ao Alto Peru (a Bolívia de nossos dias), que visava a atin- 
gir nessa expedição. Três obstáculos se interpuseram: adoeceu 
gravemente o "homem-chave", para essa excursão (quem, senão 
Antônio Rodrigues?); rec,ebeu Nóbrega nesse comenos carta em 
que se lhe proibia a jornada; ele próprio se viu atacado por "dores 
de cólica, a ponto de morrer". 

Já no mes de maio do ano seguinte havia predisposto tudo 
muito bem para sair em companhia de um grupo de Espanhois, 
que de São Vicente seguia para Assunção. Ansioso, entretanto, por 
avistar-se com seu colateral, o Padre Luis da Grã, recebeu no 
dia da partida a notícia de sua chegada a São Vicente. Desistiu 
entáo da viagem. "Com ajuda do Padre Luis da Grã - nos diz 
Anchieta - se mudou seu conselho (35). Mostrando, todavia, a sua 

33) Mon. Bros., 11. 68-69. 
34) H. A. Viotti. s.j.. "kPpectos da Fundaçáo d e  Sáo Paulo ntraves de escritos no- 

breguenses". "Reuisto de Histbrin, XXI-XXII (1955). 48. 
35) C. Jes., 111. 325. ei. Ibidern, 469. 



*r9R REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

autoridade, não hesitou em ordenar ao mesmo padre qeu o subs- 
tituisse na jornada. . . 

"Este caminho - escreve Grã a Santo Inicio a 7 de abril de 
1557 - me mandou fazer o Padre [Nóbrega] logo que cheguei a 
esta capitania. E assim estivemos de caminho quinze dias, ao fim 
dos quais quis o padre saber de mim, além da prontidão da obe- 
diência, o meu parecer. Algumas razões ihe dei para não ser en- 
tão, que lhe pareceram bem, por onde cessou a ida" (36). Nessa 
jornada de quinze dias, teria seguramente passado por Maniço- 
ba, em demanda do porto onde embarcar para Assunção. 

A tentativa se renovou três anos depois, estimulada ainda uma 
vez pelo provincial, que se encontrava então na Bahia. Desejava NÓ- 
brega (mas felizmente não o impôs) que fossem para Assunçã* 
os lesuitas todos do Colégio de São Paulo: Anchieta e Seus discí- 
pulos lá poderiam ser ordenados pelo Bispo do Paraguai. Mais 
uma vez jornadeou Luis da Grã em direção ao Paraguai sertão a 
dentro cerca de 150 quilômetros no ano de 1558, informa o Padre 
Antônio de Matos (37). Estando contudo nessa época os hdios Tu- 
piniquins alvorotados com certa expedição punitiva dos castelha- 
nos, suspeneu-se, agora definitivamente, a viagem. 

Que era feito da antiga Aldeia de Maniçoba a essa altura? 
Desaparecera sem dúvida. Em breve se haviam murchado as es- 
peranças da conversão de seus moradores. "Os nossos irmãos - 
escreve Anchieta na já citada "Quadrimestre de maio a setem- 
bro" - tinham gasto quase um ano inteiro em doutrinar uns, que 
distam de nós noventa milhas, e eles renunciando aos costumes 
gentílicos tinham resolvido seguir os nossos e nos tinham prome- 
tido nem matar nunca os inimigos, nem comer carne humana" 
(38). Tudo, entretanto, se perdeu. Além da natural inconstância 
dos selvagens, outro fator agiu no caso decisivamente. 

É Anchieta quem nos esclarece a respeito. E seu testemunho 
não poderia ser rejeitado. Companheiro de Nóbrega até Maniçoba 
fora o filho mais velho de João Ramalho, André de Macedo. Após 
os primeiros atritos entre a família do fronteiro do Campo e Leo- 
nardo Nunes, empenhara-se Nóbrega em recompor com o Alcaide 
de Santo André as boas relações de amizade. E o conseguiu.. . , por 
algum tempo! R o de que trata sua já citada e famosa carta d* 
31 de agosto de 1553. 

Ninguém hoje ousaria contestar, a respeito de João Ramalho, 
figura outrora enigmática, suas origens cristãs e sua sincera con- 
versão ao Cristianismo em seus doze últimos anos pelo menos 

b 
36) Mon. Bras.. 11. 362. 
37) De prime Colleyii Plum,n;s Ja+tua?ii institutiar~o. 9. Gesú. Coll~gia.  201 
38) M o a .  Bras., 11, 116. 
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de vida, desde 1568. Sua situaçáo peculiar, contudo, durante mais 
de 20 anos, praticamente segregado no bárbaro ambiente do pla- 
nalto piratiningano, lhe criara, com a enorme influência adqui- 
rida entre os Tupis a que se aparentara, excessiva independência 
em face dos poderes que regiam entáo a sociedade civilizada. 

Não se deixara absorver, nem muito menos esmagar pela vida 
selvagem, como sucedeu a outros menos rijos física e moralmente 
do que ele. Era nesse ponto um vencedor. Apartado ainda jovem 
de sua legítima esposa, que deixara grávida em Portugal - o que 
parece confirmar a versão de seu degredo para o Brasil -, unira- 
se maritalmente à filha de Tibiriçá e dela tivera, unicamente dela 
nos assegura Nóbrega (2). numerosa prole. De suas filhas algu- 
mas se havia casado com homens proeminentes da capitania. 

Tal situação familiar, com as consequências que então acar- 
retava, o apartaram, por excomungado, do culto religioso. Os fi- 
lhos varões, criados a solta, sem as peias da moral cristã, nem os 
liames da tradição indígena, viviam, alguns deles ao menos, de 
acordo com os hábitos, possivelmente muito deteriorados, de seus 
parentes e compadres ameríndios. Era natural que não vissem Com 
bons olhos a influência dos missionários. Com doçura sem dúvi- 
da, mas com a firmeza ao mesmo tempo de suas convicções reli- 
giosas e o ardor de seu zelo, procuravam estes implantar na  terra 
a ordem moral estabelecida pelos preceitos do Cristianismo. 

Não lhes interessava aos ramalhistas perder, para os jesuitas, 
a influência e o prestígio que até entáo possuiam sobre as hordas 
daqueles seus parentes Tupiniquins. Em Piratininga a fidelidade 
de Tibiriçá e de Caiubi à religião abraçada e às promessas de seu 
batismo lhes op& intransponivel barreira aos manejos dissolven- 
tes. Com humildade cristã suportaram os altivos morubixabas a 
pecha de cobardes, que lhes lançaram em rosto os mamelucos an- 
dreenses. 

Mas em Maniçoba falhou a resistência dos neófitos. Para os 
arrastar à apostasia não recuaram dois filhos de João Ramalho pe- 
rante um expediente ignominioso. Sacrificaram em terreiro um 
fndio aprisionado em guerra, dando de comer a sua carne aos ha- 
bitantes da aldeia. "Convencidos - escreve Anchieta na "Quadri- 
mestre de maio a setembro" já citada (40) - por estes cristãs e 
levados pelo exemplo . . . [dessa] . . . nefanda e abominável depra- 
vação, preparam-se não só para os matar. mas para os comer". 

Na "Quadrimestre" seguinte, "de setembro a janeiro", nos dá 
Anchieta o resultado da campanha de ódio desses maus elementos 
contra a obra regeneradora da catequese cristã: "Já destrukam 
completamente uma aldeia em que morava o Padre Francisco Pi-, 

39) Op. omnia 183. 
401 X~oa. ~ v a s ' ,  11. i15 
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res com o Padre Vicente Rodrigues, incitando os fndios a matar 
os contrários e a comer sua carne" (41). A atitude dos mamelucos 
pode ser explicada. o que tentamos fazer.. . Justificada é que 
não. Pelo menos a luz da civilização cristã. 

Retiraram-se os missionários. . . E poucos meses depois, em fim 
de março de 1555, narra o mesmo Anchieta, no seu post-scriptum 
a última "Quadrimestre" citada: "Soubemos agora [fevereiro dc 
15551 que os fndios quase todos cairam em grave doença e a maior 
parte morreram na Aldeia de Maniçoba, de que expulsaram os ir- 
mãos da Companhia, ocupados em ensinar aos infiéis a doutrina 
de Cristo" (42). Os restantes, como soia acontecer, devem ter aban- 
donado o local da mortandade, buscando novos ares incontamina- 
dos no seio da natureza virgem. 

Passados treze anos, 6 o próprio Anchieta, já agora sacerdote, 
quem se dirige, em companhia de Vicente Rodrigues, do Português 
Manuel Veloso Espinola e de um grupo de fndios cristãos a esta 
mesma região da antiga Aldeia de Maniçoba. ú'ltimos meses d? 
1568. Vem recuperar para a vida cristã e civilizada dois criminosos, 
foragidos com suas famílias para o meio dos selvagens arredios do 
Anhembi, Dwningos Luis o Grou e Francisco Correia. 

Embarcando em Araraitaguaba numa improvisada canoa de 
casca, naufraga na cachoeira de Avaremanduava, légua e meia 
mais abaixo, e é salvo miraculosamente das águas do rebojo pelo 
fndio Araguaçu. O acontecimento positivamente histórico se re- 
doura com o halo da lenda.. . Mas até hoje, ali, em falta de outro 
monumento (até 1817 existia no local um cruzeiro comemorativo), 
o próprio toponimo relembra a "memória do padre". Avareman- 
duava ! 

Em 1570, na Igreja de São Paulo de Piratininga, mais uma vez 
preservada por Anchieta dois anos antes, de um possível ataque 
dos selvagens, realizava-se o matrimõnio cristão de Manuel Fer- 
nandes Ramos, português de Moura, com Suzana Dias, mameluca 
nascida em São Vicente. Suzana, por Beatriz sua mãe, descendia 
de Tibiriçá, neta quiçá de Joáo Ramalho. Nessa Igreja do Colégio, 
Anchieta, diretor do catecismo, lhe modelara a jovem Suzana a 
consciência religiosa. Venerava-o ela. E deu a respeito de sua san- 
tidade belo depoimento, a 5 de abril de 1622, no Processo Infonna- 
rim para sua beatificação (43). 

Batizou-lhe anos depois o Pe. José um dos numerosos filhos. . . 
Teria sido André, o cofundador de Santana do Parnaiba? Seria 
Baltasar, o fundador de Sorocaba? E por que não Domingos, o fun- 

41) M Q ~ .  Brm.,  11, 194-191. 
42) Mon. Brae., 11. 2W. 
43) H. V. Viotti: Anchieta, o Adp6stob do Bros'l, São Paulo, 1966, 182183. 
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dador da cidade de Itu? Se foi este, eis um vínculo histórico a 
mais que, através do Apóstolo do Brasil, viria ligar Itu à Compa- 
nhia de Jesus. Pelas mãos de um provável bisneto de Joáo Rama- 
lho, quando menos de um primo daqueles temíveis Ramalhos des- 
truidores de Maniçoba, reimplantava-se nestes lugares predestina- 
dos a vida e a civilizaçáo. 

A ação nefasta, para não dizer letal do paganismo selvagem, 
que triunfara em Japuiba no longínquo ano de 1554, mergulhara 
áefinitivamente no passado morto e sepultado. Nascia aqui e en- 
tão, no ano augura1 de 1610, uma nova povoação cristã. O cru- 
zeiro chantado, a frente da Capela de Nossa Senhora da Candelá- 
ria do Ituguaçu, na atual Praça do Bom Jesus, marcou para sem- 
pre os destinos da cidade. Cidade fadada a figurar nos registros 
cívicos da pátria como terra-mater de Bandeirantes ilustres e nm 
fástos da independência nacional, sob o titulo glorioso de "Fidelís- 
sima". Mas ao mesmo tempo, nos anais religiosos do país, como a 
Roma paulista. E na hist6ria das jesuitas, como berço no Brasil há 
pouco mais de um século, da Companhia rediviva. 
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DISCURSO DE POSSE 

Waldeigar de A. Barbosa 

Em primeiro lugar, quero deixar registrado o agradecimentv 
de humilde historiador mineiro, pela honra insigne a ele confe- 
rida, por este egrégio sodalicio. O diploma de sócio honorário 
que acabo de receber constitui a maior distinção a que poderia. 
aspirar, em sua vida, este mineiro da beira do São Francisco. 

As obras que tenho publicado. se algum mérito possuem, será 
resultante daquela característica que procuro imprimir a tudo 
quanto escrevo, isto é, o da retificação dos erros e das lendas 
que enxameiam as páginas da História de Minas. 

Justamente por causa desse timbre caracterísflco dos meus 
trabalhos, sempre me senti fascinado pelas figuras de homens- 
-apóstolos, que se orientaram por um ideal fixo, homens que s? 
distinguiram por uma formação cívica que permanentemente nor- 
teou sua vida. E graças a Deus, nossos fastos estão constante- 
mente a registrar a existência de tais homens, capazes de todos 
os sacrifícios, com o sentimento de pátria gravado no íntimo d . ~  
coração. Sempre foi pródiga nossa História, na apresentação de 
tais homens-apóstolos, legítimos heróis. 

Sim, porque heróis não são apenas os grandes guerreiros, os 
valentes e destemidos cabos de guerra. Heróis, como bem os d e  
finiu Roquete Pinto, em RONWNIA, ao referir-se a Rondon, "são 
todos aqueles que criam uma idéia ou uma ação diretora; her6is 
pela concepção de Carlyle. Heróis filósofos, heróis poetas e he- 
róis guerreiros também. . . 

E Augusto de Lima, a figura que escolhi para patrono no Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, foi um desses heróis 
- apóstolos. Se eu fosse poeta, diria que Augusto de Lima foi 
um predestinado. Filho de minerador humilde, que trazia no san- 
gue a herança dos pioneiros desbravadores dos sert8es de Minas, 
que andaram à cata de ouro, nos últimos albores do século XVII, 
Augusto de Lima herdou, ao lado da típica timidez do mineiro 
de hoje, aquela tenacidade do mineiro de ontem, a bravura e a 
firmeza de convicção dos bandeirantes. b 

Residido a duas léguas do arraial de Congonhas do Sabará 
que, depois, em sua homenagem, veio a chamar-se Via Nova de 
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Lima e, hoje, é a cidade de Nova Lima, ia diariamente à escola, 
com seu irmão Bernardino; como dispunham de apenas um ani- 
mal, revezavam-se no uso da alimária. Mais tarde, pôde Augus- 
to de Lima fazer o cálculo de 576 léguas que andara a pé e ou- 
tras tantas a cavalo, num total de 1.152 léguas, para poder con- 
cluir seu curso de primeiras letras. 

Mais tarde, no Seminário de Mariana e no tradicional Colé- 
gio do Caraça, adquiriu aquela sólida cultura clássica, em que 
fundamentou sua carreira literária. . . 

Ali, entre as velhas paredes do Seminário de Mariana, o me- 
nino Augusto de Lima perpetrou seus primeiros versos, umas re- 
dondilhas em honra de Nossa Senhora. Não se sabe como, foi um 
dos poemas cair em mãos de um professor, justamente o Pe. Sil- 
vério Gomes Pimenta. O menino foi chamado a presença do Mes- 
tre, que lhe indagou se realmente fora ele o autor do poema. Au- 
gusto de Lima, tímido, confuso, abaixou a cabeça, receoso das pio- 
res conseqüências; repetida a pergunta, resolveu não mentir e 
atreveu-se a responder: - "Fui eu, sim, senhor; mas prometo que 
não farei mais". Muito maior foi seu espanto, quando o futuro 
Arcebispo e futuro acadêmico lhe retrucou: - "Pois se não fizer 
não será m'eu amigo". 

Em 1878, ei-10 transpondo a entrada da velha Faculdade de 
Direito de São Paulo. Ali firmou amizade com Raimundo Correia, 
Valentim Magalhães, Teófilo Dias, Silva Jardim, Júlio de Casti- 
lhos, Assis Brasil, Eduardo Prado. Em pouco tempo, sentiu-se em- 
jpolgado pelas lides jornalísticas. Em tal ambiente, era natural 
que se deixasse impregnar das idéias republicanas e abolicionis- 
tas, passando a tomar parte ativa na propaganda do ideal repu- 
blicano e dos anseios abolicionistas. Ainda quando estudante de 
Direito, publicou seus primeiros trabalhos literários. 

Bacharel em Direito, ei-10 a funcionar como Promtor de Jus- 
tiça de Leopoldina e, pouco depois, como Juiz Municipal da mes- 
m a  cidade da zona da Mata de Minas. A magistratura parecia 
.afastá-lo definitivamente da poesia. Ser poeta, então, parecia um 
.crime. Augusto de Lima deveria certamente conhecer o episódio 
que se dera com Raimundo Correia, seu particular amigo, tam- 
bém Promotor de Justiça na Comarca de S. João da Barra, e que 
fora narrado depois por Oswaldo Cruz. Certa vez, fora Raimundo 
Correia procurado por um chefe político local, que lhe teria dito: 
-"Doutor, soube de uma cousa muito grave a seu respeito, mas 

confesso que não acreditei. Em todo o caso, preciso que me res- 
ponda com absoluta franqueza. Disseram-me que o senhor é.. . 
poeta! Será verdade?" 

@ E Raimundo Correia, levantando-se, ofendido, teria respondi- 
do com veemência: - "Eu, poeta? - Juro-lhe que é uma infâ- 
mia! Miseráveis caluniadores ! " 
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Nomeado mais tarde Juiz de Direito de Conceição da Serra, 
no Espírito Santo, continuou Augusto de Lima a produzir seus 
versos, em segredo. Transferido depois para comarca de Minas, 
não chegou a tomar posse, pois fora convidado para o cargo de 
Chefe de Policia da Capital Mineira. 

Nomeado Governador do Estado por Deodoro, em princípios 
de 1891, no período anterior à constitucionalização do país, deixou 
Augusto de Lima assinalado seu governo, eom o plano de transfe- 
rência da capital mineira de Ouro Preto para -10 Horizonte. 
Ninguém será capaz de imaginar os sofrimentos por que passou 
este estadista, em eonsequência do exacerbado bairrismo dos ou- 
ropretanos, ameaçados de perder, como perderam de fato, a prer- 
rogativa de Capital. 

Para se ter a idéia da exaltação dos ânimos, em Ouro Preto, 
basta essa circunstância: remetida a mensagem do Governador 
Augusto de Lima a Assembléia Estadual, teve esta que transfe- 
rir seu funcionamento para Barbacena, por falta de garantias em 
Ouro Preto, para livre discussão do projeto. O ambiente de hos- 
tilidade era tal que, mais de uma vez se disse pubhicamente que 
o único meio de evitar a transferência da Capital seria o assassi- 
nio do Governador. 

Terminado seu Governo, ei-10 de volta a magistratura e B 
sua cadeira de História e Filosofia do Direito, na  Faculdade Livre 
de Direito do Estado. Foi quando passou a ser convidado, com 
freqüência a proferir conferências e também quando se libertou 
do receio de ser chamado poeta. A publicação do seu primeiro li- 
vro - CONTEMPORANEAS - trouxe-lhe a consagração. Se- 
guiu-se a edição de SÍMBOLOS e, em 1909, de LAUDAS INmI- 
TAS. Em TIRADENTES, revela-se realmente grande poeta. i3 
obra de arrojo. Musicada a peça por Manuel Joaquim de Macedo, 
foi apresentada em diversas capitais da Europa. Já em plena ma- 
turidade de espírito, publicou o SAO FRANCISCO DE ASSIS, 
obra em que se deixou enlevar pela figura mística de "11 Pove- 
relio". 

A poesia de Augusto de Lima é a poesia clássica, burilada, 
musicada, filosófica, cantante, é, afinal um hino à nossa paisa- 
gem e à nossa gente. Vejam a amostra: 

"Plenilúnio de maio em montanhas de Minas.. . 
Canta ao longe uma flauta e um violoncelo chora. 
Perfuma-se o luar nas flores das campinas, 
Sutiliza-se o aroma em languidez sonora." 
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Onde quer que estivesse, tinha sempre na  retina a paisagem 
querida de sua provincia: 

"Deixei meu berço por destino incerto, 
Mas a paisagem, guardo-a na pupila, 
Guardo-a no coração de onde se estila 
Toda a essência das lágrimas que verto". 

Em janeiro de 1901: foi Augusto de Lima nomeado Diretor do 
Arquivo Público Mineiro, cargo vago com a morte do primeiro 
Diretor, Jos6 Pedro Xavier da Veiga. 

Com seu talento, tendo à mão aquele imenso manancial de 
documentos do Arquivo Público Mineiro, que já constituia um 
dos maiores repositorios de documentos históricos do país, entre- 
gou-se Augusto de L i a ,  com afinco, a pesquisa e à divulgação 
de documentos de nossa história. 

Regularizou a publicação da Revista do Arquivo Público Mi- 
neiro, que havia sido paralisada, valorizando-a com a introdução 
de nova secção, uma notícia biográfica e literária de grandes vul- 
tos da provípcia. 

O primeiro trabalho de fôlego que publicou, como Diretor do 
nosso Arquivo, foi um esboço biografico de Xavier da Veiga, obra 
realmente notável, na qual foi dado o devido realce às várias fa- 
cetas da. extraordinária figura do autor das EFEMaRIDES MI- 
NEIRAS. 

Escreveu, logo depois, o seu mais importante trabalho de pes- 
quisa histórica - UM MUNICfPIO DE OURO - memória hiitó- 
rica de sua terra natal, Congonhas do Sabara, hoje cidade de No- 
va Lima. Trata-se de trabalho meticuloso de pesquisa, que lhe 
proporcionou o ingresso no Instituto Histórico e Geográfico Bra- 
sileiro. 

Deu início, logo em seguida, a outro trabalho de grande 
envergadura, o DICIONARIO HISTÓRICO, GEOGRAFICO E ES- 
TATfSTICO DE MINAS GERAIS, que não chegou a concluir. 

Como Diretor do Arquivo Público Mineiro, sentiu-se na obri- 
gação de cooperar na  intricada questão de limites de Minas com 
o Espírito Santo; e publicou a sua MEMÓRIA HISTÓRICA E 
DOCUMENTADA SOBRE A QUESTAO DE LIMITES ENTRE MI- 
NAS E O ESPfRITO SANTO, que representou a mais notável 
contribuição para o grave problema. 

Designado pelo Governo mineiro, dedicou-se ao estudo da 
questão de limites com a Bahia, cujo epílogo se verificou, no dia 

d o  seu enterramento, com a assinatura, pelo Presidente Getúlio 
Vargas, do decreto n." 24.155, de 23 de abrii de 1934, e que deu 
aprovaçáo ao convênio de limites celebrado entre Minas e a Bahia. 
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O Presidente Francisco Sales incumbiu-o tamb6m de estudar 
o caso dos limites com o Estado de Goiás, defendendo os interes- 
ses de Minas. Dedicou-se de corpo e alma ao estudo da questão 
e, antes de concluir seu trabalho, já havia recebido o encargo de 
encaminhar as negociações para um convênio de limites com o 
Estado do Rio. 

Não foi sem motivo que Aníbal Matos chamou ao nosso Au- 
gusto de Lima "o *o Branco de nossos gtígios internos". 

Em 1902, foi eleito por unanimidade para a Academia Bra- 
sileira de Letras, na vaga de Urbano Duarte. A notícia foi-lhe 
transmitida por telegrama assinado por Raimundo Correia e Ar- 
tur Azevedo. Olavo Bilac escreveu-lhe na ocasião, frisando: - 
"você não precisava da Academia; a Academia é que não podi3 
passar sem você". 

Recebido por Medeiros e Albuquerque, este quis salientar, em 
Augusto de Lima, a condição de poeta; mesmo quando escrevia 
história, disse ele, não passava de poeta disfarçado. 

Em 1906, foi recebido solenemente no Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. O Rio passava, então, por radical transfor- 
mação, resultado da extraordinária administração do Prefeito Pe- 
reira Passos, inclusive com a abertura da avenida Rio Branco. 
Augusto de Lima, no seu discurso de posse, referiu-se ao momen- 
to que, então, se atravessava, como "marco milenário de duas ci- 
vilizações, uma que termina e outra que começa". 

Em 1907, foi tributada, no Rio, extraurdinária homenagem 
a Bilac, que já despontava como o Príncipe dos Poetas Brasilei- 
ros. Augusto de Lima foi convocado para orador oficial da sole- 
nidade. Humilde como era, viu, na escolha do seu nome, um 
meio de tornar a homenagem menos regional, dando-lhe maior 
amplitude. Mas, Bilac, no seu agradecimento, quis salientar s 
figura do orador que o saudara: "Ouvir o que me disse esse ad- 
mirável orador que veio - honra nunca esperada - abandonan- 
do o seu retiro de trabalho e de estudo em Minas, trazer-me o seu 
afetuoso abraço de irmão, Augusto de Lima, o grande poeta de 
SÍMBOLOS, cuja inspiração a um tempo elevada e profunda, mís- 
tica e humana, lírica e filosófica, tem, como o tronco sagrado da 
mitologia escandinava, as raízes mergulhadas no âmago da ter- 
ra e as franças emaranhadas no fervedouro das estrelas.. ." 

Na campanha civilista, encontrava-se no Palácio da Liber- 
dade o candidato a vice-presidente da chapa hemista. Minas, 
portanto, era oficialmente do Marechal Hermes. Note-se, porém, 
que Rui Barbosa saiu vitorioso em muitas comunas mineiras. 

Naquela situação, foi Augusto de Lima convocado pelo Preí  
sidente do Estado, para assumir a direção do DIARIO DE MINAS. 
E o poeta deixou a poesia; o historiador deixou as pesquisas no Ar- 
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quivo Público Mineiro; Lima se fez jornalista. Entregou-se intei- 
ramente à faina do jornal. Os editoriais do DIARIO DE MINAS 
fizeram época e tiveram algum repercussão nacional. Sua lin- 
guagem veemente fugia aos costumes da época, que se resumiam 
nas diatribes pessoais. 

Logo após a campanha civilista, foi Augusto de Lima elei- 
to deputado federal. Muito sofreu, na Câmara, pela circunstân- 
cia de ser membro da Academia Brasileira de Letras. Ser chama- 
do poeta ou literato, E? época, equivalia a ser indicado como sus- 
peito, na carreira política. O próprio Rui o reconhecia: - "Supõe- 
se ser a política a contradição do belo, como tem sido da verdade 
e do bem, uma espécie de divindade pagã, semimouca e míope, pro- 
tetora do daltonismo e da surdez, inimiga da harmonia, do colorido 
e do bulício da vida, afeiçoada às almas sem capacidade esté- 
tica . . . " 

Cada vez que, com seu espírito de patriota, contrariava o in- 
teresse de algum deputado, era-lhe atirada 9. face sua condição 
de poeta, chamado, As vezes, de representante da Academia Bra- 
sileira de Letras, como se a condição de poeta constituisse gra- 
víssima ofenqp ao deputado. 

Mas Augusto de Lima reagiu. Sofreu, mas reagiu com ve- 
em%nua. Certa vez, em que combatia a concessão de um mono- 
pólio para a exploração de comunicações telegráficas a certa em- 
presa estrangeira, invocando o interesse da segurança nacional, 
foi aparteado pelo deputado gaúcho Joaquim Osório, que o cha- 
mou de poeta, sonhador. 

O orador respondeu ao aparteante nestes termos: "Realmente, 
se advogar os interesses da nação em uma quadra em que só se 
tira, ou se procura tirar vantagens materiais, é poesia, desejo 
morrer poeta". 

Com o tempo, a timidez do mineiro cedeu lugar B seguran- 
ça de sua argumentação. E passou a abordar os mais variados 
assuntos, com domínio da tribuna. Um deles, pelo qual lutou anos 
seguidos, foi a defesa de nossa reserva florestal. 

E conseguiu, depois de anos, ver aprovado seu grande tra- 
balho, o Código Florestal, promulgado em 1930, e que constituiu 
nossa primeira lei de proteção ao património florestal do Brasil. 

Sua atividade parlamentar, seus discursos em favor da explo- 
ração de nossas reservas minerais, apontam-no como legítimo pre- 
cursor de nossa indústria siderúrgica. 

Outra notável campanha realizou, em favor da exploração 
das reservas minerais do Amapá. 

A Augusto de Lima ficou o Brasil devendo a primeira lei de 
nacionalização dos serviços de rádio-comunicação. 
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Seu nome perdura ainda, acrescido de um "Júnior", na obra 
realmente extraordinária, extensa e variada, desse historiador e 
publicista, que foi nosso inesquecível Augustc de Lima Júnior. 

Seu nome continua, vivo e palpitante, acrescido de um "Neto", 
nessa figura notável que foi um dos grandes lideres civis da Revo- 
mção de 1964, Augusto de Lima Neto. 

Este grande brasileiro tem, a perpetuar-lhe a memória, uma 
obra poética imperecível, além de vários trgbalhos de 'pesquisa his- 
tórica muito conscienciosa. Seu nome figura como cidade da zona 
do Alto São Francisco. Seu busto, em Belo Horizonte, e seu nu- 
me gravado nas placas de uma avenida, homenagens aquele que 
tomou a iniciativa de mudar a capital do Estado de Ouro Preto 
para Belo Horizonte. Seu nome palpita nos Anais da Câmara Fe- 
deral, como autor de memoráveis campanhas e como defensor im- 
pertérrito dos interesses da nação. 

Creio, por isso mesmo, que nenhuma glória eu acrescento a 
memória de Augusto de Lima, escolhendo-o para meu patrono, 
neste sodalício. De qualquer maneira, é a homenagem humilde, 
sincera, tributada do íntimo do coração ao grande brasileiro, An- 
tônio Augusto de L i a .  

Que minhas palavras finais contenham a expressão de um 
voto para que o espírito de Augusto de Lima, o historiador e es- 
tadista, exemplar pai de família, homem público preocupado tão 
somente com os problemas superiores da pátria, e que sempre 
colocou os interesses da Nação acima dos interesses pessoais, poe- 
ta que viveu cantando as belezas de sua provincia natal, possa 
impirar os homens públicos do futuro, para que este Brasil, que 
ele sonhou grande e poderoso, venha realmente tornar-se a Pá- 
tria felia de brasileiros felizes. 





DISCURSO DE POSSE 

José Chiachiri 
a 

Ao assinar hoje o Têrmo de Compromisso de posse no qua- 
dro de sócios honorários, para o qual fui eleito por unanimidade, 
guiado pelas mãos do grande confrade e nobre amigo Prof. Vinicio 
Stein Campos, nada mais fiz que cumprir uma formalidade, cujo 
atraso data de 5 anos. 

Mas, retardatário ou não, aqui me acho sob o entusiasmo + 
o ardor do amigo, do companheiro de juventude, de Baldijão Sei- 
xas, francano ilustre, que também comigo toma posse. E o faz 
como eu, com a alegria do dever cumprido e com o orgulho de 
pertencer a um sodalício de tão nobres tradições, de.hist6ria gran- 
diosa e que tanto bem tem feito a São Paulo e ao Brasil. 

Faltava-me tempo para chegar aqui. 
Essa falta era um 6nus pesando em minha consciência. Fal- 

ta  por não cumprir o dever pela obrigação que tinha de estar pre- 
sente a fim de transmitir aos ilustres consócios o agradecimento 
sincero, leal por contar-me ingresso neste glorioso Cenáculo. 

E tinha também a honrar o nome do Patrono que escolhi, o 
grande historiador e tribuno Dr. Estêvão Leão Bourroul, a quem 
a Franca do Imperador deve todo aquele extraordinário trabalho 
de levantar o pó do esquecimento em sua história, história de 
grande comuna situada ao Nordeste do Estado, a 1.030 metros de 
altitude, sentinela, dos anseios do povo paulista. História tre- 
pidante de uma cidade que nasceu assim, no pioneirismo das coi- 
sas, ensejando-lhe lutas e feitos heróicos. 

Coube a Leão Bourroul a grande tarefa. Trabalho minucio- 
so, inteligente, mas estafante do estudo e pesquisa dos documentos. 

E porque Franca deve ao eminente e saudoso historiador tão 
imensa dívida, julgamos poder, escolhendo-o como Patrono de um 
seu representante no Instituto, resgatar pelo menos uma infinita 
parcela dos grandes juras de móra! 

Antes de Bourroul, apenas pequenas anotações de historiadores 
outros como Saint-Hilaire, D'ALicourt, Moreira de Azevedo, Mal, 
Daniel Muller e de jornais como "Correio Paulistano", "O N6vo 
Farol Paulistano", além dos anais da Assembl6ia Legislativa da 
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Província, que publicaram algo, porém muito sucinto e com bas- 
tante falhas. 

Bourroul se propós realizar esse trabalho. Não sabemos se 
foi por amor a terra que tão fidalgamente o hospedou após residir 
no velho Sertão da Farinha PÔdre, na dinâmica Uberaba de hoje 
e na cidade paulista de Mocóca, ou se porque encontrou na terra 
do Cap. Anselmo o têma atraente para o levantamento de uma 
história. 

E Bourroul fêz o que Tito Livio Ferreira sempre afirmou: fêz 
a história com documentos e não com argumentos. Dai a razão 
de considerá-lo o mais autêntico historiador de nossa terra. 

Guarda o Museu Histórico do Municipio da Franca documen- 
tos valiosos da vida do notável tribuno, na  época em que lá resi- 
diu, época difícil, de transição política e quando Leão Bourroul 
mostrou toda a sua grande fibra de válido conservador. Como 
guarda igualmente, junto com a primeira edição do Regimento 
Interno do Instituto, a circular endereçada a Câmara Municipal 
da Franca, solicitando-lhe o envio de documentos que "servissem 
de base aos seus estudos e de fonte as suas publicações". Essa cir- 
cular, assinada pelo então Presidente do Instituto Dr. Cesário Mot- 
ta Junior e por Carlos Reis, secretário, trás, em suas margens, 
anotações de Bourroul, firmadas de próprio punho, apelando aos 
seus amigos da Franca em favor do Instituto, que havia sido fun- 
dado a 1." de novembro de 1894. 

E a circular tem a data de 26 de março de 1895. 

Leão Bourroul, como êle próprio afirma em crônica enviada 
ao jornal "A Tribuna da Franca", em 1902, foi "um dos três crea- 
dores do Instituto Histórico e Geográfico". Abandonou-o por um 
tempo, por motivos que "o próprio Dr. Cesário Motta tinha conhe- 
cimento e aprovára", mas retornára, após, com o mesmo idealis- 
mo e o mesmo entusiasmo de um grande historiador. 

O insigne autor de "Hercules Florence" e de outras obras de 
real interesse histórico, o notável conferencista, que tanto elevou 
a Franca, fundando o Grêmio Literário Francano, ao lado daque- 
la constelação de intelectuais que brilhava na terra das Très Co- 
linas, como Frei Germano de Anecy, Estèvão Marcolino de Fi- 
gueiredo, Monsenhor Candido Rosa, Major Antonio Nicácio 60- 
brinho, Francisco Antonio de Lima, prometera escrever a histó- 
ria de nossa terra. Anunciára nos jornais, até. O velho "Nono 
Districto" e a "Tribuna da Franca" traziam, estampado em suas 
  rime iras páginas, o aviso do Dr. Bourroul. Mas, falharam-lhe os 

,intentos. Nada publicou e toda a sua valiosa pesquisa está con- 
tida nas edições da Revista deste Instituto e nas coleç0es de "A 
Tribuna". 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRSFICO D E  S.  PAULO 415 

E no seu caderno de recortes, que seu neto, o Dr. Afonso Luis 
Bourroul Sangirardi doou ao Museu da Franca. 

Por isso mesmo escolhemos Estêvão Leão Bourroul como nos- 
60 Patrono. E prometemos entregar ao Instituto, em curto es- 
paço de tempo, um despretencioso estudo onde procuraremos re- 
tratar a vida de Bourroul, passada na Franca, desde quando se 
transferira de Uberaba. Serão capítulos que julgamos inéditos 
para uma futura biografia do historiador, cujos descendentes ain- 
da estão por aí, dignificando uma vida c8eia de nobrezas. 

Bem que êle é merecedor de uma projeção maior. 
Foi grande, foi idealista, foi um autêntico historiador. 
Renovo aqui os meus agradecimentos aos ilustres e nobres 

confrades. 
Sinto-me humilde e pequeno diante de todos, mas, creiam-me, 

darei a minha parcela de trabalho bem conciente para que não 
me considerem nunca uma partícula negativa dentro deste hon- 
rado centro de civismo, de história e de tradição do Povo Paulista. 





O BARAO DE JACEGUAI 
Gualter Godinho 

Discurso de posse 

Por mais que rebusque, não encontro palavras que, com exa- 
tidão, possam transmitir o que me vai n'alma, no instante em 
que transponho os umbrais deste Sodalício. 

Faço-o, com unção e humildade. Sei bem, quão altos valo- 
res aqui florescem, no culto reverente às glórias da Pátria. 

Parafraseando o eminente OSWALW CRUZ, em seu discur- 
so de pouse na Academia Brasileira de Letras, direi que é verdade 
que este que hoje se sente feliz em mostrar o fundo do coração, 
bem sabe, bem sente, que a suprema honra, que lhe foi conferi- 
ria, de ingressar neste Silogeu, tem menos em mira a sua limita- 
da personalidade, mas sim homenagear a Justiça Castrense de 
São Paulo, que tem o privilégio de presidir. 

E, porisso, é honra extraordinária e imerecida, a que me pro- 
porcionaste~, admitindo-me nesta egrégia confraria cultural, cuja 
temhtica é a arte e a técnica de recompor o passado para endc- 
reçá-10 à posteridade. 

Arte e técnica, na verdade, pois as duas grandes escolas da 
narrativa histórica aqui confluem, nas sábias lições dos ilustres 
confrades, que, com maestria, associam a clara e a bela forma - 
"eloquentia ac libertate" -, no dizer de TACITO, com a prosa 
fmcinante, que encanta e estimula. 

Realmente, somam-se, nesta Academia, os seguidores de HE- 
RODOTO - rapsodo frondoso e epigramático - com os discipu- 
10s de TUCfDEDES, algemados à fidelidade do testemunho e do 
documento. 

Este Cenáculo é, de fato, depositário de esplendidas tradições: 
aqui se reunem os estudiosos dos feitos dos nossos maiores, da- 
queles que nobilitaram a Pátria, desenhando-lhe os foros de ci- 
vismo e embasando a caminhada para o futuro. Com efeito, o 
evento rutilante, o herói que o empolgou, a transcendência do 
gesto na fulgurância da estacada, constituem o espelho onde a 
juventude deve mirar-se para dar continuidade ao sentimento de 
brasilidade, sem o que a sociedade se esboroa nos seus aiicerces 



418 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGmF'ICO DE S. PAULO 

e se perde no vácuo. Por tudo isso o Instituto tem a singular im- 
portância que o Brasil lhe reconhece. 

Minhas senhoras e meus senhores. 
Sei que é da praxe desta Casa, o recipiendário, em seu discur- 

so de posse, fazer apenas referências h figura de seu Patrono. Irei, 
pois, nos minutos que me são concedidos, traçar um perfil do 
heroi cujo panegirico me incumbe. 

Impossível seria, porém, demarcar áreas em meu trabalho. 
porisso que, na grande vida de meu Patrono, o épico e o glorioso 
se entremeiam com a responsabilidade cívica do mais alto patrio- 
tismo; isto é, ao mesmo tempo, o maravilhoso que empolga e a 
utilidade que ensina -, fio invisivel da continuidade que assegu- 
ra, no pretérito dramático, a permanência definitiva dos que so- 
brevivem na memória de um povo! 

Realmente, o Barão de Jaceguai é figura que o Brasil de hoje 
necessita redescobrir na sua multifária atividade, tanto nos cam- 
pos da luta armada, como no processo do seu desenvolvimento 
cultural; quero dizer, na sequência - coerente e lógica -, da per- 
sonalidade cuja espada de marinheiro cintila com o mesmo bri- 
lho que a pena do escritor. 

É certamente sem conta o número de figuras miiitares ilus- 
tres, das tres armas, cuja invocação como patrono honraria, so- 
bremaneira, o recipiendário de um Sodalicio com a expressão do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Duas razões pri- 
maciais, contudo, fizeram com que minha escolha recaisse no 
nome impoluto do Almirante ARTHUR SILVEIRA DA MOTA: - 
a primeira, prestar uma homenagem a Marinha de Guerra do 
Brasil, pelo muito que ela representa na História deste pak-con- 
tinente, justamente quando, por uma feliz coincidência, celebra 
ela uma das suas datas mais gloriósas, o 11 de Junho de 1865, 
a Batalha do Riachuelo, que imortalizou o Almirante Barroso. A 
segunda, reverenciar a memória do Marinheiro, por todos os títu- 
los ilustre, que entre as qualidades que exornam a sua persona- 
lidade, avulta a de ser natural de um Estado, de intensa e irre- 
versível vocação de brasilidade. 

ARTHUR SILVEIRA DA MOTA 

Era ele de ilustre estirpe. Com efeito, o magistrado Joaquim 
Inácio Silveira da Mota teve três filhos: - José Inácio, Inácio 
Francisco e Joaquim Inácio. Este, doutor em medicina, deputa- 
do provincial em São Paulo, deputado geral pelo Paraná e vice- 
-presidente de Provincia. Inácio Francisco, Presidente de três 
Provincias e Baráo de Vila Franca, que se casou na família do 

*Visconde de Araruama, que era irmão de diversos titulares: - o 
Visconde Ururai, os Barões de Monte Cedro e de Quissaná, sendo 
que o primeiro era casado com uma filha do Duque de Caxias. 
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O mais eminente dos irmãos foi, porhm, José Inacio - pai 
de Jaceguai - professor catedrático da Faculdade de Direito de 
São Paulo, advogado, deputado provincial, deputado geral, conse- 

,lheiro de Estado e Senador do Império de 1855 até a proclama- 
ção da República. 

Era, Jos6 Inácio, um homem combativo. Liberal intranslgen- 
te, avançado de idéias, e apaixonado por elas. Dizia-se socialis- 
ta!. . . Abolicionista extremado foi, e, desge o primeiro instante, 
colocou-se na vanguarda do movimento. Advogado, preferiu 
área criminal: o Juri permitia-lhe o debate acalorado que o seu 
temperamento exigia. Orador inflamado, mas, sobretudo, o p i -  
cionista vigilante, denodado e temido era, por isso mesmo, çe ca- 
paz de grandes gestos, um colecionador de ódlos permanentes.. . 

De seu pai, herda Arthur o temperamento altaneiro e arre- 
batado, impetuoso, intransigente e agressivo. Pode-se dizer até, 
sem exagero, que mais do que um lutador, era um brigador.. . 
E assim o foi, desde a sua juventude: internerato, d, uma susce- 
tibilidade aguda, voluntarioso, intrépido e desassombrado nas suas 
opiniões - que emitia com dureza. Apaixonado pela Pátria e 
pela Marinha era, enfim, o heroi adequado ao momento que ihe 
incumbiria recortar nas páginas da História. 

Silveira da Mota, fiel às suas convicções, foi assim, uma com- 
tante, desde menino até a morte: eriçado combatente, fulminan- 
te nas decisões e irreversivel nas idéias. Sempre foi assim. Assim 
na Guerra. Foi assim no amor. Assim na vida profissional. 

NA GUERRA 

Arthur Silveira da Mota nasceu em São Paulo a 26 de maio 
de 1843. Com a idade de dez anos, quando da elevação de seu pai 
s deputado geral, muda-se para o Rio de Janeiro. Então, tendo ao 
seu alcance uma facil e futurosa abertura politica, decide-se, es- 
pontaneamente, @a carreira das armas. E define sua vocação, 
dando preferência ao serviço do mar, onde - e justifica-se a de- 
cisão - sua acensão é quasi vertiginosa: única na história naval 
do Brasil. 

Com efeito, a 24 de fevereiro de 1859, aos quinze anos de ida- 
de, entra para a academia Naval e já a 4 de março era declarado 
aspirante. E, em 1860, com dezoito anos incompletos, h elevado 
a guarda marinha. Promovido a segundo tenente, em 1862 é no- 
meado professor de Hidrografia e História Naval da Academia que 
recem deixara. 

Em 1864, jB primeiro tenente, por merecimento, é enviado ao* 
Prata. E embarca na corveta "Beberibe" com destino a Buenos 
Aires. 
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A situação do sul já era, então, bem grave: tensas as relações 
internacionais; o Uruguai, o ponto alto da eferverscência política 
e o Brasil, mesmo a contragosto, envolvido na conjuntura. 

De fato, após a vitoriosa campanha contra Rosas, que cobriu, 
de glórias as armas Imperiais, começam as nossas autoridades a 
receber continuadas queixas de cidadãos brasileiros, moradores 
em território oriental, contra violências praticadas "quer por par- 
ticulares quer por agentes da autoridade". (') Essas reclamaçóea 
vão crescendo. Em 1839, o Ministro do Brasil, Visconde do Rio 
Branco, relatava à Côrte: "A despeito de incessantes diligências 
e reiteradas reclamações da legação Imperial, estão ainda impu- 
nes vários assassinatos de subditos brasileiros cometidos no Es- 
t,ado Oriental". E nesse mesmo sentido, em 1860, oficiava Sinim- 
bú: - "Continuam os assassinatos de súditos brasileiros no Esta- 
do Oriental" p). 

A situação tornou-se insustentável em 1863. A opinião pú- 
blica, no Brasil, exigia uma atitude enérgica do Governo Impe- 
rial, que até então vinha, prudente, mantendo-se no terreno das 
gestões diplomáticas. Nesse sentido, ainda, é que é enviado a 
Montevideu %Conselheiro José Antonio Saraiva, cuja Missão ter- 
mina com o Ultimatum" de 6 de agosto de 1864, onde adverte 
que, findo o prazo de seis dias para a satisfação das exigências for- 
muladas, seriam iniciadas as represálias, assim como as providên- 
cias para a garantia dos cidadãos brasileiros. Esgotado o prazo, 
efetiva TAMANDARe, em setembro de 1864, o bloqueio a Monte- 
videu, Salto, Paissandú e Colonia, com a posterior ocupação mili- 
tar, temporária, dessas cidades. 

É nesse instante que chega Silveira da Mota ao Prata e, sô- 
frego, pede logo um posto de combate. *-lhe confiado, porém, o 
comando da canhoneira "Mearim", que, juntamente com a "Ita- 
guai", o chefe Pereira Pinto destacára de sua Terceira Diwisáo, 
para as operações em Salto, que se rende a 28 de novembro desse 
mesmo ano, sem luta, sete dias após o início do bloqueio. 

Frustrado no seu desejo, persiste Silveira da Mota no propó- 
sito de combater. Para tanto, solicita participar da ação contra 
Paissandú, onde já se travava a batalha final, com a junção das 
forças de terra e mar. Inutil. A "Mearim", fora dada a ordem 
de estacionar, embora vigilante, primeiro frente a Salto e depois 
a Paissandú, já então ocupada, numa inatividade que enervava 
o ardoroso oficial. Desabafa ele, no seu "Diário": "A canhoneira 
Mearim" está condenada aos serviços pacificos. Depois de sair do 

1) TASSO PRAGOSO, Auguato - "Histbria da Guerra entre a Tripliee Alianca e o ' Paraguai", 1" vol. - 1934 - Imprensa. do Estado Maior do ExOreito. p&gs. 101 
e seguintes. 

(2) Idem. p8gina 109. 
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Salto, quando contavamos seguir para Montevideu e, portanto, 
tomar parte no ataque desta cidade, eis que somos mandados para 
Paissandú. O que fazer? Nada! ! ! Paciência! ! ! " (9 

2 quando intervém a mão do Destino. E, como sempre, por 
caprichosos caminhos: os heróis são duramente provados na es- 
calada. . . 

Assim ocorreu com Silveira da Mota. A sua ansia guerreira 
contrapõe-se outra missão, e de paz! Com efeito, necessitou o Ge- 
neral Canavarro de um emissário de conuança para levar a Ta- 
mandaré correspondência sigilosa. Para tal, escolheu ele o co- 
mandante da "Mearim", a quem de pronto se afeiçoa o Almiran- 
te em Chefe, que não o deixa mais retomar. Toma-o, mesmo, ao 
seu serviço pessoal, em posto da mais alta responsabilidade e de 
sua estrita confiança: nomeia-o ajudante de ordens e seu secrc- 
tário particular. Honrosíssima comissão, por certo, mas ainda pa- 
cífica, embora por vezes nela houvesse risco de vida, quando, de 
uma nave a outra, levando mensagens, ficava exposto o "correio 
naval" à fusilaria partida das margens. 

Em fins de 1864, eclode a guerra com o Paraguai, iniciada 
com o aprisionamento do "Marques de Olinda" e a invasão do ter- 
ritório brasileiro. Silveira da Mota, como secretáriwparticular do 
Almirante, aos vinte e dois anos incompletos, v&-se assim, de r?- 
pente, no centro decisório da campanha, fulcro dos grandes acon- 
tecimentos históricos, que era a nau capitânea. 

Dai assiste - e relata -, o episódio de Cabrita e o desem- 
barque no Passo da Pátria, onde, entre trovões e relampagos, de 
uma terrível tempestade, faisca a lança invencivel de Osório a quem 
ele, num arroubo de entusiasmo, chama de "O Cid brasileiro" ('1. 

O revés de Curupaiti e a desavença entre os generais, levam 
G Governo Imperial à decisão de enfeixar nas mãos de um únic9 
chefe o comando das forças de terra e mar. Para essa formidá- 
vel responsabilidade é nomeado, a 10 de outubro de 1866, o Mar- 
ques de Caxias, a quem são conferidos os mais amplos poderes. 

O fato implica em outro - lógico e compreensível - e que 
vai repercutir diretamente na carreira de Silveira da Mota. É: 
que Tamandaré, - cercado de honras e coberto de glórias -, re- 
tira-se do Comando que por tantos anos ilustrára, regressando à 
Corte, reformado, a seu pr6prio pedido. Para substitui-lo, foi es- 
colhido, por Caxias, o Almirante Jos6 Joaquim Inácio. (') É este 
um inimigo pessoal e irreconciliável de Silveira da  Mota! 

(3) Apud Barbosa Lima Sobtlnho. "Arthur Jacegual". Ensaio Blo-Bibllogrsfjeo. 1955, 
Publica~6es da Academia B~asi leira de Letras. pBg. 17. 

(4) JACEGUN. Bamo de - "Rwilniseancias da Guerra do Peraguai". pBga. 169 a 161 
- Com pref8eio do Contra-Almirante Raul Tavares. Oficinas GrUieaa do "A Noite', 
Rio, 19.36. 

(5) O Almirante ibra Ministro da Marinha do Gabinete chefiado por Carias. 
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Esse ressentimento vinha de longe. Tinha raizes politicas: o 
Almirante era conservador ferrenho, o que já bastava para os Sil- 
veira da Mota. . . Tinham tido, até, incidentes pessoais, discussões 
acres, azedumes irreversfveis. Aponta-se pelo menos um episódio 
de significação e que dá idéia do estado de ânimo existente entre o 
atual comandante e o seu subalterno. Ocorrera bem antes dessa di- 
reta subordinação. Fora em 1862, durante uma reunião convoca- 
da pelo Almirante para um estudo sobre meios destinados ao au- 
mento da força naval Q ImpBrio. Na ocasião, propb José Joaquim 
Inácio, nesse sentido, que cada oficial da Armada contribuisse com 
um dia de soldo. O gesto seria, evidentemente, simbólico. O almi- 
rante, por certo, tinha em mente um efeito moral. Mas o segundo 
tenente Silveira da Mota, arrebatado, não hesita: e, em plena reu- 
nião, classifica aquela proposta de "mesquinha e ridicula". . . Se- 
guem-se palavras duras trocadas entre os dois que o destino punha 
agora, juntos, no cenário da guerra.. . 

É, talvez porisso que, suspeitando não viesse o novo chefe a 
lhe proporcionar o almejado comando, vai o afoito oficial direta- 
mente a Caxias, a quem solicita permissão para engajar-se nas 
forças de terra, como voluntário da Pátria, simples soldado, des- 
de que isso &undasse em oportunidade para combater1 

O Condestável, porém, recusando, dá-lhe nova incumbência: 
e esta ainda pacífica! Ordena-lhe que leve à Côrte correspondên- 
cia secreta sobre os problemas da guerra, destinada aos Ministros 
Militares e ao próprio Imperador. Tinha então, o "Correio Im- 
perial", vinte e três anos! 

Ao seu regresso, finalmente, determina Caxias que assuma 
o comando do cruzador "Barroso", como aliás lhe prometera. E 
nesse vaso de guerra, vae Silveira da Mota romper o anonimato 
e entrar para a História. Acompanhemos o lance. 

Apresenta-se o capitão-tenente Silveira da Mota para assu- 
mir o tão ansiado comando. Ele próprio descreve as emoções desse 
instante: - <<Havia alguma temeridade de minha parte em Ir 
apossar-me de um comando, não direi contra a vontade do Almi. 
rante mas que não me era conferido por este de sua livre inspi- 
ração. Eu, porém, no vigor dos meus vinte e três anos, confiava 
em mim e confiava no espírito de justiça do grande homem, a 
quem cabia, então, o comando supremo das forças brasileiras de 
terra e mar, em operações no Paraguai" (e). 

Essa sensação de desconfiança em relação ao Almirante, per- 
durará no seu espírito e talvez explique a atitude posterior, por 

C-- 
( 6 )  JACEOUAI. Almirante Arthur - "De Aspirante a Almirante", 1858 a 1902. Rio de 

Janeim, Tlpogralia da "Jornal do Comercio", 19W, Tomo I, Cap. N. 
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ventura entendida ciomo indisciplina, no momento histórico de 
Humaitá. 

Ao assumir o comando do "Barroso", entra, afinal, Silveira 
da Mota em ação, forçando com a Esquadra a passagem de Curu- 
paity, a quinze de agosto de 1867, "imponente espetáculo", comen- 
ta ele com entusiasmo, "para os que a presenciaram d a  esqua- 
dra de madeira, a qual, colocada abaixo do passo, apoiava a ope- 
ração bombardeando baterias, em vez de convergirem sobre pou- 
cos deles sómente o maior numero de seu. canhões" ('). 

Avançando, a Esquadra Imperial vai então fundear h vista da 
famosa Humaitá, e ai espera! Seis meses dura essa aparente ina- 
ção. Porque? Qual motivo que teria levado os heróis de tão com- 
provado valor, os vitoriosos de Riachuela, Curuzú e Curapaity a 
lançarem ancoras durante tão longos meses? Eis um dos mais in- 
teressantes episódios da Guerra, onde a política internacional 
quer insinuar-se na estratégica militar, dirigida com segurança e 
patriotismo por Caxias. Com efeito. Mitre insistia, desde o pri- 
meiro instante, pela transposição imediata de Humaitá, mesmo a 
custa do sacrifício da Esquadra Imperial. A imprensa platina se- 
cundava-lhe a impaciência, profligando a inércia da Armada. 
De Buenos Aires escreve o comandante argentino& Caxias em 
17 de abril de 1867: - "Creio que se deve tentar o golpe de mão 
contra Humaitá". Caxias, porém, prudente e realista, contesta o 
açodamento do "golpe de mão" que exporia a Esquadra sem o 
apoio de terra manobra já prevista de contorno do Quadrilater~ 
-, a um aniquilamento total, porisso que, alem dos riscos da pas- 
sagem, ficariam os navios isolados, sem logistica, o que os obriga- 
ria a descer de novo o rio, forçando outra vez a Fortaleza, sem 
viveres e sem munição, em ação destituida de proveito: "em con- 
juntura tal, seria indesculpável temeridade mandar que se fizesse 
o ataque e passagem de Humaitá, que acarretaria a mina total 
da mesma esquadra". 

(7 )  JACEQUAi. Almirante - op. cit. 33. 
(8) "Ceder s Ia eacuadra de1 Brasil 1 % ~  agupri de1 Paran6 por Ia rszõn de aue eran 

tan Iibres como e1 mar. era darle d e r d a  para retener e1 mando supremo de sue 
muadraa  en eae Mediterianeo americano. ein embargo de que ponía sus fuerzas 
terrestres a1 mando superior de1 jefe de1 sue10 argentino de su pasape' - AL- 
BERDI, Juan Bautista - Bistoria de Ia guerra de1 Paraguay", Buenos Aires. 
Ediciones de Ia Patria Grande. 1962. Pag. 241. 
"Iit9 batallas que hoy dao ioa nrgeniinas en e1 Paraguay sirven para entregar e1 

Plata s lo. Bragmzas" - Idem, Pag. iS. 
"E1 Paraglmy representa Ia civilizaci6n. pues pelea Dor Ia Iibertad de 108 rlos 

contra 1- tradiciones de au monapolia colonial: por Ia emaoeiDaCibn de los paises me- 
d i t e r h e o s ;  por e1 noble principio de lae nacionalidades; por e1 equiiibrio. no s61a 
de1 Plata. alno de toda Ia America de1 Sud. p u a  siendo todas aus rep0blicas. exCePt0 
Chlle. palses iimitroleg ael Brasll, cada victoria de1 Paraguay es victaria d e  todas 
ella., cada triunfo de1 Brasll er perdida que ella. haeen en Ia ba lani i  de1 poder a m e s  
ricano". - ALBERTI. idem, pag. 106. 
(9) TAS80 FFL~GOSO, A. op. eit. vol. 111. p$gs. 208 e %S. 
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O Almirante - ouvido por Caxias -, manifesta-se, também, 
pelo diferimento da Passagem, pois, "a empresa parecia-lhe supe- 
rior aos elementos de que dispunha". E em Circular de 30 de agos- 
to de 1867, dirigida aos comandantes das divisões navais, relati- 
vamente A oportunidade de meios para a transposição de Humai- 
tá, perguntava: "Finalmente: nas atuais circunstzlncias em que 
se acham as repúblicas do Prata, revolucionadas ou em vias de 
revolução, conhecidos como são os sentimentos dos revoluciona- 
rios a respeito do ImMrio do Brasil, é prudente arriscar a partr 
mais importante da nossa Marinha a uma ruína certa e inevitá- 
vel, sem convicção de que esta ruína evite outra maior, ou dar tri- 
unfo de causa as armas do Império?" ('") Todos os chefes con- 
cordaram com o Almirante. 

A suspeita de que se procurava arrazar a Esquadra Imperial, 
como convinha aos interesses argentinos, na ocasião sem força 
naval, dando-se como pretexto o término da Guerra, preocupa 
também o Comandante brasileiro. Infiltra-se-lhe no espírito a des- 
confiança quanto aos intuitos daquela insistência de Mitre. A 11 
de setembro de 1867 escreve ele a Paranhos e aí afirma que "no 
espírito do General D. Bartolomeu Mitre atua pensamento oculto 
e maléfico cqn referência ao Império e a presente guerra, e que 
a nossa boa fé e sinceridade estão bem longe de serem por ele 
compreendidas". E comenta: "a procrastinação da guerra 6 pu- 
gente calamidade para o Brasil, ao passo que para os aliados é 
poderoso elemento de grandeza e posteridade. Terminar a guerra, 
com o Brasil enfraquecido, eis o objetivo portenho. Terminá-la 
rápido, é do interesse do Brasil. Mas não debilitado" (") . . 

Com efeito, realisada, afinal, a envolvente manobra terrestre 
planejada por Caxias, com a ocupação de Taii a 2 de novembro, 
já se tomava estrategicamente exequfvel e recomendável a ou- 
sada façanha de vencer a temível fortaleza, que com tanto riço- 
diimento nos queriam impor. A 13 de janeiro de 1 868, Mitre passa 
o comando das tropas aliadas ao chefe brasileiro, vista como, 
por morte do vice-presidente da Argentina, Marcos Paz, impuma- 
se o seu regresso a Buenos Aires. Caxias, já agora generalíssimo, 
toma então a diretiva total e prepara, como convinha, a logistica 
por terra, propiciando o perigoso avanço da Esquadra. 

Não fora fácil, no entanto, para a Marinha, aquela inação 
forçada de meio ano! Assim descreve Jaceguai as ~terriveis pro- 
vaçóes: - «Seis longos meses durou o improbo assRdio de Humai- 
t á  pela grande divisão encouraçada, cortada do resta da esqua- 
dra pelas fortificaçóes destmtíveis de Curupaity, reduzida para 
suprir-se de viveres, de combustível e de munições a um caminho - 

(10) Idem, pBp. 241. 
111) TASSO PRAGOSO. A op eit rol 111, p4g 284 
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precário aberto no Chaco, no terreno alagadiço fronteiro aquela 
~osição inimiga". (") 

Com efeito, dez navios ali ficaram, quase sem suprimento, 
obrigados à arriscada trabalheira de procurar lenha no Chaco eri- 
çado de armadilhas, sob o fogo constante do inimigo emboscado. 
Cada mês um dos navios era destacado para o posto de vanguar- 
da a fim de manter vivo o bombardeio, mas sujeito ao "fogo vivo 
que provinha das matas pelos paraguaios que não perdiam oca- 
sião de alvejar aos grupos de oficiais ou marinheiros que se for- 
mavam nas toldas abertas dos encouraçados ou nos escaleres que 
se dirigiam de uns para outros navios", narra Jaceguai. ( I 3 )  

Junte-se a isso, como bem assinala nosso ilustre Patrono, o 
péssimo estado sanitário, as febres palustres, o benberi, a colera 
morbus, as privações de toda espécie, o clima ardente e impiedoso, 
e sobretudo a imobilidade forçada, que tomavam, para marinhei- 
ros e oficiais "infernal" aquela situação que parecia permanente 
e muitas vezes incompreendida pelo ardor guerreiro da heróica 
força". I?, todavia de inteira justiça dizer - escreve Jaceguai - 
"que naquela esquadra internada no continente sul-americano, a 
1.000 milhas do mar, entre duas formidaveis fortalezas inimigas, 
o pensamento comum era o de não se querer sair #aquele limbo . 
Infernal por outro meio que não fosse o de romper avante o passo 
de Humaitá". (I4) 

A 12 de fevereiro forçam Curupaiti, com êxito, e juntam-se 
a Esquadra, os monitores "Pará", "Alagoas" e "Rio Grande", cons- 
truídos no Arsenal do Rio de Janeiro, especialmente para a guer- 
ra fluvial. Comandavam-nos, respectivamente, os tenentes Cus- 
tódio José de Melo, Cordovil Mauriti e Antonio Joaquim. 

A 16 de fevereiro, o Almirante, con5titui.a Divisão Avançadi~. 
que é entregue ao Comando do Capitão de Mar e Guerra Delfim 
de Carvalho. Compunha-se dos encouraçados "Baia", "Barroso" e 
"Tamndure", assim como dos referidos monitores recem chega- 
dos. Estava pronta a força vanguardeira, a quem caberia a trans- 
posição gloriosa de Humaitá, fixada, afinal para 18 de fevereiro. 

A famosa Fortaleza situava-se, estrategicamente, em posição 
considerada, até então, mexpugnavel. As descrições de Thompsori 
e Jaceguai, assim como a planta de Jourdan, mostram-nos a co- 
lossal fortificação, tida na época como obra de arte militar per- 
feita: - "Era uma barranca fortificada. Um "burker" à margem 
esquerda do Rio, numa curva em forma de ferradura que dava 
ampla cobertura visual aos seus defensores. Tinha uma frente ter- 
restre e outra fluvial. Esta, coberta por uma linha inintermpta, 

(12) TASSO PRAWSO,  A. op. cit. rol. 11. ~ 6 % .  340. 
(13) Idem, pá#. 342. 
(14) Idem. n6g. 3L9. 
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em toda sua extensão, de poderosas baterias, como a famosa "Ba- 
teria de Londres" com 16 peças" (15). Assim a descreve o meu 
ilustre Patrono: 

"A Fortaleza de Humaitá, na margem esquerda do 
Paraguai, assenta em um barranco de 30 pés de altura 
sobre o nível médio das águas, dominando todo o seu 
desenvolvimento a volta brusca de forma parabólica, que 
ali faz o rio. Na saliência da margem oposta, correspon- 
dente ao v6Mice da volta, forma-se um parcel que se ex- 
tende a mais de um terço da largura total do rio, a qual 
não excede de 300 braças. O canal navegável corre pro- 
ximo a margem esquerda. Dessa conformação do leito 
do rio origina-se a incerteza da direção da corrente, cau- 
sa dos traidores remansos, onde muitas vezes neutraliza- 
se a ação do leme, na razão direta do comprimento dos 
navios. A velocidade da corrente é no canal de 3 l j 2  a 
4 milhas por hora, segundo informam os práticos. Para 
dar mais completa idéia do poder defensivo de Humaitzi 
cumpre acrescentar que as suas baterias dominam em 
toda a extensão de alcance máximo dos seus canhões de 
grgso calibre, os trechos do canal nevagável abaixo e 
acima da curva fortificada, o que expõe os navios a um 
fogo de enfiada, destruidor muito antes e muito depois 
de transporem a volta. O navio que depois de penetrar 
na volta desgovernasse por força de avaria no leme ou 
na maquina motora correria ainda o risco de ser lan- 
çado sobre o recife da rocha existente mais abaixo do re- 
cesso, onde começa o barranco" (I6). 

(15) "Fortificados do ;inibo8 lados por caudalosos rias y cubiertos de florestas im- 
uenetrables. e1 Parapua'. es una grande eiudadeia natural que puede desafiar todos 
10s ataques de1 Brasil y Buenar Aires combinados. Tiene adem4s fortili-ionea militares 
en que nocede a ningún pals de AmBrica. Las baterias de Humait4 en e1 Onico punto 
de entrada que tieiie e1 Paraguay a1 Sud, poseen mBs de doxientas bocas de fuego 
de gnieso calibre, que todo buque es obligado. por 1% estreehes de1 rio a a m t r a r .  
a boca de jarro. en e1 espacio de una legue. La Asunclbn misma ea otra fartltica- 
ci6n no menos importante y todo ei rio Paraguay tiene detens.  no intermmpldss en 
e1 espacio de cien leguas. 

SI Ia Poblaclón de1 Paraguay es lneomparablementc que Ia de1 Brasil. ea mryor a1 
me- que Ia poblaeI6n total de Ia RepObllcn Argentina: es e1 doble de Ia que sst8 re- 
~Obliea tenia cuando hizo Ia g u e m  al  Brasil en 1865, en que m pasaba de MXI mil 
almas. AdemBs. e1 pueblo paraguayo e1 Libre g homog6ne.o: 1% mitad de sua hsbl- 
tantes no son eaelavor coma en e1 Brasil. 

E1 elereito de1 Paraguay, numericamente mayor que e1 d e  Ia repoblica francesa en 
ia batalla de f i r engo ,  pura conata de 60 mil hambres. es homog6neo como su po- 
blaei6n. disciplinado como um ejercito de veteranos. ferviente y fresco como e1 soldada 
de Am6rlea en 10s primems anos de sua gran revolueibn. Sobrios, pacientes y bravos, 
todos los soldados sabe" leer, y es raro e1 que no sabe eseribir y contar. La  E u m M  

w l s m a  no tiene ejemplos de esta especie. - ALBERDI - op. cit. pag. 107-108. 
(16) '"Dicioná.ri0 Histbriea. GeogrMIca e Etnogr4fico da BrasiY - Instituto His- 

tbrieo e Geográfico Brasileiro - Edicüo 192% - vol. I, pag. 1.242. 
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"Juntem-se a essas formidáveis defesas naturais as tres cor- 
rentes apoiadas em pontões razos fundeados, que fechavam com- 
pletamente o canal, e as baterias de mais de cem canhões conver- 
gentes para o rio, além de cerca de oitenta que apontavam para 
terra". ('I) 

As 11 horas da noite de 18 de fevereiro de 1 868 inicia-se o feito 
épico. É o próprio Jaceguai quem depõe, narrando o luminoso epi- 
sódio: 

" . . . a descarga estridente do vapor d a  seis barcos da divisáa 
avançada indicava aos paraguaios vigilantes na margem do rio al- 
guma coisa de extraordinário. Meia hora depois o clank-clank das 
amarras denunciava que aqueles navios iam se mover; e logo um 
foguete, repetido de piquete em piquete, até Humaitá, seguido de 
outro sinal luminoso mais intenso, deu aos nossos marinheiros a 
certeza de que não teriam a vantagem de surpreender o inimigo. 
Tanto melhor, houve que dissesse, não ,passaremos As escuras". 

A meia noite, em ponto, o "Barroso" e o "Rio Grande" já se- 
guiam avante, a meia força, por não terem ainda desaferrado 3s 
demais. A 1 hora e 30 minutos estava o "Barroso" pelo través do 
navio almirante, mas não se lobrigavam ainda outr vultos pela 
sua popa. O Almirante ordenou-lhe que parasse e &ardasse os 
seus companheiros. Continua Jaceguai: 

<<A 2 horas e 45 minutos, como êstes ainda não 
aparecessem e a lua nascente já mostrasse a sua clari- 
dade por trás da mata do chaco, o comandante do 
"Barroso" mandou um oficial, o Tenente de Castro e 
Silva, cientificar o Almirante que, retardados os seus 
companheiros, estava, no entanto, pronto a avançar, com 
a máxima pressão nas caldeiras dos dois navios. Nesse 
entrementes, distinguiu-se uma luz movendo-se sobre a 
água: devia ser um dos retardatários. "O Barroso" p&- 
se logo em movimento, sem parar, sequer, para receber o 
oficial, que voltava da capitânea, o qual dificilmente con- 
seguiu atracar ao costado do navio, mediante um cabo, 
que lhe foi lançado. O Almirante reiterava a ordem de 
esperar, mas o "Barroso" não mais se deteve e investiu 
o Passo só com o "Rio Grande". Eram 3 horas. Os pard- 
pa ios  contavam, provavelmente, que, a realizar-se o 
o ataque, os navios se apresentassem a meio do rio; a 
"Barroso", porém, prevalecendo-se da grande enchente, 
surgiu-lhes perto da Ponte de Pedras, de onde fez o ru- 
mo a manter-se, tanto quanto possível, próximo ao bar- 
ranco. Não tardou um minuto o fogo rolante de todas 

0 

117) Idem. p8gs. 1.242 e 1.243 
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as baterias sobre os dois navios, sem demora respondido 
pela esquadra de proteção. A primeira bala que feriu o 
" "Barroso", na face de vante da casamata, trazia tamã- 
nha energia acumulada, produziu choquse tão violento, 
que dir-se-ia ter sido lançada com a intenção de fazer 0 
navio estacar. O homem do leme atordoado abandonou 
a roda de govêrno por alguns segundos; a trepidação da 
muralha encouraçada em que se deu o impacto do pro- 
jetil foi tão forte que causou uma contusão no braço, que 
o comandante tinha apoiado no batente da portinhola 
de vante, por onde dirigia o navio com o prático. No meio 
do troar de mais de 300 canhões em ação, ouvia-se de 
bordo, distintamente, o estrépito das balas que devasta- 
vam a floresta do Chaco. E: possível que o clarão das gi- 
gantescas fogueiras que, como por encanto, se acenderam 
na margem do Chaco, para iluminarem o Passo e, bem as- 
sim, os reflexos do fogo, que pareciam abrasar a superfí- 
cie das águas, tivessem prejudicado a visão dos artilhei- 
ros paraguaios, de modo a poder-se explicar tão grandes 
erros de pontaria. O que é certo é que, depois de quase 
e*intas as fogueiras, com a luz muito suave, eles acerta- 
ram a valer nos navios que passaram mais tarde. No tra- 
jeto do "Barroso" e "Rio Grande", desde a altura da Pon- 
te das Pedras até o canal junto ao barranco, apenas seis 
balas tocaram os dois navios. Em menos de 15 minutos 
estavam debaixo da Bateria Londres, à pequena dist$n- 
cia do barranco. Foi o momento crítico do trajéto, até 
então prodigiosamente feliz dos batedores da divisão 
avançada. Chegados ao ponto em que deviam manobrar 
para contornar o barranco, o fio mais intenso da corren- 
teza apanhou-lhes a proa e a ação do leme tornou-se im- 
potente para vencer a inércia da dupla massa impelida 
sobre o baranco. Continuando a seguir avante, em pou- 
cos minutos encalhariam de proa; parando ou andando 
para trás iriam ensacar-se nas reservas da enseada for- 
mada pela Ponta das Pedras, donde dificilmente pode- 
riam sair; mas graças ao tubo acústico, disposto entre 
os dois navios, o comandante do "Barroso" @de mrtn* 
brar com a prontidão que o caso difícil exigia mandando 
parar e logo funcionar para trás as maquinas do moni- 
tor, as do seu navio sempre trabalhando para diante, a 
toda a força, conseguindo, assim, sem imobilizar um s6 
instante, aproar à correnteza e, em seguida, fazer rumo 
normal no meio das cadeias. Prosseguia o "Barroso" com 
a extraordinária velocidade, que o seu hábil maquinista 
(Tenente Joaquim Januário da Silva) sabia imprimir- 
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lhe em tais ocasiões e já estava próximo às cadeias, quan- 
do uma bomba de grosso calibre, explodindo ao cair ná- 
gua, entre a proa e o monitor e o seu costado, levantou 
imensa coluna liquida, que alagou o convés de ambos. 
Só o comandante e o prático Echebarne, que tinham os 
olhos cravados para a frente, atribuiram a sua verda- 
deira causa aquele espetaculoso feito; para os demais tri- 
pulantes fôra um torpedo e, no pânico de que muitos se 
possuiam, indiferente as balas, su9giam das escotilhas e 
portinholas acreditando que os navios iam submergi:. 
Alguns minutos mais e o foguete lançado do "Barroso" 
indicava que ele já havia transposto as  cadeias e que 
não havia, em Humaitá, obstáculos tnsuperáveis para 2 
divisão avançada. Eram 3 horas e 30 minutos da manhã. 
Parou o "Barroso" dois quilômetros acima das cadeias e 
ali esperou os outros navios. As 4 horas e 45 minutos sur- 
giu o "Bahia". O Comandante do "Barroso" não teve, cer- 
tamente, em toda sua vida, um momento mais feliz do 
que aquêle em que, abraçado pelos seus dedicados ami- 
gos Echebarne e Antônio Joaquim, foi objeto de acla- 
mações delirantes de seus oficiais e mari*eiros". (I8)  

Foi tal a repercussão do feito memorável, que o jornalista in- 
glês Mulhal assim a destacou neste significativo tópico: 

Nenhum acontecimento de igual importância ocorreu nesta 
parte do mundo na atual geração; e, para honra do pavilhão bra- 
sileiro, é necessário confessar que a vitoria naval alcançada é, a 
todos os respeitos, digna de figurar a par de Aboukir e de Trafal- 
gar". (Is) 

Na verdade, diz Maurílio da Cunha, "dois são os momentos 
cuminantes da guerra naval contra o Paraguai: Riachuelo e Hu- 
maitá. E se naquele refulge a figura imortal do grande Barroso, é 
no "Barroso" que Silveira da Mota transpõe sozinho o segundo, 
episódio que se pode comparar com os de maior realce da história 
naval do mundo". ( ? O )  

Era a glória final! O instante, o incontido ardor, há tanto com- 
primido no peito do bravo oficial. Fôra franqueado o famoso ba- 
luarte. Todos passaram. Todos combateram na avançada. Todos 
cobriram-se de glórias. Oficiais e marinheiros. A força naval da 
Império vencera a barreira fatidica. Mas, quem passou em primei- 

(18) Anua Barbosa Lima Sobrinho. op. cit. ~ á g s .  41 usque 61. 

(19) Barbosa Lima Sohtinho - op. cit. p8g. 57. 
<ZOl Da Cunha Maurilio - "A Guerra da Tripiiee Aliança contra o Gorerua do o 

Paraguai" - Rio de Janeiro - Edi~áo da Eseols de AeronButiea, 1946 - oP. cit. 
PAZ. 230. 
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ro lugar, foi Silveira da Mota. E com larga margem de tempo . . . 
"Algum tempo depois, três quartos de hora, segundo nos informa 
o Comandante do "Barroso" na sua descrição da Passagem, magis- 
tralmente feita nos seus escritos sobre a Marinha na Guerra do 
Paraguai, ou quinze minutos, apenas, conforme as partes oficiais, 
que divergem, o par "Bahia" - "Alagoas" enfrentava as baterias, 
seguido do "Tamandaré" - "Para". (21) 

A primazia de Jaceguai é reconhecida pelo próprio inimigo: - 
"La escuadra que efeãuó este pasaje se hallaba integrada por 10s 
seguientes acorazados y monitores: E1 Barrmo, que amarrado ao 
Monitor Rio Grande fué e1 primeiro em passar frente a Humaitá: 
e1 Bahia amarrado a1 Ala- y e1 Tamandaré a1 Para". p2) 

Era a glória qLie, paradoxamente, torna-se amarga . . . Real- 
mente, a distribuição dos louros, justos louros, não foi equitativa. 
Outros foram galardoados com títulos brasonados. Assim, o Almi- 
rante foi feito Barão de Inhaúma e Delfin Carlos de Carvalho, seu 
genro, Comandante da Divisão Naval a que pertencia o "Barroso", 
foi elevado a Barão da Passagem. A ordem do Dia n." 120 "em que 
relata o feito de Humaitá, omitiu o que havia de iniciativa e de 
risco na façanha do Cruzador "Barroso". (ZJ) 

A omiss*, todavia, não pode ocultar o feito épico. A consciên- 
cia nacional insurgiu-se. E falou pela voz de um dos mais eminentes 
homens públicos do Brasil, o grande José Bonifacio, o moço, que 
em versos imortais, outorga-lhe, refletindo o sentimento da Nação, 
o titulo de "Barão da Frente" . . . 

PRIMUS INTER PARES" 

( A  Silveira ãa Motal 

"Foste o primeiro - sim! O teu navio 
Abriu caminho a Iú&a carreira: 
Se te esquecmam - pouco in&porta! A glória 
Brilha inda mais se a lembram derradeira 
Foste o ?yrim.eiro - sim! Ali teu vulto 
A muralha de ferro ergueu f~emente! 
Já náo tarda o porvir; as ttrvas fogem! . . . 
Serás entre os barões - o Barão da Frente! 
BARAO DA FRENTE . . . é O @to da Justiça, " 
Há de se-10 da histdria um dia! 
Repetem-no, ao sussuro da tomtenta, 
O som do mar e a voz da ventania!" p4) 

( Z l )  Dlcionirio Hist6rico. GeogrSfim e Etiiográfico do Brasil. Comemorativo tio 
1 g  Centenaria da Independencie - Vol. I - (Sin6p.e da Hist6ria Naval Brasileira). 

(aa) Guerra de I* T ~ ~ ~ I I C ~  A H ~ ~ Z ~  contra ~ a r a g u a y  - de ~ u i z  vittone - D.E.IA 
Public. Implenta Milata - Assunci6i1 - pá=. 343. 

(23) Barbosa Lima Sobrinho. op. cit. pás. 53. 
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A omissão da Ordem do dia n." 120, que sequer menciona o 
nome de Silveira da Mota, doe profundamente e vai repercutir 
definitivamente na vida do brioso oficial. Atribue ele, nas suas 
Memórias, aquele esquecimento, a deliberada intenção do Almi 
rante. De qualquer forma, assim se expressava mais tarde Silveira 
da Mota: "Todas as vezes que escrevo sôbre este assunto (Humai- 
ta) ,  é-me impossível evitar que caiam sobre o papel algumas g6- 
tas dessa ferida que há de ficar aberta en uanto viver! 

Não é certo, contudo, que o governo I & ria1 houvesse esque- 
tido ou depreciado a façanha ou a bravura do herói. Seu valor mi- 
litar foi-lhe sempre reconhecido. O que se observa é que, na dis. 
tribuição dos prêmios, não tenha havido uma equivalência que E 
nós, hoje, longe do teatro da guerra, parece injusta. 

Silveira da Mota, contudo, deixa o Prata, logo depois, como 
Capitão de Mar e Guerra, a 2 de dezembro de 1869, com 25 anos. 
E aos 35, atinge o generalato - "General da Armada", dizia ele 
-, no posto de Vice Almirante! . . . "Aos trinta e cinco anos eu 
ERA GENERAL; como GENERAL NAVEGUEI" p5) 

Assim foi Jaceguai na Guerra. E no amor? e na vida senti- 
mental? b 

NA VIDA SENTIMENTAL 

O bravo que começara a guerrear como Primeiro Tenente e 
sai, pelo seu valor, pelo seu arrojo, pelo seu heroismo, Capitá~ 
de Mar e Guerra, como se comporta na sua vida íntima, nas ba- 
talhas do coração? 

Silveira da Mota, pode-se dizer, em todos os atos de sua vida, 
publica ou particular, foi sempre um homem de atitudes extre- 
madas. De ações fulminantes. O episódio do seu casamento, por 
exemplo, leva todas as características de um folhetim de capa e 
espada . . . Vem o seu romance impregnado de impetuosidade, 
que é a marca registrada do seu caráter indomável. As arduas em- 
presas fascinam e seduzem o herói, que escreve um lance ?I sua 
feição: a obstinação sobre o risco. 

Filho de um Senador do Império, Conselheiro de Estado, liga- 
do pelo parentesco próximo com as maiores figuras do mundo po- 
lítico e social, não se deixa Silveira da Mota, nos salões do Prata 
ou da Côrte, encantar por nenhuma jovem do seu meio. Apaixona- 
se, isso sim, por uma atriz italiana, que vira de realce numa apre- 

(241 "Poesias" - José BanifBcio, o M o ~ o .  - "Discursos AeadBmieos" - Afonso 
Arinos - Academia Brasileira de Letras - Tomo I. - Barbosa Lima Sobrinho - ov. e 
cit. pBg. 183 a 181. 

(25) Jaeeguai, Almirante. "Dever do Momento". 
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sentação teatral em Buenos Aires. E como em tudo, apaixona-se 
violentamente. Com arrebatado transporte emocional. "Eletrisa- 
do, escreveria Rosendo Muniz a Silveira da Mota em carta de 14 
de setembro de 1869: "Andas muito apaixonado, eletrisado, fasci- 
nado e para sublimar a expressão - t-istorinüo. Não era de espe- 
rar que um bravo como tu, procedesse de outra maneira. Então 
a estupenda filha da sedutora Venécia tem feito cócegas e ar- 
repios por esse musculo oco, que em ti julgavas intranspassavel 
como uma espêssa e dja sola?". 

Tratava-se de uma jovem artista da companhia de Adelaide 
Ristoria, famosa trágica italiana, que no Teatro Lírico Flurninen- 
se encantara o público do Rio de Janeiro, quando de sua passa- 
gem para a capital platina. Chamava-se Luisa Glech e atuava 
juntamente com a família no elenco da Ristori. 

Ve-la em cena e ama-la foi tudo num relance. Comandava ele, 
na ocasião, o "Amazonas", em missão especial no Rio da Prata as 
ordens do Ministro Plenipotenciário do Império, José Maria da 
Silveira Pai-anhos, depois Visconde do Rio Branco. 

O romance desenvolveu-se rapidamente. O destino como que 
ampara o jqem par. Ao transferir-se a Companhia para Monte- 
videu, a "Amazonas" também recebe ordens de recolher & Capital 
do Uruguai.. . E é em Montevidéu, às vésperas da partida para 
o Rio de Janeiro, ela com a Companhia Teatral e ele já no coman- 
do da corveta "Vital de Oliveira", combinam os lances venturosos 
do plano de fuga de Luisa. 

É que Silveira da Mota chegaria ao Rio alguns dias após a 
partida da Companhia para a Europa. E decidem os dois que 
Luisa permanecesse no Brasil à espera do oficial . . . É tudo com- 
binado de antemão. É executado com exata precisão pela jovem 
apaixonada pelo venturoso capitão . . . Com efeito, não hesita 
ela em confiar nas palavras segredadas no balcão do Hotel das 
Quatro Nqões, em Montevidéu.. . Após a última cena, no es- 
petáculo de despedida da Ristori, no Teatro Lirico Fluminense, 
Luisa, após deixar um bilhete ao pai, foge num tilburi, conduzido 
por Marcelino, criado de confiança de Silveira da Mota, e se refu- 
gia num rancho "coberto de palha", nas imediações do Jardim 
Botânico, onde vai encontra-la dias depois o moço oficial, que a 
conduz então, ele próprio, à casa do Pai, à Rua do Carmo, 
ela disfarçada de homem, para que a polícia, alertada pelo velho 
Glech não detivesse o casal romântico no seu lance de aventura. . . 
Aventura que termina em casamento na residência do Senador. . . 

O rapto em si, e a coragem de enfrentar a sociedade restri- 
tiva da época, com o enlace com uma atriz, são bem característi- 

O 

(26) Apud Barbosa L h a  Sobrinho - pás. 86 e seguintes 
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cos do ardoroso oficial que não recuara diante das Baterias de 
Humaitá . . . E a vida lhe compensaria os riscos, pois Luisa ale& 
foi para o herói o grande público, no lar, a compensação definiti- 
va do "anjo humilde", "figura angélica e comovedora, resignada, 
frágil, uma inspiração de doçura e pureza, conservando, no ran- 
cho de Piaçava (palhoça de Marcelino) aos solares de baroneza, 
mesmo sorriso de confiança e um mesmo sentido deslumbrado. Um 
"happy end", como convbm a um aventuroso romance . . . (2r) 

a 
NA VIDA PROFISSIONAL 

Promovido a Capitão de Mar e Guerra, a 2 de dezembro de 
1 869, é-lhe confiado, logo ao dia seguinte, o comando da <<Niteroi", 
a maior nave da Esquadra Imperial. Tinha Silveira da Mota, en- 
tão, 26 anos de idade! . . . E parte, logo depois, para cruzeiros dr 
instrução a guardas marinha, tanto pelo litoral como ao Prata 
e à Europa. Em 1872, é-lhe confiado o comando da canhoneira 
"Ipiranga". Dois anos depois, nomeia-o o Governo Adido Naval 
junto L Legações Imperiais de Londres e "demais capitais de 
potências maritimas da Europa". Nessa missão tem a 0p0rtUni- 
dade de acompanhar e interferir na construção do bdependên- 
cia", demonstrando o seu extraordinário conhecimento da arte 
da navegação e colhendo a admiração de Sir Edward Reed, fa- 
moso armador britânico. A carta do construtor naval foi tradu- 
zida por Ruy Barbosa, tal a elevação dos conceitos ali expedindos. 

Em 1878, Silveira da Mota é promovido a Chefe de Divisão, 
e em 1 879 enviado à China, em Missão Especial, na  categoria de 
Ministro Plenipotenciário. Cumpria ele incumbência de Sinimbú, 
neferente a um plano para a promoção de imigrantes chineses - 
muito ao desagrado, aliás, do Imperador . . . Termina a dificil 
Missão com a conclusáo de um tratado, assinado em Tien-Tsin, a 
3 de outubro de 1881. O êxito, lhe dará o título de Conselheiro. 
em 1882 é nomeado Inspetor do Arsenal da Marinha. E, afinal, 
galardoado com um título nobiliarquico: Barão de Jaceguai! ('8) 

B interessante sublinhar a respeito, neste discurso de posse, 
que o ilustre historiador Pedro Calmon, em conversa com o reci- 
piendário, informou que a palavra Jaceguai foi empregada no tí- 
tulo conferido a Silveira da Mota porque lembrava o Paraguai. 
Essa mesma opinião foi confirmada, ainda pessoalmente, pelo 
não menos ilustre historiador e acadêmico Luiz Viana Filho. 

Se examinarmos as raízes do vocábulo verificaremos a pro- 
cedência das observaçós feitas pelos citados homens de letras: 

0 

(27) dpud Barboss Lwa Sob?inho - p6g. lm. 
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a palavra Jaceguai tem sua origem na lingua tupi, significando 
rio, o que justifica sua lembrança e ligação com feito épico de 
Humaitá! pS-A) 

Estava pois Silveira da Mota, no ápice de sua carreira vito- 
riosa: Almirante, Chefe de Esquadra e Titular do Império! Mas, 
ai, de novo, reaparece o genio impetuoso e intransigente do brio- 
so oficial. Foi no episódio da organização da Esquadra, a nova 
Esquadra Imperial, q e lhe competia comandar: 4 encouraçados, 
4 cruzadores e 7 torpldeiras. O Governo, inopinadamente, decide 
dissolver a Esquadra e destituir Jaceguai da alta Comissão, a 
qual já se dedicava com todo seu entusiasmo de marinheiro. Sem 
quaisquer explicações, o ato do Governo fere o bravo oficial que 
não hesita: pede reforma. Demite-se, num gesto cheio de digni- 
dade. E o governo, no mesmo momento, concede-lhe o desliga- 
mento do serviço ativo, ao qual tantos serviços prestara - e po- 
deria ainda, na verdade -, moço e competente, prestar. 

A atitude de Jaceguai provoca a solidariedade dos grandes 
nomes da Marinha Imperial. Saldanha da Gama, em carta, cha- 
mou-o de "moderno Tamandaré". Jaceguai, todavia, num lance 
a Silveira d Mota, tudo jogava, nesse instante e vai, pela pri- ik meira vez e tantos anos, despir a farda que tanta honrara e 
aue tanto a Pátria servira! . . Parece que novamente a política 
interferira. Assim, pelo menos, pensaram Ruy Barbosa, Quintino 
Bocaiuva, Saldanha da Gama, Carlm Noronha, Alexandrino de 
Alencar e o velho companheiro da aventura de Humaitá, Custó- 
dio de Melo. 

Quarenta e quatro anos de idade, Vice Almirante, reformado. 
Que far& Jaceguai? 

O seu temperamento não lhe permite os lazeres da aposen- 
tadoria. "Sou marinheiro", dirá mais tarde, com ufania, ao em- 
possar-se na Academia Brasileira de Letras. Realmente, ao mar 
pertence a sua vida. Não se afasta dos problemas do mar. Dedi- 
ca-se ao estudo da Marinha Mercante, reserva natural da Arma- 
da Nacional. Torna-se um dos incorporadores entusiastas do Loi- 
de Brasileiro. E funda a Cooperativa Militar, para amparar os 
necessitados e os injustiçados como ele . . . 

Eleito Presidente do Clube Naval, em 1891, empolga-se pela 
idéia da indústria pesqueira, projetando "a criação de núcleos de 
imigrantes pescadores", isto é, idealisa a contribuição da expe- 
riência estrangeira, não apenas nos labores da terra, mas tam- 
bém, - e é inédito o planejamento -, propõe-se o aproveitamento 
- 

(%A) Joceguay, e. YaeB-guá-Y, o r<o da baixa melsneias. Theodóm Sampaia - 
(Vocabul6rio Geográfico Brasileiro" - (O Tupi na Geografia Nacional), 4% Ediião. 
Câmara Municipal de Salvador, 1955, pag. 2-32, 
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do "know-how" europeu, para o desenvolvimento da pesca, que, 
precursor, antevê como futurosa indústria nacional. 

Por isso, aliando sempre a idéia humana de proteção social - 
o que é novidade na época -, cria, pioneiro, em 1892, a "Asso- 
ciação Protetora dos Homens do Mar". 

A figura de Jaceguai, todavia, é grande demais, para que o 
Governo a ignore. Por isso, em 12 de novembro de 1896, assume a 
direção da "Biblioteca e Museu da Marinha", onde permanece até 
1800, dirigindo, ao mesmo tempo, a "RevistQ Maritima Brasileira", 
onde sua colaboração inestimável descortina rumos para o patrió- 
tico serviço naval do pais. 

Jaceguai, contudo, tem sempre, permanentemente, ânsias da 
ação. Como em Salto, como no Paraguai. A reforma, para ele, não 
significa imobilidade. A "Mearim" não se repetirá. Trabalha. Ino- 
va. Aciona. Escreve. Dessa época são os seus trabalhos "Organi- 
zação Naval"; "Quatro Séculos de Atividade Martima", "A Ma- 
rinha" (2." vol. do Livro Centenário). "O desastre de Canudos" 
"Ilha de Trindade", "Almirante Marquês de Tamandaré", "A Ci- 
ência do Oficial de Marinha", "Barroso e a Batalha Naval de Ria- 
chuelo", "Organizaçóes da Marinha Brasileira", entre outros. 

Encontra-o a República, Vice-Almirante reformabo. Amigo de 
Ruy e dos "Republicanos Históricos", não abandona, todavia, sua 
fidelidade ao Imperador no exílio. Não seria do seu caráter, des- 
prezar o caido. Ao contrário, afronta o Governo - que dele sus- 
peita -, em demonstraçk continuadas de respeito ao velho ilus- 
tre sob cujo comando o Pai e ele próprio durante tantos anos ha- 
viam servido. Não seria na adversidade que Jaceguai repudiaria 
o ancião desterrado. Odeia a política, isso sim. Provára, por ela, 
o cálice da amargura e sentia-lhe ainda o tarvo.. . Por isso, não 
acompanha o movimento de 1893. Mas não abandona a Marinha 
Nem os companheiros de farda. Escrevendo, nos jornais, solida- 
risa-se com velhos servidores da Nação, quando a paixão política 
pretende qualificar de piratas as naves revoltadas sob o Comando 
de WandenMolk . . . 

Jaceguai, todavia, não se conforma com o seu afastamento 
da Marinha. Diretor da Biblioteca, escritor, jornalista empresário, 
tudo isso, nada significava para aquele que fizera da ação, do 
movimento, do ímpeto, a bandeira de sua vida. 

Por isso, pede ao Parlamento, em 1 898, o seu retorno à Mari- 
nha de Guerra, "sem que isso" - seu escrúpulo é evidente -, 
"viesse a prejudicar o quadro de acesso". 

Não foi fácil. O marinheiro e a política não caminharam ja- 
mais pelos mesmos mares. Face à questão, divide-se o Parlamento. 
Grandes vozes somam-se a aspiração legítima do Almirante. Ou- @ 

tras discrepam. Afinal, a 10 de outubro de 1900, por 26/24 votos, 
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aceita a Nação de novo os serviços que seu herói lhe suplicava per- 
mitisse dá-los. , 

Reintegrado no serviço ativo, foi nomeado Diretor da Es- 
cola Naval. Eis Jaceguai novamente na ponte de Comando. Dois 
anos alí permanece. Mas são amargos anos. Dura provação. O ve- 
lho marinheiro da Escola do velejamento, não pode, rigido e irre- 
versível na execução do Código Disciplinar, compreender os tem- 
p s  novos, temperado por ares mais liberais na observância re- 
gulamentar, que embea mantida, era-o porém, em moldes novos, 
fóra do alcance do marinheiro de 1867, da escola árdua, porem, 
superada, de Tamandaré . . . Saldanha, fidalgo, suprimiria, pelo 
trato, pela delicadeza, o rude exercício da marinheiragem A vela. 
A disciplina não sofrera. Mudaram-se os métodos. Não mudara, 
porém, o Almirante. 

"Disciplinador inflexível", impermeável ao petitório político, 
impessoal no serviço, intransigente e irredutível como que revive 
a figura do velho Silveira da Mota, seu Pai, exagerando as rigo- 
rosas punições, os vocábulos superados, extravasando, talvez, os 
recalques de tantos anos de fmstaçóes . . . 

Observa a propósito, o Almirante Raul Tavares: "a disciplina 
da Escola so n eu, desde logo, o influxo de sua austeridade e rigor. 
Entretanto, não soube, ou não pode deixar amigos entre seus 
comandados. Ele não tinha as maneiras elegantes, o tacto fiiis- 
simo, sutil e simpático, que tanto distinguiam Saldanha da Gama, 
nem o feitio marcial que o caracterizava, não sabendo, como este, 
empolgar, em um só gesto simples e maneiroso, aqueles que, sob 
sua direção, lhe sentiam os impulsos comunicativos de uma afi- 
nidade eletiva irresistivel, de uma afetuosa maneira de se impor 
ao respeito e a admiração, dominando mais pelo coração do que 
fazendo valer a sua superioridade hierárquica. Jaceguai era o in- 
verso disso: fêz-se respeitar sempre pela energia máscula, mas 
não criou amigos nos alunos da Escola. O seu temperamento ner- 
voso, os seus arrebatamentos, excessivos quasi sempre, a rispidez 
com que tratava os alunos e até oficiais criaram, em torno de sua 
gestão na Escola Naval, uma atmosféra de prevenção, de antipa- 
tia e de repulsa prejudiciais, evidentemente, à própria discipli- 
na". ('=) 

Comenta Veríssimo: "Jaceguai não compreendera que a épo- 
ca do "Maitre a son bord, après Di'eu", já passara" . . . ( 3 0 )  

Foi obrigado a retirar-se - e agora para deixar definitiva- 
mente a Ponte de Comando! Vai viver, no recesso do lar, as me- 
mórias dos dias gloriosos do Paraguai! O vanguardeiro de Humai- 

' <a> Apud Barbosa Lima Sobrinho - p&g. 86 e seguintes. 
(M) Idem, pág. 87. . . 
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tá,  vai ancorar no cais melancólico das recordaçóes. Sempre in- 
dômito, porém. Quando, em 1891, a República determina a abo- 
lição constitucional dos Títulos de nobreza do Império, faz uma 
publicação, que é uma profissão de fé, no jornal de Mogi das Cru- 
zes: "Sem renegar os títulos honoríficos que a monarquia me con- 
feriu, os quais recebi com honra, como Nelson disse de suas con- 
decorações, no momento em que punha no peito, antes da Bata- 
lha de Trafalgar; mas como aceitei o regime comum estabelecido 
pela nova Constituição Política de minha átna, declaro, que de 
hora em diante, assinar-me-ei Arthur de 1 '  aceguai"! 

Os seus livros, folhetos, artigos, suas pesquisas históricas, le- 
vam-no, afinal, a Academia Brasileira de Letras. 

Ao ser recebido na Casa de Machado de Assis - que pairava, 
segundo suas próprias palavras, "no cimo da região dos iguais", 
na memorável noite de 9 de novembro de 1 907, pelo notável mi- 
neiro Afonso Arinos, teve Jaceguai a sua dimensão e altitude con- 
sagradas em brilhante apologia. 

Com seu ingresso no "gremio resplendente", na quinta es- 
sência da raça brasileira, como a denominava, consagrou-se tam- 
b4m Silveira no campo da inteligência. 

Francisco Morato, em oração evocativa, pronu!kiada em 1." 
de novembro de 1914, neste Sodalicio, muito exaltou o Almirants 
Barão, meu ilustre Patrono: - "A Academia Brasileira de Le- 
tras premiou-lhe os méritos de intelectual, admitindo-o no seu 
grêmio. Chegou assim a culminância na carreira literaria como 
chegou ao posto supremo na das armas, demonstrando de tal arte 
que essas duas profissões liberais, longe de se chocarem, casam-se 
admiravelmente, quando, o que maneja a pena e empunha a es- 
pada, sente-se animado do mesmo talento, energia e virtudes, que 
esbqam, em todos os descobrimentos da personalidade, a figura 
dos grandes homens". (9 

No seu discurso de posse na Academia, é ainda a Pátria e a 
Marinha que estão presentes. Assim se expressa Jaceguai: - "E, 
senhores, no ponto histórico a que temos chegado, a expressão 
mais vivaz do patriotismo brasileiro, a nossa Ilion, ainda é a 
memória da pugnacidade e da constância com que um punhado 
dos nossos, quase todos extintos, lutou por cinco anos em um 
canto mediterrâneo da América do Sul até a completa desafronta 
do brio nacional ultrajado pela execranda tirania de Lopes, a man- 
cha ominosa do século XiX". E, continua, ufano: <<Demais, per- 
tenço a uma classe que é objeto do carinho e da especial simpatia 

(31) "Declarag3.0 PIibliea do B M o  de Jaceguai" - Publieada pela imprensa de 
Mo@ das Cruzes. em 6 de m q o  de 1m1. 

(32) MORATO. Francisco - Dipeurso pmnunelado em 1 9  de novembro de 1914, In 
Revista do Instituto Histórico e Geográiico de SBo Paulo, rol. XIX, p8g. 1.147. 
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de todos os povos em que ela tem existência histórica. Sou um 
marinheiro!" (9 

Mas mesmo nessa noite engalanada de posse, onde a Acade- 
mia fez alarde do que o país possuia de mais alto no campo cul- 
tural, mesma nessa noite vitoriosa de aplausos, perante a elite 
nacional, não esqueceu o indômito marinheiro a amargura, a ve- 
lha amargura da Passagem, que lhe crestou a alma viril. Com 
efeito, com aquela e franqueza que lhe é traço inseparável, 
ao se referir a Teixe y a de Melo, seu antecessor, cujo elogio lhe 
cabia traçar, diz, para espanto geral: - "Diante deste último 
nome sou forçado a calar-me destoando talvez das praxes acadê- 
micas. Revelar-se-me-á, porém, a singularidade, ante a minha con- 
fissão, ingênua talvez, de não haver conhecido o homem nem a sua 
obra". p*) 

Qual a explicação? Não teria tido o Almirante, tão cuidadoso 
pesquisador, elementos para conhecer a obra e o homem a quem 
sucedia. Como entender a estranha atitude? que Silveira da 
Mota não pudera perdoar o seu antecessor, que lhe reabrira a ve- 
lha ferida quando - e é Goulart de Andrade quem dá a versão 
certa: nas ""femérides Nacionais", Teixeira de Melo, ao citar os 
heróis da P & agem de Humaitá, omite precisamente o do coman- 
dante do "Barroso". E mais, nos versos "Tomada de Humaitá", 
oferecidos "a um vago capitão Joaquim Ribeiro da Silva Peixoto", 
incide Teixeira de Me10 na mesma omissão, o que teria parecido 
a Jaceguai intencional . . . (9 

Jaceguai foi um lutador intemerato, na guerra, na vida sen- 
timental, na vida profissional. "Senhores", justificava ele "a es- 
cada pela qual me elevei de aspirante a almirante foi íngreme e 
acidentada como uma enxarcia já reta depois do combate, agita- 
da pela fúria das ondas e açoitada pelo furacão. A mesma rapidez 
de minha ascensão obrigava-me a esforços desmedidos para fir- 
mar-me em cada degrau galgado, onde minha pequena individua- 
lidade "ficava em evidência crescente". E conclui o pensamento 
no mesmo discurso de posse, referindo-se a Passagem: "Mas ali 

(33) Discursos Acsdêmicos. da Academia Brasileira de  Letras, vol. I 118%-1919) 
- Rio de  Janeiro, 1965, pAg. 266. 

(34) Discursos Académieoo, da Academia Brasileira de  Letras, rol. I 11897-1919) - 
Rio de Janeiro, pBg. 272. 

RODRIGO. OtBvio - "Blinhas Memórias dos Outms" - Oltlma série - Livraria 
Jose Oiympio. Rio de Janeiro, 1936, &g. 70. no capituio "A Panelinha" - "O velho 
marinheiro, j B  neurastênico o impertinente, num daqueles gcatas de displicência. n 
nue se julgou autorizado no fim de u m a  Longa vida gloriosa, e de que deu exemplo 
em seu discurso inaugural na Academia Brasileira, declarando solenemente que não 

Q conhecia s obra de seu anteeessor e que dela nada havia lido" ... 
135) GOOLART DE ANDRADE, Conferência sobre a obra Teixeira de Melo. 30 

d e  abril de 1925, apud Barbosa Lima Sobrinho, op. eit. pBg. 132. 
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mesmo (no vértice da pirâmide alcantilada), encontrei afrontosa 
decepção, debaixo da forma de botes traiçoeiros do abutre hedion- 
da inveja". (".) 

Razões sobravam ao velho marinheiro - amargo lutador. 
Mesmo depois de morto, a injustiça como que lhe persegue a me- 
mória ilustre: assim, há nas gavetas da Prefeitura desta grande 
a culta metrópole de São Paulo, um Doc mento Legal, uma Lei, 
de autoria do então Vereador Franchini $etto, que manda erigir 
nesta Capital um Monumento a Armada com a exigên- 
cia - justa e indispensável -, de que ai medalhão de 
destaque, a figura de Jaceguai, o herói paulista da Marinha do 
Brasil. 

Pois bem, neste instante de evocação de uma das mais ilus- 
tres figuras de militares deste pais, permito-me dirigir um apelo 
A Prefeitura Municipal de São Paulo para que seja desentranha- 
da a Lei já sancionada, atualizadas as verbas, abrindo-se concurso 
público de "maquetes" ali determinado, a fim de que nossa Ca- 
pital, reverenciando a gloriosa Marinha de Guerra do Brasil, pos- 
sa prestar o culto de sua admiração e devotamento ao grande he- 
rói de que se orgulha e que tanto a enaltece! 

A glória pode ser o nome dourado da injustiç disse Glein. 
E nunca uma frase se ajustou tanto à heráldica de a vida. Com ff efeito, bem assinalou Goulart de Andrade: "Razão sistia a Pla- 
tão quando afirmava que um dia, uma hora, ou um só momento 
de heroismo vale mais do que um século de pendência vulgar ou 
virtude trivial". (9 

Um instante de heroismo, valeu a Jaceguai a vida que vi- 
veu. Não importa, que no seu enterro apenas seis pobres carrua- 
gens lhe acompanhassem o corpo ilustre. A alma imortal do herói, 
sob os olhos da Pátria, avançou para a Última abordagem, para 
o último embarque: na náu definitiva da História, começou a sin- 
grar o oceano infinito da glória! 

Prezados confrades: 
Agradeço as altissimas autoridades, cuja presença nesta sole- 

nidade de posse tanto me desvanece, dirigindo-me especialmente, 
com grande honra, à mais alta figura militar do Estado, o emi- 
nente General de Exército Humberto de Souza Melo, aqui presen- 
te, ele também historiador das coisas pátrias, que, as suas quali- 
dades de militar valoroso, alia uma invulgar cultura literária, 
espelhada em seus pronunciamentos de repercussão nacional. 

Em minha palavra final de saudação dirijeme ao preclaro 
mineiro-paulista, o inclito cidadão batizado com as águas da ca- 

(36) Discursos Academlco.8 da Academia Brasileira de  IRtraa. op. elt.  701. I1 
(1901-1913). pBg. 19. 

* 
(37) Diseums Aead&mieos, op. cit. p4g. 621. 
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beceira do Tietê, que amoldou a ternura do rincão onde nasceu 
com a devoção sem par à terra de Piratininga, consagrada nas 
suas imperecíveis obras históricas. Ele próprio jamais se conside- 
rou um estranho em nosso Estado, segundo suas próprias pala- 
vras: "é que bem antes de me transferir em menino para São 
Paulo, aqui estudando, aqui me casando, aqui nascendo meus fi- 
lhos - originário do +opo de montanhas virentes de Minas Ge- 
rais, onde vim a luz dbdia, já possuia em minhas veias três quar- 
tos, pelo menos, de s e paulista de quatrocentos anos: - meu 
Pai nascera em Gua "1" tmguetá e minha Mãe proviera, pelo Pai 
de seu Pai, do velho bairro de Sant'Ana, além do lendário Tietê" 
p8). Refiro-me ao ilustre Presidente, Acadêmico e Historiador, 
Aureliano Leite! 

Meus ilustres consócios! Recebo, no calor desta recepção, o 
melhor estímulo, a mais confortadora homenagem, porque me 
tornaste, pela generosidade de vosso sufrágio, um dentre v6s. 

(38) LEITE. AURELIANO - Orn~Bo proferida no jantai. realirado em sua home- 
nwem no dia U de outubro de 1W2, eomemaratlvo do 16Q Aniversário da Awxir&n 



DISCURSO DE POSSE 

1 Paulino Jacques 

Os manes de NóBREGA, ANCHIETA, TIBIRIÇA e RAMA- 
LHO tornam sagrado este sodalício, que lhe guarda os feitos e 
virtudes. 

As Entradas e Bandeiras de RAPOSO TAVARES, PAES LE- 
ME, "o capitão mor das esmeraldas", e BORA GATO são as co- 
lunatas deste templo de civismo e brasilidade, que é o Instituta 
Histórico e Geográfico de São Paulo. A decisão firme de Ama- 
dor Bueno, repelindo com armas na mão os que desejavam coroá- 
-lo rei de São Paulo, enraiza a fidelidade deste Estado ao Brasil, 
e constitui o zimbório desta catedral cívica de Piratininga. Não 
foi em vão que o varonil principe Dom PEDRO esc eu estas co- 
linas do Ipiranga para proclamar a Independência '7 d Brasil, nem 
tão pouco fez escrever na Constituição do Império, gue era Impe- 
rador e Defensor Perpétuo da Nação brasileira. Bem se comprc- 
ende porque os seus restos mortais repousam tranquilamente no 
Monumento do Ipiranga, ao lado da excelsa Imperatriz MARIA 
LEOPOLDINA, como sentinelas ad etemum da soberania e da 
grandeza da Pátria. 

Passado meio século, o Manifesto de Itú consolidou o idealis- 
mo republicano federalista, que ecoou de Pernambuco ao Rio 
Grande do Sul e neste documento sacrossanto foi definitivamen- 
te plasmado aquele ideal político. 

A pena-lança de VENÂNCIO AYRES e a espada-paisana de 
FRANCISCO GLICÉRIO brandiram pela fundação da República 
Federal brasileira, com o famoso lema "Centralizaçáo-Desmembra- 
mento e Federação-Unidade". A antevisão política de CAMPOS 
SALES e RODRIGUES ALVES encaminhou a República para 
novos rumos financeiros e administrativos. 

Por amor a ordem jurídica e por fidelidade a democracia, São 
Paulo se levantou com6 um só homem em 1932, contra a ditadu- 
ra imperante. JULIO MESQUITA FILHO, TOLEDO PIZA, FRAN- 
CISCO MORATO e o nosso egrégio presidente AURELIANO LEI- 
TE, entre outros, ombro a ombro, com guascas destemidos como 
BORGES DE MEDEIROS, RAUL PILA, JOAO NEVES, BATISTA 
LUZARW e LINDOLFO COLLOR. entre tantos. vanguardearaml 
a s  hostes civís do constitucionalis&o. E os cab& de -guerra ISI- 
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DOR0 DIAS LOPES, BERTOLDO KLINGER, EUCLIDES DE FI- 
GUEIREDO dentre muitos, fizeram soar os fuzis e as metralhas 
em defesa da ordem suprema que é a Constituição. Nosso insigne 
presidente AURELIANO LEITE, em seu conhecido ensaio "Martí- 
rio e Gloria de São Paulo", publicado em 1934, narra as grande- 
zas e misérias do glorioso acontecimento, tendo pago com o exílio 
ao lado de outros cor- ligionários, a sua fidelidade a democracia 
e à Constituição. Foi g r  isso que o jornalista ARNON DE MELO, 
hoje Senador da R ~ F  blica, proclamou que "São Paulo venceu", 
tanto mais quanto n& tardou a reunir-se a Constituinte que ela- 
borou a Constituição de 1934, que recolocou o país na plenitude 
da ordem democrática. 

Ainda hoje, paulistas ilustres continuam a tradição gloriosa 
de bem servir ao Brasil. 

Eis porque, homem da planície e da fronteira, sentinela da 
Pátria, sinto-me honrado e satisfeito quando subo ao Planalto e 
ao coração do Brasil, para ser sagrado sacerdote desta confraria 
civíca e patriótica que é o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo Tudo farei, para corresponder com as forças do meu es- 

carpo, a honrosa confiança que em mim deposi- 
confrades desta benemérita instituição. 



DOMINGOS DE SOUZA LEÃO - 
BARAO DE VILA PELA 

L z de Souza Leão 'f 
Discurso de posse 

Eleito por unanimidade de votos, para S6cio Honorário do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, neste ano de 1971, in- 
diquei o Barão de Vila Bela para meu Paraninfo. 

Cabe assim a obrigacão de traçar, para ser ouvido pela ilustre 
Assembléia deste sodalicio, o retrato da figura marcante do 2." Im. 
pério, época que nos deu, sem dúvida, as maiores fi -uras de Esta- 
distas, que marcaram de uma fórma original, a nos maneira de 
ser, nas relações Internacionais, resolvendo as nossas $, putas com 
alguns dos Povos, pela arbitragem, pela justiça, e que seguida na 
1,~ e 2il Repúblicas nos confere o sermos na América do Sul, o País 
que realmente possui tradição diplomática. 

Entroncam-se os Souza Leão de Pernambuco numa antiga fa- 
mília de Cidadãos do Porto, que deu Clérigos e Magistrados, bem 
como Ourives e Vinhateiros. 

Christovão de Moraes, Genealogista do Século Dezoito, dedica- 
lhes um Capítulo especial, na sua Pedatura Lusitana, sobre os Leões 
do Pôrto. 

Há referências em livros do Cabido nos séculos quinze e dezes- 
seis a vários dêles, na certa aparentados, que foram Foreiros do ve- 
lho Burgo, como Afonso de Leão, da -Fonte da Arca, um Pedro de 
Leão, que foi ourives em 1540 na Rua da Reboleira, uma Isabel de 
Leão, com casas na rua Chá, ou um Fernáo de Leão, procurador 
na Corte em 1541. Outros possuiam Quintas em Penafiel, como Ma- 
nuel de Leão, Frei Afonso de Leáo, Monje de Sto. Agostinho, Fran- 
cisco de Leão, abade de Vendoma e Antonio Dias de Leão, Reitor 
da Arrefama de Souza - Um dêles se ligaria pelos Barbosa, a no- 
breza das terras confinantes em Penafiel.. 

Contudo, o primeiro Souza Leão que veio para Pernambuco foi 
Domingos, que era filho de um Manuel de Leáo, que se casou c o d  
Souza, de antiquissimo Clã, originário de Arrifama, e com sua 
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honra com Novelas (Penafiel). Este Manuel por sua vez, era filho de 
Gonçalo Alvares e de Isabel de Leão, falecidos em 1634 e 1635. 

Chegou Domingos de Souza-Leão a Pernambuco entre 1656 e 
1670, e em Portugal ficaram os seus 8 irmãos, que ali continua- 
ram o nome da família, inclusive outro irmEio que também se cha- 
mava Domingos. 

Os que ficaram eui Portugal conservaram o nome conjugado 
por varias gerações, peCb menos até 1825, quando vão desaparecen- 
do dos Registros Par iais de "Rãs". r Este ramo da f a  ília que veio para o Brasil, evoluiu, pois que 
se dedicou à vida rural, e seus membros tornaram-se "Senhores de 
Engenho" pois baseavam na cultura da cana de açúcar a sua pros- 
peridade. 

Já em 1742, haviam se ordenado 3 filhos de Domingos de Sou- 
l a  Leão, do que se tornaram Padres, e receberam os hábitos em 
Olinda, depois das difíceis provas exigidas na época, que provavam 
que eram os candidatos Cristãos Velhos, de sangue puro, não tendo 
sangue de Mouro - Judeu ou qualquer raça impura ou infecta, n3 
curioso linguajar de então. 

Inobsta os vários Sacerdotes da 3" Geração no Brasil, um ga- 
lho medrou uito, o do Capitão de Ordenanças João de Souza Leão, 
e multiplico f -se em ramos frondosos, cuja sombra cobriria os de- 
mais rebentos da árvore transplantada. 

Foi &se, na Terceira Geração, a Casa de Gurjahú, que o Ge- 
nealogista da família subdividiu nas 5 Casas em que posteriormen- 
te se estabeleceram os seus 5 filhos varões havidos de seu casa- 
mento com Ana Rita da Silveira, filha do 5." Morgado de São Bento 
de Caiará - João Marinho Falcão. 

Foram eles: O Tenente Coronel Felippe de "Tapera" com 14 
filhos - O Coronel Francisco Antonio de "Timbó" com 12 filhos 
- O Tenente Coronel Domingos com 12 filhos, de "Caraúna". O 
Coronel Manoel Thomaz de "Engenho Novo" com 2 filhos - e An- 
tonio de Paula, de "Mattas" com 9 filhos. 

Desta época destaca-se a grande prosperidade da família, que 
na lavoura encontrou a sua vocação e a esta tão aferrada, que al- 
guns ficaram mais conhecidos pelos nomes de suas terras. 

Dois dos 3 Irmãos Padres, ordenados em Olinda, no século 
XVIII plantaram canas. --- A Igreja deram seu contigente desde a terceira geraçao. 

Na Guerra do Paraguai compareceram o Major ~omingos de 
Souza Leão Rego Barros, ferido em Curupaity e Angustura, o Al- 
feres Cicero Braga de Souza Leão, que tomou parte em diversas 

@ações, e um terceiro que recebeu as medalhas de MBrito de Cam- 
panha. 
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Mas às Milícias, como Senhores de Engenho que se prezavam, 
pertenceram em todas as gerações Capitáes Mores e Oficiais, sem- 
pre escolhidos entre os Senhores de Engenho, "As Gentes de Mais 
Satisfação", nos têrmos do regimento de 1678. E depois que as Mi- 
lícias foram substituídas pela Guarna Nacional, em 1831, também 
a ela pertenceram, zelosos destas patentes e demais a t r ibuiçh da 
classe, enquanto tiveram sentido territorie . 

Só quando ricos e conceituados é queentravam para a Polí- 
tica, ingressando na Assembléia Provincia da 4= Legislatura. em 
diante, e nela se mantendo inintenuptame : para a Assembléia 

nado, em 1880. 
!k Geral a partir da oitava, nesta porém com i ervalos, e para o Se- 

D. Pedi-o I1 quando visitou Pernambuco, em 1859, os encontra 
em belas mansões rurais, ocupando posição de destaque. 

Comprovam-no as inúmeras veneras e mercês da Generosidade 
Imperial. 

Dos 90 Titulares Pernambucanos, que o Império criou, nada 
menos de oito pela linha varonil e dois pela feminina eram da fa- 
mília Souza Leáo. 

Vivendo a Lei da Nobreza, ocupando posições de relêvo do Le- 
gislativo, na Magistratura, e também na Adminish &o, proprie- 
tários das melhores terras e sobrados no Recife, consti iram-se em 
autêntica família de Senhores de Engenho, dos que \ ntribuíram 
para a prosperidade da Província e lustres do Império, já que a 
esta elite, prestigiada com tíulos, e sob a ascendência de nomes 
Patrícios, sobretudo em Pernambuco, coube durante um largo pe- 
ríodo, o Monopólio da Política. 

Limitado a 100 mil votantes o eleitorado do País, no fastígio 
do 2." Reinado, e incipiente como era então a Burguesia Urbana, 
em sua maioria estrangeira, tinha que ser nas classes rurais, que a 
Monarquia recrutava os seus dirigentes, comunicando êstes ao Par- 
lamento, a integridade e a distinção da Grei a que pertenciam. 

O BARAO DE VILA BELA 

Nasceu Domingos de Souza Leão na Fazenda Genipapc, per- 
tencente a Antonio dos Santos Coelho da Silva, seu av6 materno, 
a 16 de dezembro de 1818. Esta Fazenda estava situada no então 
Sertão de Pernambuco, onde hoje se encontra a Cidade de Pesquei- 
ra. 

Seu avô era não sómente um dos homens mais ricos de Per- 
nambuco, na época, mais ainda, Capitão e Juiz Ordinário de Flares 
do Pajeú, Capitão Mór de Cinbres, Professo na  "Ordem de Cristo". 

Os seus bens, arrolados 5 anos ap6s o seu falecimento, foram 
avaliados pela Real Fazenda em 250 contos de réis, que ao Câmbio 
df 60 dinheiros equivalia a 300.000 Dollares na  época. 



446 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

Com uma filha do Capitão-Mór, Thereza de Jesús, casara-se 
em 13/11/1810 o Tenente Coronel Domingos de Souza Leão, vizinho 
no Brejo da Madre de Deus, onde plantou algodão. Outra filha 
casara-se com Francisco Pais de Mel10 Barreto, 1788/1830, descen- 
dente direto do Morgado do Cabo e de São Bento de Caiará, que foi 
o pai do Conselheiro e Senador do Império do mesmo nome - 
1821/1864. 

O primeiro viera r? Caraúna em Jaboatão, e o 2." de São Lou- 
ren- da Matta. Até o 'toral, portanto, chegava a força de atração 
da opulenta Fazenda. 

Outro cunhado, ff asado com Clara, a mais velha das 3 filhas 
do Capitão-Mór, era Manuel José de Siqueira, primogênito do Mes- 
tre de Campo, Pantaleão de Siqueira Barbosa, (dos Siqueira do 
Põrto) chegado em 1739 em Pernambuco, tronco de outra ilustre 
família Pernambucana, os Siqueira Cavalcanti. Seus filhos Manuel 
e Joaquim Ignácio, fundaram a Fazenda Pesqueira, onde depois 
nasceu a Cidade dêste nome. 

Os chamados 20 de Pesqueira, são filhos dêste Joaquim Igná- 
cio, que foi Capitão Comandante das Cabeceiras do Rio Moxotó. 

Era Do gos o 2." filho varão do Tenente Coronel, e recebeu 
sua l* educa o no Genipapo moldando o caráter naquela rude es- 
cola - a q a1 regia uma figura de escol, a sua avó Thereza de r Jesús, que s ube formar o espírito dos filhos, antes de mandá-los 
a escola. 

Pelo lado materno, o futuro Barão se entroncava com velhas 
famílias sertanistas. Tal origem ele jamais traírá. Tinha 10 anos 
quando seus pais voltam ao canavial de Caraúna, onde aliás pouco 
se demora, porque inicia os preparatórios na  Cidade do Recife. 

Concluidos os cursos no Liceu Pernambucano, ingressou no 
Curso Jurídico de Olinda, instalado anos antes, no Claustro Bene- 
ditino da Cidade e que era dirigido pelo Padre Miguel do Sacrarnen- 
tc Lopes Gama, que iria imprimir uma severa disciplina eclesiás- 
tica a Escola recém fundada. 

Para Joaquim Nabuco, o Barão de Penêdo e o diplomata Re- 
r~ato Vendonça, que escreveram a respeito da Faculdade de Direi- 
ro de Olinda, o ambiente era "sério e proveitoso". O número de es- 
tudantes havia passado de 200 para 500 no primeiro decênio, e era 
alimentado pela mocidade de Pernambuco, Bahia, repatriados de 
Coimbra, e até do Rio de Janeiro lhe chegavam recrutas. 

Foi ele o primeiro Souza Leão a bacharelar-se e ali tornou-se 
entre 1835 e 1839, amigo de uma geração eminentemente política, 
onde sobressaíram figuras como José Thomaz Nabuco de Araujo, 
Carvalho Moreira, Macêdo, Ferraz, Walderley e outros, figuras emi- 

anentes que depois encontraria na Corte, no cenário politico do 
Brasil, em altas posições políticas. 
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Com os dois primeiros atou desde logo uma sólida amizade, 
que nortearia sua carreira. Destinava-o o Pai à lavoura, e nas férias 
escolares, passava-as na faina do Engenho, que a essa altura, fale- 
cida a avó paterna, pertencia ao todo ao Pai. Fôra este que, preo- 
cupado com o progresso da indústria açucareira, montara em 1836 
a primeira maquina a vapor, aparelhada em Pernambuco pela fir- 
ma Harrington-Starr. 

Quem logo lhe seguiu os passos, foi o . oronel Manuel Caval- 
canti, em São Joáo da Varzea, e o Presidentg ja Província, o Conde 
da Bôa Vista, no seu Engenho Trapiche, no 

Basta dizer que dm 600 Engenhos que em Yb0. tiam em Pernambu- 
co, apenas 5 eram tocados a vapor. Assim, nésta escala de inicia- 
tivas dava Domingos os primeiros passos na vida prática. 

Casou-se em 1% núpcias, no Engenho Uchôa em 1842, com sua 
prima Francisca Guilhermina, filha do Capitão Mór Francisco Xa- 
vier Paes de Mel10 Barreto, a qual faleceu de parto, e que lhe dei- 
xaria um filho, que morreria moço, depois de se formar em Enge- 
nharia, em Paris. 

Embora dedicado à agricultura, na época da ~ ~ % l u ç ã o  Prai- 
eira entrou na política, o que o obrigou a entregar a;, irmão João 
Augusto, a direção do Engenho. 

Herdeiro de Casa rica, mas partilhada por vário irmãos, êle 

Engenho. 

! 
e o irmão terminaram por ficar os dois únicos donos do famoso 

Filiado na época ao Partido Conservador, tomou Domingos as- 
sento na Assembléia Provincial já em 1842. Conservadora de resto 
era a família Souza-Leão, em cujo poderio ele se estribava. Con- 
servadores eram os membros do ramo Tapera, a exemplo do Barão 
de Morenos, meu ilustre Avô, que foi o primeiro e benemérito Pre- 
sidente da Câmara Municipal de Jaboatáo assim como exerceram 
o mesmo pôsto meu Pai e meu irmão Antonio. 

Domingos chegava a Política, na mocidade, depois que os Li- 
berais exaltados de antes os "Caramurús" se tornarem conservado- 
res. 

Em 1848, estourou a última Revolução do sistema Moná uico 
e terminou com a morte do seu chefe, o Tribuno Nunes Mac 3 ado ' 

Foram os Senhores de Engenho, certamente, as forças que fizeram 
milagres naquela revolução, que fôra feita contra o predomínio 
político das famílias Cavalcanti e Rêgo Barros. 

Entretanto, no dizer do Conselheiro Joáo Alfredo, ela tornou 
para o futuro impossível o predomínio da família na direção dos 
negócios políticos da Província, porque se dizia que em Pemam- 
buco quem não era Cavalcanti seria cavalgado. 

Verificada nova consulta às urnas, Domingos, engajado nas 8 
hostes do Visconde de Camaragibe, ingressa na Assembléia Geral, . 
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na vaga do Conde da Bôa Vista, eleito Senador do Império: foi em- 
possado em 9 de maio de 1851. 

Com ele estavam, na Bancada Pernambucana, Maciel Mon- 
teiro, depois nosso Embaixador em Portugal, Sebastião do Rêgo 
Barros, Jerônimo Figueira de Mello e o seu cunhado Paes Barreto. 

O album de Louic Aleixo Bourlanger gravou-lhes o pórte fi- 
dalgo de aristocratas rurais. Ao folhearmos estas páginas fica 
justificado aos nossos ~lhos,  o prestígio que desfrutavam desde o 
1." reinado, as Bancai Is do Norte, sempre esperadas na CGrte. como 
acontecimento socia v . .  Os Deputados da Provmcia de Pernambuco, escreveu Joaquim 
Nabuco em página antológica, deram Lei aos salões do Rio de Ja- 
neiro. 

Os Imperadores, jovens, estimulavam os Bailes, e era intensa 
a vida social na Corte. Não faltavam festas, excursões, regatas, fre- 
qiientadas por Parlamentares e Diplomatas. 

Bonito rapaz, frequentava Domingos estas festas e aconteci- 
mentos mundanos, buscando consolo a prematura viuvez e é as- 

a filha mais velha do Ministro Plenipoténciário 
rdinário do Governo Uruguayo, na Côrte, Don 
os, D. Maria de 10s Angelis Magarinos, que tinha 
sangue charrua, e no mesmo ano de 1851, casou- 
o ano seguinte o presenteou com seu 2." filho 

Francisco Magarinos de Souza Leão, nascido em "Caraúna" em 
1852. 

Como dantes, passava as férias no Engenho e numa destas 
estadas hospedou o inglês Willyam Hadfield, que no seu livro "Bra- 
zil, the River Plate", Londres, 1854, registrou a visita que fez a 
"Caraúna" e reproduziu numa vinheta, a nova Fábrica de Açucar, 
2" recém introduzida, e no livro se refere ao Barão, dizendo ser 
ele "Inteligente e acatado membro da Assembléia Geral Legisla- 
tiva, o Dr. Domingas de Souza-Leão, a quem tinha tido o prazer 
ee ser apresentado, num baile no Rio de Janeiro, e que lhe havia 
mostrado em sua propriedade, em "Caraúna" em 1851, a li moenda 
de pa'ente inteiramente nova, invento dos ingleses de Mornay" I 'Iratava-se de uma mauina  de moagem, própria para o cozi- 
mento, que unida a um aparelho centrífugo - o que já é a usina, 
assegura 50% a mais na fabricação do açucar. Dizia ser Pernam- 
buco na época, 1852, a mais empreendedora Província do Império, 
cuja produção de açucar havia setuplicado, passando de 10.000 
toneladas em 1821, para 70.000 toneladas em 1852, melhoramento 
que a concorrência de Cuba acompanhava com preocupação. 

Outro viajante, Charles Mansfield, talentos0 químico e homem 
Cde letras, deixou-nos não menos lisongeiras impressões em "Let- 

ters from Paraguay, Brazil and the Plate" Canbridge 1856, n9 . 
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mesmo ano de 1852. Visitou ainda "Caraúna" e dizia - "Todos em 
Pernambuco dizem que o Empenho" Caraúna é o melhor adminii- 
trador daquela Província. A Casa de residência, uma das melhores 
que ví, e o seu dono, dos mais conceituados". Tanto quanto me foi 
dado a observar, a reputação é bem merecida. O nosso anfitrião 
6 um "Gentleman" perfeito, culto, bem iqormado, e "Very hand- 
some". Em nenhum outro engenho vi os n 'inamentos de "Caraú- 
na, onde tudo era elegante". 

Domingos de Souza-Leão tomara asser+ p como Deputado, na 
Legislatura de 1853 a 1856. Mais homem d e  ção, que de palavras, 
embora estas fossem fáceis e escorreitas, com$ressalta a sua corres- 
pondência, limitava-se a dar opinião sôbre assuntos de sua compe- 
tência. 

Restam páginas de sua lavra nos atos das Comissões, de valor 
histórico e jurídico. 

13 de 1855, um parecer, por exemplo, sobre emaranhado pleito 
judicial, envolvendo legislação colonial, imperial e até =reito Ca- 
nônim, que na época deu que falar. 

Em 1858, prepara a eleição de seu primo, para a Assembléia 
Geral, o que conseguiu, como suplente de .4ntoniot70elho de Sá 
e Albuquerque que êle iniciava êste primo e amigo ra ser o seu 
sucessor na direção do Partido em Pemambuco. O Dr. uiz Felippe 
de Souza Leão veio a ser depois Senador por Pernam 1 co e Minis- 
tro da Marinha, além de Conselheiro do Império. - De 1859 a 
1861, sucederam-se chs Ministros Conservadores. Em fim de 1880, 
realizaram-se as eleições gerais pelo Sistema d Segunda Lei dos 
Círculos, que deu, ao Partido Liberal, a maiori 2 da Câmara. 

Foi a maré-montante da Democracia, segundo a lição de Joa- 
quim Nabuco. Pleiteou Domingos a reeleição e foi derrotado, a des- 
peito de fazerem parte do Gabinete seu cunhado e amigo Paes 
Barreto. 

Domingos, que por suas idéias e tendencias, se distanciava 
dos seus correligionários, não mais comparecera às sessões, em 1858 
e 1859 quando seu sobrinho e suplente Antonio de Siqueira 
canti Junior assumiu a cadeira. Ele não podia trair o elei 
nem ir contra suas idéias, o que era uma conduta 
traçada. 

Passou a residir então no Recife e dedicar-se a administração 
do Engenho, e de assuntos ligados à agricultura. 

Continuava com grande prestígio social e político, positivo nes- 
te ano de 1859, quando D. Pedro I1 visitou Pernambuco e o Recife. 

No Baile de Gala que a Associação Comercial do Recife ofere- 
ceu aos Imperadores, que se realizou nos salões vastos do Hospital 
Pedro 11, ao qual afluiram mais de 2.000 convidados, o Imperador) 
dançou a 1s valsa com a Viscondessa da BÔa Vista, a 2." com a mu- . 
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lher de Domingos, enquanto a Imperatriz dançava a 4." quadrilha 
com o Deputado Domingos de Souza-Leão, dançando as outras 3 
com o Presidente Fiuza, o Ministro do Império Ferraz e com o Con- 
de da Boa Vista, então Presidente de Pernambuco. 

Foi na ocasião desta visita que se instalou o Instituto Per- 
nambucano da Agricul"ura, de que foi o presidente, e que era a 1. 
Associação de Classe o País. 

Em 1863, viajou #ara a Europa, de onde somente regressou 
em 1864, acompanha 3 de toda a família, do irmão João Augusto, 
da irmã e cunhado#'aes Barreto, de sua mãe e 3 sobrinhos - 
Oportuno banho de civilizaçao, para quem se preparava para o 
futuro, quando iria exercer em Pernambuco funções representa- 
tivas. 

No Govêrno os novos Liberais, que eram os antigos Conser- 
vadores evoluidos, com o Gabinete Zacharias, presidiu Domingos, 
de 15 de janeiro a 1." de dezembro de 1864, a Provúlcia de Pernam- 
buco, como Vice-presidente em exercício. Nesta sua l* Administra- 
ção em Pernambuco prestou grandes serviços, crêando a 1." Fazen- 
aa  Agrícola $íodelo e promovendo, com auxílio de Carvalho Mo- 
reira, amigo ; Embaixador em Londres, a vinda de um técnico em 
fabricação açucar, e a Assembléia Provincial autorizou um cré- 
dito de 100 ontos para a compra de maquinaria. Procurou desen- 
volver a in r trução pública, e coube a ele a honra de fundar no 
Recife, a 1' Escola Normal do Brasil, a 19 de maio de 1864, destina- 
da a formar professores, sendo seu 1." Diretor o Cônego Britto Me- 
deiros. 

Esta fundação não foi apenas um acontecimento histórico, co- 
mo deu novos rumos ao ensino. 

Coube ainda a honra de receber o Príncipe Gastão de Orleans, 
que de passagem por Pernambuco, ia casar-se com D. Isabel, prin- 
cesa Imperial. Quando o Príncipe dirigiu-se na recepção a D. Maria 
de 10s Angelis, esta respondeu em francês e Sua Alteza registrou 
a elegância e domínio inteligente da expressão. 

t.F= 

1865, estoura a Guerra do Paraguay e pelos valiosos ser- 
viços restados por Domingos de Souza-Leão, no aliciamento de vo- 
lun rios, o Imperador o agracia com o titulo de Barão de Vila Bela, 
em 6 de setembro de 1866, por proposta do Conselheiro Paranaguá. 
Logo a seguir é nomeado Presidente da Província de Pernambuco, 
e a 10 de maio de 1867 assume o Governo, tendo neste segundo pe- 
ríodo dedicado todo o esforço a mobilização de voluntários para a 
Guerra, de longa duração, que exigia esfôrço total do Brasil, para 
vencê-la. 

Com a morte do Marquês de Olinda, em 1870, a chefia do 
Ç Partido Liberal, em Pernambuco, veio naturalmente, uma vez que 

c seu primo e cunhado, o Senador e Ministro do Exterior Paes . 
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Barreto, que também desfrutava grande prestígio, falecera 4 anos 
antes. Na chefía do Partido Liberal, depois da crise de 1868, ele 
permaneceu longos anos no ostracismo, prestando contudo grandes 
serviços, inclusive no "Jornal do Recife", que comprou, e como Pre- 
sidente do "Centro Liberal", que fundou. O Conselheiro Nabuco 
de Araujo era o chefe do Partido na Cor* e no Barão tinha um 
dos seus melhores companheiros de ideal. 

Em 1874, volta à Europa, para cuida1 i a  saúde da mulher, e 
permanece ali mais de 1 ano, voltando a R, .ife em junho de 1875, 
quando os amigos o recebem com grande testas e um grande 
banquete na Associação Comercial. 

Em 1876, foi eleito Presidente do zilstituto Arqueológico de 
Pernambuco, fundado em 1862. Continuava a luta política dos Li- 
berais, chefiados por Nabuco, que se batia pelo Voto Direto, pari 
as capitais e cidades de mais de 10.000 habitantes. 

Em 1877 adoeceu e retirou-se da políticado Duque de Caxias, 
e seu afastamento fez com que o Imperador ct.>nvocasse, para for- 
mar o Gabinete, os Liberais, entregando a chefia a Sinimbú, e 
este convidou para a Pasta dos Estrangeiros, o Bar- de Vila Bela, 
seu amigo e chefe em Fkrnambuco. "g 

Sucedera no Ministério a outro pernambucano i, rstre, o futu- 
ro Visconde de Cavalcanti, que era o centro de tod L a vida ele- 
gante e social do Rio. 

Durante o tempo em que foi Ministro, ficavam com a política 
em Pernambuco, com seu lugar-tenente, o primo Luiz Felippe de 
Souza Leão e o irmão João Augusto. 

Guarda o "Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", toda 
a correspondência do Barão com seu primo e o irmão durante o 
ano em qule chefiava o Ministério do Exterior, e nela pode-se me- 
dir o pulso e a clareza do chefe, que ausente, orientava as suas 
forças, em Pemambuco. 

Durante este ano de 1877, é a força que ampara no Gover- 
no, o flagelo da maior sêca de que se tem notícia no Noã este, e 
consegue com o apoio de Sinimbii, um credito de 60.00O~ontos. 
(um terço da circulação do País), aliás com o apoio quase i 
me do Congre$so! . . . e escreve em carta para Luiz 
se não fosse êle e Sinirnbú, quem se lembraria deste infeliz Nor- 
deste! e seu colega de Gabinete Gaspar Silveira Martins procla- 
ma no Congresso que o "Barão de Vila Bela era o representan- 
te dos interesses do Norte no Império". A "Fala do Trôno" saída 
em 1879, embora tocando na eleição direta nada dizia sobre os 
principais ítens do programa do Partido Liberal, o que motivou 
dissenções no próprio Nlinistério e determinou a renúncia de Vila, 
Bela, que ficava fiel as idéias que defendia, embora mandasse a. 
sua bancada votar com o Gabinete, por coerência polftica. 

4 
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Sim passagem pelo Nudistério do Exterior foi um exito, t- 

conclriiu varios acordos inclusive a demarcação de limites com :L 

Bolív~a, varias convençõles consulares, redimindo dúvidas sobrt3 
dupla nacionalidade, em Portugal, Espanha e Suiça. Outro 
exemjilo de seu desinteresse pelas honrarias oferece Vikx Bela. 
rec~s~tndo condecoraçãr da Espanha e pedindo que fôssctiii elas 
dadas aos seus funcior rios, que colaboraram na  importante ne- 
gociação. Talvez seja te motivo o que levou o Vaticano a dar 
a Bart tneza de Vila Be' , a "Grã Cruz do Santo Sepulcro", 1 ambém 
a "Ortiem de Malta" :-Ia distinguido com í i  "Ilama de IIk~nra e 
DevocAr~". . I 

D:ixando o ~ j n i s t h ,  volta h política, e ai pratica um ato 
de grande lealdade, quando falece em 1878 o Conselheiro Jose Tho- 
maz r\Jítbuco de Araujo, Chefe Supremo do seu Partido, e lia su'l 
opini:io o "Brasileiro mais ~otáve l  do seu tempo". Assim é qul: 
Nabu: Cr, do Rio, onrie vivia, oedira apoio para seu filho ioaqulni 
Nabuio, que conclu 7. seu curso na Faculdade de Direito t le Olin- 
da, ci~cle já era con .ecido por "Quincas, o Belo", e que j;t mos- 
trava o seu notável talento. Morto o Conselhleiro Wabu :(), Vilsi 
Bela procuro1 prestigiar-lhe o filho, apresentando-o a todos os 
seus iinigos indicando o seu nome para Deputado, na que fci 
contr:~riado ~rtemente, inclusive pela Imprensa do RecSie? q u  
procLim,lva ri jicularizar o gesto. 

Apesar da luta, Joaquim Nabuco foi eleito Deputc~rio e $.i 

Brasii ganhou coin isto, pois que assumia seri pusto na 1 ida pil- 
blica. prestando sempre grandes serviços ao País, o maior d~jq 

pern;~nibucanos do passado e um dos mais notáveis br:~sileiic~s 
do stil tempo. 

tjutro I~ornerri que se projetou na vicia publica dc Brasii. 
foi o C:c\nselheiro Francisco de Carvalho Suares Brandão, que c: - 
sado com uma sobrinha do Barão de Vila Belia, confessou yiie 
não ,t<itxeria ter tido o grande sucesso de sua vida públ ca, sem 
o arr,pciro que sempre recebeu do Barão. Soares Brandão foi pov- 
teriam ente Ministro do Bterior, Senador por Pernamb~co, Prç:- 
sideri, de Alagôas, Rio Grande do Sul e São Paulo por du i 4 veze; 

Conselheiro Soares Brandão era primo irmão da IIaron1:- 
za dc: Morenos, minha av6 paterna, que por sua vez era Eiiha d(~ç 
BarJ,.ts: de Pinho Eorges. 





O CENOTAFIO DO IPIRANGA 

(Entrevista concedida por Brasil B ldecchi ao jornalista 
Barros Ferreira e publicada no "Diário F )ular9', de São Paulo, 
em 21-8-1971). 

Subitamente, rádio e televisão, em Portugal e Brasil, inter- 
romperam seus programas para uma grande e emocionante reve- 
lação: os despojos de D. Pedro I iam ser enviados para a cripta 
existente no monumento do Ipiranga. O govêrno português aca- 
bara acedendo ao insistente pedido do Brasil. Viria o próprio che- 
fe do governo luso, com uma comitiva, fazer a e trega~ 

O presidente Médici falou com voz comovida. todo o Brasil 
se comoveu. 

$ 
\ 

O coração generoso de D. Pedro foi, por von ede expressa 
em seu testamento, tirado do seu corpo, para ser di ido à cidade 
do Pôrto. Cidade Invicta. Assim chamada, porque res stiu aos ata- 
ques das fdrças absolutistas. Uma longa história pe.unsular, de 
uma guerra civil implacável. Em que os chefes adversários eram 
dois irmãcx;. De um lado, D. Pedro, ex-Imperador do Brasil, che- 
fiando os exércitos liberais. 140 outro lado, seu irmão, D: Miguel, 
soberano absolutista, mas que dizia ter sido aclamado pelas CÔr- 
tes Gerais da Nação. D. Pedro, tendo partido para chefiar os li- 
berais, desembarcou no Praia do Mindeb, passou à cidade do 
Pôrto, que se tornou baluarte e sede do seu govêrno. Ficou asse- 
diada. Foi duramente bombardeada, mas resistiu valentemente. 
D. Pedro acabou ganhando a luta, foi aclamado rei de Portugal. 
Passou a ser lá D. Pedro IV. Foram-lhe dedicados os maiyes mo- 
numentos de praça pública no Pôrto e em Lisboa. 

A IGREJA DA LAPA i 
i 

01 c o r ~ ã o  de D. Pedro está num relicário, ciosamente guar- 
dado em altar especial da igreja da Lapa. 12 um templo majestoso, 
de cantaria trabalhada, com duas altas torres que se velem de to- 
dos os quadrantes que se olhe. Foram erguidas em ponto culmi- 
nante. Dessa maneira, servem de ponto de referência. Só mais 
alta se destaca a famosa Tôrre dos Clérigos, um dos monumentos 
mais característicos não só do Pôrto como de Portugal. Exprim~ 
o estilo arquitetoinico dominante do século XVIII. 
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Por eut.itr guardado r 3 igreja da Lapa, todo o brasileiro cai- 
to que chtbga ao Porto nã ) deixa de visitar o templo, onde vai lclr 
a placa cc~rnemorativa, c( locada no altar. 

Ali estivemos, acompanhados do nosso repbrter fotográf <[-o 
Antônio Luis Alves, que fixou vários aspectos do interior do teli- 
plo e de s ~ x a  soberba f-mtaria. 

Estávnrnos no inf :ior da nave, procurandio ler a suave #riz 
crepuscular a extrem; egenda gravada na placa de bronze, qultn- 
do se acenderam as Les e se aproximou de ntjs um senhor tiis- 
tinto, de ;~ctrte marc ., mesmo em traje civil. Apresentou-se-r,os. 
Era coronel reformai J do exército português e aplicava seus Ó( ios 
em ativa t:ooperação na ordem religiosa que tinha a seu cargo 
zelar pela Igreja da Lapa le seus bens. Informou que o coração de 
D. Pedro e:it,ava num vaso de cristal, dentro de uma urna de prhta, 
por sua vez fechada em cofre forte, cujo segrêdu e chave estav .tm 
sob a guLirda de zeloso membro da Irmandade. Só em ocasi6es 
excepcionais e muito raras, era facultada a exposição. E salien- 
tou: - Para nos é uma verdadeira relíquia. D. .Pedra conquistou 
o coração dos ' ortuguêses do seu tempo e as gerações que se su- 
cederam ir:mr e viram nêle a encarnação da liberdade. Aqui, iies- 
ta cidade tlc Pôrtu, não apenas comandou conio até combateu, 
como suctde uma vez, bem perto desta igreja. Houve uma irifil- 
tração do ar versário. Quando foi notada a penetração profu~~~cla, 
impô-se um vigoroso contra-ataques que D. Pedro em pessoa co- 
mandou. Era, aliás, um homem destemido. A luta, na ocasião, foi 
das mais sangrentas. Os soldados absolutistas cercavam a cidade, 
tornando inuito difícil o abastecimento. Os bombardeios e2*am 
constante:;. Do outro lado do rio Douro, no alto da Serra do P81ar, 
canhões disparavam com mortífera frequência.. E ainda hojc se 
vêm balax que ficaram incrustadas nas paredes, como acon:<l?ce 
na torre da igreja que fica eminência, junto da rua de São Miguel. 
Afinal, a causa liberal venceu. E D. Pedro nunca mais esqu?ee- 
ria o devotamento da população portuense, faniosa pelo seu c vis- 
mo Já nt):j tempos de D. João I, o mestre de Aviz, se privoi da 
carne ie vaca, ficando apenas com as vísceras. De onde prove7xi a 
denon mação de "tripeiros", aos habitantes do Pôrto. O que aliás 
não í pe~orativu. Antes motivo de glória. E dessa renúncia r( sul- 
tou farnosc~ prato culinário: as tripas a moda do Pôrto. Daca a 
perseverança heróica dos portuguêses na defesa dos princípios li 
berais, 1) Pedro, como prova máxima de sua gratidão, detetrni- 
nou, ant,es de morrer, que o seu coração fosse doado a cidadd: do 
Porto, cabendo a Igreja da Lapa, onde vinha iusistir as cer 1-116- 
nias religiosas, a guarda perpetua. Muita gente no Brasil sabe da 
fato. Ainda recentemente, estêve aqui o marechal Costa e S?lva, 

-em visit:~, e foi-lhe facultado ver a urna em que está contilio o 
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conaçáo generoso de D. Pedro I, impel tdor do Brasil, e que foi 
pela ordem de sucessi%o D. Pedro IV de Portugal. 

Essas as informações que nos deu c amável e inesperado ci- 
rone. 

A PLACA '4, 

Na grande placa de bronze, que ressoa )mo um carilhão, está 
extensa legenda em latim, assim escrita: 

EN. Cor 
Zllius. Tanti. Viri qui, gloriae armore flabrms singularique in 

omnes tngenio libera& prae&tus, Primum CDDCCCXXVI lusga- 
nos sua spunte libertate donavit deinde CDDCCCXXXII ipsos 
acerbissima captivitate oprpressos armis et c m s i l b  literum in li- 
bertatem asseruit Tu@. CDDXXXII I .  Unumeris Tygranni copl?'s 
contusis penbtusque desjmtis ipso e sola deturblbato ac finibus 
expulso. Maria autem I1 filia sib rnrissima in a* sol20 colocata 
conuentus z W x i t  imper.?unque prmt  t e m v a  post ylant stabilivit. 
Ad postremum C D D W X X I V  1Tot tanrisque labm4Pus fractus et 
immatura morte prameptus VI1 Kal Octob ab ha\\ in meliorem 
vitam Migraturus. 

Hoc tentum amon's p i p s  optimarn sui partem 2uic nostras 
ciuitati. E t  nobilitate et illustribus factis e t  spectat c Pi&e omni 
t e m p o  inclyte testamento reliqui". ' 

A legenda latina historia o devotamento de dom Pedro à cau- 
sa da liberdade, acentliando a sua participação decisiva contra a 
implantação da tirania, tendo colocado no trono, como penhor do 
cumprimento de sua promessa, sua filha Maria, lastima a morte 
prematura do imperador, legando no testamento, a cidade invicta, 
o seu coração. 

Nosso companheirfo Antônio Luíz Alves fixou em imagens a 
presença da reportagem do DiBrio Popular, nessa ocasiao. 

O CENOTAFIO 

O escritor Pedro EQasil Bandecchi é a pessoa que, em S. Paulo, 
melhor conhece a histljria da capela imperial contida na base do 
monumento do Ipiranga. Era, na ocasião, secretário de Educação 
e Cultura do govêrno municipal. O chefe do Executivo, o enge- 
nheiro Armando de Atruda: Pereira, enfrentava, na  ocasião, viva 
oposiçáo na Edilidade por ter adquirido o Planetário. A discordân- 
cia resultava de falta de lucidez e de assunto. Os opositores bus- 
cavam ressonâncias de âmbito popular, mònnente quando se- 
aproximavam as eleiçhs. 
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-- - Naquela tarde - voca o escritor Pedro Br ?si1 Bwndeechi 
-- o prefeito Arruda Perif ra discorreu sobre a indit'erenç;t lamen- 

tável pelas nossas caras radições. C)  monumento c.'() Ipiriinga de- 
via conter os corpos dos primeiros imperadores do Brasil Estava 
vazio. Mas havia coisas piores. Naquela manha pas *~Lra ptblo local. 
Constatara, muito penr.lizado, lameritáveis depred ições. Tinhani 
furtado as espadas de ronze das figuras do alto r :levo i,~i,pírado 
na célebre tela de Pc ro Américo. O próprio locel hislí)rrco em 
que dom Pedro arrai ira a espada e proclamara rb  Indcpendên- 
cia não recebera co 9lemento adequado. No Br: ?i1 iniIciro, as 
críanças cantavam: mviram do Ipiranga às mar-4ens plácidas". 
Todos supunham qu : se tratava de um caudaloso r o. No critalito, 
naquela manhã de inverno, em plena estiagem, ( 1  Ipiranga mal 
se via. Era preciso J.azer alí uma pequena represa, p u a  mostrar ao 
menos um pouco de água. E sob o moniimento não caberia uma ca- 
pela? E dirigiu-sc a seu amigo, o engenheiro Franc ;.i Pinto. secre- 
tário de Obras c'.o seu govêrno, confioii-lhte a incu~nbêneia de ve- 
rificar o caso. C' monumento era, sem dúivida o me,hor que se pu- 
dera exigir par; o tempo. O escultor Ximenes gozavi? fama  rit terna- 
cional. Na Itái a, consideravam-no o Miguel Angelc4 do se11 tempo. 
Naturalmentr obedecia aos cânones d a  época. Prc dominavam or 
princípios dc Renascimento, fiéis às concepções de beleza tla Gré- 
cia e Roma. O monumento tinha que ser, como f ?i, do rrrais re- 
quintado g? ,to clássico. Mas, dadas as suas propon,ções, clevia ter 
recet~ido unia sólida base de concreto apoiada em I stacas -- foi o 
parecer do engenheiro França Pinto. Não demorou a confirmacção. 
Encontrada a planta, lá estavam assinaladas as I stacas fie con- 
creto que suportavam o peso enorme do conjunto : iiperlor. 

O monumento fora construído para as comerr;orações do pri- 
meiro ctiitenário da Independência, que  transcorri:^ em 7 de se- 
tembro de 1922. Trinta anos tinham trimscorrido Era kiiida re- 
lativarriente fácil achar as plantas. Isso consegui n o engenheiro 
França Pinto, que levou todos os elementos ao prei14tc. trnla aná- 
lise cu nária revelou a possibilidade de instalar !.&ma capela. O 
rr~cniir ieiito era Ôco. Aparecia conrici uma grandc pirântxde côn- 
cava. J prefeito Armando Arruda Pereira exultoi . Pensoir desde 
logo iuma associação de símbolos. Empregar-se-i i granito ama- 
relrtco e verde no revestimento. O verde existia t2rn quaiitidade 
enorme em Ubatuba. Era belissimo. Desconhecido . seu qi~lor, vi- 
nha sendo empregado até em guias das ruas lor ;tis. 0i portõ2s 
seriam cle ferro trabalhado ou brcinze, com ap1ic:tções hrônzem, 
reproduzindo as armas imperiais. Tildo, afinal, t r  insfor~i~ado em 
projeto. passou a ter  execução. O prefeito queria que a c8iripela fi- 
casse pronta para as comemoraç6vrs de 7 de set1:rnbro de 1952. 
Passou a exigir intensa atividade. 15 tornou-se fisc 31 exigente. Em 
face das depredações do monumento, determinou I iista1ar;íres para 
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{ação do conjunto arqui- 
ima pira de bronze, onde 

uma guarda permanente. E para valor. r a pátria. 
tetônico, além da guarda seria instalada 
arderia o perpétuo fogo simbólico do arnc:~~es, respondia o enge- 

E as pessoas que lhe pediam explicA 
nheiro Arruda Pereira: ' 'S de recebidos ~i {tb 
- I2 um cenotáfio, por enquanto. Dep \ 

pojos dos imperadores, será um panteon. 1 quanto, já conse- 
guimos que venham os despojos de d. Leop una, a nossa primei- 
l a  imperatriz. Depois, conseguir-se-á que st ?e juntem os despo- 
jos de D. Pedro, que estão em Portugal. É: 3rto que 1a o nosso 
Pedro I tem imenso prestígio. Mas é mais basileiro, mais nosso, 
do que português. Portugal isso. E estou 
certo de que chegará a hora em que 
os restos de D. Pedro I para juntar 
remos, no Ipiranga, o mais 
Pedro, primeiro imperador do Brasil, repousando $0 próprio local 
em que proclamou a independência de nossa terr i. 

Não chegou a ver realizado o seu sonho. - M ts muito e de- 
cisivamente contribuiu. Deve-lhe São Paulo e o Bran. 4 essa patrió- 
tica e lúcida iniciativa. 

Governava o Estado de S5o Paulo o engenhein Lucas No- 
gueira Garcez, que dava pleno apoio à administração Arruda Pe- 
reira. Depois de intenso trabalho, o engenheiro França Pinto con- 
seguia ultimar as obras do cenotáfio, a fim de que a inauguração 
se fizesse no dia da Pátria, em 7 de setembro de 1852. Foi então 
solenemente acesa a pira. Desde essa data, ali arpie o simbÚlico 
fogo da Pátria. E lembra o escritor Brasil Bandecchi que, na oca- 
sião foi publicado um folheto elucidativo. E também m ~ i t o  bem 
ilustrado, que nos passa mãos. Fôra por ele redigido, como titu- 
lar da Secretaria da Educação e Cultura do Município de S. Paulo. 
Depois de descrever a atuação decisiva de D. Pedro na Iqdepen- 
dência do Brasil, concluis: "Nada mais justo, portanto, q ie Sã:, 
Paulo, tendo tido a felicidade de ser escolhido por ele parz bêrço 
da Independência e possuindo, no Ipiranga, o Altar da 'átria, 
queira ter também a honra de guardar os despojos do pri veiro 
imperador do Brasil e de sua espôsa, a Imperatriz Leopoldna. 
Portugal não ficará com seu panteon desfalcado. Muito pelo con- 
trário, cedendo ao Brasil um dos seus filhos mais ilustres, Portu- 
gal estreita ainda mais os laços históricos e afetivos que o pren- 
dem St nossa terra e a nossa gente. Através de seus filhos, une-se 
ao Brasil e êste através dos fundadores de seu império político, sc 
une de novo a Portugal. Não é uma restrição nem um desfalque 
de glórias portuguêsm. É, tão sòmente, uni reatamento de uma- 
comum e grande tradição política". 
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liinte anos depois, C POR FIM 
de junho. Os restos mo1 

~ncretiza-se o que quase se pode chamar um pcais de D. Pedro vão repousar i,a cripta 
do ipirang$!. dido persistente. .%i. por ocasião ria visita 

general '~'~es, no banquete que lhe ofereceu no Es- 
platlada c~ Adheme de Barros, então prefeito, pediu: 'General, 
dê.~los o de )edro. $1e é mais brasileiro do q i le  portu- 
gués. ele, de fato, pertence". Muitos anos ainda se passaraili, 
nurp persistente e sj iciwo trabalho do Itarnarati. Os disspojos de 
D. Pedro vão chega; afinal. 



'iJL UMA 
'A? 

TORNAR-SE-A O BRA 
GRANDE POTÊNt Kigar 

USNR (Ret.) 
Capitão-de-Come 

às vezes jocosa- 
com.0 "um pais 
n "sempre1' í m -  

Durante muitos anos O Brasil foi descrito, "aria. Mas, nos 
mente1 especialmente pelos próprios brasileiros, futuro jk che- 
que semp7e teria um grande futura". A ênfase e \to de 11,J %, 
 lic cava, naturalmente, em que o futuro nunca che, , um cresci- 
últimos anos, ouve-se mais frequentemente que o orecedentes. 
gou, como é evidenciado, por exemplo, pelo aume rior a 10% 
em 1971, do Produto Nacional Bruto, seguindo-se rez mais a 
mento médio de 70% ao ano, durante os três anos ~~l~~~~ da 
Previsões para 1972 e 1973 indicam uma razão sup .do-se numa 
como provável. Não 6 de admirar, então, que cada vê país 
imprensa mundial fale do "Milagre Brasileiro" e dqo s&ulo. 
Sul". Não há duvida de que o Brasil está t ransformên~i~  Qo diria- 
grande nação industrial; os planejadores econÔmihhoiu o $pmpeo. 
se tornando um "segundo Japão", antes do f i ~ n d o  assimia posse 

Para qualquer lugar que olhemos hoje, hámente em tbda 0s 
mismo brasileiro: Em junho de 1970, (E Brasil~ador de fut lbl do 
nato Mundial de Futebol pela terceira vez, 0bBs de ganhar\nume- 
permanente da Taça Julas Rimet, e ~~~~~~~~Bal em 1972 *der 
países ouviu-se falar de 'aPelé", "o maior joí, "alo, e recusa ido-se 
mundo". O corredor Emerson Fittipaldi, depo~~ando o caml ?ona- 
rosos troféus, conquistou o campeonato munr o Único hom'tyn a 
Jofre venceu o campeonato mundial de peso-godos ouviram t a a r  
a dormir sobre os louros, está atualmente ten; feitos do Ministro 
to de peso-pena, tendo boa chance de se tornsor periódicos finan- 
conquistar os dois títulos; na música, quase continuar a enume- 
de Roberto Carlos, um rival dos Beatles; e trar o vigor e a ver- 
& Fazenda. Delfim Netto, foram elogiados 
ceiros em todo o mundo. Assim, poderíamo:965 kmz - a quinta 
rar diversos campos de atividade, para m0:cerca de 100 milhões,- 
satilidade do povo brasileiro de hoje. .rsos minerais, indus- 

Com seu vastissimo território de 8.511 ir 

maior nação do mundo - sua I?opulaçh de 
a yita\\aaae &e seu povo. seus grandes rec 
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(jue o Brasil está a carr 
4!guns chegam mesmo adição militara, fala-se c ida VCZ mais iendo a única questão 2 
c~c poteiicia. Isto não f 

nho de tornar-se uma grz rxde pOtencia. 
iisrpotència dos EUA L dizer que não há dúvida acerei disso, 
$;ir algo erlnio a época em que atingirá o s ( ~ t u s  ae gran- 
:ia], menos r gnifica que viria a atingir ( 1  nível de su- 
c;ental, a Franca e ja URSS, mas poderia provai.elmerite atin- 
Para responder, é r .a do Japão, Lima ~ ~ ~ r ~ g t i c i a  eLi potlen- 
.rias para o statas , grandes potências Com0 a -4lemaiha Oci- 
características. ;rá-Bretanha. Mas, chegar5  real^ ente lá? 

Náo pode hav, -s~ário ver que características sã0 riecessá- 

territorial, o Brai ; grande potência e se O Bi3sil I?(siui tais 
-se numa grandf 
(incliiiiido o r dúvida de que do ponto de vista de t'xtensãa 
dental e maior ,I tem tudo que é necessário para transformar- 
da Rússia oc potência, pois seguindo ao Caiiadá e ;ias EUA 

~ ~ t ~ ~ t ~ ~ t  b ~ ~ a ) ,  é o terceiro maior pais do hemisfério oci- 
da a iocaliza do que toda a Europa, excluindo :i parte euro@ia 
do clima. C lpa quase metade da América do Sul 
rida e grani 1, a extensão territorial está inexoravelr~iiinte liga- 
estados ma ao geográfica, que, por sua vez, iofre a influência 
estão com1 :ca de 7/8 das terras brasileiras eallo na Xona Tór- 
paulo só es. : parte no Equador ou ao longo de:c, Apenas os dois 
coincidência ,; meridionais, Rio Grande do Sul I Sant:t Catarina, 
forma, ~~iáde tamente  na Zona Temperada Sul o Parmá e São 
daqueles -tão em parte. * provavelmente algo mais cio que mera 
sistas dt to& que - além dos Estados de Minas Geraih L:, de certa 
tados si  linos,, cujo desenvolvimento está se aproximando do nível 
maior I arte &eS sejam os estados mais industrdalizados e propes- 
durantr todo o federação brasileira. Com excic (;ão àcts quatro es- 
nicame ite ating temperatura mual varia entrtb 15" e 270 C, e na 
rnétric ,s anuais área, ao longo do Equador, eelá acirri:t de 27" C, 

2 00 1 mm, sencano. Exceto quanto aos estadp)s nortlestirios, cro- 
acimr de 2 000 ridos pela seca, C'eará e Piauí, .:om índices; pluvio- 
costr atlântica dze 250 a 500 mm, a maioria do  pais tem de i 000 
úmi Ao de florestio que na maior parte da regi: i o  amazônica estão 

Nunca na h?". Na verdade, a região arnazonica e 2/3 da 
3 Brasil são classificados colr~o "clinia quente 2 potência com q u e  

Zona Tórrida. Peni 
tigo Egito, Assiria, Ória moderria ou antiga liouv2 i.ima grande 
estravam ao norte d a totalidade do seu terr itório ]<icalizada na  
bianos dos Astecas, %mos nos climas quentes cios inipérios do an- 
Zona Tórrida, mas labilônia e Pérsia, e. não obstalite, todos eles 
grandes altitudes, f i  de Câncer. 0 s  impérios pré-colom- 

O e 
~ncm,  i i(> perij, estavam na 
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fresco e revigorante. Os Astecas estavi m no planalto mexicano, 
a uma altitude média de 2 000 m, quase sem floresta tropical e os 
Incas no altiplano peruano, entre as Co dilheiras dos Andes, com 
muito pouca chuva. Entretanto, a maia planaltos brasilei- 
ros está apenas entre 500 e 1000 m, u. titude insuficiente 
para dar-lhes um clima revigorante, e do país não esta a 
mais de 200 m acima do nível do mar. As localização geográ- 
fica e o clima resultante, considerados a 1 da' história mundiai, 
parecem negar ao Brasil a capacidade de )rn@r-se uma grande 
potência. I 

Não obstante, neste espantoso século X , que viu tantos ve- 
lhos absurdos destrqídos pelo aeroplano, pe divisão do átomo 
e a descida na Lua, há a possibilidade de qut o tabu geográfico- 
climático de grande potência também possa !,r quebrado - o 
Brasil bem poderia realizar essa proeza. 1 

Para atingir um status de grande pothcia , u v a  nação ne- 
cessita de recursos naturais em abundância sufit 
próprias necessidades e para exportá-los. O 
essencial para o desenvolvimento. Necessários taml ?ni\ são os ten- 
dões básicos da guerra moderna como, por exemplc o' aço, petró- 
leo, energia elétrica, construção naval e energia a ca. Como 
está o Brasil quanto a esses aspectos? 

b& 
Em retrospecto, parece agora incrível que, até a 

anos da 2& Guerra Mundial, o Brasil não 
própria, quando o Presidente Vargas construiu a 
em Volta Redonda. Desde a Revolução, no final 
mestre de 1964, a produção anual de aço 
lhões de toneladas em 1963 para 6 milhões em 1971. % 

O minério de ferro do país é de excelente qualidade {e & pro- 
dução anual, que est8 em torno de 30 milhões de tonrva , e 
principalmente da Companhia Vale do Rio Doce que n x l h a  
com 90% da exportação nacional. As reservas de ferr 
nês são substanciais. Embora exista carvão, é de qua 
rior e como resultado o coque é importado em grande , a indústria do aço. i 

Planos de expansão atualmente em andamento devarão a pr 
d u ~ ã o  anual de aço para 10 milhões de toneladas por v a i 1  .& 
1975. Um objetivo do atual governo 13 tripiicar a produção. ,on7 
sequentemente, três grandes companhias de aço estão planejando 
acréscimo substancial na capacidade produtiva que custará perto i, 

de um bilhão de dólares. Há iiteralmente uma chuva de ofertas 
para o financiamento desta idéia, incluindo do Exim Bank, do 
Banco Mundial, do Banco de Desenvolvimento Interamericano o 
do Japão - uma indicação da confiança existente em círculos fi- 
nanceiros a respeito do presente econômico e político brasileiro 
seu futuro. - 



464 REVISTA DO INSTITUTO LIST~RICO E GEOGRAFICO DE : PAIJIAJ ---- -- --. ---- 

A indústria de petrólr o é um monopóljo estatal c xercid11 atra- 
v& da corporação chama ia Petróleo Brasileiro S.A. - - -  Petrobrás. 
Embora 69% das necessi 'ades normais em tempo de paz, tle pro- 
dutos de petróleo ainda ejam importadas e constitu im, portanto, 
tlma drenagem de divis; s, a produção interna está aumentarido e 
em 1971 chegou a 60 - .iilhões de barris. Diversos iiovos caampos 
foram descobertos em 971, principaImente n a  p1at:tlorma :ttlân- 
Lica das costas dos es 30s nordestinos. A tendência se nFo para 
Lima autonomia futu é pelo menos para uma diminuição tia de- 
pendência de fontes <ternas. 

Intiinamente rc .cionada ao petróleo está a iridústriit auto- 
mobilística. que nãc existia no Brasil ath o inicio da década de 
G O .  A produção de veículos motorizados em 1963 Roi de apenas 
163 000 unidades, nas em 1971 foi de 515 000 e em i372 estima-se 
que seja de 640 C JO, colocando a indústria automo ~ilístic,t brasi- 
leira em clécimo .ugar no mundo. 

A capacida ie de energia elétrica cresceu de ri8 rnilrlões de 
quiiowatts em 1964 para mais de 13 milhões em 3971. Projetos 
atualmente err execução deverão resultar em 16 mill~ôes cte quilo- 
watts no fina de 1973. Muitos projetos hidrelétrico; são d e  escala 
gigantesca, í maior deles sendo o de Un~bunpung:?. na  parte su- 
perior do IRj Paraná, no Estado de S&o Paulo. Quando S.: tornar 
totalmente qeracional, ao final de 1974, a sua ca;)acidailc de 48 
milhoies de quilowatts será o dobro do potencial da reili-esa de 
Aswan e maior do que qualquer usina rio mundo fora d;t URSS. 

A cor\.strução de navios para a Marinha Merc~nte Brltsileira 
aumento1 continuamente desde a Revolução de 2 1  de ra;trço de 
1964. A mtir  dessa época, 82 navios oceânicos for jrn co~~st,ruidos 
com um L tonelagem de 996 352, alern de 146 peqiti:nas thri~barca- 
ções cor L 48.454 toneladas. Para chegar a isso, os est tleiros e 
as doca foram ampliados, ficando OS niaiores de' i inados espci- 
ficamer te a construir navios graneleiros de alta fonelagc?m, na- 
vios-tai que e cargueiros para min61-ics. A constr~iqão n ival esth 
centra aada na área do Rio de Janeiro e portos ei-ii divcrsas par- 
tes dc país estão sendo melhoradc~s e aumentadc i No iiiício de 
1972, oi assinado um contrato para transformar ii cid:ide sulis- 
ta d6 Hio Grande num dos maiores portos da Arnéilca c?( Sul. Nos 
prir..eiros dois meses de 1972, forarn assinados cor tratos para ele- 
var, em mais de um milhão de toneladas, a capa  dade de cia mari- 
nha mercante, a fim de atender a importação de carvaci t: as ne- 
cessidades de exportação da indústria brasileira dc AÇO. I:,to é mais 
do que toda a frota mlercante existente antes ;L Revl~lução de 
1964. A meta governamental é ter uma frota de J rnilhajes de to- 
neladas por volta de 1975. 

No campo da energia atômica, este ano, o E:,im Bank conce- 
deu um financiamento de 138 milhões de dólares /,ara ;i primeira 
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usina nuclear brasileira. A Westinghop, e fornecerá o equipamen- 
to necessário à sua estação de força. E$I agu to de 1972, o Minis- 'f tério das Minas e Energia anuncilou qui um (enorme depósito de 
urânio foi descoberto no Ehçtado de Minas Gerais e estimou que 
este depósito está entre os maiores do mi. ndo. Aqui é talvez signi- 
ficativo lembrar que até agora o Brasil $ recusou nezsolutamente \ a assinar o tratado de não-proliferação c armas nucleares, tal- 
vez por que algum dia deseje ter seu p, ?rio asernal atômico. 
Opôs-se, também, a execução da Declaraçs % 1967 da OEA, que 
propunha reduções nos gastos militares, ibora suas despesas 
não possam ser oonsideradas lexcessivas. 

O Brasil também estaria qualificado pari um status de gran- 
de potência, devido a sua população. Entrei n b ,  isto deve ser \ aceito com reservas, porque nem toda ela podr ,se 'dizer que per- 
tença ao século XX, devido à pobreza. Em marg de 1972, o Cha- 
se Manhattan Bank estimou a renda per ca@ta\rasileira em 390 
dólares, comparados com cerca de 3.500 para, a' EUA. A renda 
per capita anual no Estado mais avaçando e iQdi 6tríalizad0, São 
Paulo, está estimada em cerca de 800 dólares. ' ~ r , ,  para chegar- 
mos a média dos 390 dólares, deve haver lugares r brovavelmente 
nos estados nordestinos atingidos pela seca, onde o b v o  tem um 
nível baixo de subsisthcia - com, digamos, cerca i e  150 dóla- 
res por ano. Na verdade, os consumidores reais, estin a-se, estarão 
apenas em torno de 30 milhões de pessoas. 

Apesar dos recentes e impressionantes sucesso 
governamental de 1971-72 contra o analfabetismo, 
bral, pelo menos 35% da populaçáp deve ser 
mitando severamente sua contribuição para o desenvolvi do P país. Entretanto, apesar dos baixos padrões de vida e do {nalfab- 
tismo, sente-se hoje um novo espírito no país, ao conversa \.-se com 
o povo, independentemente de classe, quando se viaja de b b a u s  
ao Rio Grande do Sul. \ 

Sob O atual governo do Presidente Ernílio Garrastazu bédici, 
em função desde outubro de 1969 e cujo mandato termina \ 15 de 

de 1974, todo o país parece estar vibrando com un \erttu- 
siasmo construtivo e contagiante, num sadio patriotismo, , 
vontade enérgica tanto de trabalhar para os objetivos 
quanto para os sociais. É: uma dessas explosões de energia e de fé 
pouco comuns, que ocorrem em raros intervalos na história hiZ- 
mana. Esta vitalidade é claramente evidenciada no Brasil de hoje 
e particularmente no azáfama de sua maior metrópole, São Paulo, 
a cidade que cresce mais rapidamente no mundo. 

Por Último, como fatores importantes para uma grande po- 
tência, estão os papéis do Governo e das Forças Armadas. Embora 
a paz tenha sido e permaneça o grande ideal, nunca um pais atin- 
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giu um ~ ta tus  de granò : potência sem alguma vez rt correr .t 
amc+u;a ou ao uso da for a militar. Para dizer de forma tiiferente, 
uma grande potência, or uma grande potência em poteni:ial, deve 
ser i apaz de poder usar forças poderosas não aplicadas, que é a 
paz ou, qiiando necess, rio, força aplicada, que é a gucrra. E:;te 
é o papel dos militarer aliado a diplomacia. 

Desde 1964, os m cares parecem ter desempenhado i13pel i m -  
por9:~nte no Governc , uma das questões em que a atiial adrni- 
nistr ação pensa é r1 rno as eleições diretas. Não há cihvida de 
que o governo e pa' J povo uma vez que seu objetivo ileclaradrt 
é desenvolver o pai ; aumentar o padrâct de vida, ecoi~omica c 
cult uralmeilte. Os atos mostram que arribos os objet,iVr~s eseJão 
seniiio atingidos. 

IC também ve dadeiro que com o aurriento do padrác de vida, 
o povo é pelo g +verno. Este, é bastante representativc da elas- 
se ritedia, e, port ~n to ,  pode-se dizer que o governo é do p.)?~o e pelo 
po? vr 

31h os que ilegam que sob o atual Governo os pobre, não me- 
lhoraram, ped ;ido uma maior aceleração tlos beneflcios rio deseil- 
v01 L imento. 

O atual ioverno está bem a par do problema. O M [riistro cii> 
Plariejamen e outros altos funcionários disseram rect ntemente 
qut: :, país ecessita uma. distribuição mais eqüitativa d:t riqueza 
e, t m agost J de 1972, o Ministro da Agricultura anuncio i medidas 
prhticas e imediatas que iniciarão a reforma agrária, riuito ne- 
cessá.ria. rleverá começar pelos Estados do Mordeste, o que ~c:rá 
ótiviio pa a 3 elevação do padrão de vida da populaçSic da á 'ea. 

De : cordo com estatísticas contidas na pi~blicação i .&e-ame- 
riciirla i ititulada The Military Balance, o Exército Brt, sileiru re- 
celit2mt ,ite aiiunciou que seus gastos corn a deffesa ckiogam ape- 
na - ã 2 62 Y1 do produto nacional bruto, coinparados co n os 2 9 % 
da krg ntina, os 7,7% dos EUA e os 8,545, cttfa URSS. t 1 Exército 
se ipon: dera como uma instituição educacional, uma vev que mui- 
te; co ~vocados das áreas pobres do país, quando inc :>rporados, 
ayjtcn .em a ler e escoever, adquirindo hábitos básicos de  higyene 
pesr 2 1 e saúde pública, noções de privj liégios e deverc de c [da- 
dalijl e podem aprender uma profissão. 

rarribém as atividades de construçilo do Exército (levem ser 
leiri~radas, poique diversos batalhões de engenharia e ;tão cnga- 
jaticis em construção de estradas, traballii~s rurais e atividades de 
cotonização. Junto com algumas unidades da Forqa At'rea e Ma- 
riiikia, os engenheiros militares estão atualmente empc iihados ri:, 
''grande impulso" do Governo pela criação da grande est mda Trun- 
sarnazônica descrita como "o maior empreendimento do século 
XX". Assim, parte dos 2,62% poderiam ser mais apropi 'adamente 
rrla.cionados no Ministério da Educação do Brasil (clsefiado por 
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um Coronel R/1 do Exército) ou no dinistério dos Transportes 
(chefiado por outro Coronel R/1) do 2ue para o Ministério do 
Exército. Esta Força Armada certame3 te é uma instituiçh de- 
mocrática, porque tanto o Ministro dd 1 ~terior quanto o Ministro 
da Educação foram meninos pobres que com determinação e in- 
teligência subiram na vida até suas atua \posições no Ministério. 

O Brasil é forte em tradição militar: eclarando guerra con- 
tra os Governos Centrais em 1917, partici, em patrulhas navais 
na l1 Guerra Mundial. Alguns serviços ;ditos e unidades de 
Aviação também foram para a França. N, + Gyerra foi o Único 
país latino-americano que participou atival, nte, quando mais de 
25 000 soldados brasileiros, de uma divisão (ie infantaria e um 
grupo de aviação se distinguiram no TO it'yano, após intensa 
instrução com o V Mrc i to  Norte-Americafio, 
tarde, o Brasil enviou tropas como parte da' 
das Nações Unidas, p@ra o Oriente Médio. 
1965, atendeu à solicitação da OEA para Forças'ide Paz, quando 
mais de 1200 homens foram para a República Dorninicana em 
navios e aviões brasileiros, constituindo a maior fr. -a latino-ame- 
ricana empregada nessa operação. Além disso, o p~.ye i ro  coman- 
dante da Força Aérea das Nações Unidas no Conl 3 foi um ofi- 
cial brasileiro. 

Mais cedo. no século XIX. de 1808 a 1817, O Bra ;i1 ocupou it 
Guiana Francesa; através de sua intervençálo na á r e ~  do Rio da 
Prata, anexou o Uruguai de 1821 a 1828, e aliado ao Uvuguai e à 
Argentina derrotou o Paraguai na guerra de 1864-18"0. 

O Brasil vem mantendo desde 1971 a maior ctfens va diplo- 
mática de sua história, num esforço para alinh& a América 
Latina como uma pos$ível terceira força de equilíbrio 3ntre as 
superpotências, ou pelo menos alinhar bastantes naçõle latino- 
americanas para contrabalançar os regimes esquerdista ou ul- 
tranacionalistas da América do Sul. Esta ofensiva diplt mática, 
basicameiite defensiva em sua natureza, provocou, nãd; o stante, 
protesto de alguns estados sul-americanos, qule acham que Q Bra- 
sil procura a hegemonia sobre toda a América Latina. N tural- 
mente, tais intenções foram vigorosamente negadas pelo .pnis- 
tério das Relações Exteriores do Brasil. 

Supondo-se uma continuação das atuais políticas governa- 
mentais, dentro de um futuro privisível, encontram-se presentes 
todos os fatores favoráveis à qualificação do Brasil para atingir 
um status de grande potência possivelmente na década de 70, mas 
certamente até o final do século. O tempo exato é difícil de de- 
terminar e aqui deveríamos nos lembrar o que o brilhante psi- 
cólogo social francês, Gustav Le Bon, disse em seu livro A Psico-- 
logza da Rewlução: - 
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As verdadeiras rmol rções, as que t m s f o r m r ~ m  os destinos 

dos povos, são freqiitmte n m t e  reai!izadas tão len ument~  que os 
histo?.iadores difidlmenti @em apontar seus co r?eços. O t e m  
evoZ7~çáo é, portanta, ba tante mais apropriada d< que 7e7:olução. 

Mapoleão disse que "Deus esth do lado dos I~atalhbes mais 
fartei,". OS brasileiros lá muito tempo, tem um \ eIho provérbio 
que cleve ajudá-los a : tornar uiata grande pol Cncia- ' Deins é 
brasileiro". 

O Capitão-de-C ~ r v e t a  Paul D. Kigar, Reforn (!do d ( ~  Reserva 
da ~Flurinha dois E /A ,  reside no Brasil há 30 anos Enfrou para a 
Reserzia ~Vava2 no  inicio da 2" Guerra Mundial e si !'viu ctxn o Adi- 
do Xaual na Em juizada Americantx no Rio de Ja;: r,iro. R!ctornan- 
d o  ao Brasil s7/ ós a guerra, ~ d e s e r n p e n h  fuinç~t6:s e7e~;rrdas em 
corporações a n  :ricanas e brasileinzi. É sócio titzrlnr tio Instituto 
Histórico e Ge gráfica dei São Paui!o e sócio da Sr caiedaar Geográ- 
fica, Brasileiro Escreveu diversos 6'rtigcrs sobre o '3rasil que foram 
publk'cadr~s n /  i m p ~ e n s a  mundial. Este artigo foi wr i t o  t m inglês 
e publicado elo Militaqj Review ~ z o  U.S.A. cmi z'l cylês, c trstelhano 
e portuqi~ès 



LIVRO SOBRE 32 E Si'q AUTOR 

Joâ Ribeiro Nogueira 

Trinta e oito anos após sua publicaçb voltei a ler, pagina 
página, linha a linha, palavra por palavra, - "Martírio 

e Glória de 850 Paulo" - em que AureUanovVrO ite faz a históna 
do movimento armado irrompido neste Estadi i em 1932, com a 
objetivo de reconduzir o País ao regime da le, chafurdado que 
se achava no charco de uma dessas Ditaduras erAi que prevalecem 
cs caprichos do Soba que usurpa o poder e aniquila a vontade 
do povo. 

Obra admirável, pela precisão e sinceridade c6 
enumera, examina, analisa fatos, homens, coigas 
burente cenário da revolução, quando a terra de 1 *atininga so- 
freu seu martírio e caaiheceu sua maior glória. 12, se e exagero, a 
ma& eficiente contribuição que apareceu, até agora, gara a his- 
tória definitiva da grande jornada cívica que se terá escrever 
um dia. Com efeito, ninguém como Auneliano Leite nwapresenta 
relato assim tão clara, cru, às vezes contundentq, dor , aconteci- 
mentos que antecederam e, depois, foram o cerne, a al, 3a de 32. 
Nada falta ali: o retrato moral da Ditadura e seus aswc as, cujas 
palavras apenas serviam para esconder seu intento de di aninaçáo 
de São Paulo, talento das botas de militares menos escr : p u l m ,  
desde 1930, como se fbse  terra estrangeira, e não um pidaço da 
pátria comum e cujos habitantes receberam sempre dt "braços 
abertos os de outras plagas. Vê-se que a revolução n h  se i '@ou 
da açáo de políticos, que, diga-se de passagem, estiverai tam- 
bém à altura daquela hora de dor para sua terra, mas foi 
imposta pela vontade popular, manifestada nas ruas da 
e das grandes cidades 40 interior, desde 23 de maio, quandcjcai- 
ram varados de balas os jovens Dráusio, Martins, Miragaia e Ca- 
margo. O último a entrar para a revolta foi o interventor, o gran- 
rie Pedro de Toledo qu4 tudo vinha fazendo para entregar o go- 
verno a Valdemar Ferreira e ir ombrear com a massa na  praça 
pública ou nas trincheiras. Ibraim Nobre, o inflamado verbo que 
galvanizou o entusiasmo popular, era promotor de justiça e agia 

T 

(*) TranscriçBo do "Diário Popular". - 



170 RF.%"S'L'.4 110 INSTITUTO I ISTóRICO E +:EOGRAFICCi DE S PAI:I,O ---- ---- 

xgenas - daia - como )&~lista e brasileiro. Cons : ~ t o ~ - s e  bern 
que não fora a insensibi'dade política de O. Macic 1 - contra- 
cando ;t tradicional indc e mineira - - -  ou não hc rrvesse P. da 
Cunha passado a comba er, a imltima hora, o rnovi1:lento iilsur- 
?:cionu1 painlista que ati a véspera apoiara nos bast Lilores rii,~ntra 
t Ditadura e não teria ido lugar o 1,iirbilhão de sa~lgue que en- 
sopou ii s01u bandeira, ! - cêrca de :3 mil mortos i i j  nosso lado 
i. 10 mil da outra p: 5 -, enlutando milhares d : larcs. espa- 
lhando a orfandade, isumindo irrierisas rendas p I ~licas tt  par- 
t i cu l a r~~ ,  sacrificanc enfim, toda uma geraqão ( t i  bra-deiros. 
T?iu-se. a largos t r a ~  4 a imagem da Nação tenta] .io obter sua 
volta aos quadros le ;ais, ao domínio da vontade pc lular u txavés 
rlas ur~ist:; livres, e dão Paulo, compeko dessas libei ciades, prorito 
: t  sacrificar, comc sacrificaria, sua luzida mocidadc 

Em suina, n ssas trezentas e tantas páginas e, l A  palpJtante, 
trágica e bela a :rêniea completa do:; agitados três rneses em que 
nós, ~~aulistas, livemos com o coração nas mãos (1 a alrila na 
tioca, a sofrernas o impacto de notícias desencontl &das, ora tris- 
tes, ora alegref, na ânsia de vermos realizado um sc ciho, uin gran- 
cle sonho (i? I n grande povo, na perseguição de un grantlc desti- 
110. Para os l e  estivemos no "front", ao sol, à ciiuva, .;~iltiildo 
o gélirlo frio de julho, nas montankias ou nos plniiiis, e proctrrá- 
vr~mos lntci ar-nos dos sucessos, peneirando inforl les que às ve- 
zes eram el-gôdo e fantasias; para 0.5 que, afim, ain 3rgarn~i. a der- 
r ~ t a ,  irias ,em cairmos de joelhos ELOS pé sdos vei cdedorc:,. "Mar- 
tírio c. Gli ria de São Paulo" é livro eterno, se é q~ce possst haver 
no génerr livro que mereça tal qualiSicativo. Estan os em que, en- 
quanto i n cataclismo não tragar os trezentos .s li1 quil6metros 
de terra landeirante, êsse livro há de ser aqui lidc relido c ama- 
do pelas 4eracões que se sucederem 

E', s, obra é essa, o que dizer de seu autors? 

Crrc .lista e soldado. Mais soldado que cronist I ,  que repórter, 
deixam o os gabinetes para ir bater-se ao lado d ,  filho, um dos 
heróis Ja frente Norte, quantas e quantas vezes I-iurelinno Leite 
não i, jntribuiu para o bom andamento da guerr:) do nosso Lado, 
infli:.rido aqui com um conselho providencial, ai imandu ali fra- 
cos c indecisos (alguns até galões . . . ), impedi1 ido ac:)lii que o 
derrcatismo ou a traição se infiltrasse no seio da t .opa. A este res- 
pcits, recordo-me de que, quando regressava a fre:~te de luta após 
obter alta do tratamento de um Serimento de b lia qur recebera 
em Eiigenheiro Bianor, em 2 de agosto, tive oca jião àt. ouvir de 
Lineu Pacheco Braga ou de Pedro Claro Mendr s, companheiros 
o depois esfacelado e glorioso 5." B.C.R., que, poi. duas vêzes, im- 

gedira Aureliano a antecipação da retirada do: nossos naquêle 
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setor, que ficava ao longo da Estrada de Ferro Central. Referindo- 
se ao autor, adiantava o informante quiB o "grandalhão" quando 
aparecia em visita ao filho, pegava ttynbép "no pau furado" 
"não era sopa, não!" Quando, ao contrs ri0 (to que ocorreu com 
Romão Gomes, cuja heróica coluna ma \tivera sob suas armas 
grande faixa do território lindeiro com n 'Qa, comandantes dos 
setores de Mogi Mirim, Itapira, Pedreira, A oaro e Campinas, ale- 
gando esgotamento de suas tropas e car :i& de outros meios, 
ameaçavam abandonar as posições até en, rnantidas, era o ci- 
vil Aureliano Leite que acorria para prov zcfar tropas frescas 
e o mais necessário, inclusive o óleo canfo 'o do incentivo mo- 
ral..  . 

Culto, enérgico, desprendido, senhor de i.rraigadas convic- 
ções democráticas, havendo prestado a São Pauh e ao Brasil, como 
se viu, os mais assinalados serviços, Aureliano Li ite não é apenas 
um nome conhecido no mundo das letras, mas, ~im,  uma legen- 
da, a apontar a todos os brasileiros o rumo do c, rismo nacional, 
da união índissolúvel de todos em prol da pátria; cste nosso ama- 
do Brasil que é, hoje, a mais formosa esperança dai Américas. 

Pelo que lhes fez, poupando maiores sofriment s de sua po- 
pulação naquela hora difícil mas gloriosa de 32, apira, Mogi 
Guaçu, Mogi Mirim, Pedreira, Amparo e Campinas, uicipalmen- 
te, lhe devem a expressiva homenagem de faze-10 seu filho adoti- 
vo. Não lhe será uma paga, mas o reconhecimento de insaldável 
dívida de gratidão. 



QUEM FOI LUIZ GONZAGq I WTO DA GAMA, 
O INTREPIDO ABOLI4 ONISTA 

, Enzo Silveira 
I 

A grande conqui$ta social do Brasil que :o4 a libertação dos 
escravas se ficou a dever a cidadãos dotados lo mais alto senso 
cívico e humanitário, os quais deixaram seus nt (nes ligados à no- 
tavel campanha abolicionista. E, naquela memi rável jornada de 
glória, se destacou a figura de Luiz Gonzaga Pir.to da Gama, so- 
bre quem, exaltando a sua extraordinária perm alidade, Carlos 
Pontes escreveu: 

"Líder da mocidade do seu tempo, em torno qaquele negro 
egrégio as mais brilhantes geraçõea acadêmicas de Bão Paulo se 
empenharam nas mais belas páginas liberaturias, a astadas pelo 
fervor de um irresistíuel prosetilismo." 

A sua sombra de gigante, dentre muitos, exerci aram-se no 
jornalismo e iniciaram-se nas lutas pela liberdade, um 1 lberto Tor- 
res e um Raul Pompeia. 

Sílvio Romero, louvado no excelente livro de Evarir o Moraes 
- "A Campanha Abolicionista" - a ele assim se refere. "Eu dis- 
se, uma vez que a escravidão nacional nunca havia prod izido um 
Terêncio, um Epicteto ou sequer um Spartaco. Há, agors. a exce- 
ção a fazer: a escravidh entre n6.s produziu um Luiz Gr .na, que 
teve muito de Terênciq de Epicteto e de Spartaco". 

Aquele molequinha, vendido a bordo do patacho "S %raivaJ', 
no porto da Bahia, pela hediondez paterna, e remetido pai a a fei- 
ra de São Paulo, não s6 soube conquistar epicamente a lib 'miade, 
como veio a ser a força mais vingadora na defesa e na libt Sação 
de centenas de irmãos hfelizes. 

Aureliano Leite, historiador excelente de grande descortin %, no 
seu magnífico livro intitulado "Retratos a Pena", que deve ser 
considerado como um dos melhores livros sobre biografias (e que 
deveria ser reeditado, em grande tiragem, pelo Governo, por se tra- 
tar de um autêntico repositório sobre a vida e a obra de tantos 
brasileiros ilustres), ajulza que: "Luiz Gama foi um espírito ge- 
nial. E o destino é que o fez assim. Se não o escravizassem, e ele 
proviesse de uma raça fdiz, não vingaria a grandeza. Esse h ~ m e n ~ ,  
corporificou todos os ais de um povo desgraçado. Sua pena, sua - 
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oratória, seu engenho poético, brotaram-lhe para a i.efesa dos es- 
cravos. O destino proporcionou-lh um tema emocional de h s -  
k,írações inesgotáveis". A ação ininterrupta e desas:-ombrada, de- 
senvolvida na  tribuna e ia imprensa pelo intrépido :tbolic,oriista, 
fora de dúvida foi fator preponderante para a 1ibei:ação tios es- 
caravos, que teve como i .u ponto alto ou desfecho a promulgação, 
pela princesa Isabel, e dedentora, da Lei n." 3.353, de 13 cle maio 
de 1888, - -  assinada naquele préd~o da praça Quinze, A I O  Rio 
de Janeiro, onde, prf itemente, funciona a Repar ,@ção clct.; Cor- 
reios e Telégrafos, a i aconteceu sizns anos após a morte tle Ga- 
ma, que não pode a! -1 ver o total triunfo da caus; por e!? abra- 
çada. 

A lei ilhertária foi de uma imeiisa significaçã~ t soclai. consi- 
derando-se o raiar da liberdade par;a uma raça qu. ajudou, com 
o seu taraballio, o ',rasil a se tornar Nação. Chega n ~~srr io  ,-t causar 
Lspanco. se atenf Armos ao que Rodrigrtes de Carvz, lho nc~s corita, 
por exemplo, qi u" quando no Rio de Janeiro havi t 40 13111 hahi- 
tantes, a popull.ção escrava era quase dez vezes m iior. 

Até hoje rão  é possível sabermos com toda c~~i'tezs ( 1  núme- 
ro de escravos 2xistentes naquele ano do milbsimo d7is três "V, por- 
que Ruy Bar' Jsa, quando Ministro da Fazenda, maindou queimar 
todos os dor nentos de registro de escravos, exi' lentes iraquele 
Ministério. las, segundo se calcula, quando da 1 romulgiração da 
Lei Aurea, '.avia no Brasil, perto de um milhão eser lvos. 

A ORIGEM KLTMILDE DE LUIZ GAITA 

Luiz Gama, baiano de Salvaclor, onde nasct !i na segunda- 
feira, 21 ie junho de 1830, era filho de uma negra mina forra, da 
tribo Na ;o, chamada Luiza Mahirri, que em Salveidor tis:ibalhava 
como qi ítandeira. Dizem alguns autores que, a] csar cie retinta 
e pagâ, rra muito simpática, irriquieta, geniosa vivra com um 
cidadão afidalgado, rico, filho de pais portuguese.; de cLja união 
nasceu um menino predestinado, tle nome Luiz. 

TF nos encontrado, em vários trabalhos biogr jfico:;. que o pai 
dc Lu : Gama, dado a caça e a pesca, gozador da vida. c de hábi- 
tos cf srégrados, devotava enorm~e dedicação a s :ri filho, porém, 
com jogador inveterado que era, chegou a perde. toda u fortuna 
reccoida como herança de uma tja, ficando na  iraior xriiséria, a 
poillo de ter praticado uma infâmia ao vender f pró:íi io descen- 
dei?t,e como escravo. 

Afirmam que, em certa ocasião, por ser hr niem sem pingo 
de caráter, chamou o filho, dizenclo a este que slt' preparasse, por- 
que iam encetar uma viagem. Assim, com ele, ~:mbai.cou numa 
anoa e se dirigiu a encosta de um patacho carreTado dc escravos, 

ancorado ao largo do porto. Logo que o menino L ubiu p:%ila bordo, 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 475 

(onde estava seu comprador) afastou-se sorrateiramente. O me- 
nino, percebendo que ficara só - contam quase todos os historia- 
dores - dissera a seu pai, que então haveria de ver pela der- 
radeira vez: "Meu pai: o senhor me vend?u!" 

A VIDA GRANDEMENTE SOFRIDA Dt 'JOVEM ESCRAVO 

Luiz Gama, com 10 anos de idade, c1 ando ao Rio de Ja- 
neiro, foi outra vez vendido a um comerciz estabelecido à rua 
da Candelaria, que comprava escravos vind, Ia  Bahia. Este era, 
entretanto, um cidadão compreensivo, pois cc TI sua mulher e fi- 
lhas o receberam carinhosamente. 

Luiz Gama é novamente vendido e, desta I ?z, ao contraban- 
dista e alferes Antonio Pereira Cardoso, fazenceiro em Lorena, 
homem de maus precedentes, (tinha causado a norte de vários 
escravos e terminou seus dias suicidando-se numa 'prisão). 

Deste período de vida do menino Luiz Gama, Lhcio Mendonça 
nos diz que, quando foi trazido para São Paulo, fiymando num 
grande lote de escravos, "fez a pé, com dez anos de dade, toda a 
penosa viagem de Santos até Campinas. Escravo, sa ido de uma 
infância trágica, descalço, desamparado, faminto, suL 1 entre um 
bando de escravos, aqaela àspera serra do Cubatão" 

Mas, o que ninguém sabia é que aquele escravt rejeitado 
haveria de ser tão grande e famoso, e, pelo seu valor ? talento, 
deixaria a posteridade o seu nome aureolado por uma i ~lória ta- 
manha, como nunca haveria de acontecer a muitos dos Iue tive- 
ram a infelicidade de rejeitá-lo. 

Como ninguém quisesse comprá-lo, Luiz Gama voltou ao seu 
amo Antonio Pereira Cardoso, onde aprendeu, empregado ia prá- 
tica de todos os afazeres domésticos. Na casa deste cidac Fio, foi 
pensionista, quando estudante de Direito, Antonio Prado , Únior, 
que tanto nome haveria de ter na vida de São Paulo. Mais tarde, 
graças à sua força de vontade, tendo aprendido a ler, o >vem 
baiano conseguiu a liberdade a que tinha direito, ingres indo 
como voluntário num batalhão, onde chegou ao posto de caL e, 
nas horas que lhe sobravam, estudava a valer; depois de algclim 
tempo, foi empregado num cartório e, por seus méritos pessoais, 
chegou a ser amanuense do Conselheiro Francisco Furtado de 
Mandonça, o que lhe valeu, por proteção deste, ter sido (em mea- 
dos de 1867) nomeado escrivão de Polícia, cargo do qual foi demi- 
tido por indisciplina, pois era intimamente um revoltado, devido 
aos duros sofrimentos que tantas e tantas vezes lhe impusera umy 
destino tão cruel desde a sua infância. 
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A AÇAO INCANSAVEL DO BRAVO ABOLIC : IONIS'I'A 

IJuiz Gonzaga não ',ardou a abraçar a causi* da aholição e 
por todos os meios pror iover, pelos conhecimento> adquiridos em 
longas vigílias de estuids, a alforria de numeroso? escravos. Foi 
tão extraordinária a 11- a por ele desenvolvida a fa ror da abolição, 
que diziam mesmo se 'o terror dos donos de escrnz~os"; sua atua- 
ção na Justiça tinh? .manho êxito, que chegou :: "ter ;I sua ca- 
beça posta a premic )r vários fazendeiros", a ponto de suas idas 
a certas cidades dc terior paulista, apresentar perigo de vida. 
Coino terrível rábul due era, uma ocasião, teria conseguido alfor- 
riar mais de cem n1 gros". 

Apesar de ter sido processado por injúria à Ji*:;tiça, ft:z a sua 
própria defesa nr Tribunal, dando tal mostra de suas qualidades 
de admirkvel or; dor, que recebeu a mais  estrondo:;:^ mar~xfestação 
acontecida nurr Tribunal. 

Luiz Gonz Lga Pinto da Gama brilhou no jor ,~alismo, princi- 
piou no jornai "Ipiranga" (cujos clonos eram JOS=~ Maria de An- 
drade e Salvalor de Mendonça) corno tipógrafo, dc pois foi revisor, 
passando a escrever artigos assinados com o pseudia~imo de 
"Afro". Mai: ;arde, iniciava a sua intensa atividadi: do Jornal "Ra- 
dical Pauli ,ano2', no qual colaboravam destacatios inlelectuais, 
inclusive F l i  Barbosa. 

O MAGNIFICCE ORADOR 

A c. pacidade de Luiz Gama, orador de grances recursos, era 
tal, e e: ercia tanto fascínio nos que o ouviam, tl'ile dele disse o 
seu con ,emporâneo e admirador Lucio Mendonça 

"C escia na Tribuna o vulto de orador: o gt:ztu, a princípio 
frouxo. alargava-se, acentuava-se, enérgico e inspirado: e:,i,itva que- 
brada 3 calma e serenidade da sessão. Os repre:i-.ntarites, quase 
todos ie pé, mas dominados e mudos, ouviam a *alavra franca, 
vinga ora e formidável do tribuno negro. Não iSra um homem, 
era i ri princípio que falava. . . digo mal: não erit um principio, 
era .ma Paixão absoluta, era a pa,ixão da iguald;~àe que surgia! ! 
Ali jstava, na Tribuna, envergonhando os tímido i verbei3ando os 
pr~cientes, ali estava na rude explosão da naturma primitiva. o 
neto d3 África, CI filho de Luiza Mahin!" 

O EX-ESCRAVO, ABOLIC1ONIST.A E CONVENCilONAIJ DE ITU 

Dotado do mais alto senso cívico e, fiel conto foi, até a sua 
morte, a Campanha em prol da Abolição, em meacios de 1869 abra- 
çou a causa republicana, depois da primeira reun :io preparatória, 

-\ - 
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na qual se cogitou da realização de uma Convençh, que teve lugar 
na casa da progenitora de Américo Brasiliense, localizada num 
dos lados da praça da Sé. Nesta reunião, Luiz Gama não esteve 
presente, porém nas que se realizaram dtpois, compareceu, junta- 
mente com ilustres republicanos, entre eles Azevedo Marques, 
Olimpio Paixão, Ferreira Menezes e outi F, corno repre~HItante 
da cidade de São José dos Campos. As si ; atividades se torna- 
ram mais intensas para a realização do gi de certame que seria 
a Convenção Republicana. de 1873 a ponto , por sua influência, 
nesta ter sido tomada em conta a nobre 1sa da Abolição dos 
escravos. I 

O pensamento de Luiz Gama, quanta a( roteiro ou temário 
da Convenção, ele o defendeu intensamente, tctm sua formidável 
oratória convincente e através da imprensa. A tle se ficou a dever 
a designação da cidade de Itu como palco daqu Ia histbrica Con- 
venção, realizada no enorme casarão de Carlos Vasconcelos, no 
domingo, dia 18 de abril de 1873. 

Depois de tanto ter lutado pela abolição dos acravos e pela 
República, no dia, 24 de agosto de 1882, Luiz Gonzaga Pinto da 
Gama faleceu, legando à posteridade, apesar da su? humilde orí- 
gem, a glória imortal do seu nome. Foi ele denoda o e incansá- 
vel lutador pela liberdade de uma raça; principiou lia vida nas 
trevas do cativeiro, motivada por ato nefando do se pai, crime 
esse de que nunca se esqueceu. 

Luiz Gama faleceu, seis anos antes da assinatura di Lei Aurea 
de 1888 e sete anos antes da Proclamação da Repúblic ,. 



Centenário da morte de Cwtro Alves e 
Paulo Eiró 

Comissão Organizadora: 
jacob Penteado 
kntonio Barreto do Amara1 
Brasil Bandecchi 

\ 
i 

Ato *Iene da inauguraçáo da placa co. 9emorativa oferecida 
à Faculdade de Direito. .. 

No ato solene reai-or no dia 11 de agasto de 1971, o Instituto Histbrio 
e Geográfico de São Paulo, o Ateneu Paulista de História, a A%demia Paulista 
de b t r a s ,  a União Brasileina de Escritores e o Pen Clube de São Paulo, 
ofereceram à Faculdade de Mreito do Largo de São Franf no uma ;placa 
de bronze comemorativa da data, a qual se  encontra no saguZ l a  tradicional 
Escola. onde estudaram os dois grandes poetas homenageado: 

Na ocasião, em n m e  das instituições doadoras, discursou 3 Dr. B d  
Bandecchi. Do seu discurso publicamos o seguinte resumo: 

<Em name das instituições culturais que no centenário da r n ~  "te de dois 
grandes p t a s  - Wtiro A l m  e Pado Eiró - oferecem à FA :uldade de 
Direito da  Universidade de São Paulo esta placa commorativa, é que tenho 
a honra de falar. Nesta casa de ensino jurídico e, acima de ti do, neste 
templo onde arde viva a eterna chama da liberdade e da dernocracir , lembrar 
dois poetas é não fu&ir à sua gloriosa tradição. Porque aqui v%veram e 
vivem poetas e juristas na harmonia do sonho que se faz lei e na .'ignida.de 
da lei que 6 a cristaliação das aspirações mais puras e nobres de m povo, 
quando realmente inspifada pelos legítimos anseios da sociedade. 

Em 1940, comemorando a fundação dos cursos jurídicos no Brasil, esta 
Faculdade publicou um@ antologia - <Poesia sob as Arcadas» - dekutoria 
de Ulisses Guimarães, que foi prefaciada pelo saudoso professor Ai 4nhwa 
Machado. Neste prefhcio breve mas que diz muito, mostrava que tal come- 
moração não era levada a efeito com a publicação de uma obra que 1 lnisse 
trabalhos jurídicos e sim composições poéticas. Isto poderia ser ba?. ante 
estranho à primeira vista. O ilustro professor Emesto Leme, que me xe-  
cedeu nesta tribuna, lembra que encirnando portas principais d a  Escda, 
não se encontram nome6 de cultores de direto mas de adoradores das musas 
- Fagundes Varela, Oastro Alves e Álvares de Azevedo. Nada, porbm, é 
de se estranhar. As Academias, tanto de São Paulo como do Recife, recebiam 
as mais belas intelig6ncia.s da época e a literatura lhe9 dava os louros 
ambicionados pela juventude. Não eram apenas poetas. E r a  jovens que 
cantavam o porvir. E os dois vates que hoje comemoramos, republicanos 
e abolicionistatp, encarnavam as aspinações dos espíritos arrojados e lutavam-, 
pela liberdade de uma rwa oprimida, parcela viva e importante da nacio- 
nalidade. 

r..--.---"i. - 
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As í'ncu1d:tdes do Recife e de São Paulo seriam os núclec , ag l i i t r~~~dores  
~i niocbldatie penstmte e sonhadora. A importância cle~ssas acaderli ts na  
Iistória P:~tri:i é das mais marcantes. A ,t filndação dos d i8rsos Jiir:dicos 
i aressnl i. uiii dos passois decisivos na consolitlação da  nossa Indepe i icncia. 

Esta solenidade 6 o feck o das comemorzç0~~s levadas a e1 ]to ! ~ t l  i Insti- 
i to Hi:-tóricu e Geográfic D de S&o Panlo, Academia Paul i ld d z  i Ptras, 
~ t ,weu  I'aulisla de Hist6' a, União Brasilt~i-a de Escritore: e Pcn +:lube, 
iiltuarci~ ;L ~nemoria do dois poetas. E e?ta placa s6 potlr i Ia fli : r nesta 
" tculdùrl~, pois ambos r . cá vieram chein:; de sonho.; e c , ~ernnç t i  aqui 
Iverarrr e bdtalharam r seus ideais e esti~dantes morrerar i coif.,ic 04 pela 
atalid:t<it3. Lrniãov no 1, este bronze os une artísticamc3 e e 7 < ~ ~ e r i â l -  
iente, j;t que em espj sempre, estiveranr unidos. 

Aqu~  fica, senhore professores e senhores estudantes cl Fariil i ide de 
>[reito de São Paulo, I s ta  lembrança, que náo é apenas noss.., nem :ornate 

bossa que, neste morr ento, a recebeis, porque doravante per 13nce nc wtr i -  
rnônio espiritual da nossa terra, e dela vos con~,tituimos seus iardi5c - como 

a 7 $  sais da- mals b Ias tradições brasileiras 



Falou em eeguidr J. P. LEiTE C( >EIRO. 

<Chamou-se mula Emilio de Salles na realia .de e Paulo Eiró no 
sonho.. . Dez anos de poesia que é fuga her6ica desta vida>. Viveu <Apenas 
quinze moços descuidosbs anos,. 

Eis, senhoras e senhores, como o querida e saudoso Guilherme de Almei- 
da resumiu a existência. do poeta santamarense cujo c~nten8rio de faleci- 
mento celebramos m 27 de junho de 1971. 

Naa comemorações de 1936, centm8rio de nascimento, dizia Alcantara 
Machado: o vate fora aAlguém que amanheceu para o mundo na modéstia 
de um lar obscuro, cresceu e viveu na pobresa, sossobrou na loucura, morreu 
entre as paredes de um manicbmio e teve por jazigo a vala comum». 

As palavma de um e de outro colorem em lúcida sínt- a desditosa 
vida marcada a Paulo Eir6 pelo destino. 

Como poeta não deixou de cantar o amor infeliz qul o avaesalou. 
O espectro da morte o inspirou tambem: 

aS6bre o túmulo m u  e a cinza quente 
Homem não se debruce nem cipraritep. 

<Vem Azael, oh meu irm&o! Abriga-me 
A sombra & m a  das caladaa azas 
Que adejam como tristes aciprestes 
Sobre o frio sarcófago terreno,. 

aQum o sangue me esfria, quem me cerra 
os olhos? Ser& a morte? Eu a saudo». 

A genitora, dona Maria Angélica de Morais Salles, dedicou tEst;incias~: 

<Eu hei de fenecer a luz da aurora, 
Com a fronte escondida no teu seio, 
Ave que a caçador feriu no ninho 
E, morrendq interrompe o seu gorgeio~. 

A respeito da protetora campa, vaticina: 

<Sim! Ngo vir& sóbre ela reclinado 
Meu pai, triste, rezar um hino =to 
Sim! Náo h i  de sequer hurnidece-Ia 
De minha m&e o pranto,. 

Em outra poesia iatitulada <Paz na Morte,, impres~ionou-$e com o8 
chorões a j a  .. 

<Rama desgpnhada 
Sacode a brisa em grito doloyso,. 

A 
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A ciclatle dos inortos, entôa: 

.Oh! tetrico jardim, agro da mortf, 
Qiie silêncio que tens, que placi~lí:~! 
Essa paz, que eu buscava com transporte, 
Habita aqui talvez,. 

Crer na mr não e vêr no fi~1uro:'a 

Orgulhava-se m s< oeta, fato que, niiiitas vêzes, lhe t <azia re 'ng6rio 
, alma tarita.; as pen, tristezas que sofreu: 

.Virá mais Plácida a agonia 
Si rii tiver a cabeça reclinada 
No teu seio divino, oh Poesia!>, 

,Nem ouro nem poder pedi -- sornen1.e 
Coroa de poeta>. 

Importava.-lhe dedilhar a lira que desejava como símbolo r~iortal (ascrito 
C s lápidcb mortiiária e, retumbantemente, afirmava: 

,Fei'z eu que sou poeta 
li: c ri lágrimas domar». 

: n e  chamo poeta». 
i : : viverei poeta». 
c ,c hei de morrer poeta!» 

O genit r i: o progenitor haviam versejado. Tia Antonia c 1 Mator 5dl~:s 
1 : versos niirnorísticos e, nele, surgiu forttsrnente vincada. n i i prof71ndezas 
.o ser, e .rdència da poesia. Extravasou-a, brindando-nos c o ~ i  a i>?r8 ciência 

versos dr siia lavra. 
Nasceu ao5 1:) de abril. Corria-lhe nas veias o antigo e '-ier6ic inguc 

112 Tibi r i~á  e Borba Gato. Aparentava-se com o santo varão f'adre Irrlchior 
13 Pontes. Nele estavam presentw, pois, a terra e a gente (i 1 glorio,,« Pla- 
iito cle Piratininga com todas as  suas historias de lutas, idc jis, sacritícios, 

b )tas (16. sete 16giias. penetrações sertanistas de bandeiras 1 onqiiistodoras 
i 3 solo pá t r~o  Dai sentir a 

,Imortal seiva do vate 
Alma ardente do paulistaz 

diz6 nn conto 'Carolinaz: «Eu cá sou paulista de velha tè 'pera 
! J rfmotâmente, prendia-se aos primitivos e valororxx tr  :rcos p,11ilistas 

i 40 -se genealogicamente, ao nascer, as  moças do sobrado, c: u r ã o  aficinaclo 
8 11 Santo .%maro graças à beleza de suas riloradoras. Nha : equiiih,~ mãe !. Paulo m tima delas. Vinham de longe os rapazes ps : F C ~ I I I T ~  : t i .  as 

z :idades qiie ali vivam. Teciam-lhes madrigais, contribuindo Í - ;im p:' I '1 que 
1 'iqiiele ambiente afervorado na beleza, naistesse um poeta ,pie rs - c  inpre 

aniante do Belo e do Amor, da Justiça e da Ideal. 
Os retratos de Paulo E'iró que se conhecem. mostram uri? i froiilc 

(>lhos vivos e penetrantes, sobrancelhas espessas, nariz bem tfwnead J boca 
:?sual. enfim iim moço bonito e de olhar inteligente. 

No depoimento de uma das irmãs, e ra  alegre, folgnzão , tçoista muita 
iuerido tle toda a família. - d 
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As boas relações éle Paulo não se faziam apenas com cm da famllia. 
Entre as poesias anotadas por José A. Oonsdves e publicadas junto & bio- 
grafia elaborada pelo Sr. Afonso Schmidt, a nota 1 4  diz reapeito à p o d a  
«MonunM~ e assevera Gonaalves «Ao tempo em que o poeta e sua família 
frequentavam o Morumbi, esta fazenda pertencia à fmil ia  Rudgm. Conta 
Aureliano Leite que a fazenda, localizada entre Santo Amaro e S&o Paulo, 
era frequentada por Paulo. Os proprietários o Sr Jo3lo Rudge e sua esposa 
dona Maria Maxwell Ihidge recebiam muik bem\\ casa grande, em parte 
reformada, ainda hoje permanece como um dos J qumentos histórico-arqui- 
tetonicos de Sgio Paulo ostentando o amplo terra no fundo da residência 
e do qual se descortina belo e vastlssfino horizunt Yo século passado pro- 
longava o terraço uma ala. de acomoctações onde .oitavam os convidados 
que, de Santo Amaro e Silo Paulo, vinham para saraus de dona Maria, 
assistidos muitas vezes pelo poeta que lá pasava noite. 

Em meado do sécpio passado, j& pregava a Aboli* e a República, 
cumprindo a alta cmis4o do vate, aquele que faz vaticinios, aquele que, em 
inspiração e sonhos, previ$, idealiza e apregoa o futuro dos pvos e das 
naçties, futuro elaboram e prêso nas forças imperativas do destino. 

«Meu Deus! Se eu visse neste céu da Pátria, 
Gracioso, oadear pendáo vermelho» 
.......................................... 
«Tambores da república tocando 

Nas prtqas o rebate 
Oh! sonho, o mais querido, o mais dourado ' 

Dos meus sonhos de vate». 
.......................................... 
«Morrer, atão puciem, em terra livre 
Sob um poder que só do povo emana». 

Paulo Eiró assim poetava, trinta e cinco anos antes do \advento da 
República. O espirito liberdade e da independência. abrigava t 3 recbndito 
do coração: 

«Nosso espúlto igualmente 
Liberdade, espaço anhela~. 

«infeliz será talvez 
Incensar grandw e reis 
Ver a raça enviledda 
F m a r ,  de teu corpo e vida 
Estrado para seus p6s>. 

A Hungria humilhada, conclama : 

«Desperta! Que o teu clarím 
.......................................... 
Dos tirano9 marque o fi8m. 

Ao que parece, aos sete anos de idade, adoentado, escreveu os primeiros 
versos após indigestão provocada pelo abuso de ingerir muitas pitangas. 
na ch&cara de uma tia: 

<Foi minha guiodice 
Que me causou esta zanga 
Prometo de ora em diante 
Nunca mai$ wmer pitangm., a 

4 
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Não s6 nessa, mas em m u i h  outras vkzes o poeta *irersejo,i com 
1111 morismo : 

:(Achei-a reclinada em desalinho 
(Só de nisso pensar quase endoicleço) 
Tal como pombo candido e travesso 
Por entre a loura palha de seu nmlio. 

Ergue a caber e, vendo-me sòzinho 
Aos ombros 1 , a  um chale pelo avesso 
Gritando-met ,ai!» N&o obedeço 
Que um <F .n em seus olhos adivinho. 

Delirante, o ,u peito mal c~mpoe~to 
Aperto, beijo os dedos de veludo 
A espraiada madeixa, o belo rostc. 

Diz-me, corando, enquanto a adoro mudo 
E sua voz penetra-me de g6sto: 
<:Já que parte entrevistes, dou-vo::, tiido». 

O <Soneto 1, e o «Soneto II» acentuam r1 humorismo, asp 1 to da poesia 
( L  ~nfeiiz vate s a n t m r e n s e  que despertou estudo e anfilis L de Pritonio 
A rantara Machado. 

( 0 ertrudes, apronta logo a ceia ! 
Nã sabes, coisa má, como se adiiba 
O 2ot6 e aquenta-se a jacuba 
Qi .. o teu beiço feroz ca96 nomeia? 
B ~víssima! A panela que hoje aitreas 
C lia sBbre a tisnada i tacunih;  

antada serjás, negra, em doce tii.ba, 
$ue o fogo do apetite o estro me ateia. 
Pbe na mesa a toalha menos suja 
Despacha-te! Que fome! E jjá tanxmha, 
Que nem verso, nem prosa há que decifre! 
Vou mostrar-te, feissima coruja, 
Quanto é sublime um vate quando arranha 
Prato de estanho com colher de cllifre~!» 

<Quando co'os olhos miopes, eu srgo 
Esta vida que sempre nos ilude, 
(:orno a dama, ao passar em ataúde, 
Tenho ataque de nervos, meu amigo. 
1,ogo ao nascer, arrancam-nos o iimbigo 
Depois, a vara inspira-nos virtudes, 
E, ao amor dedicando a juventude, 
Pomos a s  nossas costas em perigo 
Casamos. . . Que tolice! O ano inteiro 
Em inútil suor banha-se a testa 
Que a mulher nos dá cabo do dinheiro. 
A velhice mil m&guas nos empresta: 
S6 do tabaco nos agrada o cheiro; 
Chega a morte de face .  . . e acaba :i festa,. 

Exciisem-me. senhores e senhoras, repetir tantos verso: . Lembro-me 
h Francisco Patti, ilustrado integrante desta Casâ, que afim :iva: <:.A me- 

,laor homenagem a um poeta é declamar-lhes os versos». 
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Estudou Paulo Eir6 com o pai e com o capitão Ricardo Leão Sabino, 
professor tambem de Gonçalves Dias. Aos doze anos, em São Paulo, prestou 
exames de português, Iatim, francês, inglês e alcançou boas notas. Amara1 
Gurgel, examinando-o em geografia, entusiasmado, escreveu ao pai de Paulo: 
passeou ele pelo globo terrestre como quem passeia pelas ruas de Santo 
Amaro. 

Em 1855, com dezbnove anos, diplomou-se naqEscola Normal. Durante 
o curso. lecionava. em colégio. Morava com um rente republicano, Mala- 
quias Rogério de Salles Guerra, um dos membro Ia Convenção de Itú, e 
cujas idéias o devem ter influenciado. 

Após a formatura, nomeiam-no professor públir a terra natal. Durante 
quatro anos exerce o magist6rio. Obtem permissão 'a cursar a Academia, 
no Largo de São Francisco, onde teve como con, .ípulos C&mpos Salles, 
Prudente de Morais, Bernardino de Campos, Range1 Pestana e outros. Em 
Santo Amaro, mestre-e8cola que era, o pai o substitue. 

Paulo Eirõ nAo toma parte ativa e intensa na vida acadêmica da bpoca; 
comparece pouco &s aulas. Refere-se Bernardino de Campos ao ar tristonho 
do poeta que o impresrlionara naquela época. 

Lê muito. Conhece astronomia, línguaa europbias vivas e mortas, geo- 
graíia, tupi-guarani. 

Para ele, Shakspeate, Goethe, Lamartine, Vigny, Bocage, Tasso e outros 
bons autor@ s&o bem c\)nheddos. Terminou o primeiro ano acadêmico. No se- 
gundo, abandonou a 4cademia e voltou a s  vistas para o seminhrio onde 
ingressou e permanweu p u m s  meses, o bastante para desp tar a atenção 
de profesmres eruditos pa ra  os seus conhecimentos e inteli&ia. 

Jti andava angustiaido e voltara-se para Deus procurand tranquilidade, 
uma paz interior que X&J encontrava. 

<No aluviã.o do mundo arrebatado 
Qh! Lembrança de Deus não te perdi 
Quando um$ luz procuro no passado 

Essa luz vem de Tiw. 

E aconselha o irmão Casemiro que se tomara padre: 

<Nas phginas do E3angelho 
Acharás co~solaç&o». 
%Ganhar o ~ é u  n&o pemseis 
Com honras e com haveres 
Dái a D q  como oblação 
Vossas do& e prazeres,. 

Não se  satisfez t m b b m  com o seminhrio. Abandonou-o e volt para 
Santo Amaro. Aquela ihquietaçio prenunciava o triste fim do poeta%nvol- 
viam-no de há muito ab desilusões do amor. A eleita não o aceitara. P,,m 
une que a loucura v e i ~  de tanto estudar. Outros opinam pelas mAgua com 
que o coraçiio, desprezddo, atormentou-a. Surgiu o delírio. Ou ensimesnb-se 
ou foge de casa para longas deambulações. Certa feita pretende ati \+ir 
Mariana em Minas Geitais. Tenebrosos certamente, duradouros diaa, perr. a- 
nece af'astado da fmfli* pezarosa ao viver e sentir aquelas atitudes do vate 
enlouquecido. FBra o m i t o  estudar? Teriam sido os amores não correspon- 
didos? Previa ele mesmo a insanidade mental? 

<Da razão me fugia o lume santos 

E entre soluços ao céu bradava: 

*Meu Deus, a vida me molesta e agrava, 
Sinto-me sucumbir com pêw rtantos. A 

-r_ - -/ 
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Em outubro do ano passado, a. Revista da  Academia Pau i i~~ ta  de Letras 
~~iiblicou artigo do ilustre academicnr RaiUnusitio de Menez;~ ,  dlzendo respeito 
.> musa do poeta, Ambrosina Lucinda, nonie que Raimundo aproxima de 
Ztactaria (relativa ou semelhante ao nectar), apelativo com qiie inicia poeta 
inia de suas poesias: 

Nectaria, como eu te adora! 
Coino me a c a l m s  as dores! 
x.%o troca por e u  amores 
~ u a n t o s  amm houver! 
Es flor, mas .o flor da terra, 
Iím anjo qu &o mulher!» 
... ' . . .  .... ....*............ e . . . . .  

aEs a estrel .nais fonnosa 
Que rompe 6 meu finnamtmton>. 
Da. caçoula do meu peito 
Es O aroma mais suave,; 

436 tu podes, 6 querida, 
Dar fim ao meu padecer; 
Na cega noite da. vida 
Minha estrela podes ser%. 

Diz Raimundo que outras nomes de mulher surgem nas poe5e.s mas todos 
i $0 s8o senão iuna s6 pessos, cAmbrosina» em cujo retrato o ta te  ewrcvera 
#íonho de todo o instante, único aroma de minha juventude 

Paula Eiró admirava as flores, especialmente a violeta que 1 liamou 
;c~cia do poet: ,, talvez entrevendo na delicada fl6r a imagem da eleita: 

.'I ,s urphiro em meu canto 
T rás orvalho em meu pranto 
7 .rás vida em meu amor». 

Damo3 fwzão ;L Afonso Schmidt que biografou o aedo .Conio quem 
i~rita unja delicada história de amor». Amatltlii Amara1 distiriruiu nele três 

1 :ilxões: a drts livros, a da  pcresia e a do amor>;. E assim o foi mas o infeliz 
h,.isdo 86 em duas satisfez-se: na dos livros ,? na da poesia. terceira., na 
I ~ L I  amor, a sede permaneceu até a mo~te ,  apesar de alguézti prendada e 
h,riita, conta Afonso Schmidt, ter tentado 1nitig8-10 com mrtio afeto 

Nos amores não correspondidos, 6 reveladura uma das ~ o i t ~ õ e s  d t  poe- 
- ,m,  doação do DT. J. A. Gonsalves, páginas autógrafas q u  a Acicierni:~ 
lt 'riulista de Letras guarda como rara preciosiclade. Paulo Eiró e3creveu <Duas 
k8aiavras>i a guiza de explicação. São palavras em que se  entreve um pcisitivo 

rqnificado a respeito de amores náo corrwpondidos. Sináo, vejamos: 
cE Tara que n8o lhe falte uma qigraf'e, uma palavra que resulne :A 

l i a  vi8 aí vai ela que tenho gravado no coração - ESPEPAR - a dei- 
. n ~ ç u  J a ventura, a morte ou a vida». 

C1 tamente a esse tempo, ainda restavam esperanças e e , em .ff.vida, 
a .  

~Ni to  poderei verter minha alma noutra 
Inundar outro peito de ternura?> 

Fugia-lhe a tranquildade: 

((Sei que a serenidade d o  ccmslgo 
Flnquanto me restar uma esperança,. 

<E será o meu destino 
Almejar uma ilusH0, 
%ter sempre em deeatino 
-te WeUz C X ) ~ ~ @ O B ,  
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Casou-se a eterna a bem-amada com outro. Refere a tradição que Paulo 
Eir6 assistiu ao enlace quando voltava de uma deambulação alucinatória 
e adentrou «Por impulso fatal)) uma igreja: 

«Que vista! o sangue se afervora e escalda! 
Por que impulso fatal fui hoje à igreja? 
Quer meu destino que, ao entrar, 1& veja 
Noiva gentil de candida grinalda. , 
Nos olhos, Sem iguais, cor de esmeraJ 
Lume de estrelas, plácido, lampeja; 
Seu branco seio, de ventura arqueja; 
Louros cabelos rolam-lhe da espalda. 

Hara de perdição! Sim, adorei-a; 
Não tive hQrror, náo tive siquer medo 
De cubiçar u'a muhw alheia. 

Unem as mãos; o 6rgão reboa I d o ;  
Em alvas espirais, o incenso ondeia 
E eu 96, lmge do altar, choro em segrêdo!, 

A revolta invadiu-o e patenteou-se na poesia «Vingança»: 

«Punir-te saberei! Alma como outras 
Crês talvez que, importuno, vou seguir 
Teus passo*, e da ofensa, do desprezo 

r, 

O fel retribuir. 

O bardo não se vinga por tal modo 
Nem te quer ao teu ídolo arrancar. 
Adeus! Que a tua sombra jamais venha 
Meu coraçko tentar». 
......................................... 
«Morra tua lembrança! Que meu canto 
Ngo diga O que o meu coração não diz». 
......................................... 
<Esquecimento, eterno esquecimento 
Te corroa 8. existência amargurada. 
No mundo, o vilipêndio, e no jazigo, 
Poeira desf>rezaüm. 

Junto à revolta, o. desespero estruge: 

«Porque não fui atendido? 
Porque nem ouço o mido 
Da fonte que aos mais sacia? 

Sofre e desiludase: 

<O que seria o viver, 
Se 1180 houvesse chorar. 
As itígrimb do prazer 
As iágrimab do pzar». 

<E t a s  versos poeta, murchas flores 
Que as W c a s  tdvez foram da vida*. 

uRRcita pranto magoado 
sobre a m a s  tia paixáo. 



* 
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Em a U l t h o  Dias, continua a lamentar a atitude da senhora de seu 
i!oraç&o: 

*Nem cheia de remorsos, virá ela 
Cair na cinza de quem tanto a amou 
Ou, sorrindo, ao  passar, talvez, pergunte 

<Quem aii se entemu?~ 

Procura esquecer e n m u r a  ao seu bordão amigo e arcunro <?e t.ami- 
rihante pela vida: 

asou peregr - os vestfgios 
Sem conta neu bordáo 
Atraz de n se  apagaram 
No livro do- coração; 
NBU guardo memória alguma 
Que f6ra guardar em vão,. 

%Nada espero, nada temo 
Ninguém m o ,  ningu6m não 
Se alguma coisa hoje amasse 
Serlas t u  meu bordão*. 

<Separar-nos vai a morte 
Mas desde já, t e  destino 
Par& indício, para cruz 
Da :ova do peregrino,. 

No folclor ,ordestino, recolheu Catulo dw, PaixBo Cearen -r essa poesia 
cXnl &o miisicar L. 

Conforma SB e conclui: . . 
aSôbre o fúnebre leito dizer pode3 
Amei e padeci! Morre poeta!» 

J& vimos que Paulo Eir6 precedeu outros no grito republi ino. 7',iribBm 
o lez no abolicionisba, ao escrever e publicar, às expensas do rmão Padre 
<'.tsemiro, o drama <Sangue Limpo», reeditad(1 pelo Depai tame 1 1 )  de ( ' t~i tura 
rl, nossa Prefeitura Municipal, quando se passou o centenário : c  naqc ?lento 
{Jt. Paulo. Com aquele drama tomara parta no concurso a1 c rto er i 1859 
pr-10 Conservatório Dramático Paulistano. Ao prefacih-10 dizi i <<f%er LI.) eu 
q t r ~ ~  a presente deve ser preparador do futuro.. . é dever d I poeta "anto 
c orno do estadista apagar esses raios odiosos e combater o , precont. eitos 
irríquos que se opoem à emancfpaç&o completa de todos os i i livídiios nas- 
 idos n ,ta nobre terra.. . Essa grande revolu@o.. . . . . não h.1 de set rbom- 
pietade peloe mais mancebos de hoje; restar-rios-&, porem. a gl )-ia d? h'ivw- 
ll?es 8 lainada o caminho,. Em uma das frmes contidas no d3'ima cl;sngu43 
Limp +, Paulo Eiró manifesta o interesse, aspiração premonit Iria. beir sua, 
de a .e ã&ste Governo de São Paulo cubra-o um dia de ca' fzais, I'! eviu 
eltP , o fulcro da futura riqueza de Sãa Paulo. 

O drame <Sangue Limpo,, notese, única obra em prosa sls poeta edi- 
txda durante a vida, foi representado em 2 de dezembro de 1561, 3fi: ani- 
.i7i.rsário de D. Pedro 11, no Teatro São Pwiilo. Dedicara-o : :i Conselheircr 
A~itGnio Joaquim Ribas, lente da Academia. 

Paulo escreveu também aa com6dias <Traficante de Eacra vos» I (Yiega- 
n-3s Tardes, <Terça-feira de Entrudo,, alem de outras. Entrt? as criações 

atrais que se perderam estavam <Caipira Logrado,, aSganerelow, -Conde 
Paragark:, e várias outras. 
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Precursor t m b 6 m  o foi dos estudos folcldricos entre nós. Colecionou 
«Romances, rimas e Qovas paulistanas,, acervo que a Academia Paulista 
de Letras publicar& e* breve. 

Das coleçdes de pbesias, quatro o fogo destruiu, ora ateado pelo poeta, 
certamente em momento de alucinaçáo, ora aceso pelo próprio pai «Pressio- 
nado e influenciado por quase estranhos e fazendo-o com os «Olhas rasos 
dágua,. 

Redigiu um <Diário» que se perdeu. As «Tá' @ Cronológicas)), organi- 
mdas pelo pai, agregori um Apendice. <Como se ''erre>>, fantasia em prosa 
em que surge Alvares de Azevedo; «Madresilvas,, loesia, publicou-a no Rio 
o «Correio Mercantil», de Francisco Otaviano. C tro poesias, vieram ao 
público, Correio Paulist&no que também estampou into «Carolina». Conhe- 
cm-se  dramas, com6dtas, farsas de autoria do :ta. De outras apenas 
tem-se noticia ou refefência. Ao que parece, escrt lu onze peças teatrais. 
Interpretou alguns papéis por ele mesmo creados. 

Estudo bio-bibliogfáfico sôbre o santamarense fizeram-no, exaustivo e 
dedicado, o amor e o carinho, pela memória do poeta, de um seu parente, 
o Dr. J .  A. Gonsalves descendente de uma das irmãs de Paulo Eiró. 

Quase desaparecidas o conhecimento do poeta e o culto à sua obra, 
reavivaram-n'os penas ilustres, como a de Cláudio de Souza na Academis 
Brasileira de Letras e a de Amadeu Amara1 em 1923 na Sociedade de 
Cultura Artística. Valtlmiro Silveira escolhera-o como patrono da cadeira 
29, da Academia Pal ish  de Letras. cadeira ilustrada por Valdomiro e por 
Luciano Gualberto, ambos poetas como Paulo, e atualmente honracia por 
Jose Carlos Ataliba Nbgueira, aprimorado jurista e orador. e fonso Schmidt 
biografou-o. 

Santo Amaro, o burgo natal honrou-lhe também a n nória. E nós. 
agora, na passagem dp centenário de falecimento, fazem6 ., também para 
que os jovens de hoje o cultuem justa e merecidamente. 

Assinale-se que, alguns anos depois do falecimento, abriu- e subscrição 
pública para a ereção do túmulo de Paulo Eiró. Acederam em contribuir 
muitas personalidades ilustres como o Barão de Souza Queiroz, A. L. Gar- 
raux, o Conselheiro Pires da Mota e mais cem OutraS. 

Não vingou a idéia caridosa. Passado algum tempo, os jornais anuncia- 
ram a devoluç~o das contribuiçoes já feitas em razão do total n e c e d i o  
não ter sido atingido. 

Outro fracasso: a tentativa. de Felizardo Junior para a publicação de 
um estudo biográfico Sôbre Paulo Eir6 e de suas poesias. 

A má sorte a pemeguia mesmo depois de enterrado e a própria exis- 
tência trouxera-lhe ratas alegrias. Desde os tempos em que lecionava, por 
vêzes fugia da  vida, desligando-se da  realidade e do prmente. Na Academia 
de Direito mantinha-sit triste e não se expandia. De São Paulo, escreve à 
mana Emidia uma c a t a  cujos dizeres confirmam o que de há 'iuito a 
familia temia. O pai Vai buscá-lo. Vem ambos para Santo Amaro. Aflora 
o desejo de ingressar no Seminário que abandona pouoo depois do ii Iresso. 
Atraiu-o outro Semin&rio, o de Mariana. Para  lá se  dirige mas não co. segue 
atingí-10, Perdem-se, desconhecidos nesse período, os traços de sua exist 7icia.. 
Permanece desaparecid~. Um dia reaparace. Viaja para Tatuí e Sant, T e 
ainda verseja. Dirige-$e ao Ri3 de Janeiro onde convive pouco tempo ?m 
alguns intelectuais. Fibdo o minguado dinheiro que levava, Francisco 0 ~ a -  
viano forneceu-lhe o ntimerário para a volta. O drama «Sangue Limpo» vai 
à ribalta e goza momentâneo sucesso. Uma das intérpretes é Ehgênia C&- 
mara, a futura musa di? Castro Alves. Na imprensa, uma crítica desfavorável 
ao drama representadg, desencadeia mais uma crise. Retira-se para Santo 
Amaro onde ora está bem ora em acessos. Confunde a s  palavras e signifh, 
cados das várias línguas que conhecia tão bem. Dá grandes trabalhos \ 

preocupações à família. Foge do lar paterno. Dirige-se a Santos. Comegu 

I----. \ 
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i i i n  Iiigar de embarcadiço. De tal modo se comporta a bardo tlue o $'oman- 
t1:lilte o tlest~mbarca. Atinge São Paulo, ao que parece, atravks le F:irnihuna. 
c'hega a Santo Amara. Alegram-se os d-a casa de donti Geqi iiiha, rnas por 
iir-to período. Lima bela manhã, em plena niissa, interrompt o scrnLno do 

~$i'ibgador c telt'brante. O velho Chagas retirri- o do templo e ma 1,s T mais 
L liora. Vertera lágrimas âo queimar poesias (10 filho. Agora .,tmbrrn l i  f a z  
~trtire papel em que solicita, já octagenário a internacão di filho. t'orria 

mo de 1866. Paulo segue para o Hospit.81 de Alienados. 4 1 1  ptnzi inece 
18~ir,mte cinco mos, assist'lo por familiares i-. pela. fiel escr.;'a Aliti 

Aos 27 de junho de ' 1, entre os festejos de São João e ( 'e SSa If7c.&o, 
r31iou-se o poeta, aAbmI1 3 e ungido>) como dizem os assentenientos <lu Sé, 
;wlo ministro de Deus. uistência que levara j6 o absolvera, porém, tantas 
i, penas sofridas, e o ;a eni vida o perfume daquele dor' e &rrth:itado 
. :rior ndo correspondida 

Num v~slurnbre de-  lucidez, ao deixar a vida pela mc .' e, c'ar tciu-as 
;*inbas, uma ver: mais: 

,E triste a vida, êsse fugaz preliidio 
De uma eterna harmonia! 

Cristalino ribeiro despenhado 
Em barroca sombria, 

Qiic cstrepita, monbtono,, espumacento; 
Suas margens esbroa 

ral parece a existência: desde o brrço 
Nos submerge e atordoa 

E sigue, e brame. até perder a voz. 
Na areia branca da celeste foz). 

A nitisa. / .rurosina, sobreviveu-lhe muita; aios. Finou-se, vlhinha nona- 
,$ n&ria. rio SI ~i indo quartel da século em qiie vivemos. 

Quando iI*nin:i vez mais a alma do poeta dericeu à t e r ~ a  e v s~ tou  a. eleita, 
(Jtíidiii esta fazê-la feliz. Chamou a neta e animcioii-lhe o cas~~piento. D~.ma- 
i i  ido tarde. A s  forças da realidade, do tenipo e da iricomp tensão, iinpe- 
tiir,tm realizar-se, naquele instante, o m h o ,  o ideal de um poeta irlfeliz 
cl. t morrr.r:i (ir amor. E ela s6 pode repetir- com ele: 

Ccri i e  amargoso meu pranto 
Nlio te enxugue mão de amigo 
Piuciosses tu  correr tanto 
Qufh as dores fossem contigo!>\ 

.Xâo chores.. . 
Perder tua mocidade 
Li1.z~ tivestes na terra 
Arriftr6s na eternidade,. 



EVOCAÇAO DE PAULO EIRO % E SEU TEMPO 
Na Faouldade, qurwido da inm- de retrtltor 'da Pauio ELró, falou 0 

estudante Luis Antonio Garrido 4 pauia. 

«Os calouros daquele ano reuniram-se pela primeira vez em certa manhã 
muito alegre, no claustro da Faculdade de Direito. Paulo Eiró era conhecido 
entre os moços como um poeta admirável. Algumas de suas poesias já havtam 
reboada à sombra das augustas arcadas. No entanto, isso não impediu que 
sofresse as  aperturas @o trote. Os demais caloums, cada qual com o seu 
temperamento, reagir* de diversos modas contra o rigor dos veteranos 
Campos Salles, um campineiro de olhos vivos, quis provar à força da  elo- 
quência que o trote era instituição anacr8nica, mas a sua voz foi abafada 
pelos que o rodeavam. &dente de Morais, um calouro que persistia em falar 
na língua-da-terra, não foi mais feliz. Bernardino de Campos, jovem muito 
magro e muito alto, Conseguiu atrair por algum tempo a admiração dos 
perseguidores, mas dentro de pouco ouviram-se gritos: f 

- Calouro não chia! Calouro não chia! 

Quanto a Paulo biró, obedeceu de boamente a todas as ;pposições do 
trote, mas fê-lo com tanta serenidade, com tanta tristeza n.?smo, que a 
inespenada atitude desanimou a quanbs pretenderam rir it sua custa.» 

Nesta narrativa de Affonso Schmidt estão patentes dois comportamentos 
opastos que sempre caracterizaram a vida acadêmica nesta casa. 

De um lado arrebatamentos, entusiasmos e alegrias envolventes. De outro. 
expressões marcada pqla meditação, pela introspecção, e inerentes a espíritos 
de grande vivéncia interior; indifereqas mudas que são apanágio de almas 
arredias e ensimesmadgs. 

Deste tipo de indivíduo era Paulo Emílio de Sales Eiró, nascido em 15 
de abril de 1836 na Viia de Santo Amaro. 

No anfiteatro eterno das Arcadas, sempre aberto a representr&góes de 
todo gênero, aneladas, porbm, pela busca constante e sbfrega, porque juvenil, 
do ideal, o personagem Paulo Eir6, com grande brilho e corager, vivia 
seu drama. 

Mergulhado em suag próprias incerteza, sofria, mas se conserva.v. fiel 
a seu mundo, a sua autenticidade e a sua musa. 

A musa que o levaria a deixar os estudos nesta escola, a ingressar na 
vida monástica, a abandonfi-la e a percorrer as trilhas da demgncia progres- 
siva e fatal. 

Contudo, nfm só a amor absorvia aquele ente. Os livros e a poesia eram 
igualmente paix6es dewastadoras. Só que não satisfaziam. Sabia a sofrido 
vate que a paz interior é o que existe de fundamental para um homem, mgp 
para ,ser alcanpada debanda o vencer de imprevislveis obstáculos. E temia . 
E duvidava da vitbria! - i, 
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Senãcb. vejamos: 

HOJE E AMANHA 

«E hoje meu coração, 
Coma o arbusto do deserto, 
Espinhoso e dc :coberto, 
Batido do fu? :&o, 
Que de fonte desengana 
Sequiosa ca' tna. 

aknanhã o que ser&? 
Este peito que lateja 
Sem lograr o que deseja 
Só de amores pusará? 
Poderão mimar-lhe as áncias 
De iim seio casto a s  fragrância,? 

1 0  que 15 hoje minha vida? 
Contínua, penw luta. 
Negra túnica poluta, 
De sangue e fel embebida; 
zi: c .deia insuportável, 
Qur me oprime, inexorável. 

manhã o que ser&? 
Tertio fim tantas torturas? 
]>ia de amor e venturas 
Afinal. me raiará? 
Poderei eu me esquecer 
Dêste acerbo padecer? 

< E  minha alma uma charneca, 
Reirio da  morte e do nada, 
& planta amaldiçoada 
Que se torce, mirra e seca, 

Turvo regato correndo, 
Num abismo se perdendo. 

$Amanhã o que serh? 
corpo extenuado, 

De martírios acurvado, 
Da prazer remoçar&? 
Pode a planta ressequida 
Reccbrar alento e vida?, 

No cemitério, apesar de atormentado e insatisfeito, demonstrando a pu- 
rr Ln d'alnia e a capacidade de amar, faz sonêta impregnado de tanta f é  

compreensão que por si s6 justificaria o reconhecimento dc: mérltos do 
Jmem e da poeta. 
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OH, GRISTO! 

aOh, Cristo! quando, face em terra, no horto, 
Amarissima taça e g ~ ~ ~ i ~ t e ,  
E o fel, tinto de sangue, transpiraste 
Pelos poros do corpo semimorto; 

4 
<Quando, vitima eterna, mudo e absoi t, 

Aos delitos humanos te curvaste, 
De algum deleste esplrito escutaste 
Palavras de doçura e de conf&rto? 

eNBo! que 8, mente divina. estava triste 
Como a plapta nos cerros da IdumtSia, 
Dwpedaçada aos pés do dromedário. 

<Talvez cauterizava-te a alma a idéia 
De ver a rqça ingrata que remiste 
Teu nome ascarnecer e teu calv8ilo.~ 

Se seu corpo foi aas poucos sendo depauperado pelas angustias da alma 
em face dêste mundo SncomensurBvel e indemonstr&vel, até culminar com 
a morte por meningite 27 de junho de 1871, a sua obra crescia em irnpor- 
tância, justamente na FazáO direta dos sofrimentos por que passava. 

h, 

E ae ele indagava: 

cAmanh8. o que ser&? 
ibte corpo extenuado, 
De mart.írioB acurvado, 
De prazer remoçará? 
Pode a plwta  ressequida 
Recobrar albnto e vida? 

Hoje respondemos: Paulo Eiró, este retrato aqui introduzido, elaboração 
da pintor Esteves e doa;do & Academia por José A. Gonçalves, sobrinho-neto 
que tanto batalhou pela divulgação de suas obras, é a. demmstraçiio de que 
vocé nunca foi planta tessequida, assim como alento e vida transpiram de 
sua poesia. 

Vida vivida, vida mfrida, sim! 
a 

Mas vida que nos interessa, vida em si que 6 a maior das pues~ 4 que 
o santamarense poderia escrever. 

Vida perene, pois, e alvo de nossas admirações e homenagens c m o  sh. 

Bibliografia : 
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A vida de Paulo EM 
Cia. Editora Nacicuial, 1940 -- 



((CASTRO ALVES, 
A 

(Conferência pqonunciada na U n b  Brasile z de Escritores) 

JACOB PENTEADO ' 

«Ga&ro Ahrw d o  foi um homem: foi umia wmvulsgio da natureza.» 
(Agripino Grieco) 

E m  1585, já viviam, na Bahia, de 3 a 4 mil africanos e, ean 1714, a 
proporção de neg~-05 psfra brancos era de vinte para um. Em 1807, o número 
de n e m ,  ali, e ra  igual ao de brancos e mestiços reunidos. E quase todos 
haviam entrado como escravos, trazidori. para a lavoura, para os duros 
trabalhos do eito. A piincípio, as portugueses tentaram escravizar os índios, 
mas éstes, seminómadw, não se  adaptavam e refugavam o serviço. ~ o r t u g a l ,  
vinha fazendo tráfico de escravos desde 1433, bem antes, portanto, do des- 
cobrimento do Brasil. A proximidade da costa da  Africa, iás, facilitava 
essa pratica desumana, embora muito comum na época. G u i s ,  ilha de  São 
Tomé, Congo, Angola, Moçambique eram os mercados g s procurados. 
E isso durou cêrm de 400 anos, atingindo o auge nos séculm WIII e X X ,  
devido à procura dessa, mão-de-obra para a mineração, cata d t  ouro, explo- 
ração de diamantes e o desenvolvimento da lavoura da cana e do café. Assim, 
milhóes de africanos eebtraram em nosso país, sendo que, em 1800, só  para 
a Bahia, eram empregpdos vinte navios dos cinqüenta destinados a tal  co- 
mércio, desde 1781. Aipda que muitos morressem na viagem, o negro dava, 
boa margem de lucro, pois, em Pernambuco, no comêço do século XM, cada 
indivíduo era avaliado em 32 libras esterlinas, mais caro do que um boi, 
que valia 31. Depois de um tratado entre o Brasil e a Inglaterra, em 1831, 
para abolir êsse nefando mercado. ainda aqui entraram para mais de 500.000 
africanos. 

Os fazendeiros não podiam prescindir de braços, e o do negro era o 
mais econômico. Os brancos consideravam h~~rnilhante o trabalho da  terra, 
e ouvia-se, amiúde, o ditado: «Trabalho é para negro e cachorro». 

O problema era t& importante que o próprio Imperador D. P d r o  11, 
ao abrir a Câmara, em 1854, no Rio de Janeiro, disse: <<A nwessii %de de 
uma população mais radicada e industriosa se toma cada vez mais ur. ente». 
Os próprios visitantes ilustres que por aqui estiveram também e m  de 
opinião de que o desejo do govêrno brasileiro de aumentar as fôrças t. tba- 
Ihadoras do pais de uma maneira artificial, por afluxo do exterior, er~a Jgo 
de 'muito sério. Nessa época, a população negra constava de mais de i"is 
milhões de almas. E atrescentavam: <(Num pais onde o trabalho é consic 3- 

rado vergonhoso, porqug o mesmo é executado por escravos, e nito honorifico, 
como em outros paíseq este fato impediu o desenvolvimento da agricultura 
c da  indústria. Não s6 os escravos não tinham interêsse em se esforçar, 
também os senhores eram preguiçosos e a decadência econômica se tornava 
cada vez mais evidente. Esta situação indigna só ,pode ser superada pel 
trabalho livre, se  o ni~smo se tomar freqiiente no país. O trabaiho d y .  
escravos não pôde concorrer com ele durante um longo periodo. A inteli- 
gência a atividade e perseverança de 1/9op operários livres, brancos, pro- 
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porcionarão ao Brasil maior riqueza e felicidade mais perpé iia do que o 
t i-kbalho de dois milhões de escravos negros,. 

Diante disso, o Govêrno procurou incrementar a imigração, ririe f o ~  sc'mprt? 
crescendo, Ate chineses foram experimentados, mas com menos rfiei8ncia 
c1 s que a dos negros, pois não agüentavam o clima, e sua const ituiçâo i.lagra 
c pouccr musci~losa não era apropriada para o trabalho insan -1 da 181roura. 

Entretanto, de há muito, já se esboçava uma reação contrii esse estado 
òo coisas. Jost5 Bonifhcio, ?m 1823, e Feijó, esil 1831, propui hani mtdidas 
a favor dos negros. 

Começaram a surgir alforrias, por dinheiro ou testanif nto, i't3voltaii 
e brados se erguiam e r  d o s  os recantos da Nação, em prol rlos t,sryavos. 
Tr~iavia, os senhores dc ãenho  e os fazencleiros resistiam, { encontravarr~ 
a ;  aio no pr6prio Gov&- Imperial. 

E foi na%e ambiente que veio a o  mundo aquele que iria ser I maior 
(i11 ãbolicionismo, o mais corajoso deles, o nioço que fez da lilta ioiltra o 
ei:ravismo o tema constante de uma vida, infelizmente tão I ,do trii,icada 
pixlr> Criador. Vida curta, mas herbica, intensamente VI\-ida. 

Em 14 de março de 1847, num domingo, a s  10 horas I , i  mariri~r na  
P<iiíenda C:tt>aceiras, banhada pelo rio Paraguaçu, a sete 1égii:is t3c ("iirra- 
I r  ritio, hoje Castro Alves, nasceu Antônio de Castro Alves, ftl ia do lrhedico 
Ari'ônio Tos6 Alves e de D. Clélia Brasília da Silva Castro. O [!ai do futuro 
p e t a  era filho de português e de baiano. Lutara, em 1837, n-i «S:ibirindas, 
a lado do  govêrno. O genitw de D. Clélia fura O sargento-mor José Aritônio 
d'i Silva C:tstro, um dos heróis das lutas pela Independência, nn Bahia, tendo 
trrniado parte s~l iente  no «2 de Julho», data niagna daquele g mde E:,tado. 
Antes cle Castr Alves, nascera José Antônio o primogênito t is  cas.rl Joáo 
f(7i o terceiro; 'ram, depois, Guilherme, Elis:t, Adelaide e Amalia. I). Clélis~ 
Brasília falece èm 10 de abril de 1859 e o Dr. AntBnio casoli-re, três anos 
dr.gois, rom d viúva Mana Ramos GuimarLes. Deste matrii ibnio riasceii 
C,issiano, em 1865. 

As impressões mais fortes da infância de  Castro Alves forain a milcama. 
L wpoldina sua mãe de criação, a esplêndida e exuberante natureza em 
qlie viveu, e seu horror B escraviãão. José .4ntônio chamava- Cecéii isto 
é t i m ã o  yue veio do céu». Naquele rincão bendito, entre mar al~lhosa 
flrra tropical. cntre livres folguedos pelas matas e pelos rio j viveii feliz: 
e despreocupado, sempre alegre e brincalhão, realizando seus pieimeiros estu- 
d >i no Colégio Sebráo. Em 1858, cursou o Colégio Baiano, de Abílto t'6sar. 
B lrges, Barao de Macaúbas, o «Aristarco~ de Raul Pompeia, en 110 Atrileu>, 

Desde seus primeiras anos de escola, Cbstro Alves já f a ~ i t  versos; 
acím do frituro condor começavam a despnt;tr. Aos 14 anos, jlrofetizava e 
gicrif icava a iinidade territorial e espiritual do Brasil : 

(<Se o índio, o negro africano, 
n i n m o  a perito h i s p o  
bêm sofrido ~ ~ v i d b :  
Ali! nãia pode ser escmvo 
quem nameu no solo bravo 
<I& I>rà@ília mgiilo!» 

. Devorava Virgílio, Vitor Hugo (seu predileto), Cam&s, Idamartine e 
oiltros grandes românticos da época; mais tarde, viriam Dante, 3lrisset Ryron, 
Espronceda Fagundes Varela, Alvares de Azevedo. cada qua em d i~c r sas  
fttses de sua vida, vibrante e atribulada. Desde crianca, teiiillo aprendido 
f- tncês, leu e traduziu Vftor Hugo, Segundo .Jorge Amado, issr lhe p~rmit iu  

rançar-se sòbre os demais jovens de seu tempo e libertar se de Kyron. 
om Hugo, aprendeu o sentido literário e heróico da  poesi:? e, roi-ri ele, 

v brava pelos mais belos e puros sentimentos. Contudo, deven:-1s notar que, 



em sua mocidade, alcailçou as alturas do gênio, am que Hugo, na mesma 
idade, ainda não atingi$a. Precoce e genial em literatura, todavia, não assi- 
milava matemática, te@o sofrido duas reprova<;&% em geometria, nos pre- 
paratórios para ingrassar na Faculdade de Direito de Recife para onde 
seguira, em 1862. Finalmente, conseguiu matricular-se, em 1864, mas perde 
o ano pod falta de freq4ência, pois, de fins de 1864 a março de 1865, estivera 
na Bahia, j& atacado do peito, apavorado com o fantasma da tuberculose. 
Ao voltar para o Recife, restabelecido, trava conhe;~imento, em viagem, com 
Fagundes Varela, a quem admirava, e lego Se ornaram amigos. Talvez 
tenha sido este quem 6 aconselhou a ir para São Paulo. 

Na ~Veneza B-ira,, em 1866, funda u q  %edade abolicionista, 
com Rui Barboss, Au@usto Guimarães e Reguein ata. Cursava, então, 
o 2 0  ano e ia para o 39, quando encontrou a ablz ~r tuguBsa  Eugenia 
Infante da Câmara, que ocupou lugar de tanto destaque em seu ~0rWiíO. 

Castro Alves (era Jto, forte, esbelto, de co t a  levemente morena, ampla 
testa., olhos negras, rasgados e pestmudos, nariz direito, 18bios sensuais, som- 
breados por um buço arrogante, linda b&c%, queixo doiminador e, sobretudo, 
na cabqa poderasa, a coma negra, retinta, luzidia, uma vasta e larga 
cabeleira, cuja seduçb ele bem conhecias. Antes de sair de casa, olhava 
para o eqpeiho e dizia, vaidoso: (Pais de família, temei: Dom Juan vai 
sair. . . > 

A primeira vez em que se viram foi em 1863, no Teatro Santa isabel, 
em Recife. Eugênia interpretava ~Dalilaw, de Otavio Feuiliet, e Oastro Alves, 
ao declamar-lhe versos, fez a platbia delirar. No mamo teatro, em 1867, 
o Poeta procedeu à leitura de uGonzagw, para críticos e '4rofess6ree da 
Faculdade, sob fortes a~lausos. C 

Aquele tempo, os estudantes costumavam prestigiar as a t  izes de sua 
predileção e estavam divididos em duas fortes correntes: uma, com Castro 
Alves 8. frente, aplaudida Engenia Câmarã, e a outra, chefiada pelo sergi- 
pano Tobias Bmeto, endeusava Adelaide da Amaral. A luta entre arnbas 
as facções, ou melhor, ou melhor, entre os dois chefes, a princípio duelos 
de versos, tornaram-se logo hduas, pois Tobias passou a atacar o vate 
baiano pela img~ensa. Qastro Alves, porém, não lhe dava muita importância 
e sempre se saiu bem dessas refregas. Na verdade, tudo não passava de 
ciúmes da sergipano, ao ver o encanto e a populardiade do jovem poeta 
abolicionista, que jB ap*ndera que a liberdade é o bem supremo do homem. 

Quando Eugênia e Ceceu se uniram, em 1966, tinha a atriz 29 anos 
e, o poeta, 19. Eugênia, abandonando sua companhia teatral, mguiu, com 
Castro Alves, para a B&hia, ali chegando em 19 de janeiro de 1867. Ambos 
tiveram entusiástica recepção, brilhando ele, ao declamar a 0  Dois de Julho,. 
Em 3 de agosto, no Teatro São João, Eugênia recitava a 0  Livro e Amé- 
ricas. em que o P a t a  previa o futuro grandioso do c o n t i i t e  am?"pmo, 
grãças ao livm: 

(malhado p w  as grsnd- 
pFa creecer, crBsr, subir, 
o Novo M m o  nos dsculg, 
rPeai2e a selva do porvin~ 

Em 7 & setembro, data de nossa Independhncia, EugMa representava 
uGonzagas e, no papel iie <Maria>, arrebatou o pública, ao dizer: 

\ 

«Sim, sim!' O mundp inteiro saber& ten nome; e, quaindo os sartiaoaeijos 
embabreun seué, imo&& B Sombra da florecrtór, da Amerio, ca4ta,* os rmlrtime 
de Minas; leùabrarb o e o t r i b m p  r~d@pázio e o WbarOador!» , 

'i 



Castro Alves, contudo, amsiava por iun palco maior. As 'tsas LI i gênio 
iiciiam librar-se em regiaes etéreas mais iiltas. A CÔrte ei i siia ~hi'irneina 

,,reta. S~yiliii para o Rio de Janeiro, em fevt:reiibo de 1868, IrvantIo ( lnsigo 
1 1 %  aniatla Luna carta de recomendação do grande p:trlanil iitar (, ' iburio 

i 't3rnandes da Ciinha para José de Alencar, então no apogeu O ron .incista 
mrense e hIac2hado de Assis l ouva~m- lhe  intensamente os TI rsos P peça 
C:orizag:i > foi lida na  redação do «Diário tio Rio de Janeirc , nn 1 r i hen(;a 
t Francisco Otaviano, Salvador de Mendonça Ferreira de Mt riezes Qiiintino 

I<oraiuvii Joaquim Serra r outros críticos e eistr'itores, sob unâ? irne ;i~l~c~vação. 

Denioroii-se pouco . Rio de Janeiro. 12mbora impressio I rndo kiivn aos 
~lc~is faniosos romanci. e 5. critica guanttbarina, que não lhe :)c Liilararn 
~I<)gios, o J'oeta e sua dsa rumaram para a «terra tia gai c :i , iraiir  che- 
.iriam em fins de marça de 1868. São Paulo, então, era uma 1 equcils, idade 
i~ruvinciaria, a quem somente a mocidade acadêmica e as  f : tas  i.cl~,;iostls 
iavam :ilgiirri;i animação. Hospedaram-se rio Hotel da Itali i e, <: iauanto 
fl:iigêilia. CRniai:a tratava de teatro, com algiiils atores vindos iio Rio r':eceu 
rssou a freqiientar a Academia do Largo São Francisco. M is s u ; ~  liremri- 

$.ação contínua é «Gonzaga». «Está-se aqui cloido por teatro», screvi;~ a um 
iniigo. Se hh Virgílio e HorBcio, em perspwtiva. h& Mecenas «O Etr;io de 
lguape pcis a disposi* díl emprêsa todo O dinhero preriso , 

O vate bdiano estranhou bastante o frio paulistano. «Faz trio de iiiorte. 
X ,mbaldts estou embuçado no capote e esgar~tdo no arhenh. olhe, six leres 
;toe&iias nebiilosas, genmmioas, tiritantes, híbridas, &falas, :~n6mkilds, não 
ritiques niiiira. . . São Paulo nLo 6 Brasil . é uni. trapo dc Pólo, p)rrhgacilo 
om gonia-ai&! ica na f r d t  da  América (conic~ aria o Tobiaii. Ele p,jgava 
ni troca o 'io que lhe dedicava Tobias Barreto. «Q~L&~II*I à lil~chrdade, 

iirclino-me a @ferir São Paulo ao Reeifeo. 

Castro Alves tornou-se logo um ido10 d3 mocidade pauli: tina, d ii. seiis 
*>legas c ar6 dos mestres, principalmente de José BonifBc'c o b l c ~ o ,  a 
iieni se uniti por profunda afeição e admiração. Chegou a o iscar i f ama 

Fagundrs Varela e Alvares Azevedo. Qiiando declamou <O Livro e a 
%rnéric,z» e a <Visão dos Mortos», o entusiasmo contagiou o a siitór:o. 8scrr:- 
-=i para a Bahia: «Foi uma bela reun$&o, quase um baile. Miiitos lc'iit?s d a  

icademka ali se achavam, o Saldanha Marinho, etc., e todos ine reç~t~mikn 
1 1 , ~  maneira mais lisonjeira. S e  algum dia obtive um triunfo, ii:io foi noutro 
Iiigar. Erli tôda prtie, tenho e n o o n t d o  uina pátria». 

A~&YI clri heroismo dos seus cantos, escreve Joaquim N.huco. IdinbC~n 
i.11 colega sua simples presença impressionava. No Rio. coi ii2araraltI no a 

Kiirico, t Cavaleiro Negro. Lúcio de Mendonca diz que c,ua pr  ent:a c <~i:sava 
idmirp ao Era  grande e belo como um deus de Hornero) 

C is t io Alvrs escreveu em São Paulo seus rnais sublii~xes ca'ilos. ( 0  %avio 
Y e g ~  :ir02 e «%'O- d9Afriw», além de muitos outros poemas, ( (1s m:irx iierói- 

t o; e comovent'es que se escreveram em nosso Idioma. 

«E (~112111<lo, c m o  dizia Rui Barbosa, surgia sua voz iricomp,ira~c~l, r~iia.ni1t.o 

J I ~  .ompardvt-I, encanto irresiõitível, &&ses que transfigur,~ isn t ra(lor urn 
pwta, jacto continuo dessa lavra sagmda, que fazia dos % ia3 fillioh mia 
riatura inoendbíh em eent3mentos mblimos vinha abioixo o Ictow. 

E se Deus ouvia a s  preces do Poeta, esta apelava para a alma gr :icrosa 
e seu povo, nas mais lindas, nobres, elevafias e comnvidas estrofr?. que 

A (:aram gravadas no coração dos brasileiroh: 
- - - --- 



REVISTA DO INBTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 499 

«Existe um povo que a bóuideira emtpe6ta 
pam cobrir infâmia e mvmdb! 
E deixaca transformar-se nessa festa 
Em manto impuro de bammte fria! 
Meu Deue! Meu Deus! mnts que bandeira é esta 
Que hpudfmtet na gávm tripudia'l 
Siiêndo, Miisa.. . chora e chora tanto 
Q m  o pavühh se lave no teu pranto. . . 

Mas é infâmia demais!. . . Da etérea y Ta, 
Levmtai-v.os, herhis do Novo Mundo! 
Andrada! esm pendã.0 dos 
Colombd! ]Fecha a porta doe teue mares. 

Eram versus candentes, poesia inspirada, rutilante, que os nloços ouviam 
embevecidos, em êxtase. Dele, disse Amadeu Amaral: «Ele foi o querido da 
mcncicùade e do povo, o mais -do, o mais fascinador, o mais compreendido 
dos nossos poetas, porBue nsol foi a p e w  um poeta, foi um apóstuh e um 
propagandista, um lutapor.. .». Castro Alves não foi só o mais ardente abo- 
licionista, mas também um dos mais corajosos. Sentenciou Nabuco: «O seu 
d o r  títuiol é o de ter ipôsto seu Wenh ao serviçu da caum da -cipWih 
da liberdade e da phtfia.» E Rui Barbosa: «Escrevera a p m  da nossa 
grande que~tião social 6 da profunda aspimgão que a tean de rwlv9..» José 
Verissimo: «A Sua int?iuiJmia foi enorme, as causas mia& e humaaw a6 
viu e entendeu e as cantou a m o  poeta, poeta na@oùial, se rito mais, poeta 
social, humano, huammit$rio». Previu, antes de Rio Branco, lei de 1871: 

LI 

«Senhor Dgw! d& que a bocs da inocência 
Possia m r n m  sorrir. 
Cano a flor da, gmmda abrindo a8 pétalas 
Da alvo& do énirgir!» 

E saudava o raiar da liberdade, da Lei A u m  que s6 viria em 1888: 

«Moços, c ~ ~ o s ,  não *da 
A Aurora da Reden@O! 

Da Paulicéia, compnioativa A Bahia: «Os meus «Escravos» e t ã o  quass 
prontos Sabes m o  aicaba o puemia? Devo a Sgio P U o  %ta inspira&o. 
Acaba na dto da Serra do Cubat&, ao romper da alvorada &bre a AmJé- 
rica, enquanto a est- da manhá, lágrima de Deus pelos cativos, 
a pomo e pouco no ocidente. 1  um^ canh  do futuro. O czuih da 
E nós M.0 devemas wfierar? Sim, e muita, e sempre.. .>> 

Castro Alves foi rc$publicano antes de muitos que passaram para a i ~ i s -  
tória, 'mesmo dos signatários de manisfestoe republicanos. Culpava a movar- 
quiâ por esta tolerar a escravidão. Previu a queda da Coroa com a Aboli ; 

uma Liga das Nações. 
? sonhava um mundo diferente, uma Na@ Dnica, a Grande Nação, e r~ ,o 

Apesar de todos os seus triunfos, por6m, o Poeta sofria. Eugênia Câmara 
atormentava-o. Seja pqlas ocupq6es intelectuais e os estudas, que o pren- 
diam ao quarto da pensão, seja pelas atividades teatrais de E'ugênia, f 
verdade é que, em São Paulo, já, moravam separados, e as ciúmes de Cãstrc \, 
Alves se justificavam, porque a atriz parcia esquecê-lo. E a magoa do vatf 
transbordava em versos : - Z 

'* 
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«Se tu viesses.. . de meus Iábiaci tristes 
Romperia o canto.. . que esperarica inglódai! 
Ela esqueceu o que jurar lhe vistes 
O IBaulicéia! ó Ponte Grande, ó (ilória! 

Entretanto, basta a presença de Eugéniii para voltar-lhe i ei:for:, 

«J3ahm! Que vejo! Ei-Ia afinal ~ochiiiigo! 
Foram-se as ' s w s .  . . Fabricou-~cs a luz. . 
Miini! pequei . d&-ine exemplar castigo! 
Sejam hue -aços. . . do martírio a wuz! 

Castro Alves passava a maior parte de iieii tempo na. ~nsão eln que 
n,oiava, na  rua da Santa Casa, hoje Riachuelo, indo muito iaramrritt Bs 
ai,las. E, ao invés de ouvir a s  lições dos mestres, quando 2 comprrccia, 
t)litretinha-se em escrever «Laço de  Mia,, «B<m Noite», aAsver 8 ,  e o genio,, 
c i~ i  lugar de estudar as Ordem@%%. Pensava nas suas mus. i, qut. foram 
nilitas. Seus colegas chamavam-se Rodrigue!, Alves, Afonso I 'em (1:nbos 
fiitiiros presidentes da República), Joaquini Nabuco, Itui Rarbos: . Bias 1'-ites, 
L: ilvador de Mendonça, Brasilio Machado e tantos outros igual .,ente i1 i~:tres. 

«Goiizaga», agora burilado, subiu a cena cm 25 de outuùi I coiii indes- 
(riiivel êxito, sendo o autor denominado «o poeta republicano nlo Gonzaga,. 

A Glória continuava bafejando o Poeta, mas ele continua i a  infelir. As 
r.(,nas de ciúmes e reconciliação alternavam-sc,. Eugênia prosse :liia i'l'prtwen- 
tando GOnzagú, .nas o rompimento entre ambos não tardaria. So 11 eveio então, 
irrim fase de ap tia. e prostração para o poeta, yuc não mais lia liem ( S I  rcvia 
Pirrnava incess rlwmente, e procurava a soliclão. São Paulo o o.ecin : , ~ ~ i c a s  
distraçbes e passeios. Castro Alves saía psra caçar, mas - citav:i qilase 
si3inpre, horas e horas depois, sem dar um só firo. Aquilo era i ero i i '<>xto 
p ir.% isolar-se e ficar a s6s com suas penas tle amor. 

Certo dia, fui bem cedo para uma chác~i-a, entre o Brx c n 3lw5ca 
A tarde, tomoti da espingarda e embrenhou-sc~ pelo mato adeii r ? .  Ao -:iltar 
urn fosso, a a m a ,  que estava de cano voltado para baixo, dis,) !roi1 ai.idcn- 
talmente e a carga de chumbo se lhe alojou no pí! esquerdo. To r~boii . I r  Iião 
e ali permaneceu longo tempo. gemendo de dor; a custo, consegl i i i  arra, tnr-se 
at(: à casa mais próxima. O médico baiano, Dr. L~opes doi Anj( s seri : liligo, 
lerciua para a cidade, à rua do Imperador. 

A partir desse dia, começou a. via cnicis t i o  poeta. Seus mc La)s agravados 
pttlc)s padeciinentos pulmonares, tornaram-se tiesesperadores. I '  igênin j,i o 
abandonara cle vez. Valeram-lhe, naquele trame. os carinhos do amigo., que 
]hp provccafiwn esta frase: «A cada dor que me lacerava, tinrln a mBn de 
urn ami a pia apertar». O próprio Presidente da  I'rovíncia, o Dr. C;iirciido 
Borges .vlonteiro. Barão de Itaúna, famoso ciriirgião, ex:cininoi - <  t .  A I ii rll..zno 
Coutin o C!arlus Ferreira, José Felizardo, sctil colega de qii I to, i\iiic~ico 
dr* Ca ,?pos, Ferreira de Menezes, Campos Carvalho, Lopes dos .i rjos r Iiran- 
cisco de Paiila Rodrigues, o benemérito «Padre Chico», fora r seu<. injos 
tlitelzres. 

Seis meses depois, @eis mwes vividos na. cibmunhão mais ianta em 
quc a minha, cabepa, dafalecida enaontrava srrnpre um bom r30Paç&o Isam 
re@sar», C!astro Alves partiu para a Corte. Nessa. data, 19 de iStio de 1869. 
noticiava AO Ipirangab: %Vai, mndor ferido. Ma;a alto dv qii{ ten? io:ido, 
do nhmds  ainda ais altuirils dêarte hernisf&rio». Seguiu para L: iitos c .  dali. 
p ?a o Rio, rin rompanhaia de Rubino de Oliveira. De São P:I i 10 liv,rr:i  a 

 dad de. o reconhecimento a essa terra onde tantos triunfos :ilranr,;ir:i e 
,tas bons amigos deixara, e em seu coraçãt, cantavam estes ,ersoj 

---- -- _- - --- .. 



aihw vámaas longae, daa manhãs brumosas, 
Noites de ievoa, ao surgir do Sul, 
&-do eu sonhava nos morenos seios 
Das belas filhas do país do Sul.» 

Chegou à Guanabqa no dia 21. Seu estado causava lastima. Morreria 
de gangrena ou de tuberculose? As hemoptises repetiam-se e os bagos de 
chumbo continuavam no ,pé. Tudo tentaram para evitar a mutilação, que, 
afinal, se tornou indi$pensável. Cec6u estav8 ~ress ionadamente  dBbil, O 
que desaconselhava o wso do clorofórmio. Coragen porem, não lhe faltava, 
e ainda tinha knimo para sorrir de suas dores, ii b!tindo com o operador: 
- Corte-o, corte-a, doutor! Ficarei com merv natéria que o resto da 

humanidade. 
Amputaram-lhe o pé pelo têrço inferior da tibia, operação que dumu 

apenas dois minutos. Jbstava ele, então, hospedado no lar de Luís CornBlio 
dos Santos, na rua Silva. Manuel, n.Q 3, ande recebeu todo o conforto físico 
e espiritual. Mas, antes de regressar à terra natal, quis ir aplaudir Eugenia 
Câmara, que se exibia no Teatro F&nix DramAtica. CecBu chegou cedo a o  
teatro, para que ela n&o o visse amparado em muletas. E falaram-se ainda 
wna vez, a última. Eiigenia morreria ali mesmo, no Rio de Janeiro, em 
29 de maio de 1874, tpbs anos depois do Poeta. 

Em 25 de novemb*, Castro Alves retomou & Bahia. Viagem melancólica 
e triste. O condor regressava com as asas mortalmente feridas. Em «Espuma@ 
Flnimmtes», ele descre?eria esse estado de alma, quando seus olhos cansados 
fitariam pela última vdz «a forma v a c i h k  das montanhas, derradeira8 a& 
M ~ B  doe meus iumibid da mooidade~. T 

A conselho médic0, seguiu para Cachoeira, em 29 d e  ulho de 1870. 
De fevereiro a julho, permaneceu em Curralinho, onde ainda, satalhou para 
acabar com o vexatório meroado de escravos ali existente. O mal inexor&vel, 
entretanto, minava-lhe as  últimas energias e a esperança começava a fra- 
quejar. Depois de a l g q  tempo na. fazenda Santa Isabel, ei-la de novo, no 
m&s de setembro, em Ourralinho. Ein novembro, Cecéu teve uma das maiores 
alegrias de sua vida, j& no ocaso: vieram a, lume as « E s p ~ m ~  Flu-tegm, 
em que CaeIho Neto vlslumbraau o uribo grbndiw ào oarstçdio da @trirw>. 
Uma das maiores distitsçbes de Castro Alves, nesse periodo t8o sombrio de 
8lla existhcia, foi o Uesenho. Deixou várias, encantadores pela delicadeza 
do traço: Aoto-mtrafo* Um 'BbWéu, Alegs, ! b m p  de Cunri3trh0, P&Mb 
geris, ~ i F - 6 ,  -* - pes -. 

Dennas, agora, s Wavra a Afrânio Peixoto, seu grande coestadoano e 
biógrafo: 

<A hora fatal se aproxima, pois nãia espera mais a doença cruel, a 
tuberculose. I a  morrer, aos 24 anos. Cumprira, porém, brevemente o seu 
destino: em seis anos, fora do Recife a S&o Paulo, pela Bahia e &?o Rio, 
e arrebatara multidbes,, propaganda a AboliçBo e a República; entoou c I mais 
suaves cantos de amo@ e ardera na chama da p a i a o  cornespondida; vara 
A cena seu drama pahi6tico e imprlira o seu livro imortal, sob bU>çbs e 
aplausos>. 

E o mais possante intemerato defensor dos escravos, o mais sincera F,? pagandista da Repúblida, o moço que vivera do amor e para o aimor, er u- 
deceu para sempre sue voz; a mais beLa voz da poesia  da^ AníBricaa de& i- 
pareceu As 15:30 hora ,  numa sexta-feira, em 6 de julho de 1871, na cata 
n.9 2Q da rua do Sad*, em Salvador. 

Sua iiltima vontatle: «AesiIn que eu morrer oirbram-me de florpai 
fechem logo o caix3ho.s 

i 
1 

As outras obras dk Castro Alves somente seriam publicadas depois dc '1 
sua morte, na seguintk ordem: uGoiilagia. e a Cmhodm de -o Afonei 
(18761, Vozes d9Afritmt e O Navio Negmluo (1880). QL Escmyy). (1883). Eni 

-C 
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i 321, Afrânio IDeixoto organizou as «Obras C<kmpleW d t x  Cas i . ~  AIwIE:, em 
*ais tosnos. No lV, Espwnae Flutirantes e Nlnoa do Equador. N1 29, Ou F:*%ra- 

i or,  Gonzaga oii a Revduçãu & Mfnas, R.elíqui)a e Com%pan~lvn&. 0 ,  origi- 
f;ui:l"s da novela Masacoia e OS das traduçõe!, da  comédi:~ Clki inha r C tarirn 
a Os pashos (To mou Amor foram perdidos. 

OS AMORES DE CASTRO ALVES 

Intensa -\ridit amorosa riveu o p e t a .  Amai  mulheres de tí ( as  .r. 9 iasses 
. ) c  iais. Seus biógrafos ci{&m, entre muitas, Edalina, a Musa 1 sua ~tloles- 

i ttn?ia, dos primeiros tf ipos do Recife, quando comc;ou a )scrc>\.ci- «Os 
I;~dscmvw~, hlinria C& Garcez, a cestrêla trmsformada em vlrirem>,, 
I'ftndida de C m p ,  «i-lffifar sôbre o azul do lago», Eul:  li.^ Fil; iieiras, 
vjsáo do ccil., Inês, Rosa de Espanha, talvm seu mais brev idílio, ;tijiiela 

qiie possuia ccachos escuros, belos,, Leonídia B'raga, a virgem jz'rtanej i pela 
ijri:tl «em rosas mudaram-se os martírioss>. Sinhá Lopes das Injos, r~ni.6lt.a 
riri garôa paulistana. E as três irmãs judias, da  rua rlo So 1 ' 6 ,  18C5 que 
ilioravm na casa fronteiriça à dele. Eram elas: Simy, E&er Mary todas 
rnuito formosas, inteligentes, como, em geral, são as moças fe si~ii raça. 
i J poeta tinha o coração transbordante de  :trnor, mas a v igo,~ncia  1,:rterna 
7iB1, lhes permitia qualquer fuga . .  Castro P~Ives gostava de ivê-las # I t  sua 
,,inela e elas lhe carrespondim, de longe, inspiravam-no. P liksando iielas, 
i qcreveu essa inaravilhosa poesia Hebréia, dedicando-a, da  riianeire mais 
liiriples, A imis bela. Nos últimos meses de siia vida, ainda o c o r ~ s c >  Ihe 
r! ~lsou por rma  italiana, cantora de uma companhia lírica, y t .  fixarri resi- 
clsrtcia em Salvador, onde passou a ensinar canto e piano. c "astro Alves, 
irlfiamável por iatureza, logo se tamou de paixões pela bela per insular, ~ 'c~ndo 

ros olhos fiilg :-de meteroros,, um céu de pl̂ oc:ela no esciiro c$ t elo Agriese, 
f Agnese, (*ue na@ quiseflte delirar de amor. » 

A todas ele amou, embora nem todas tivesse possuído, poi, nascer i para 
;ir~ar, ma!, .?ienhuma o dominou tanto como Eugênia Infante i L Chrndr a, a 
iriiplradora de tantas imagens líricas e opuleiitas. Era, além ( e ali]: fina 
i!~tc%lectual, tendo publicado livros de poesia, vr,i sua terra nat 1 e t'scrt'vera 
i ~ i i i  drama: Uma entre mil. «Graciosa, esbelt~i, de meia altura se  r i a (  mais 
C[LE mediana, basta cabeleira, tez pálida, grai~des olhos, b6ca a sgacla, . éria, 
<I%:lgacEa, bem felta», possuia, além disso, esse i2stranho exicantc ias ixir,lPiere:3 
rtividas, que tarito sugastiona os homens». 

Talvez, em seus últimos momentos, o p e t a  tenha visto lesfilrtr ante 
E ~ ~ S  olhos, j t i  esgazeados, todos esses vultas queridos, que elc tanto amou' 
S ~ s é  BonifBcio, seu mestre e amigo, liberal 1~ corpo e alma, '?abiic<, Rui, 
I;rcsílio Mac13ado. Fagundes Varela (gênio e desordem), Li1 5, C~r 'n~~ l io ,  a 
ri i ~ c a m a  Lecjpltiina, tão carinhosa, seus pais, seus i-os, r,as, zl fr ent<? 
d .  todos vem Zumbi e seus valentes negros dos Palmares. Gril ,+*es runipidos, 
oqlbro ombro, negros e brancos, todos filhos de Deus, numa f ; terna1 união, 
o ,  her is q i i ~  ele sublimcni, Tiradentes, G-onzaga, Pedro Ivo. 4ndrac':is, mj. 
Irrlgro: condu;rindo a bandeira da Liberdade, sempre em rnarch i serripr: SO-- 
f lfind injustiças, porém firmes, de pé, testa alta, para um i liindo nicLlhor 

Tendci falw,ido em julho de 1871, não pôde Castro Alves omar ~:oniieci- 
n, :rito da  promulgação da. Lei do Ventre Livre, o que ocorreu eri 28 dtk Artem- 
I I  c; daquele ano, graças, também, ao esfÔn;o de outro gra lile h&i,trio, 
T sconde do Rio Branco. E, dessa data em diante, não mais n, .cera rrkcLscra- 

)s no Enasil. Em 28 de setembro de 1885, o~i t ro  grande p ~ ~ s o  foi tiado, 
>ma a dos &exa@utrios (também denominada Saraiva- '.8egipe 1 que 
>rnava livres os escravos m a i o m  de 60 anos 

- - - ,.- - 
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Mas a Lei Aurea, declarando extinta a escravidão no Brasil sòmente foi 
assinada a 13 de maio de 1888, pela Princesa Isabel, a Redentora, q3Je se 
encontrava no trono, achando-se ausente o Imperador, seu pai, D. Pedro 11, 

Foi um delírio em8 todo o Pais. Jornadas de emoç8o e entusiasmo. Brancos 
e pretos saíram à rua e queimaram os instrumentos de suplício. «A praça, 
a praça é do povo! - Como o céu é do condon! 13 antro onde a liberdade - 
Cria a água ao seu calor!» 

Nas casas, porém, onde a consciência e o esplrito de humanidade impe- 
ram, tudo se processou pacificamente. Escravos - senhores abraçavam-se 
como irmãos. E o negro passou a ser gente, viveigo ao  lado dos brancos, 
com os mesmos direitos e obrigaçaes, não mais lh 4endo negado o a c w o  
às escolas, para estudar, e melhor servir à Phtrie mum. 

Cumpre notar, entretanto, que o sentimento popular e a reação eram 
fortes. Duas províncias emanciparam seus escravos antes da  Lei A m a :  
Cear&, onde a libertação se deu a 23 de março de 1884, quando se  encontrava 
na presidência da  província o grande abolicionista S&tiro Dias, e o Amazonas, 
cujos escravos foram libertos em 20 de  junho de 1884, quando essa província 
era governada por outro náo menos grande abolicionista, Teodureto Souto. 



CASTRO ALVES EM SAO PAULO 
Foi o de OLiVEiRA RIBEIRO NETO no Inbvtituto Hhst6rico. 

4 
*, 

Quando em 14 de março de 1947 a Bahia comemorou o cententírio do 
nascimento de Antonio Castro Alves, I& estive, nos festejos oficiais da glori- 
ficação da peta genial, como representante de Sáo Paulo e de aigumas de 
suas mais altas instituições culturais. - da Academia Paulista de Letras, 
o jardim fechado onde em terras de Piratininga se cultiva com cuidados de 
estufa a última flor do Lhscio, e da  Associaçáo dos Antigos Alunos da 
Faculdade de Direito de São Paulo, a escola cujo nome Castro Alves p6s 
no frontespício das Ekpumas Flutuantes como um ramo de louro, e do Centro 
Academico 11 de ~ g o s b ,  da mocidade entre a qual o nome de Cwtro Alves 
é um padrão de glóri* e de exemplos. 

Lá presenciei, nas ruas da cidade veneranda do Salvador, durante nove 
dias e nove noites, como nos contos de fadas, todas aa classes sociais da 
m i a  cantarem num c8ro comovente na sua imeneidâo, os feitos intelec- 
tuais e a vida gloriosa do poeta dos Escravos. Era o milagre da ressurreição 
daquele cujo espírito continuava onipresente no Brasil, viferido com seus 
versos na alma e na b8ca do povo. 

Hoje aqui estamos, no Instituto Histórico e Geográfico de Sgio Pauio. 
nesta noite comemoraiiiva do centen&rio da  morte de Castro Alves, vendo 
ainda como sempre eù vi a sua vida. O milagre está feito. Castro Alves 
esth vivo. iSec6u é pqueno ainda, criança de colo, e na varanda da casa 
grande da Fazenda Cribaceiras, no Taboleiro do Plndoba, perto do Porto do 
Papa-Gente, & margenl do rio Paraguassii, n w  braços de Leopoldina, está 
mamando no peito da mãe escrava a revolta contra a escravidão. No chão, 
aos pés da mucama, brincando com um rosário de uricurls, est& Gregõrio, 
o negrinho seu ir- de leite. que mais tarde ser8 o pagem predileto e 
encarnara nas paginas de Os Escravos a figura de Lucas, que 

Desceu a encosta do monte, 
Tomou do rio o caminho 
E foi cantando baixinho 
Como quem canta pra si, 

uma dessas cantigas que lembram a infância do poeta, uma d e w  selhas 
amigas por quem ele morre de amor. GreHrio, que ser8 o Bandido Negro 
voando na égoa veloz e desgrenhada, lançando a semente fatal do ódio e 
da vingança: 41 

Meus leões africanos, alertai! 
........................................ 
Cai, orvalho do sangue do escravo, 
Cai, orvaiho, na face do algoz, 
Cresce, cregce, seara vermelha, 
Cresce, cresce, vingança feroz. 

rC---C 
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E o f u t i r l ~ ~  violeiro que canta e chora, mais triste que a cauan # x  pede 
:iibs passarinhos noticias da  sua amada que ::e foi ao c;dr dc sol (*o i10 ar; 
gdivotas r10 rio. 39 a menino cativo, a cuja mãe o poeta acoi siLlha c1 1 6  lhe 
11 <;;i a moi-talli~t de preferência a ensiná-lo a ser bom e leal 

No outro I ~ d o  da varanda, na rêde de f~bra ,  a alniofad'i de t t r i ~ ~ ~  ncl 
d 1Lr1. os olhos iiiminosos contemplando o Zéisinho que vai de .t er r, i l r ~ a u  
r. ira o terreiro. D. Clélia Brasília, a doce mãe do poeta, qi e t o í i ~  amor, 
dcsvelo, é por ele rclembrada tantas vezes com seu riso divino , siiu bianca. 
611:to. está. perisando em sua irmã Porcia, romântica e linda, tl olho!; r <  rdes 
e felinos, raptada pelo namorado, indo esco?tler o seu amor .io fiind,) do 
,st i S t b  baiano, fugindo ri vingança que armaria o braço dos Campt ,. dos 
-$loilras, (tos hleclractos, '?os como nobres bar&s feiitl~ais I L puni(;i I dc~ 
,>I, j71t0r. 

Na sala, na cadeira de balanço, uma edic:ão dos Seriilões uír Vieiizt nas 
nlAsxj, esta o i)r Antonio José Alves, pai de Secéu, lente da 1Jacu1da.de de 
,\fi?dicina da Rahia, que seria duas vezes condecorado pelo I npéi io pelos 
sth~viços prestados ao povo baiano no surto do Cliolera M o r b ~ ~ s  que as.;olou 
t r  Brasil 

Acompanheiiios agora â família, acrescida de mais crianç t.4, B cns:t. da 
1 l i  s da IZosárlo. onde o Dr. Antonio José Alves foi morar, em !ialvrtd<~x, em 
1354. Secéu tpm agora 7 anos, 6 um meniro bonito, forte e morenc, com 
gi zndes olhos negros, o cabelo preto e lustroso, a inteligência ~ i v a ,  a oprnião, 
Sltme, a sensibilidade herdada de pai e mãe aos poucos se apl-ando. Nessa 
1 isa smge urn rlemento estranho á família e aos agregados, a 2xcit;ir tomo 
l i 1 i i  perfume :i iinaginação da criança: é a lembrança de Julia Fetal, niorta 
rle 1 ano em que o menino nasceu. Fôra assassinada nessa ca i  i pelo noivo 
yiie alucinado de ciúmes mandara fundir para io crime uma iiala tie ouro. 
bii:wido caia a rioite m o m  e perfumada, pelos largos salijes d L casa rl:i rua 
li i Rosário IJ. Clélia e as mucamas se encolhiam, trêmiilas da medo, Bspe- 
r ~ q d o  ver passitr da lua pAlida ao fatal claríto, o vulto da qi e niorreii por 
c3scessivo amor, a vagar, com as rendas do corpinho manchaaas de sangue, 
~ i ~ t  reabertas, descobrindo os seios brancos, ccm um ponto de ( uro d c  onde 
a uin filete rubro. A mãe-preta escondia o rosto de St cru, pala não 
ti, ar assonlbrado, enquanto o menino maior, José Antonio, cor ir) o peri.ona- 
gczni do mais i~ndo romance de Rainer Maria Rilke, olhava c mbe.ver<ido c1 
I b i o  de lua. e sangue que se  fazia mulher. A. excitação nervo ,:I que iiuco~t 
o Alves obrigou-os a mudarem de casa. Mas s sensibilidade d-: Secéu ainda 
:ii,t~s se desrrivolvera, e esse fantasma de mulher que trazia ?iitre ob seios 
fAi.rncs unl pontc~ de referência de amor e de tragédia, ntmca iiiiis PFI íiifsli- 
g iria do sCqiiito de musas, entre os Anjos da Meia Noite de ('astro AivW. 

Em 1859, ano em que a morte lhe roubou a doce mãe, Cas'i o Ahes está 
PriLregue aos. ciirdados do Dr. Abilio Cesar Borges, depois bar.1~) de hlacaií- 
b<~.s, o raridc educador baiano que Raul Pompéia  caricaturo,^ trinttl anos 
~31,iis t  de, IIO Ateneu, sob a figura do Dr. Aristarco. Interno 11, colPgiu, no 
si lar iohre entre as mangueiras dos Barris, Castro Alves brslha a rec.itW 
11053 outeiros literarios, distinguindo-se pela beleza e pela 1nteiigi.iicia ùt= !kus 
wciolescente. Ja maneja bem o frances, traduz poesias de Victoi Hugo r faz 
o seus prinieiros versos. Em 1860 obtem o primeiro sucesso !~ter&rio reci- 
t d r  10 e pilbhcando um poema, dedicado ao seu diretor, contiuido n n~orte. 
da  palmatória nus métodos de ensino, a demonstrar desde o riiício a Impor- 
t:i ,cia que daria à palavra. liberdade. Preocupir-o, desde essa 6j ora, tucio que 
c grande e belo. E com a aquiecência do pai, em &lebre trt><a. de ixartas, 
r: stro Alves cultiva intensamente o seu pendor literário, amando com volúpia. 
a tristeza de Byron, sonhando de olhos abertos com os personagriis de Musset 

George Sanil, rrguendo em seu coração e em sua vida um a11 ira pern~~tiiente 
Victoi ITugo 

-----\ v---- 
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Antonio est& moço, pálido e magro, os cabelos cada vez mais negros 
e lustrosos, os olhos ardente,  o rosto belo e expressivo. Em fim de 1862 
vai para Recife prestar os exames preparatórios para entrar na ~acu ldade  
de Direito. Reprovado na Faculdade, n& se abate ao revez, e vinga-se com 
os versos da  Destnii9ã.o de Jerwakm. Lamenta apenas deixar de ver a família, 
depois de dois tão longas anos, seu pai, suas irmázinhas, e ver desmanchados 
os planos de coleguismo com Marcolino de Moura, com quem projetara vir 
a São Paulo, a cidade romântica de Alvares de Azevedo, para viver sob as 
arcadas da  velha Academia, em cujas sombras se  ocultava o satanismo de 
Byron, e de onde partira o primeiro grito de liberalismo brasileiro, precursor 
da tormenta. de 1831, «em que o trono se salvou @os braços do povo». 

Em carta ao m e m o  colega e amigo, em j a n e i ~ ~ ~ l e  1863, escreve coisas 
que poderiam ser assinadas por Byron, falando do S. i spleen, que ele chama 
<cinismo», deitado na rêde, a fumar, olhando o telhado. Ainda não tem 
dezesseis anos, mas parece um velho misantropo, bastante afetado do peito, 
sofrendo muito. E por fim aquela história, tão semelhante à de Byron na 
mesma idade, que indo a um baile em Southwel tinha firme o propósito de 
se apaixonar por quem quer que fosse. O amor do amor é que ditou ao 
Antonio adolescente este trecho de carta, em que mal se  disfarça a ingênua 
literatice: «De vez em quando vou à Soledade. Ali h& uma menina bem 
bela, meu amigo, 6 cano  a flor sem perfume de que fala, Alvares de Azevedo. 
Coração leviano como o volver dos seus olhos, porém uma mulher meri- 
dional e ardente como o atestam sua pele morena (sabes que eu sou doido 
pelas morenas) e seus belos cabelos negros, negros como a noite. Ela me 
diz que o seu coração é meu, mas eu penso que é do vento.» 

Volta à Bahia, nesse ano de 1863, para refazer os estudos, e em Recife 
no ano seguinte vem a prestar com sucesso os seus exames. Torna-se aca- 
dêmico. Sente em si o borbulhar doi gênio, vê, além, um futuro radiante: 

Entre louros e bençãos d o m e  a Glória! 
Após, um nome do universo n'alma, 
Um nome escrito no Panteon da  hist6ria. 

No fim do ano perde os exames, mas não se incomoda, pois já esta 
integrado na  vida boêmia do Recife e nas intrigas dos bastidores do Teatro 
Santa Izabel. Ama e é amado por Idalina. Monta no bairro de Santo Amaro 
o ninho das aves de arribação, na m a  do Lima, onde foi encontrá-lo Regueira 
Costa, cheio de amor e poesia a preparar o poema Os Escravos. 

Um dia eles chegaram. Sobre a estrada 
Abriram & tardinha as persianas. 
E mais festiva a habitaçáo sorria 
Sob os festões de trêmulas lianas. 

Quem eram? de onde vinham? Pouco importa 4 
Quem fossem da casinha os habitantes, 
- São noivos: - as mulheres murmuravam! 
E os pássaros diziam: - são amantes! 

Sei que ali se ocultava a macidade.. . 
Que o idílio cantava noite e dia.. . 
E a casa branca B beira do caminho 
Era o asilo do amor e da  poesia. 

Quando a noite enrolava as descampados, 
O monte, a selva, a choça do serrano, 
Ouviam-se alongando a paz dos ermos 
Os sons doces, plangentes, de um piano. 

iEISpara-fiso.-l' - 
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d noite! Treme a lampada medrosa 
. Velando a longa noite da poeta.. 

Além, sob as cortinas transparentes, .. Ela dorme. form08â Julieta! 

. O poeta trabalhet.. A fronte pAlida . Guarda talvqc fatldica tristeza.. 
Que irnportd ' A inspirsçáo lhe acende o vmso 
Tendo por . *3a o amor e a natureza. 

E coma o W C ~ U S  desabrocha a medo 
Das noites tropicais na mansa calma, 
A estrofe entreabre a pétala mimosa 
Perfumada da essência de sua alma. 

A1I, naquelw. casa, ia visitá-lo Fagundes Varela, chegado à Recife, ido 
de São Paulo, de onde levara as histórias da Taberna do mrvq e a exci- 
tante narrativa da vida b o d a  e idealista dos estudantes de P i~ t in inga ,  
o ninho de águias, a estufa onde se aclimatavam e desenvolviam as mais 
belas inteligências da Brasil. Os olhos de Castro Alves se acendiam, pensando 
que um dia ele ainda havia de vir a São Paulo. Mas até 1& ainda havia 
muito que fazer. 

Na noite de 10 de agosto de 1865, na sessão solene da Faculdade de 
Direito de Recife, Castro Alves arrebatara o auditório e conquistara defi- 
nitivamente a fama em Pernambuco, declamando o seu poema O Seculo, 
corajoso e atrevido no estro condoreiro das suas estrofes à Victor HugO, 
sintetizando toda a tragédia do mundo e iniciando na poesia, e no pJWa- 
mento da mocidade brasileira uma nova fase de entusiasmo e de pregaçáo, 
a revelar a derrocada dos males da época, do romantismo doentio e macabm, 
na previsão da aurora de todas as liberdades. Com estes versos que são o 
grito revoltado a favor das miseráveis, dos humildes, dos humilhados, abriria 
Castro Alves o poema Osi Esmavos, em que trabalhou afincadamente ao 
lado de Idalina. 

Depois a casinha da rua do Lima fechou as persianas festivas, os ninho8 
desabaram, as flores do jardim morreram sob as ervas. Idalina saiu de sua 
vida, 8ubstituida por Eugênia Câmara, a pomba errante de outros climas, 
a aitriz que, no seu dizer, tinha a beleza de uma venus grega, e o gênio 
de Safo, ardente, mística; a sua musa inspiradora no célebre desafio do 
poeta ccun Tobias Barreto, a Dama Negra que em Recife, na Bala ou em 
S b  PaiiJP, partilha do seu amor e da sua glória, mas que ele ver& mais 
m e ,  s Lre os Anjos da Meia Noite, «anjos louros do cbu, virgens serenas, 
Madon:~, querubins os Madaienas,, com o aspecto do p A s m  maldito ce- 
vado <.m cadaveres, a bacante, dos amores borrifada com O seu sangue. Mas 
o poema de «Os ESW~VOSB continuava a ser escrito, nos intervalos das horas 
e dos versos de amor que dedicou a estas e outras musas, com o mesmo 
calor de inspiraçáo dos seus improvisos revolucionários e a mesma grandeza 
de&stilo que caracteriza a poesia de Castro Alves. 

Levado pelas circunstâncias da sua vida e dos seus amores, e mais ainda 
p1 COEI seus ansebs de glória, embarca o poeta, da Bahia para a Corte, no 
v por francês Plcardie, em companhia de Eugênia. Fevereiro de 1868. Apenas 
d sembarcado no Rio de Janeiro, come à Tijuca, em visita a José de Alencar, 
J ~nsiderado o Arbitro da inteligencia e da literatura nacional, em cujos saióea 

itra pela mão do deputado Fernandes da Cunha. Na roda de Alenear, onde 
1 tão os maiores nomes das letras, do jmallsmo e da polftica, faz enorme 

i' -." -L 
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sucesso. Lucio de Mendonça vê no poeta «grande e belo como um Deus de 
Hom{ero», «os fulgores deslumbrantes do gênio,. E conduzido pelo roman- 
cista do Guam4d chega até a amizade e a admiração de Machado de Assis, 
que o procura num dia de carnaval, no seu quarto de hotel, onde abrem 
um oasis de solidão e de poesia. O jovem Dante encontrara Virgilio. A im- 
prensa publica a opinião de Alencar e de Machado. No salão do m o  do Rio, 
Castro Alves lê para grande assbttência o seu drama O GIon5ag-a. E a fama 
nacional. E a Glória que se lhe atira aos pés, representada pela multidão 
que ruge de entusiasmo na rua do Ouvidor, sob a janela do Diário, ouvindo-o 
declamar com a sua possante voz de baritono O Pecradelo de Humaitá. 

M- a a r t e  era apenas um ponto de passager\ O seu destino, o seu 
anseio, a sua esperança, estavam na Faculdade d Direito de São Paulo, 
na cidade que ele definia como <o oasis da  liberdaae e da poesia plantado 
em plenas campinas da Ipirangm. Eugênia o acompanhará, a 13 de março, 
pelo vapor San* Maria, até Santos, e dali com certeza pela nova estrada 
de ferro afumegando o seu charuto com aves de chaminé, como diria Pedro 
Taques em versos de 1865, subindo a Serra do Mar, chegarão 8. cidade- 
zinha provinciana de São Paulo, até então paup€!rrima, que Varela des- 
crevera na T e m  da Promissão, onde as beatas em sombrias mantilhas enwil- 
vidas, nas ruas mal calçadas se a b a l m  de roskrio na mão, repetindo a 
opinião de Satã, no Macario de Alvares de Azevedo sobre as ruas paulistanas 
de meados do século XIX: <São intransitáveis, parecem encastoada~ as tais 
pedras. As calçadas do inferno são mil vezes melhores. Mas o pior da 
hist6ria: que as beatas e os cíinegos, cada vez que saem, a cada topada, 
blasfemam tanto, de rosário na mão, que já estou enjoado». . . 

A Castro Alves também não passará despercebido o triste aspecto da 
cidade cujo único sopro de vida é a Faculdade de Direito. Em carta a 
Augusto Alvares Guimarães, seu grande amigo, que se casará depois com 
D. Adelaide de Castro Alves, a irmã mais moça do poeta, descl.eve este 
a primeira impressão de São Paulo: «Aqui não há  senão frio, mas frio da  
Sibbria; «cinismo», mas «cinismo» da Alemanha; casas, mas casas de T'ebas; 
ruas, mas ruas de Cartago.. . (por outra) casas que parecem feitas antes 
do mundo, tanto são pretas; ruas que parecem feitas depois do mundo - 
tanto são desertas. . . » 

Esse aspecto desolador não o vence, porém, e ele continua a chamar 
São Paulo, a terra de Azevedo, ca bela cidade das névoas e das mantilhas, 
no s610 que casa Heidelberg com a Andaluzia». Continuará a sentir sempre 
muito frio, na cidade da garoa que parecia eterna, e para compensar a 
opinião expressa em forma que talvez lhe parecesse menos galante para a 
terra que ele tanto admirava, põe-na na bôca dum rival: <<Faz frio de morte. 
Embalde estou embuçado no capote e esganado no cachenez.. . Homem feliz 
que 6s tu, Augusta! A estas horas súas à fresca nos lençóis de linho, enquanto 
eu estou gelado com as meias de lã. Olha, se leres poesias n e b u l o y  ger- 
manicas, tiritantes, hidricas, acéfalas, anomalas.. . não critiques nunca antes 
de ver se são de São Paulo, e se forem.. . cala-te». 

«São Paulo não é o Brasil.. . é um traço de pólo pregado a goma arábica 
na falda da América (como diria o Tobias)., 

Estranhava o clima paulista, realmente, tanto que o cachenez se torna 
peça indispensável na sua toalete, entrando até para o seu vocabulário em 
versos escritos em São Paulo. E no retrato que possiio de Castro A I V ~ '  
exemplar raríssimo, recebido por mim entre outros autógrafos p r e c i m  
como herança magnffica do grande paulista Navarro de Andrade, pode-a 
bem ver o agazalho por baixo da gola do casaco de tom claro, talvez combi- 
nando com as listas mais escuras da gravata. FW D. Adelaide Castro Alves 
Guimarães, que tive a súbita honra de conhecer no Rio, muito velhinha mes 
cam a mesma inteiigencia fulgurante, soube que asse retrato, tirado e m  
São Paulo em 1868, na Casa Carneiro BrGaspar à triz, 58, fora \ 

/ .. \ 
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c onsiderado mau pela família, por estar Castro Alves desfavol-t rido na foto- 
grafia. e IIW esse motivo inutilizados todos os exemplares, c o m  excrc:6,o de 
int ou dois, que o poeta &via dado a amigos. Contemplandir entret;i;ito a 
.ua figrii-a no medalhão emoldurado de ornatos, conchoides e flrrrões a« gosto 

época. creio que ningu6m ver8 motivm para destrui-la, por rilais csi5:entes 
qiic sejam as  rawes esteticas, pois esse aspecto bem correspori~le a tfeicrição 
rlele feita pelos seus contempor%neos, unâniines em elogiar-lkrk a harmonia 
110s traços e a expressão de  iluminado, como o vira Joaqui$i, Nablii.o, seu 
i olega e amigo, «os olhos, que ele tinha profundos e luminc sos fixos em 
IIIYI ponto do espaço, ois l&bios ligeiramente contraidos de d t~sd6ni~ 

A história não conta mas Castro Alves deve ter sido levallt> F.a('~lldade 
de Direito pela primeir vez, para matriculiir-se, por seu an;:l:o, contcm,po- 
t;i.neo e conipanheiro d b  casa una formosa São Paulo*, RIU Barbosa, pois 
1: rwto que, na matricula do 39 ano, coube s Castro Alves o i úmero 15 e a 
liiri o níintero 26. 

Os moços da Academia receberam de braços abertos aquelt I-olega cblebre 
que lhes chegava, <<com o fogo de todoa os entusiasmos o vii O de todas a s  
riirsões, os seus vinte anos de seiva e moridade, a s  suas 3sperai~i :IS de 
i:lcjria e d e  futuro. , 

Logo rio salão do Concórdia se reune a Assc4ciação Arquivii Jurídiccb nurn 
i.~i.áu literáno e musical, para ouvir Castro Alves. Nessa i w ta  oiide ; e  
c+rrt30ntrava a nata da sociedade paulistana, o ;poeta foi acl ririado tieliran- 
t cinente. declairiando O Livro e tt Am6rim -- A Visão dos Mortos e A i  Duas 
Ilhas. Sobre este sucesso confessou a poeta: *Se algum dia obti e uin ? r  iunfo, 
v Iia foi riciutra lugar». 

Pouco depois dessa festa, lê o Gonzaga para amigos escoli~idos. I:ai ern 
liante, apc-%as lhe divisava a cabsa ,  no Terttro Provisúrio, r11 São José OU 
iirts fest:ts, a rnultid8o entusiasmada prorrompia em palmas e aclai~iações. 
13 esse triunfo amenizava em parte os aborrecimentos que Eiigênla <:amara 
Ilie causava, cada vez mais distante dos SC~ILS amores. Os cl+sgosbs senti- 
r~icntais qiie tem com a Dama Negra, e, por certo, os lamlf( jos de outros 
ctlhos e os sorrisos de outras mulheres, exacerbam-lhe a veia lírica, e o 
loiitato generoso da  mocidade que o adora c: um esplendido ~ncentivo para 
,i sua poesia. 

Barro,< Pimentel assiste Castro Alves recolnpôr, durante m l ~ a  aula, aquele 
rielicioso I@ço (le fita, que «fingindo serpente que enlaça a folhdgem,>, rnrm- 
1 zva-se na selva sombria das madeiras de !;inhá Lopes dos Anjos n~rnina- 
~iioça de treze anos, (e não de Maria Carolina de Almeida 'i'irrres. irileada 
le iuna i-iiná de Alvares de Azevedo, como supõem alguns clos ~ : u s  biógrafos, 
voando na crlere valsa,» sob a cintilaçáo das chamas qi , tremiilavarn 

, i  1s mangas de cristal da casa nobre do médico da rim do p e r : t ,  R0 
I ?lle da I éspera. onde os versos haviam sitio recitados de iiriproviw 

H5 pouco voavas na c6lere valsa, 
Na, valsa que anseia que estúa c palpita, 
Porque é que tremeste? Não er:irn meus lábios. 
Beijava-te apenas. . . 

Teu laço de fita. 

Mas ai! findo o baile, despindo os adornos 
N'alcova onde vela ciosa crepita, 
Talvez da  cadeia libertes as tranças 
M:ts eu fico preso 

No laço cl,. fita. 

Pois bem! Quando um dia na sombra do vaie 
Abrirem-me a oova, formosa Pepita! 
Ao menos arranca meus louras da fronte 
E dá-me Twrr cr'oa teu laço de fita! 

--e--- --.__ <- 
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São tamb6m dessa época de abençoada inspiração: O A d e s  de Teresa, 
Boa Noite, A A d o d ã a ,  A Can* do BOanich, Os J e s u i h ,  O Hino ao Sônv, 
Ashaverus e o GGnio, No Albuni. do Artista Amoedo, Ao Ator Joaquim 
Augusto, versos dos mais belos que brotaram em sua lira. 

Byron, Gerge Sand, Musset, Shakespeare, inspiram-lhe nomes cariciosos 
para a s  mulheres amadas: Júlia, a Espanhola, Pepita, Consuelo e Julieta. 
A cena do balcão nos jarins de Capuleto, dita-lhe os versas de Boa Noite, 
e Eugênio Câmara aparece desmanchado o roupão, a espadua núa, numa 
das visões mais sensuais da amorosa poesia brasileira. 

Boa noite, Maria! Eu vou-me embora, 14, 
A lua nas janelas bate em cheio, 
Boa Noite, Maria! E tarde.. . é tarde.. . 
Não me apertes assim contra o teu seio. 

Boa noite!. . . E tu dizes: Eoa noite. 
Mas não me digas assim por entre beijos.. . 
Mâs não m e  digas descobrindo o peito, 
- Mar de amor onde vagam meus desejos. 

Devemos notar que a influência de Musset e Gerge Sand aparece em 
inúmeros p o e w  de Castra Alves, desta época em diante, em claras epígra- 
fes e referenciais, ou sem qualquer alusão expressa, colmo em Uma Página 
da Escola Realista, onde até hoje a crítica não assinalou, mas eu encontro 
com todos os detalhes, a p&gina amorosa da  vida de Musset e Gemge Sand 
em Venezia, quando entre eles surge a figura do médico de Musset, que lhe 
restitue a saúde mas lhe rouba a amante. Circunstância curiosa 6 que Castro 
Alves fez questão de dar aos personagens do seu drama lírica as mesmas 
iniciais d w  personagens que revive: Maria é Musoet, como Silvia e Sãnd, 
e Paulo, Pietro Pagello. Penso que essa influência deve  te^ sido bebida 
em São Paulo, onde os últimos estudantes byronianos, fartos da  amargura e 
amedrontados pela satmismo do lord de Newstead, chegam-se mais ao exem- 
plo romântico do fanIC%sO par francês, cuja linguagem também lhes é mais 
acessivel. 

A convivência com os moços da Faculdade de Direito de  São Paulo, de 
onde se irradiam as mais adiantadas idéias políticas e literárias, faz chegar 
ao  ponto culminante a inspiração do poeta de 0s Escravos, com o Navio 
Negreiro e Vozes d'Afria. 

No célebre banquete do Hotel de França, que a 13 de agosto de 1868 
os libeirais de São Paulo oferecem a José Bonifácio, o arcanjo da  liberdade. 
o maior orador do país, cuja palavra *batia de fraguedo em fraguedo, estrugia 
de quebrada em quebrada, iriam-se de raio em1 raio de sol», - 
tem a seu lado, moços e estudantes como ele, Joaquim Nabuco, castvs L asilio 
Machado, Martim Cabral, Rodrigues Alves, Salvador de Mendonça, Barros 
Pimentel, Rui Barbosa. O entusiasmo dessa festa glorificadora, onde vinte 
anos antes da proclamação da  República foram lançadas as bases do pro- 
grama republicano, segundo a essência do programa do Radical Paulistano, 
aumentou em Castro Alves o ardor e a força ,para declamar, a 7 de  Setembro, 
a tragédia no mar, O N~v%o Negreiro, escrito em São Paulo meses ante%, 
com a sua imprecação ao Senhor Deus dos Desgraçados, ao contemplar ; 
poeta, com mas que um albatmz lhe emprestou ,o sonho dantesco do tom 
badilho banhado em sangue, amortalhado pelo 

\ 
Auri-verde pendãcr de minha terra 
Que a brisa do Brasil beija e balança. \ 

I 

.L 
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Tanto no Navio Negreiro wmo em Vozes d'dfrica, na atitude natural 

das almas crentes que no aenith d m  emoçóes e das dores VI in eni Deus a 
:nica salvação e a Única verdade, Castro Alves ergue o seu gi f o  ao (::~ador: 

S'enhor Deus dos Desgraçados! 
Dizei-me v6s, Senhor Deus! 
Se é loucura. . . s e  6 verdade 
Tanto horror perante os céus?! 

E põe na bôca da  Africa, infinita galB amarrada $ pencdia ruùra do 
cleserto, tr soluço de dois a i 1  anos, mandado através dos espaço4: e tios mtros: 

Deus! oh Dem! onde estás que não respondes? 
63~1 que mundo, emù que estrela tu t e  escondes 
E:mibiiçado nos céus? 

Não é iuna imprecsçáo contra Deus, notai bem. 12 un :r súplica, na  
Gperança do milagre. 

Pela siia eloquência, pelo seu sentimento, pdo  que realizar lm no tcrreno 
ztrtístico, pela perfeiçlo e variedade da sua, forma, assim coino p ~ l o  efeito 
produzido no povo e pela sua propaganda de abolição da  escrav.atura. hasta- 
rlam esses dois grandes trechos de Os ~ r a v c w ) ,  nascidos no planalto paotlista, 
i%ra gravarem o nome de Castro Alves no (Panteon da  Hih >ria,> como o 
rwior poeta da América. 

No fim do ano de 1868, tantas eram a s  s u a  faltas ás aul;ts, que <:astro 
Alves nãci poderia ser admitido a exames, mas par exeção f lita a o  gênio, 
cc~nsente a Congregação que ele preste os atos. Aprovado, ma~<'iculoit :;P n o  
y-iarto ano, sob n.9 49. 

A 11 de novembro, no bairro do Brás, ou niais provavelmeirte a caiiltnho 
d~ Pinheiros, .ra meia légua de d is thcia  al6m do cemitério 0 %  Cansoiação, 
d,irante uma caçada, com a espingarda a tiracolo, de cano v>ltado jt:i.ra 01 

cfião, recebe Castro Alves uma carga de chumbo no ~alcanh~ii ' ,  por ter a 
m a  disparado no momento ermi que o rapaz salta uma valeta Com 

temível dificuldade consegue chegar a uma casa nas pr~ximid~tdes, (lc. onde 
é conduzido A residência do médico Dr. h p e s  dos Anjos, ta iibém baiano 
e dali à. república de estudantes onde mora. 

«Então começou o ciclo do martíriow, conta Brasilio Machatlo, seii íctimo, 
q ie com os amigos mais devotados esteve sempre ao lado do I-:lto do poeta, 
<8trn~solando-o, animando-o, tentando reacend~er naquele espir to fiilminado 
pr.!s desgraça :L luz de uma esperança, que pouco a pouco ia desfalecer 
e apagar-se. 

Sua aicova, que se abria para uma saleta deitando para uirk jardinzinho 
dr onde ,subiam as ramagens festivas de um jasmindro ( t a l  $ez o niesmo 
jnsrnine .ro clue lhe inspirou os versos da  Adomecidal, testemuri fiou «az; rnais 
dcqencontradas c'ênas de desânimo e de alegria, de lutas e de resignação. 

<<Unias vezes o poeta caía, como que pressentindo os arrepios da rriorte. 
eni uma tristeza chorosa, doida, profunda, imensa. E nos falavl da família, 
da sua mocidade, dos seus meihores sonhos. Suas palavras gotejavam romo 
bagw de pranto. Tinham essa sombria voz das frases dum ti .itamento 

«Outras vezes a alegria entrava pela alcova e pela alm:] do poeta e 
C: ; tm Alves ficava outra vez espléndido, rindo, brincando, ri -cutiritlri fa- 
ze ido verso:$. 

Mas <o corpo alquebrava-se, a coragem morria. O pensan m t o  sombrio 
e i t  ferida siigavam os dias preciosos daquela vida atormenta ld. SoblVeveio 

tia abundante hemoptise. 0 s  tuberculos principiavam :a sua ies tn i i~ío .  
«Resolw:u-se a partir, até o Rio de Janeiro.. .), 

.- \ ---- - / 
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Em meados de maio, conduzido por amigos entre oa quais Rubino de 
Oliveira, que não ihe ,poupa desvelos, vai de carro até Santos, onde é carre- 
gado para bordo. 

No Rio hwpeda-o o seu afetuoso Luis Cornelio dos Santos, que para ele 
parece mais do que um irmlo, um pai carinhoso e atento. Do leito escreve 
aos seus amigos de São Paulo: <E custou-me bem aquele iiltimo abraço a 
bordo, & tarde, quando o vento do mar começava a trazer não sei que tris- 
teza do frio das vagas, quando uma nova peregrinação de penitbncia come- 
çava para mim. 

d!ustou muito. Custou como agora, que me estou lembrando do passado, 
da tampo em que sofri, mas no qual, a cada d8r qu@t,me lacerava tinha uma 
mão de amigo a apertar! Seis meses vividos na cc ,1unhão mais Santa, - 
na comunh80 do pensamemto - seis meses em que a minha cabeça desfa- 
leci& encontrava sempre um bom coraç8o onde repousar.. . w  

Nesse período que passou no Rio , entre dmes e sofrimentos ciuéis, não 
o abando01ou o consolo da  paewia. Foram as suas musaa que lhe deram a 
coragem sobrehumana, na hora em que lhe foi cortado o pB, a frio, sem 
~Iorofonnização, de sorrir para o cirurgia0 penalizado: Corte-o, corte-cr, 
doutor. FYcarei com menos matéria que o resto da humanidade!, As mesmas 
musas que em torno do seu leito de martfrio físico e moral fizeram-no crer 
na Volta da Primavera e escrever ainda versos de amor e de renúncia, e que 
lhe sacudiram nas mãos o lenço d v o  deste Adeus á vida e deata invoca&o 
à morte: 

Ohi! noite! oh negro abismo! oh única verdade, 
Que a tudo, como fim, s6 me é dado encontrar! 
Oh! cova! tínica porta aberta à claridade 
Do bem.. . abre-te, pois, e deixa-me passar! 

Com â ferida da perna cicatrizada, pôde levantar-se, apoiado em muletas, 
e embarcar para a Bahia seguido pela sombra da morte. Na amurada do 
navio, s6 e triste, contemplava os carros de granito da Gumabara e 
cimas fantasticos da Serra dos órgãos, derradeiras atalaias dos seus arraiais ' 
de mocidade. Do sul, para onde fôra no viço de todas as  ilusões, no fogo de 
todos os entusiasmos, voltava agora silencioso e alquebrado, tendo par única 
esperança o repouso em sua terra natal. Contemplando a esteira de espumas, 
do navio, «flores perdidas na vasta indiferença do oceano,, comparou-a a 
seus versos. - espumas flutuantes do oceano da vida. Espumas Flutuantes. 
Seria esse o nome do seu livro, que levaria aos amigos distantes a lágrima 
saudosa do peregrino desaparecido. 

Na Bahia, no seio carinhoso da família, entre os doces cuidados dos 
irmãos para quem Secéu 6 o deus na terra e os risos faceiros das moças que 
o cercam e procuram a cada instante, Castro Alves encontra ain restos 
de vida que o clima do sertão por um momento fortaieee. L e a i i d L a g a ,  
que torna a encontrar, a musa serteneja de Os Perfume@, surge em O H6s- 
pede, falando do seu amor selvagem e das excelênci- do solo natal. Mas 
o poeta não pode esquecer as saudades daa terras 

Onde ao sereno a magnolia esconde 
Os pirilampos de lanterna azul, 
Os pirilampos que trazeis n a  coifas. 
Morenas filhas do pais do sul. 

Tenho saudades ai de ti, São Paulo, 
Rosa de Espanha no hiberna1 friul, 
Quando o estudante e a serenata acordam 
AS belas filhas do país do sul. \ 

/' 
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Estas saudades cantariam, muito de,pois, na  alma de ilin clos maiores 
jtoetas paulisf.us, Martins Fontes, e sairiarn transformadas no éco da 

S E R E N A T A  

Tenho saudades da gari3a antiga 
PBlida amiga 
Que me fez sonhar. .. 
Desse São Paulo romanésco e belo 
Que era um castelo 
Sob a luz lunar. . .  
Tenho saudades das gentis morenas, 

. .  Lindas pequenas do hiberna1 friul. 
De uma, entre todas, cor de jambo rosa, 
Flor perfurnosa 
Do pais do sul. .. 

Dona querida, de cabelos pretos 
Quantos sonetos 
Me inspiraste tu! 
Neles prendias, entre os altos grampos, 
Os pirilampos 

. .  Do Anhangabaú. 

Oh Liberdade! oh Ponte Grande, oh G16ria. 
Oh. da Membria 
Largo do bailéu! 
O luar batia no Tietê, de chapa, 
Corno lima capa 

.. De estudante, ao léu. 

Sùbitamente, pela noite morta, 
Abre-se a porta 
da alucinação, 
e sai um vulto de  livor funéreo 
da cemitério 
da Consolação. .. 
Branca a vizagem, sob o véu da lua, 
De rua em rua 
Caminhando vai. 

Até que em face do vetusto aprisco 
de São Francisco 
sobre a s  lages cai..  . 
Dentro da  noite nebrinosa e bela, 
que sombra é aquela 
de mortal palor? 
i-, a estudantina, sob o céu de prata, 
é a serenata 
que morreu de amor. 

De volta a Salvador, mais forte e mais animado, Castro Alves *?rigana 
3s olhos menos avisados, como se tivesse vencido a difícil *>tapa. E visto 

--- ____I_*.- 
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em passeios, a cavalo ou de cadeira de a m a r ,  sem que ningu6m lhe perceba 
o defeito. Encontram-no nos teatros, onde chega cedo, para que o não vejam 
andar, e fica sentado, com as muletas escondidas sob a grande capa negra 
que trouxe de São Paulo. Namora de novo. Outra vez ama e é amado. 

Publica as Espumas Flutuantes, de cuja edição se encarregara Augusto 
Guimarães e faz questão de que conste do frontespicio do livro a sua quali- 
dade de <estudante do quarto ano da Faculdade de Direito de São Paulo,> 
considerando assim como seu maior titulo de glória o de estudante dessa 
Academia, «onde a voz de José Bonifdcio lhe dera. em vida, a sensação da 
imortalidade., 

Em 9 de fevereiro de 1871, Castro Alves comparece ao meeting pro- 
movido pela ColBnia Francesa da Bahia, em benefir J dos sitiadas de Paris, 
e pela derradeira vez recitou em público. Eqeferindo a declamaçgo desse 
poma na reuniáo feita na Associação Comercial, conta Xavier Marques na 
sua verídica biografia: «Castro Alves montou a cavalo .e ali surgiu, de sur- 
presa, rigorosamente trajado de preto. No correr da sessão, pediu a palavra 
e recitou o verso crNo Meeting do Comité du Pah». O siicesso desse brado 
pela liberdade, pela caridade pela civilização e pela França, dizem as que 
o ouviram, ninguém o pode descrever.,. . . «Dir-se-ia que os franceses ali 
agnipados estavam diante da PBtria adorada, da mãe sofredora, e mais de 
um peito arquejou de dor e mais de uma face se  orgulhou de pranto>. 

Oh França, deste a luz que teu ser jorrava! 
Oh França! acolhe agora em recompensa o pão. 
O Cristo no deserto os pães multiplicava. 
Faça agora o milagre, oh França, o coração. 

E se acaso alta noite, em noite de invernada, 
Enquanto no horizonte a chama lambe o ar, 
Uma débil criasiça, esquálida e gelada, 
Por ti, Ptitria, encontrar abrigo, p8o e lar. 

Quando aquele inocente a s6s no campo escuro 
Abençoar de longe os brasileiros céus.. . 
Sabe que esse menino - é o símbolo do futuro! 
E aquela fragil d o . .  . oculta a m8o de Deus! 

Ao termlnar a declamação a assistência delirante carregou o poeta nas 
braços e colocou-o na sela do seu cavalo Richelieu, em que ele partiu, ao 
luar, como uni príncipe de lenda, a capa ao vento, o cabelo revolto, o olhar 
em fogo. 

Esse poema aqui esu,  como que por mil-, no mesmo papel, com 
a mesma letra caprichosa com que o escreveu e assinou Castro Aives, preso 
com a mesma fita que amarrava as flores dadas a sua irmã, ao inail-rar-se 
um dos seus monumentos. Recebi-o h6 mais de vinte anos, das ni.10~ de 
D. Adelaide de Castro Aives GuimarBaa, cuja admiravel &na de artista viveu 
toda uma longa vida a alimentar a chama da glória inistingulvel do irmão: 

<A Oliveira Ribeiro Neto, do meu carinho ão seu desvelo, Adelalde de 
Castro Alves Guimarães, diz a dedicat6ria. E é no desvelo de quem h 
conhece o valor dessa relíquia, que eu neste momento vos apresento como- 
vidamente o autógrafo precioso de UNO MWting do Camit-4 du PainiP jusfa- 
mente omsiderado como uma das composiçtks mais fortw e mais belas o 
gania condoreiro de Crastro Alves. 

Depois desse triunfo público, raros foram as momentos de felicidadR c : 
Antonio de Castro Alvea. Em sua vida, Agneae Trinci M m i ,  a derradeir 
musa, surge como uma rosa branca na ponta de uma haste, cheia de belez: ' 

e de perfume, mas esquiva e fugidia a cada tentativa do poeta para prencie-i 
, 
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Volta a perseguí-lo a ronda dos Anjos da Meia Noite. %a m&gica pe- 
irumbra do casarão da  Rua do Sodré, saidas d a  treva, as alvas formas passam 
ctm procissão. São os anjos de amor do seu passado, as m+ilheres que ele 
amou: Marieta, os cabelos soltas, a m8o recatada sobre o seio; Ehrbãra, 
ii hetaira «erguendo o calix que o Xerez perfuma»: Ester, a rriusa de Israel, 
:ta longa cachemira perfumada a nardo; Fabiola, com a m 3ntilhit. arrega- 
iiada, a bacante da desgraça; Candida e Laura, dois nenufai-cs, trazendo a 
primavera, lembrando a s  andorinhas; Dulce, o talismá bendito, que poderia 
tar niusgo ao rochedo e festa à sepultura. 

O último fantasma tem a face nas sombras mergulhada. em d.! branco. 
cnisteriosa, coroada de flores de larangeira. 

Quem és tu? Quem 4s t u ?  - a s  minha sorte! 
Es talvez o ideal que est'alma espera! 
13s a glória talvezi! Talvez a morte!. . . 

O Último anjo foi aquele a quem Castro Alves deu a mão Alguns supu- 
t ~ h m  que este vulto fosse o da morte. Mas quando ergueu , véii qiie lhe 
-icondia o rosto. a luz cegante que deste se desprendeu mostrou ao inundo 
\,:te a desposada do poeta havia sido a Glbria 



Catálogo de Exposição Evocat iva do Poeta, 

A N T O N I O  D E  CASTRO ALVES, 
no Centenário de sua morte, realizada no Instituto Histõrico 
e Geogdfico de 5tto Paulo, sob a direção da consócia Da. 
Rossmrie E. Horch, auxiliada por Da, Yone Sares  de Una. 

Em fins de 1949 nasceu em Hamburgo a idéia de, - à smelhança do 
trabalho de Fritz Ackermann sobre Gonçalves Dias -, realizar-se um amplo 
estuda st3bre a abra de Dastro Alves, consubstanciado na nossa tese d e  dou- 
toramento «Antonio de Castro Alves (1847-1871). Seine Sklavendichtung und 
ihre Beziehungen zur Abolition in Brasilien.2, defendida na Universidade de 
Hamburgo, em março de 1954. 

Em decorrência da necessidade de contar-se com material bibliográfico 
e documental o mais completo possfvel para levar adiante a pesquisa, foi-se 
constituindo um acêrvo especializado, que passou a constituir o núcleo inicial 
de uma coleção, da qual foram selecionadas a s  obras ora apresentadãs. 

Na ensejo da comemoração do primeiro centenhrio da morte de Castro 
Aives, recebemos do instituto Histbrico e Geográfico de São Paulo o honroso 
convite para que organizassemos esta mostra; cabendo-nos a selqão do mate- 
rial a ser apresentado. 

A disposição das peças expostas não obedece a critério cranol6gico nem 
hist6rico. Foi dada primazia Bs ediçóes 'princeps', Bs cdet%neas, e &s tradu- 
çaes que englobam parte da obra de Castro Alves; não foram apresentadas 
as traduções e8parsas publicadas em revistas e antologias. Figuram também 
na mostra pukJIcapóas de periódicos e trabalhos sobre Castro Alves e, dada 
di exisfencta ae eapaio, 060 constituem sequer amostra eonaider&ve%o que 
possuimos. 

As peças que o Instituto Histórico e Geográfico de S&o Paulo possue, 
concomitantemente & nossa cdeção, não foram trazidas, por razões bbvias. 
Elas constsm com a designação I .  H. G . S. P . 

Ao associarmo-nos às comemorações que ora ,se realizam em todo 70 
Brasil, esperamos, cam esta exposição ter prestada uma singela homenage 1 
ao insigne brasileiro ANTONIO DE CASTRO ALVES. 

Dr. Hans Jiirgen W. Horch. \ 
w - .L 
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APRESENTAÇ AO 

Fotopafias dos familiares do poeta. (Os pais, irmã e c tinhadoi - Os 
originais dos desenhos a carvão foram feitos pelo falecido dr Otav~o Torres 
e encontram-se hoje na Sala Castro Alves do Instituto Histf-rico c: Geográ- 
fico da  Bahia. 

Selo coniemorativo por ocasião do centenário de nascix: vnto do poeta. 
Quadnas coni os carimbos respectivos de Muritiba, Salvador e 1:io de Janeiro. 

Cabelos de Castra Alves oferecidos pelo dr. Hamero Pir ..i ao dr  Hans 
.r. W. IIorcii com a respectiva carta de oferecimento. 

Fotografia de um desenho a carvão feito pelo dr. Otávir Torres reprie- 
eiitando o p e t a  nos 24 anos, 

Primeira edição das «Espumas Flutuantes» Poesias. - &&ia 'ryp. (Xe 
:amillo de XRllis Masson, 1870. 5 f .pr . ,  204li.C!, 2081 p 

Segunda edição das «Espumas FTutuantrs): Poesias. - Itd?hia. Francisco 
Ilivieri. 1875. 216 p. 

Fotorópia do original de «A República de Palmares - Sauc4ação.r I'cftence 
90 caderno inai~uscrito, intitulado «A Cascata de Paulo Afonso. 

Fotocópias do manuscrito original das *Espumas Flutuantes». Segue &O 
título a seguinte observação: «Nestas pbginas que a elevaçiio espiri t i~d de 
t3aptista Pereira com tanto zelo e apreço soiibe conservar rc :ordo corriovida 
t e  saudosa as esplendidas estrofes que a mão inspirada do meii querido im&o 
':ecéii nelas deixoii gravadas.. . Adelaide de Castro Alves :iiimarães. 

VITRINE S 

Fotografia. de um desenho a c a r v k  feito pelo dr. Otávio Torrts, reprs- 
-entando o poeta aos 15 anos. 

Primeira edição de etA Cachoeira de Paulo Afonso>. L'oema o l i g i ~ l  
-~rasileiro. Fragmentos dos - Escravos -, sob o titulo de Manuscritos de 
+tenio. Rahia, Imprensa EconBmica, 1878. 2 f .pr., 122(1 p. 

Fotocópias do manuscrito original existente na Bibliotec ~i Nacional do 
(:]o de Janeiro, sob o titulo «A Cascata de Paulo Afonso». 

Nunia das folhas iniciais temos a observação seguinte: .%testo que as 
astrofes i-ontidas neste volume que acabo de percorrer presa de comoção toda 
,articular misto de contentamento e saudade - foram escritas pelo pr6prfo 

*riinho de meli querido irmão CecBu. Adelatip: de Castro Altt*s Guimariies. 
12-10-98 ,, 

Fotografia de um desenho a carvão feito pelo dr. Otávio Torres, repre- 
entando o poeta aas 20 anos. 

Primeira edição do «Gonzaga ou a Revolução de Minas*. 1 histórica 
~rasileiro Precedido de uma carta do Exmo. Sr. Conselheirt~ jsicj Jost! de 
i'encar e de outra do Ilmo. Sr. Machado de Assis. Rio de Jaiieiro. A A. de 
' uz Coutinho 1875. xx p., 1 f .  inum., 90 p .  

Progru~nla de representação teatral do t Gonzagan iealiza<i,t por V ( . L L S ~ ~ O  

o centenário de nascimento do poeta. 
Gonzaiga ou a Revolução de Minas e mais: o Navio Negra~iro. - Rio de 

'aneiro, Editora Brasil-América, 1957. 50 p .  (Albiun Gigante, r 33). Aciapta- 
hiutóriw. em quadrinhos. 

*Jir'ii4iiCp? 
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Primeira edição de «Os Escravos». Poema brasileiro dividido em duas 
partes. I. A Cachoeira de Paulo Affonso. 11. Manuscrito de Stenio. Precedido 
da biografia do poeta por Múcio Teixeira. EdiçBa popular. - Rio de Jmeiro, 
Typ. da - Escola - de Serafim José Alves - Editor, 118831. lxxi, llO(2)p. 
Uma das primeiras biografias do poeta. 

0s EWravos. Poesias. - Pelotas, Porto Alegre e Rio Grande, Editores 
Carlas Pinto & Comp., 1885. 38, x p .  - Uma das edições não autorizadas 
pelos herdeiros. 

VITRINE 5 

Publicaç&o fac-similar da poesia «Menina e Moça,, existente na Instituto 
Histórico e Geográfico da  Bahk. 

Esta vitrine reune publicações e coletâneas de poesias de Castro Alves, 
feitas por especialistas no assunto, m i m  temos: 

Hinos da Equador. Com introduçãa e notas de Afranio Peixoto. - Rio de 
Janeiro, Editora Guambara, 1934. 1 f .pr . ,  282 p. ,  2 f .inum. Primeira edição. 

Correspondéncia e Crítica. PrefBcio e Coordenação de Alfredo Mariano de 
Oliveira. Com um estudo do Conselheiro Ruy Barbosa e a conferência do Dr. 
Afranio Peixoto, realizada em 6 de novembro de 1917, na Biblioteca. Nacional, 
além de outros trabalhos. - Rio de Janeiro, Livraria Editora H. Antunes 
& Cia., 11920[. p.171-206. 

Poesias até agora não reunidas em volume. - Bahia, Livraria Catilina 
de Romualdo dos Santos, 119131. xiii, 192 p. 

As mais bela8 poesias de Castro Alves, escolhidas por José Regio, com 
ilustrações de Alice Jorge, João AbeI Manta, Manuel Lapa e Maria Keill. 
- Lisboa, Artis, 1965. 

Poesias emlhidas. Edição comemorativa do centenhrio do nascimento 
do poeta. 1847 - 1947. Seleção, prefhcio e notas de Homero Pires. - Rio 
de Janeiro, Imprensa Nacional, 19.47. xxix p. ,  1 f .  inum., 463 p. 

Poemas Revolucionários. PrefBcio e seleção de Fernando Góes. - São 
Paulo, Editora universitária Ltda, 119451 . 285 p . , 1 f . inum. 

Poemas de Amor. - São Paulo, A Bolsa do Livro, 119431. 178 p., 1 f .  
inum. Coletânea organizada por Jamil Almansur Haddad. 

VITRINE 6 

Fotocópia do rascunho original, existente na Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro da poesia <Deus de Julho». 

Reprodução fac-similar do manuscrito da «Ode ao Dous de Julho, e que 
se encontra no Museu Histórico da Bahia. 

Obras Completas de Castro Alves.. . Edição crítica comemorativa do 
cinqiiententirio do poeta de todas as suas produções publicadas; de 3 0 s  os 
seus ineditos; na forma definitiva, restituidos & versão autentica. . . introdução 
bibliografica e anotações de Afranio Peixoto. - Rio de Janeiro, São Paiilo. 
Belo Horizonte, Livraria Francisco Alves, 1921. 2 vols. 

Obra completa. Organização, fixação do texto, cronologia notas e estudo 
crítico de Eugenio Gomes.. . Ria de Janeiro, Editora José Aquilar Ltda, 
1960. 906 p. 

Obras completas. Novissima edição. Precedida de uma noticia sobre 
autor por M. Said Ali. - Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Laemmert & C , 
1898. 2 vols. 

Poesias. - São Paulo, Livrariã e Editora Logos Ltda., 1960. 3 VOlS 
(Coleção Pégaso) . 

«No Meeting do Comi@ du Pain». autógrafo de Castro Alves e perten- 
cente ao Dr. Pedro de Oliveira Ribeiro Neto. Data de 9 de fevereiro de 1873 \ - 4 
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irltimo poema por ele recitado em público, na Eahia, em benef#cio dos orfãos, 
io cerco de Paris. Com três folhas. Datado e assinado. A fita i vrde e amarela 
-alocada no autógrafo estava nas flores que ele recebeu qurndo chegou à 
iiahia para morrer. Essas rellquias foram doadas a. Pedro de t Iiiveira Ribeiro 
Veto, em 1934, por D. Adelaide de Castro Alves Guimarães, rinã ilo poeta, 
>oni expressiva dedicatória: <A Oliveira Ribeiro Neto, - Dik mcii c~irinho 
10 seu tlasvclo -- Adelaide de Castro Alves Guimarães - 1<*?4.r 

VITRINE 7 

Navio Negreiro. DgJ Sklavenschiff. Eine Holzschnittfolpe voxi Hansen- 
43ahia. - - -  Hamburg, Dnickerei Hans Christians. 1960. ddii 50 limitada a 
10 exemplares, ex. n.9 40. 

La Negrista Sipo. Esperantigita de Francisco Valdomiro Lu -i?nz. Rahia, 
6 lmago de Esperanto, 1947. 4 f .inum. Versão em csperanto. 

Gravura representando o interior de um navio negreiro e fazendo parte 
tla edição em portugu&s. 

Navio Negreiro. Castro Alves. - 1Salvatlor, imprensa Of2 :ia1 da Uahia, 
: 958.1 30 f . inum. Tiragem limitada de 50 exemplares. Ex. n.v 3.  As xilogra- 
:uras constam sob o título: Hansen. Caminho de 18grimas. .m drama em 
gravuras. Contem ainda um prefhcio de Edison Carneiro: Ilinsen ã bordo 
rlo navio cle Castro Alves. 

Navio Negreiro. Castro Alves - Hansen. -- Salvador. Livr-iria Progresso 
I :ditara, 1958. f . inum. Versdes em inglés, f oancés e alemão. 

Slavc. Ship" Castro Alves and Hansen - /São Paulo, «H ibitat. 1958. / 
li:dição de 1.000 exemplares. Ex. n.Q 3. 

Estampa <Negros no porão do navio» da obra de Jf>ão X l  iiiricin P:!igen- 
sias --- Viag~xri pitoresca atmvés do Brasil, 1954. 

Vozes d'Africa - Navio Negreiro (Tragetlia do Mar). - I:IO de .J:i!ieira, 
7 vp. da - Escola - - de Serafim José Alves, 1880. 28 ( 1 )  p.  F ,iineir:i edição. 

Voz& d'áfrica - Navio Negreiro. Fagrundes Varclla - CBritico do 
i~lvario. 2* ~ d i ç ã o  melhorada jsicl. - Rio cle Janeiro, Livra] 1.1 Acadcsinica, 
18911. 30 p . ,  1 f.inum. 

Vozes d'Africa -- O Navio Negreiro Tragedia no Mar. No ,&sima edição 
Ria c l ~  Janeiro Laemmert & C., 1905. 12 51. 
Vozes iI'Afiica. - Rio de Janeiro, SENAC:. 1947. 43 p .  

Uma pagina de escola realista. Drama romico em quatrr palavris. -- 
Rio de Janeiro, Publicaçóes da Academia Brasileira de Letras, 1943. :i f pr .* 
i> p., p .  15'-18 (impressas), p .  5-17(1) (fac-siniiladas). Edição n L qual o texto 
iritpresso se confronta com o manuscrita fac-similado. 

Retrato tle Castro Alves, autografado, tirado em São Pulilo, c i i r  1868 
E: :emplar íinico, dado pelo poeta a D. Veridiaria da Silva Pra(I9. q u e  o deu 
a seil filho Eduardo Prado. Edmundo Navarro de Anclrade (1 rec'ebcil de 
I Iiiarda Prado e o doou a Pedro de Oliveira Ribeiro Neto c m  1940, n quem 
E nda pe~tence. 

Espumas Flutuantes. Poesias. Ilustrações de Santa Rasa. Riu tie Ja- 
tAiro, Cem Bibliófilos do Brasil, 1947. 3 f .  pr . ,  204 p . ,  I f .  in iin. 'Trata-se 

exemplar de uma tiragem única de cento e dewnove exf,mplares. dos 
"--\-__,-_----- - ---. , 
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quab cem. numerados e dezenove, marcados com as l e t m  A a S. Este exem- 
plar não traz nem numeração, nem letra. 

VITRINE 11 

Fotografia do Largo de Sáo Francisco em 1862. 
Castro Alves. Homenagem da Academia de São Paulo. 10 de julho de 1881, 

São Paulo, Typ. da <Gazeta de São Paulo,, 1881. 4 f.inurn. Em comemora- 
&o do decenário da morte do poeta. 

tAutores e Livros, - Número dedicado especialmente a Castro Alvea 
<Hino ao Sono, in Correio 'Pernarnbucano, Recife, 20 de fevereiro de 1871. 
Ribeiro Neto, Oliveira - Castro Uves em Sáo Paulo. - SBo Paulo, E%- 

t6ra Cupolo Ltda., 1947. 
uJornai de Ala>. - m i a ,  ano I, n.v i& outubro de 1939. Número dedicado 

a Castro Alves. 

Fotografia da Av. Sáo João em 1887. Hotel onde morou Castro Aivea 
ao chegar a SBo Paulo. 

a 0  Ipirangaw, São Paulo, 15 de outubro de 1868. (I.H.O. S.P. ) Reprodw 
a poesia aAo primeiro ator brasileiro Joaquim Augusto,. 

Aut6grafo de Castro Alves ao ator Joaquim Augusto. (I. H. G. S. P. 1. 
u 0  Tribunow, Recife, 18 de dezembro de 1866. aO povo ao podem. Publi- 

cada anonimamente. 

Castro Mves em edições traduzidaa. 
Stikhi. - Mosww, Goslitfzdat, 1958. 131 p. Versão russa de ctPioemas+ 

de Castro Alves. 
E1 Navio y otros poema de Castro Alves. Traducci6n de Iii.ancisco Vil- 

laespesa. - Madrid, Casa Witorlal Alejandm Pueyq 1930. 163 p. 
Elektitaj poemoj. Tradukis L. H. Knoeüt. - Rio de Janeiro, Zamenhof- 

Jaro, 1959. 184 p., 2 f . inum. Versão das <Poesias escolhidasw em esperanto. 
Otroci. - Praha, Knohovna Klasiku, 1951. 144(2) p. Versão de <Os 

Escravos~ para o tcheco. 

Castro Aives musicado. 
Canção do Violeiro. Música de Lorenzo Fernandes. (1957). 
Minha Maria é bonita. Tyrana. T 
Gondoleiro do Amor. Música de João 8. Julião. S. d 
Resende, W l o s  Penteado de - Tradiçbes musicais da Faculdade de 

Direito de São Paulo. - São Paulo, Saraiva, 1954. 270 p. (I.H.G.S.P.). 
Resende, Carlos Penteado de - Ineditos de Castro Alves. h: &uplemento 

Literário de O Estado de São Paulo, 18 de abril de 1959. (I. H.G.S.P.) 

VITRINE 15 
4 

Grandes Personagens de Nossa Histbria - Castro Alves. 
MARQUES, Francisco Xavier Fernandes - Vida de Castro Aives. Excer ,o 

da homenagem do instituto Histórico e GeogrBfico da Bahia. - Bahia, Ty 9. 
m a n a  de Cincinnato Melchiadeti. 1911. 

\ - - 
"41 
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TF,MEIKA. Míicio -- Vida e obras de Castro Alves Eidt 50 ortiadw. com 
rlois retratos do biografado, um aos 18 anos, outro aos 24. Bãhia Tip. e 
Encad. do <I>iArio da  Bahiaa, 1896. 338, vix, (6) p. 

BAKBCiSA, Rui - Decenário de Castro Alves. Elogio do poeta pelo dr. 
. . . . . . . . . . . . . . . . seguido de um escrito do mesmo autor el'clos ICscravos) 

. is Mães de Familia mandados imprimir pela Comissão do Deceiirii io. --- 
M i a ,  Tipogi'afia do «Diário da Bahia», 1881. 3,52, (2).  18 1 

CALM.C)N, Pedro - História de Castro Alves. E d i ~ ã o  i11 strads Rio 
tle Janeiro, São Paulo, José Olympio Editora, 1947. 293(1) p. 

LIMA, Jorge de - Castro Alves. Vidinha. - Rio de Jant iro, Artasanato 
:risto OperArio, 1952. 26 p.inum. (Cadernos Mira Coell, 2) F:diqã~ tle 230 
w?mplares, e x .  n.9 228. Fora do comércio. 

CUNHA Eticlides da - Castro Alves c seu tempo. Dis 3íirso pi-oferido 
i0 Centro Acadêmico Onze de Agôsto de São Paulo. Rio de .Jitrieiro, Irnprexua 
\racional, 1907 1 f . pr. ,  44 p . 

COSTA, Othon - Doi gênios brasileiros. - FLIO de Janei o, Typ. C'oelho. 
1931, 55 p. Trata de Castro Alves e José de Alencar. 

AMADO. Jorge - Kastro Alves. - Moscow, Mol. Gvardi ;t, 1963. 251 11. 
i ~ r s ã o  rwssa tlo aA B C de Castro Alves.» 

AMADO. Jorgc - El  canto^ de 10s estlavos. Casti.0 A1 r *S.  - Drienos 
iiies, Editorial Futuro, 1958. 237 p., 1 f .iniim. Versão cast - ' t m a  

AMADO, Jorge - W n f k  svobody. Zivo: Castra Alvese. P r a h ~  Ce!j- 
rioslovensky tSpisovate1, 1952. 243(4) p. Versão tcheca. 

AMAM) Jorge - k B C de Castra Alves. Capa e ilusti ~ ~ ; õ e s  dt Santa 
llosa, São I';tulo, Livraria Martins Editora, 1941. 386 p . , 3 f . I um. PI imeira 
i.dição. 

AMADO, Jorge - Opowiescó Castro Aibesie. Przelozyhi ~slalgorzata Ho- 
*\?iska i Eiigeniiisz Gruda. - Warszawa, Paústwowy Instytii!. Wytlaivnicqr, 
49.57. 201 1 1)  p Versão polonesa da  obra de Jorge Amado. 

Seleção de trabalhos sobre Castro Alves. 
DANTAS, Mercedes - O nacionalismo tie Castro Alves. - Rio de Ja-  

t:eii-o, A Noite Editora, 1941. 153 p., 2 f .inum. (I.H.G.S.P. i 

GUIMARAES, Archimedes Pereira - Castro Alves. - E iiiia, In~pi-ensa 
IEegina, 1947. (I .H.G. S .P .  ). 

CARNEIRO, Edison - Trajetória de Castro Alves, (1847-7 L ) .  Uma inter- 
;~retaçác. polítitx. - Rio de Janeiro, Editorial Vitória Ltda., 1'317. 15712) p.  

I 1 .H.G.S.P.) .  
Exposição Castro Alves. Centenário do nascimento de Alves, 1847- 

1947. - Rio dc Janeiro, Instituto Nacional tlo Livro, 1958. 3::: p. tl':sposi- 
8 óes, I11 1. 

U M A ,  Heitor Ferreira - Castro Alves e sua época. -- Stio Paulo, Saraiva, 
i!371. 16% p. c<lole<;ão particular de  Dr. Au~eliano Leite). 

Homenagem do Grêmio Litterario Castro Aives ao laureadc poeta bshiano 
1' ntonio de Castro Alves. 10 de julho de 1881. - Rio de Jant.ir.0, T i p o m i a  
' Rcional, 1881. 89(2) p. Publicação feita por ocasião do deceii:iirio tla morte 

3 poeta. 
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Homenagem do Instituto Histórico e Geogrgfico da  Bahia, ao grande 
poeta brasileiro Antonio de Castro Alves. 1847-1871. Organizada pelo lv secre- 
Mrio João Torres. - Bahia, Tipografia Bahiana de Cincinnato Melchiades, 
1910. 348 p. 

Revista da. Acadeaia Brasileira, de Letras. Ano XII, n.9 18. Rio de Janeiro, 
junho de 1921. 207(1) p. Número comemorativo do cinqüentenzlrio do poeta, 
também publicado em separado com o titulo: 'Castro Alves. Apologia e crítica. 

Revista da Academia de Letras da  Bahia. Vol. X dedicado Bs comemo- 
rações do Centenário de Castro Alves. - Salvador, Imprensa Oficial da  
Bahia 1949. 371 p .  

VITRINE 19 

HORCH, Hans Jurgen W. - Bibliografia de Castro Alves. - Rio d e  
Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 19601. 258(3) p. (Bibliografia, XII). 

HORCH. Hans Jürgen W. - Antônio de Castro Alves (1847-1871). Seine 
Sklavendichtung und ihre Beziehungen zur Abolition in Brasilien. - Ham- 
burg. Kommissionsverlag: Wam, de G r u y t e ~  & Co., 1958. 384 p. Tese às 
doutoramento. 

HORCH, Hans Jurgen W. - Jesuitas e Frades. In <Revista do Livras, 
Rio de Janeiro, março de 1958, v. 9, p. 157-179. Sobre um inédito de Cas- 
tro Alves. 

SILVA, M. Nogueira da  - Gonçalves Dias e Castro Alves. - Rio de 
Janeiro, Editora A Noite, 1943. 164(2) p. 

GAUTYtIER, Michel - Castro Alves et  Espronceda. Estudo comparativo. 
Terceira parte de um estudo datilografado. 

GAUTHIER, Michel - I tude  sur I'oeuvre de Castro Alves. - Paris, 1956. 
159 f .num. Tese de doutoramento. 

RODRIGUES, Urbano Tavares - Presentation de Castro Alves. - Coim- 
bra, Coimbra Editóra Ltda ,  1954. 2 f .prel, 35 p. 

Fotocópia. de uma carta ainda inédita de 'Castro Alves e qrie se encontra 
no Arquivo do Estado da  Bahia. Foto gentilmente cedida pelo então diretor 
do mesmo, o Sr. Renato Eerbert de Castro. 

VITRINE 20 

FERREIRA, H. Lopes Rodrigua - Castro Alves. - Rio de Janeiro. 
Pongetti 1948. 3 vols. Apenas exposto o primeiro volume. 

ALMEIDA, Norlandio Meirelles de - Cronologia de Castro Alves. - São 
Paulo, Editbra D. Pedro Ti, 1960. 326 p., 17 f .inum. 

HADDAD, Jamil Almansur - R e v i a  de Castro Alves. - São Paulo. 
Editóra Saraiva, 1953. 3 vols. Exposto apenas o primeiro volume. 1 

PEiIXOTO, Afrânio - Castro Alves - o poeta e o poema. - Paris- 
Lisboa, Livraria Aillaud & Bertrand, 19.22. 338(1) p. (I .H.G.S.P.) .  

REZENDE, OItrlos Penteado de - Castro Alves. In: «Investigaç&~, 
ano I11 novembro de 1951, n.9 35. (I.H.G.S.P.). 

CARDOSO NIZTO, Francisco Malta - Castro Alves. - Sáo Paulo, E. G- 
<Revista dos Tribunais,, 1945. 79 p. ( I .H.  G.S .P. ). 

. q  VITRINE 21 

As Musas do poeta. ? 
EUGENIA INFANTE DA CAMARA 
Fotografia do desenho a carvão feito pelo dr. Otávio Torres. i, 
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xO vôo do gênio.> Poesia que se encontra nas . Espiii 1 . u  Flrit~.imte*> 
e que foi deriicadn a Eugenia Camara. 

Segredos d'alma. Poesias da atriz Eugeriia Infante i!a Ca ?tara. Forta- 
leza, Typ.  Constitucional, 1861. 100, 48(2) p. 

AGNESG TRINCE MURRI 
Fotogriifia do desenho a carvfio feito pelo dr. Ottivfo 'i1i)rreu. 
«Consiielo,. Poesia dedicada a Agnese (6 publicada em i Igumss ediçóes 

das ~Espurn~ts  Flutuantes», Agnese foi a ultima musa do ;~oeta 
LEONIDIA FRAGA 
Fotogrrrfía do desenho a carvão feito pelo dr. Otávio To ?es. 
<Fé, Esperança e Caridade,, As  poesiari que Castro Alvi s escreveu para 

Leonídia Fraga não trazem menção de que fossem dedicada t i  ela. Afranio 
Peixoto em sua obra <Castro Alves - o poeta e o poema, t'xposlo explica 
u porque ser esta dedicada a Leonidia Fraga. 

(Os originais dos desenhos a carvão encontram-se na S r f l * ~  CaStra Alves 
do Instituto Histórico e OeogrBfico da Bahia.) 

Na e n t r d a  da  exposição ainda encontramos um c~uadrcl a 61eo. repre- 
sentando (ks t ro  Alves, e que pertence ao ac&rvo do InstiQlito t-Bstfirico e 
Geográfico de São Paulo. 

Tres retratos inéditos de Sinhtí Copes Jos  Anjos, musa de Castro Aives 
que lhe dedicou O hço de fita num baile em siia casa, na ma IXreita. na 
noite de 2 da julho de 1868. SinhB est& com a laço de fita i? possivelmente 
com o veutido do baile numa das fotos. Na outra D. Sinh r jd er:t casada 
com o Dr Pedro Vicente de  Azevedo, presidente da Proovínc20 de S&o Paulo 
(retrato sS dc cabeça). No p p o ,  Sinhg estti sentada, de br lrico. A outra é 
D. Flacidina Ramalho. filha do Barão, qiie s e  casou com u De. Antonio 
Fmncisco de A y i a r  e Castro. filho do Brigadeiro Tobias da Marquesa 
de Santos. 

Essas fotos perteceram 9. Marquesa de Santos e hoje S B Q  da ccjlt,ç&o de 
C>iiveira Ribeiro Neto. 

Recaortt~s de jornais p r  ocasião do cinqiientenário da i iortc i10 poeta 
em 1921 de ,O Estado de São Paulo,. (t:oleç&o particulai do s r  Carreto 
do Amarali 

Castro Alveq em São Paulo pelo Dr. Tlrcente de Paulo t'icenle ile Aze- 
vedo. - - S6rlt. do 6 artigos publicados no <Suplemento Liter! i io de O Estado 
cle São Paiilob. respectivamente de  7, 14  e 28 de novembro tb 5, 12 19 de 
rlezembro de 1964. 

Orqinnl i l e  uma carta, datada de 9 j e  dezembro de 1868, entli~reç~ida 
por C.rsPa Maria de Andrade, Antonio Carlos Ribeiro de Andradi. niachado 
e Silva n J .  Bonifáci~ a Whitaker (Dr. João Guilherme de fi guiar Whitaker) 
para que mandasse vir Dr. Gattiker para vcbr Castro Alves q I ?  est:ivn; «milito 
rr~al em consequêricia de um tiro que lcrou em uma peT?ua>. t Colt *o par- 
ticular do ?r Olyntho de Moura). 

AZEVEDO, Vicente de Paulo Vicente tle - A vida airy )rosa do3 poetas 
romãnticos São Paulo, Conselho Estadual de Cultura, 197 240 p i Castro 
Alves, p 115 175). 

Retrato cio Dr. Lopes dos Anjos, m6dico de Castro Alvt 3 em 550 Paulo, 
quandci recebeu o ferimento no pé, causado por ;urna de e: - r qire ~liqparou. 
a Pertence ao Dr. Oliveira Ribeiro Neto). 
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39 Vice-presidente ......................... 
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Prof. Vinic~o Stein Campos 
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Aranha 

Dr. Wilson Maia Fina 

Dr. Augusto B. Galvão Bueno Trigueirinho 
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Dona Maria Helena Branoante 

Profa Ana Maria de Almeida Camargo 

Dr. Alxvnro da Veiga Coimbw 
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COMISSOES ORGÂNICAS História dt América 

Finanças 1 Dr. Antonio S ?lvio (:iiliha Bueno 
2 - Prof. AYtrogil l ,  Ro<!:iquer; de 

x - . Min. José Romeu Ferraz Mello 
2 -  SI-. Antonio Barreto do Amara1 3 . Dz. Álvaro do linnral 
:: Si' Manoel Ubaldino de Azevedo 4 prOf. ~ ~ l ~ ~ d ~  '-,,iga santos 

Suplentes: 

: -. Eng. Afiirio Savelli 
I -- Cel. Benito Serpa 

5 Cel. Heniique 8 >,car \?'iederspahn 
6 Dt.. Luiz Wan~ 1 1  rley 'i'orres 

:: Dr Francisco Pires Martins 1 Sr E7etiiCiniio 1.1 rei, :i 6;0es 

Sindicância e Admissão 2 Prof. Euripede: S. i11. f ' g ~ ~ ~ l a  

de S ~ ~ O S  3 Profn Olga Pa~t.i lc21,  
4 F'rof. Jose; Gari 1 ,  de A i I liba No- 

t . Ui.. AUreO de Almeida Camargo crueira 
2 - Pr .  Eurico Branco Ribeiro 5 Prof. Ni<,ol:~u luai tc. t Silva 

Dr Pedro Antônio de Oliveira Ri- 
beiro Nsto 6 Dr. Ltiiz B iVhit.rLibr T'. da 

Cunha 

Suplentes: 
História 1Llilitar 

r -- Dr. RlvÍiro do Amaral 
1; - -. Sr. Antonio Barreto do Amara1 1 Cel. Arrisson ( t Sot1z:r Feri'az 
:I -- Dr. Célio Salomáo Debes 2 Cel. Josi. Hipogi io Tt.iqniciiSnho 

3 Cd. Heniique 'rscar Wicxderspahn 
CoMfSSõFS 4 Dr. Geraldo G. .i 1lat-t 

Geografia do Brasil 

L --- Prof. Aroldo Edgard de Azevedo 
2 Prof* Ana Maria de Almeida Ca- 

rnargo 
:i - Sr. Cnbriel Marques 
L - - Eng. Mgrio Savelli 
'I - Rof. F:lu?to Ribeiro de Barros 

i&ograf ia Física 

1 --- Prof. Joaquim Alfrsdo da Fonseca 
2 -- Cel. EIeliodoro Tenório da Rocha 

Mai-ques 
:I - Eng. (\'I&rio Savelli 
t . 1)ri'i. Nilva Rogick de Mello 

G.eografia Humana 

I - Pmf. Alfredo Ellis Júnior 
2 -- Prof. Ar1 França 
: I  - Sr. Hernani Donato 

.- i - Prof. José Anthem Pereira Jr. \-, ---- -. 

5 - Prof. Alfi.edo ( 4 imes 
6 Gen. Langlebei i o Pirhi.ii.o Soares 

Histórja de São Paulo 

1 F'rof* M y i  iam I I is 

2 Prof. Vicente cie Pai~lo Vicente 
de Azevt.110 

3 ProfL. M,iri:i CtriicvtLiyáo Mar- 
tixis Ribe ii'o 

4 Prof. Antenor I:omaiio liarreto 

5 Arquit. I~Vilson .Maia 1 'iria 

5 Dr. Isaac Grink '1.g 

História dos mo\ íinent(x; Cívicos 
de São Paulo 

1 DI .  áurcci de 'iimeida Píunargo 

2 Dr. Hondi,io dkl :<yloii 

3 Dr. Antonio :t.nedito Machado 
Florence 
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História do! Brasil 

1 -- Prof. Tito Livio Ferreira 
2 - Prof. José Pedro Leite Cordeiro 
3 - Dr. Divaldo Gaspar de Freitas 
4 - Dr. José Augusto Cesar Salgado 
5 - Dr. Lycurgo de Castro Santos 

Filho 
6 - Sr. Hernani Donato 

História da Medicina 

1 - Pmf. Arnaldo Amado Ferreira 
2 - Dr. Divaldo Gaspar de Freitas 
3 - Dr. Lorena Guaraciaba 
4 - DF. Carlota Pereira de Queiroz 
5 - Prof. Alexandre de Mello 

História de Direito 

1 - X n .  Pedro Rodovalho Marcondes 
Chaves 

2 - Desemb. Manuel Augusto Vieira 
Neto 

3 - Prof. Ernesto de Moraes Leme 
4 - Dr. Pedro Brasil Bandecchi 
5 - Dr. João Guaiberto de  Oliveira 
6 - Dr. Rui Rebello Pinho 

História da Engenharia 

1 - Prof. Antônio Carlos Cardoso 
2 - Eng. Mário Savelli 
3 - Dr. Jesuino Felicíssimo Jr. 
4 - Eng. Manuel Rodrigues Ferreira 

História da Igreja no Brasil 

1 - Padre Helio Abranches Viotti 
2 - Padre José Afonso de M. Bueno 

Passos 
3 -- Frei Joga Batista de Carvalho 
4 - Madre Maria Angela (Leda Ma- 

ria Pereira Rodrigues ) 

História da Educação 

1 - - Prof. Tito Livio Ferreira 
2 - Prof. Antenor Romano Barreto 
3 - Dr. Geraldo Cardoso de Mello 
4 - P r d .  Antonio D'Avila 
5 - Prof". Ana Maria de Almeida Ca- 

margo 

Redação da Revista 

1 - Prof. Antenor Romano Barreto 
2 - Padre Helio Abranches Viotti 
3 - Dr. Pedro Brasil Bmdecchi 
4 - Prof. Vinicio Stein Campos 
5 - Prof. Alfreda Gomes 
6 - Dr. Célio Salomáo Debes 

Relações Publicas 

1 - Sr. Itamar Bopp 
2 - Eng. Alberto Prado Guimarães 
3 - Sr. José Leandro de Barros Pi- 

mentel 
4 - Comend. Paulo Romano 
5 - Sr. Henrique L. Alves 
6 - Dr. Augusto Benedito Galváo Bue- 

no Trigueirinho 

Estatística 

1 - Dr. Hon6rio de Sylos 
2 -- Prof. José de Oliveira Orlandi 
3 - Sr. Américo Bologna 
4 - Sr. Celso Maria de Mello Pupo 
5 - Sr. Armandino Seabra 

Genealogia 

1 - Comend. Theodoro de Souza Cam- 
pos Jr. 

2 - Prof. José Bueno de O. Azevedo 
Filho 

3 - Dr. Waldomiro Franco da Silveira 
4 - Sr. Arnalda D'Avila Florence 
5 - Sr. Itamar Bopp 
6 - Dr. A. B. G. Bueno Trigueirinho 

Bibliografia e Ciências dos 
Incunábulos 4 

1 - Dr. Francisco Pires Martins 
2 - Sr. José Leandro de Barros Pi- 

mentel 
3 -- Sra. Lúcia Piza Figueira de Mello 

Falkenberg 
4 - Prof. Antônio D'Avila 

Etnologia e Arqueologia 

1 - Prof. José Anthero Pereira Jr. 
2 - Prof. Eramo dlAlmeida Magslliãi 
3 - Dr. Alvaro do Amaral 

iriir 

\ 
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Filatelia 

1 - Cel. Arrisson de Souza Ferraz 1 - E'rof,). Maria An ília t'orrcia C:if- 
f oni 

Dr. Alvaro da Veiga Coimbra 
2 - Praf. Fausto Rib ,ia dtb klsms 

3 Sra. Ligia Ferreira Lopes 3 - Sra. Maria Am6i8ii Arrutia Bate- 
4 Sr. JostS Leandro de E~XTWS R- lho de Souza A ~ . L  lha 

mente1 4 - Dr. Jose Eugênic de Paiil:~ A í d s  

t> - Sr. Antonio Barreto do Amara1 5 - - r)r. José de Mell I Pin~ei?t r 

(i Sr. Paul L>onovan Kigar Nurnismi t ica 

Icon agraf ia e Epigrafia 1 -- rJrof. Alvaro da  'ireiga ~:oimbra 
2 - Dr. Aureo de Ah~i.ida cliamargc? 

3 Prof Faiize Saadi 3 - Sr. Tsunezo Satatc 
2 - Dr. Carlm Penteado de Rezende 4 - Prof. Ruy Marti]*!- Fel rt..ii :L 
:1 Dr. Edgard de Cerqueira Falcão 5 - Sra. Lucia De T > n a s i  

Paleografia 
1 - - -  Prof. Álvaro da  leiga Coiiiibrs 

1 Padre José Afonso dq M a i s  Bue- - Sra. ~ i ~ i ~  h,pe, 
no Passos 3 - Cel. Henriqiie Os W icdcrspnhn 

2 Prof. Agostinho Vicente de Frei- - X>r. ~i~~~~~ Gurr hleton munt 
tas Ramos 5 - Dr. Eldino da E'c iLseca 1:rancante 

3 -- Dr. C a r i 0 ~  Penteado de Rezende 6 - Sra. Maria Améfirl Anudn Bote- 
4 - Sr. Nello Garcia Migliorini lho de Souza Ar riiha 

7 -- Dr. Reynaido Kil iirz R?~wti 

Linguistica e Toponímia 

I - Rev. Jorge Bertolaso Stella 

DEPARTAMENTOS 

Arquivo, Documentos a M u s c ~  
2 - Prof. José de Oliveira Orlandi 

1 - Dr. Alvaro da V :iga C!o~ii~bm 
3 -- Dr. Reynaldo Kuntz Busch 

4 .- m f .  Antonio Roberto de l%uia Cinemd Ed I cativo 
Leite 

5 - Prof E&mo IJ'AlmeMa Magalhães 1 Prof. Fausto Rib:iro dc ~ ~ U l V S  

Milseologia Cursos PU ?,licas 

1 - - I*of. n t o  tivio vemir:% 
i - - Dr. Alvaro da Veiga Coimbra 
2 -- ~ r o f .  'Vinicio S t e h  Campos Expiçcies 
3 -- - Dr. Pedro Antônio de Oliveira 

Ribeiro Nt'to 1 -. Dr. Pedro Antõn~ J de Ol~v<.ira Ri- 
beiro Neto 

4 - Sra. Maria Helena Brancante 
3 --- Sra. Lucis De Tomasi Publica( 6es 
Ç - - Prof. Raul Votta 1 - Dr. Francisco Fcrrari Manns 
' -- Sra. hfaria Amélia Arruda Bote- 2 - Eng. Alberto Pr:ido Gui~iiarães 
,, lho de Souza Aranha 3 - Dr. Adelino Riccr:trdi 
\--*. -. -+--- 



CONSELHO DO COLAR DOM PEDRO I 

PREXIDENTE - Dr. Aureliano Leite 

SECFUZTAR.10 - Cel. Heliodom Tenório da Rocha Marques 

TESOUEILELRU - Dr. Wilson Maia Mna 

Ministro Pedro Rodovalho Marcondes Chaves 

Prof. Lucas Nogueira Garcez 

Acaüdmico José Pedro Leite Cardeiro 

Acaü&mico Pedm Antonio de Oliveira Ribeiro Neto 

Académico Mario Graciotti 

Prof. Cantidio de Moura Campos 

Cel. Arrisson de Souza. Ferraz 

Prof. Alvaro da Veiga Coimbra 

Dr. Aureo de Almeida Camargo 

Dr. Augusto Benedito Gaivb Bueno Trigueirinho 

Dr. Lauro Ribeiro Escobar 

Prof. Vinicio Stein Campos 

Sr. Jos6 Leandro de Barros Pimentel 

Dr. T&cito Remi de Macedo van langendonck 

Acadêmico Hernani Donato 

Sr. I&nar B<rl>p 
Dr. Célio Saiomão Debes 
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CONSELHO DA MEDALHA CONSELHO D A  M E D m  
*%ALEXANDRE DE GUSMÃO" "IMPERATRIZ L EOPODINA" 

Presidente Presidente 

ih-. Anrehano Leite 1 - Dr. Aureliano I txite 

Nlembros : Membi íts : 

- Ccl 13eliodoro Tenório da  Rocha 
Marques 

I Prof. 'rito Lívio Ferreira 
i I>r. Antonio Sylvio Cunha Bueno 

Dr. Alvaro da Veiga Coimbra 
i LW. Alvaro do Amaral 
7 Dr Eldino da Fonseca Brancante 

- D4 Lúcia De Tomasi 
i - Dr. Aug~~sto Benedito Galvão Bue- 

no Trigueinnho 
1 Sr. Antonio Barreto do Amaral 
i l - Dr Mário Savelli 
1 2 Dr Wilson Maia Fina 

2 Cel. Helidoro 'tanório da Rocha 
Marques 

3 - Dr. Wilsori Mal L Find 
4 Riin. José Romc 11 Ferrsz 
5 - -  Dr. Álvaro da Jeiga Co~lnbra 

6 - Sr. José Leand - >  de I:,irros PI- 
mente1 

7 - Prof. José Anth :ro Pereira Junior 
8 - -- Da Lígia Ferrei -:r. Lopes 

9 Cel. Henrique ( :sar W&tuiersphn 

10 -- Dr. Eldino da  Ihnsectt Ilrancante 
11 - Prof.  Ruy Marí i is  E7en.<.ira 



RELATóRIO DA DIRETORIA 
REFERENTE AO ANO DE 1972 

A Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
como faz todos os anos, passa a dar conta, aos Senhores Consó- 
cios, de suas atividades durante o exercício de 1972. 

DIA DE SÃO PAULO E DO SODALÍCIO 

Como de costume, as duas datas - 25 de Janeiro e 1." de 
Novembro - foram evocadas solenemente, discorrendo sobre os 
vultos que fundanam São Paulo e os que fundaram o Sodalicio o 
orador oficial, Prof. Alfredo Gomes. 

SESSÕES PLENARIAS 

Durante o ano findo, o Instituto realizou três sessões solenes, 
sendo uma noturna, quinze ordinárias e uma extraordinária, esta 
no dia 7 de dezembro, para entrega do Colar D. Pedro I a di- 
versas personalidades. 

MEDALHA "IMPERATRIZ LEOPOLDINA" 
Dona Scyla Medici, a pripzeira dama da Nação, foi agracia- 

da no dia 16 de junho de 1972, com a Medaiha "Imperatriz Leo- 
poldina". A cerimônia foi realizada na "Maison Suisse", do Othon 
Palace. O Presidente do Sodalicio, Dr. Aureliano Leite, saudou- 
-a em nome dos cinco membros do Conselho da Medalha, pre- 
sentes. 

SóCIOS NOVOS 1 

Foram eleitos, no decorrer de 1972: 
Honorários: Aviadora Ada Rogato, Prof. Antonio de Oliveira 

Mello, Prof. Benjamin Antonio Salles Arcuri, Dr. Délio Freire dos 
Santos, Sr. José Botelho de Athayde, Prof. José Herculano Pires, 
Dr. Luís Arrôbas Martins. 

Titular: Jornalista Pedro Ferraz do Amaral. 
Correspondentes Nacionais: Prof. Agenor Pinheiro Rodrigues 

Valle, Prof. Amaro Soares Quintas, Dona Octavia Corrêa dos San- 
tos Oliveira, Prof. Silvio Julio de Albuquerque Lima. 

Correspondente estrangei~o: Dr. Elbano Provenzali-Heredia \ 
.I d \ 
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SáCIOS QUE TOMARAM POSSE EM 1972 

Honorarios: Dr. José Alves Palma, Padre José Afoiiso de Mo- 
r:ies Bueno Passos, Prof. Fauze Saadi, Dr. Durval Si4rmeizto da 
Rosa Borges, Dom Paulo Evaristo Arns, Dr. Luís Arrôt~as Martins, 
TJr. Délio Freire das Santos, Prof. Paulo Zingg, Aviadora Ada 
Rogato. 

Correspondente Nacional: Prof. Newton Carneiro. 
Benfeitor: Dr. Joaquim de Lima Fernandes Morr-ira. 
Titular: Jornalista Pedro Ferraz do Amaral. 

MEDALHA "ALEXANDRE DE GUSMAO" 

Foram agraciados: Prof. Eng." Izrael Mordka Roçenberg, Sr. 
José Duval Guedes Freitas, Dr. Dirceu Rodrigues Mendes, Dr. JosS 
Martins Pinheiro Neto, Sr. Arnaldo D'Avila Florence. 

DISCURSOS, PALESTRAS E CONFERÊNCIAS 
NO INSTITUTO 

Prof. José Luiz Pasin -- "A jornada histórica do Ivíncipe Re- 
gente Dom Pedro pelo Vale do Paraíba em agosto de ; 822" 

Dr. Reynaldo Kuntz Busch - "Da Rernarda de F..ancisco Ig- 
nacio ao grito do Ipiranga". 

Dr. Wilson Maia Fina .- "São Paulo no ano da Ii~dependên- 
!2!8". 

D." Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranllix -- "Duas. 
histórias inéditas do folclore afro-brasileiro" - com quadros. 

Dr. . b a l d o  Amado Ferreira - "Prof. A. Guilherme Bastos 
Milward"; ''Norte do Marechal Soleno 1,opez - Um fa t o histórico 
esclarecido". 

Dr. José Vicente Alvares Rubião "Rubi50 Junior" - bio- 
grafia. 

Prof Ernesto de Moraes Leme - "Os Pródromos da-) Movixnen- 
tr ,  de SZ", 

Prof. Lucas Nogueira Garcez - "A Luta Armada - Revalu- 
çáo de 32". 

Dr. Alberto Prado Guimarães - "Gastão Madeit-a, pioneiro 
da Aviação''. 

Prof. Newton Gonçalves de Barros - Elogio fúnebre do CÔ-, 
nego Melchior ~odrigues do Prado". 

Prof. José Anthero Pereira Junior - "Ainda sobre a yues- 
tiio dos Fenícios no Brasil". 

Prof. Nicolau Duarte Silva - "Novamente, Cabra1 e os Fení- 
1s". 
-4-5~~3-"- 
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Dona Conceiçb Borges Ribeiro Camargo - "Aparecida, A Ca- 
sa de Bragança e Dom Pedro". 

Prof. Antonio Roberto de Paula Leite - "Notas sobre o Fede- 
ralismo no Brasil". 

Dr. José Alves Palma - Posse e agradecimento. 
Prof. José A. de Moraes Bueno Passos - Posse e agradecr- 

mento. 
Prof. Fauze Saadi - Posse e agradecimento. 
Dr. Durval Sarmento da Rosa Borges - Posse e agradeci- 

mento. 
Dr. Luís Arrôbas Martins - Posse. Palavras sobre o patrono, 

Washington Luís Pereira de Souza. 
Dr. Délio Freire dos Santos - Posse e agradecimento. 
Prof. Paulo Zingg - Posse. Palavras sobre o patrono, Mare- 

chal Castelo Branco. 
Jornalista Pedro Ferraz do Amara1 - Posse. Palavras sobre o 

patrono, Paulo Nogueira Filho. 
Comendador Joaquim de Lima Fernandes Moreira - Posse. 

Palavras sobre o patrono, Embaixador J. C. Macedo Soares. 
Aviadora Ada Rogato- Posse. Palavras sobre seu patrono, 

Comandante João Ribeiro de Barros. 

DOAÇ6ES FEITAS AO INSTITUTO POR 
SóCIOS E ESTRANHOS 

Dona Maria José de Castro Negreiros - "Correio Paulistan - 
n." 1; estampas litografas do Rio de Janeiro antigo; estampas pu- 
licromadas de Winston Churchill, General Eisenhouver e outras 
grandes figuras da 2." Guerra Mundial. 

Dr. Edgard de Cerqueira Falcão - Livro "Cons.O Theophilo 
Borges Falcão". 

Jornalista José Benedito Silveira Peixoto - Diversos mapas 
antigos da Capitania de São Paulo, sendo um de 1767. 

Dr. Honorio de Sylos - Coleção da "Revista ~ n d a t r i a l  de 
São Paulo"; recortes de jornais de São Paulo; I.", 2." e 3." volumes 
da "Enciclopédia dos Municípios Brasileiros; recortes de jornais de 
São Paulo, Santos e Rio de Janeiro sobre o Centenário de Rui 
Barbosa; uma coletânea de "A Gazeta", em rotogravura, 1930; 
um volume dos Anais do Parlamento - "Assembléia Constituinte", 
1823; volume contendo exemplares da revista ilustrada "Ariel", 
1928/9; exemplar da Constituição Federal de 1946; um volume dos 
Anais da Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo, 1878; 
vols. I, VI e VI1 do Boletim do Departamento. Estadual do Tra- 
balho, 1911/12, 1917/18; coleção da "Revista Industrial de S- ""4, 
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Paulo"; "Questões de Limites"; "Estudos Históricos" (io Barão do 
Rio Branco; "Panorama da  História", cle Paulo Henrii jue; i.'' cap. 
i ie  "Uma Epopéia do Trabalhador", publicação do 2 esi; vol. I1 
111, X e XII do Boletim do Departamento Estadual ao Trabalho; 
2 vol. do Boletim do Departamento do Trabalho Agríco i t  , 1932 /34. 
' A Nova Constituição do Estado de São Paulo" de 9 (de jull~o dsb 
1921, de Heni'ique Coelho; "Recursos Milnicipais" - 3 i701.; n. 's  3 E: 
1 do Boletini do Serviço de Imigração e Colonização publicação 
c i t t  Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio 3 vol dor; 
Anais da Assembléia Legislativa Provincial, 1838/39, 1 854 I5rj. 

Dr. Benedito Lang - Livros: "Mernórias Militare, 1864- 1870 ' 
t "Dados Históricos de la Guerra de1 Paraguay contr 3 a Triplice 
Aliança", de auotria do Cel. Silvestre Aveiro e do Gent i,al Frttricis- 
cn Isidoro Resquim, respectivamente. 

Dr. Fernando Whitaker Tavares da Cunha -- "Fici .to e Itieolo-- 
I." ia", de sua autoria. 

Sr. ,Jorge Bertolaso Stela - "Os Manuscritos do .dar Morto". 
"EIistória do Indianismo", "A Bbagavad-Gitâ e o NovcL Testaiiren 
Io", de sua autoria. 

Dr. Álvaro da Veiga Coimbra - Quadro emoldui&do coiiten- 
00 O desenho e a justificação do "Colar D. Pedro I". 

Prof. Alfredo Gomes - "O Maior Poema do Muric o", dt. s u : ~  
21 titoria. 

Dr. Pedro Brasil Bandecchi - "O Município no 7Irasil (2  sua 
f iinção política", de sua autoria. 

Universidade Estadual de Mato Grosso - "Dimeit4io", revis- 
ta pedagógica. 

Ministério da Educação e Cultura A obra "Dom Pedro", em 
três volumes, estudo iconográfico, de autoria do Sr. Sta iislau Hers- 
t , s l  -- homenagem ao Sesquioentenário da Independk mia. 

Sr. Clarindo Figueiredo (fotógrafo) - Rico álbirrn com fo- 
tografias do encerramento do Congresso de História tia Indepen- 
dencia do Brasil, no Plenário da  Câmara Municipal, csm 6 de se- 
tcbmbro ":! 1972. 

Sr. Itainar Bopp - Caixa lacrada contendo seli:)s da série 
histórica (do Sesquicentenário da Independência, para ser aberta 
72'3 dia 7 cle setembro de 1997. 

Prof. Newton Carneiro - "José Bonifácio e a Dasoiiomia". de 
sua autoria. 

Sr. Alcindo de Brito - Discurso de sua posse n,t Amdemia 
Cristá de Letras, em 11-9-72. 

Sr. Norlândio Meirelles - dois exemplares do ai~ligo jtxnal 
""mprensa, Ituana", de 7 e 8 de maio de 1887. 
". 

+--_ 
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Sr. José Leandro de Barros Pimentel - Coleção de exempla- 
res de todos os selos emitidos pelo Brasil em 1971. 

Prof. Agostinho Vicente de Freitas Ramos - 2 vol. "Histó- 
ria de Cachoeira Paulista", de sua autoria. 

Prof. Vinicio Stein Campos - 3." vol. "Elementos de Museolo- 
gia-História dos Museus", de sua autoria. 

Acadêmico Ernani Donato - "Rio de Janeiro", de sua autoria. 
Sr. Gabriel Marques - "O Homem de Cabeça de Leão - Suas 

Memórias e seus Amores sobre Carlos Gomes, de sua autoria. 
Acadêmico Vicente de Paulo Vicente de Azevedo - diversos 

números do jornal "A Reação", de S. Paulo, dos anos 1882/3; um 
exemplar da "Imprensa de Lorena", de 1884; uma página de "A 
Gazeta", de 19-3-34, dedicada ao 4." Centenário de Anchieta, além 
de outros documentos antigos; título de eleitor do tempo do Im- 
pério - 1888; recibo de carta-circular de 1888, da Companhia 
Paulista do Viaduto do Chá. 

Embaixador do Brasil em Buenos Aires, o livro "Mitre Diplo- 
mático", de autoria do Dr. Fernando Arturo Bidabechere. 

Dr. Carlos Penteado de Rezende - pequena estante portátil, 
em madeira de qualidade, móvel que pertenceu a parentes da fa- 
mília Almeida Prado. 

Prof. Arnaldo Amado Ferreira - separata da Revista Paulis- 
ta de Medicina, com a conferência por ele proferida sobre o tema: 
"Salerno, Civitas Hipocratis". 

Dona Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha - Ca- 
derno de Turismo de 25 de fevereiro de 1972, da "Folha de São 
Paulo", contendo trabalho de sua autoria - "Ictenegal, seu povo v 
sua fé". 

Dr. Rudolf Robert Hinner - Medalha Comemorativa da Pa- 
tricidade Sudeto-Alemã, da qual faz parte; gravador de fitas, mar- 
ca Philips. 

Prof. Paulo da Silveina Santos - recorte de jornal "O Demo- 
crata", de S. Roque. 

Sr. Waldomiro Franco da Silveira - Trabalho de s m  auto- 
ria - "Primeiros Povoadores Vicentinos"; coleção de recortes de 
jornais, encadernada, com o título "História de Atibaia". 

Prof. Arlindo Veiga dos Santos - Trabalhos de sua autoria: 
"História de um Amor Fugido", "Sob o Signo da Fidelidade" c 
"Sentimentos da Fé e do Império". De autoria de Manuel Alves 
de Oliveira: "Antohio Sardinha e o Brasil". 

I Dona Camélia Fiori Couto de Magalhães, viúva do Dr. Age- 
nor Couto de Magalhães: Caderno de anotações e um copiador 
de correspondência, que pertenceram ao Arquivo do Brigadeiro 
José Vicente Couto de Magalhães; vários livros. 

", - 
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ATIVIDADES EXTERNAS DOS SICIOS 

'$ PVof. Alfredo Gomes, publicou: "O Maior Poenf s do Mundo" 
-- Introdução a Divina Comédia; "Robinson Suiço", iIt: R. Wyss -- 
Literatura Infanto-Juvenil; "Perfil" - Monsenhor Castro Nery; '(O 
Eterno Paulo Eiró"; "Caxias e a Independência"; "O B rasil antes da 
Independência"; Três séculos de História; "Do Reino Unido & Inde- 
pendência e os Primeiros Governos IJrovinciais"; "('ronologia da 
Independência"; diversas conferências no Ateneu Parilista, no Cír- 
culo Militar de São Paulo e na Programação comemor-ativa do Ses- 
yuiwntenário; orador em nome de entidades culturstis, bem como 
no IV Centenário de publicação de "(3s Lusiadas". 

* Prof. Tito Livio Femeira - Diversas conferências sobre te- 
mas interessantes de nossa História, tanto na Capital, como em 
cidades do interior de São Paulo e do Paraná; publicim "São Paulo 
na Independência Brasileira" - ediçilo comemorativa do Sesqui- 
centenário da Independência; "Curso de História dt?. São Paulo" 
-- Cadernos de Cultura do Departamento de Cultura drt Prefei- 
tura Municipal de Santo André. 

* Prof. Agostinho V .  F .  Ramos: publicou "Cachoeira Paulísta" 
- -  1780/1972, 2 vol.; "Prata da Casa" -- versos perfls. 

* Sr. Arnaldo D'Auiiu Florence: promoveu três exposições de 
arte sacra, conhecidas como "Cristos de Pinhal", eci Pinhal, São 
João da Boa Vista e nesta Capital; promoveu comemi>rações da Se- 
mana de Arte Moderna em Pinhal e S. João da Boa Vksta; publicou 
em vários jornais, principalmente na "A Folha" de Pinhal, poe- 
sias e artigos sobre historia, economia, política, crônicas; proferiu 
inúmeros discursos; promoveu a visita do Presidente do Instituto, 
Dr. Aureliano Leite, a Pinhal, para agraciar, com a Medalha "Ale- 
xandre de Gusmão" os advogados Abililo Pinheiro e Ca .olinu Silcupi- 
ra, Mendes Silva. 

Dr. Reynaldo Kunk Busch: palestras sobre diversos temas, en- 
tre elas as comemorativas do Centenário do Dr. Oswaldo Gon- 
calvaes Cruz, seu patrono. 

* Si?. Henrique L. Alves: proferiu conferencia de abertura da I 
Semahã, Guimarães Rosa em Piquete; orador, em Civersas come- 
niorações; saudação a Mlenotti de1 Picchia pelo 80." ;iiliversàrio do 
poeta; representou o Instituto em diversas solenidarles; publicou: 
folhetos sobre Menotti de1 Picchia e 17rancisca Julia, "Dois Mani- 
festos de D. Pedro"; colaborou na Revista do ArquTvo Miinicipal 
com o trabalho "Setubal e o romance hist6ríco" e na poliantéia do 
Instituto, com o artigo "D. Pedro e I). Leopoldina 1 erant,e ít His- 
tória". Palestra no Seminário de Museologia de Sal\ ador. 

* S:r. Paul Donovan Kigar: publicou os seguintes trabalhos no 
exterior: "The Braganças and Brazil's Independencc ", vol. VI1 - 
n." 3 do Minkus Stamp Journal, New York, N.Y., IJ.S.A.; "False 
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Brazilian Buli's Eyes", no exemplar de julho/72 do Philatelic Ma- 
gazine, London, England; "Will Brazil Become a Great Power?", 
no exemplar de &z.O/72, do Military Review, Fort Leavenworth, 
Kansas. U.S.A.. 

* Prof. Jesuino Fe~ilicZssimo Junior - Palestra proferida na Fa- 
culdade de Ciências Agrárias do Pará. 

* Dr. Aurelium Leite - Proferiu palestra em São José do Rio 
Pardo sobre Euclides da Cunha; em Tatui, sobre Alberto Seabra; 
em São Manuel, aula sobre História de São Paulo e mais duas pa- 
lestras no Lions Clube de São Paulo e no Conselho Estadual de 
Educação. 

* Dr. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho - Orga- 
nizou a Sala Especial em homenagem ao Sesquicentenário, na I1 
Bienal Internacional do Livro, onde foram expostas coleções per- 
tencentes às Bibliotecas do I.H.G.S.P. e do Presidente Aureliano Lei- 
te. Redigiu a apresentação do Calendário da Organização Philips 
do Brasil em homenagem ao Sesquicentenário da Independência. 

* Dr. Antonio Roberto de Paula Lez'te - Publicou o ensaio 
"Relações Públicas". 

* Dr. Mario Sauelli - Conferências e palestras: "O Incuná- 
bulo e o Livro Medieval Curso de Conferências organizado pelo De- 
partamento de Cultura do Estado, para comemoração do Ano In- 
ternacional do Livro; "Problemas da Grande Cidade", no Rotary 
Club S. Paulo-Leste; "O Estado da Guanabara" no Club dos 21 
Irmão6 Amigos; "Energia elétrica", componente do progresso, ci- 
clo de palestras organizado pelo Sesi; participou do Congresso de 
História comemorativo do Sesquicentenário da Independência. 

* Pwf. V i n i c i ~  Stein C m p s  - Realizou um curso de Museo- 
logia em Salvador, Bahia, a convite da Prefeitura Municipal da- 
quela Capital; inaugurou os museus históricos - Saldanha Mari- 
nho, em Avaré, Virgulino de Oliveira em Itapira, Oswaldo Cruz na 
casa-museu do cientista, em S. Luiz do Paraitinga, Dr. Pedro. I e D. 
Leopoldina, em Pindamonhangaba; proferiu palestras e f~nferên- 
cias de Museologia e História em Avaré, Itápolis, Araçatuba, Pira- 
cicaba, Pindamonhangaba, Americana, Ourinhos, Guarulhos, São 
Caetano do Sul, São Manuel, Sorocaba e nesta Capital, no Liceu 
Rio Branco, no Curso de Paleografia e História do Arquivo do Es- 
tado. 

* Cel. Helbdoro T m r i o  da Rocha Marques - Integrou a C* 
missão Especial instituída com a finalidade de promover, no Muni- 
cípio da Capital, em colaboração com as autoridades federais e 
estaduais, os festejas do Sesquicentenário da Independência, repre- 
sentando o Instituto Histórico e Geográfico. 

\ 
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Dr. Aureliano Leite - Nomeado, pelo Governadoa, Presiden- 
t e  do Conselho do Patrimônio Histórico, Arqueológic~, Artístico t: 

Turístico do Estado e esteve no exercício do cargo du "ante Lado o 
ano de 1972; nomeado Presidente da Sub-Comissão ,los Festejo,? 
do Sesquicentenário da Independência, promovidos pela Secreta- 
?ta de Cultura, Esportes e Turismo. Agraciado com o "C'olar D Pe- 
LITO I", pelo I .H.G.S.P.. 

Prof. Tito Livio Ferreira - Agraciado com a "Mel talha Come- 
morativa da h j a  "Estrela da Síria", pelo cinquenteri;irio de sua 
iundaçâo; membro da Banca de Doutoramento em X-listoria, dl) 
JVof. Sebastião Romano Machado, na Faculdade de l+'ilosofia. Ci- 
iliicias e Letras de Franca. 

Prof. Alfredo Gomes - Agraciado com o "Colar 11. Pedm I". 
do I.H.G.S.P., e com a "Medalha Martini Afonso dt Sou:6av, dc) 
J r l s t .  Histórico Guarujá Bertioga". 

Com. João Alfredo Pegado Cortez --- Agraciado com a Co- 
rnenda de Mérito Cívico e Cultural da Sociedade 1"lasileiril dc? 
Heráldica e Medalhística de São Pauki. 

Dr. Rudolf Robert Hinneo - Eleito sócio corres,iondente do 
Iristituto Geográfico e Etnográfico Paranaense. 

Sr. Arnaldo DIAvila Florence - Agraciado com a niie&dlia do 
'&Mérito Municipalista", pela Associaçã,~ Paulista de Municípios; 
medalha "Mérito da Aeronáutica", pela Fundação SanMs Dumont; 
colar "Cruz de João Ramalho", do Instituto Genealógico Brasilei- 
ro; medalha "Alexandre de Gusmão", do Instituto Hist cmrico e Geo- 
gráfico de São Paulo; medalha "Governador do Estado", da Secre- 
taria de Cultura, Esporte e Turismo, como membro &I Ordexri do:; 
Velhos Jornalistas. 

Sr. Heiirique L. Alves - Eleito 2." Secretário da Uni20 Bra- 
sileira de Escritores; sócio do Instituto, Histbrico e Gi:ográfico do 
Rio Grande do Norte; eleito para a Academia de Letrres e História 
de Campo Grande, Mato Grosso. Agraciado com a "Colar D. Pedrs 
I". do 1Z.G.S.P.. 

Acadêmico Fernando Goes - Eleito e empossado sócio t~tulai- 
c?a Sociedade Pauwta de ~ is tór ia  da Medicina. 

Dr. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinhu - Nornea- 
do para o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórich~ e Cultural 
no Município; para o Conselho do Colar D. Pedro I, do I.H.C.S.P.; 
para o Conselho da Cruz do Anhembi, medalha cultural da Socie- 
dade Amigos da Cidade; para fazer parte da Comissão Julgadora 
d o  concurso instituído pelo Instituto de Cultura Municipal, sobre 
História tlos Municípios, que este ano, em homenagem ao sesqui- 
csentenhrio, teve por tema o Zpiranga. 
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Dr. Mario Savelli - Eleito Presidente da Confederação das 
Famílias Cristãs, do Brasil; eleito 1." Secretário do Rotary Cluú 
de São Paulo-Brooklin; reconduzido a Presidência da Sociedade 
"Amigos da Cidade"; eleito 4." vice-presidente do PEN Clube. Agra- 
ciado com o "Colar D. Pedro I" e com a Medalha Cultural "Pero 
Vaz de Caminha". 

Prof. Vinicio Stein Campos - Contemplado com o prêmio 
Carlos de Laet, da Academia Brasileira de Letras, por seu livrcr 
"História dos Museus do Brasil". Eleito e Empossado membro ti- 
tular da Academia Paulista de Educação, cadeira Dr. Alvaro Le- 
mos Torres. Eleito sócio correspondente do Instituto Arqueológico, 
Histórico e Geográfico de Pernambuco. Contratado pela Faculda- 
de de Turismo do Morumbi para reger a cadeira - Cultura Bra- 
sileira. Nomeado e empossado no cargo de membro do Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de São Paulo e agra- 
ciado, pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo com a 
Colar "D. Pedro I". 

Dr. Mário Graciotti - Cidadão Carioca pela Assembléia Le- 
gislativa da Guanabra; prêmio "Joaquim Nabuco", de ensaio, pela 
Academia Brasileira de Letras; "Ordem Nacional do Mérito Edu- 
cativo" pela Presidência da República; eleito Presidente da Or- 
dem dos Velhos Jornalistas; agraciado com o colar "D. Pedro I", 
pelo I.H.G.S.P.. 

Coronel Heliodoro Tenório da Rocha Marques - Agraciad~ 
com a Medalha "Governador Pedro de Toledd', conferida pela So- 
ciedade Veteranos de 1932 - MMDC; agraciado com o "Colar D. 
Pedro I", pelo I.H.G.S.P.. 

Ministro Pedro Rodovalho Marcondes Chaves - Agraciad"?, 
pelo I.H.G.S.P., com o "Colar D. Pedro I". 

Prof. Lucas Nogueira Garcez - Agraciado, pelo I.H.G.S.P., 
com o "Colar D. Pedro I". 

Acadêmico José Pedro Leite Cordeiro - Agraciado com o "Co- 
lar D. Pedro I", pelo I.H.G.S.P.. 

Acadêmico Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro Neto 2- Agra- 
ciado com o "Colar D. Pedro I", pelo I.H.G.S.P.. 

Cel. Arrison de Souza Ferraz - Agraciado com o "Colar D- 
Pedro I", pelo I.H.G.S.P.. 

Prof. Alvaro da Veiga Coimbra - Agraciado com o "Colar D. 
Pedro I", pelo I.H.G.S.P.. 

Dr. Aureo de Almeida Camargo - Agraciado com o "Colar D- 
Pedro I", pelo I.H.G.S.P.. 

Dr. Lauro Ribeiro Escobar - Agraciado com o "Colar D. Pe- 
dro I", pelo I.H.G.S.P.. 

**c, 
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Sr. José Leandro de Barros Pimentel - Agraciado com o "Co- 
lar D. Pedro I", pelo I.H.G.S.P.; Cidadão Sãomanut:lense; Meda- 
lha "Honra ao Mérito" da Ordem dos Velhas Jornalislas; Redator 
Secret. Revista "Paulistânia". 

Dr. Tácito Remi de Macedo van Langendonck - Agraciado 
com o "Colar D. Pedro I" pelo I.H.G.S.P.. 

Dr. Hernani Donato - Agraciado com o "Colar D. Pedro I". 
pelo I.H.G.S.P.. 

Sr. Itamar Bopp - Agraciado coin o "Colar D. !>edro I", pelo 
I.H.G.S.P.. 

Dr. Celio Salomão Debes - Agraciado com o "Cf_mlar 13. Pedro 
I", pelo I.H.G.S.P.. 

Dr. Wilson Maia Fina - Agraciado com o "Colaf- D. I'cdro I". 
pelo I.H.G.S.P.. 

SESQUICENTENARIO DA INDEPENDfiNCTA 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo empt?nhou-se 
vivamente no sentido de contribuir para o maior brilho das come- 
morações do Sesquicentenário da Independência do Brasil, no de- 
comr de 1972. 

Essas comemorações consistiram ria execução do seguinte pro- 
grama, por parte do Instituto: 

A --- Curso de História Colonial d e  São Paub desde os primi- 
tivos habitantes da região até o "Grito do Ipiranga". 

Promovido peb Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
com a colaboração do Ateneu Paulista de História, foi o Curso ofi- 
cializado pelas Secretarias de Educação do Estado e 130 Mi~nicipio. 

Sob a direção do Dr. Alvaro do Amaral, secreta~ido pelo Dr. 
Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho e contando com 8 
assistência da Diretoria do Instituto, despertou o Curso de Histó- 
ria Colonial de São Paulo grande interesse nos meias estudantis 
e entrè pessoas interessadas nos assuri tos rninistradc~s, tendo f un- 
cionado no período de 20 de março a 21 de agosto de 1972. As pre- 
leções si-rão publicadas oportunamente. 

O Instituto empenhou-se na publicação de uma rica poliantéia 
comtemorativa do Sesquicentenário da Independência do Brasil, de- 
dicada aL D. Pedro I e à Imperatriz Dona Maria Leapoldina, bem 
como a outros vultos e fatos da Independência, na qual colabo- 
raram escritores nacionais e estrangeiros. A impressiio da obra fi- 
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cou a cargo da Grhfica Municipal, mediante autorização do Sr. 
Prefeito da Capital, 33ng.O José Carlos de Figueiredo Ferraz. 

C - Colar D. Pedro I 

De acordo com a resolução aprovada na sessão plenária de 4 
de setembro de 1971, o Sodalicio instituiu, com cunho cultural e 
cívico, o Colar D. Pedro I,  destinado a comemorar a trasladação 
dos restos mortais do proclamador da Independência Nacional e 
nosso Primeiro Imperador, de Portugal para o Brasil. 

Encaminhado ao Conselho de Honrarias e Mérito o projeto do 
Colar, cuja concepção artística deve-se ao consócio Professor Al- 
varo da Veiga Coimbra, foi o mesmo aprovado pelo referido Canse- 
lho e afinal oficializado pelo Governo do Estado, através do De- 
creto n.O 52.827, de 29-10-1971, que aprovou também o regulamento 
para a c~ncessão da venera. 

Foi providenciada a cunhagem de 500 (quinhentos) exempla- 
res, de acordo com a deliberação do Conselho do Colar, de 17 de 
janeiro de 1972, tendo sido as despesas da cunhagem cobertas, em 
grande parte, por verba da Secretaria de Cultura, Esportes e Tu- 
rismo do Ebtado, ditigida pelo Dr. Pedro de Magalhães Padilha. 

De acordo com a deliberação do mesmo Conselho, em reunião 
realizada em data de 23 de agosto de 1972, ficou decidida a outorga 
da venera a Suas Excelências os Senhores General de Exército 
Emiliio Garrastazu Médici, Presidente da República do Brasil; Al- 
mirante Américo Deus Rodrigues Thomaz, Presidente da Repúbli- 
ca de Portugal; Professor Marcelo Caetano, Presidente do Canse- 
lho de Ministros de Portugal, bem como a outras autoridades na- 
cionais e estrangeiras, personalidades e entidades que a mesma 
fizeram jus, conforme lista apresentada pelo Senhor Presidente da 
Conselho do Colar. 

Foi ainda deliberacio que a entrega da venera aos membros 
do Conselho do Cdar fosse feita no gabinete do Presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico, com dispensa de solenidade, em 
face da premência de tempo, antes do dia 6 de setembro, data pre- 
vista para o encerramento cio Congresso Nacional de História da 
Independência, em São Paulo, com a entrega do Colar aus parti- 
cipantes do Congresso e a outras personalidades e entidades agra- 
ciadas, inclusive a Sua Excelência o Governador do Estado, Se- 
nhor Laudo Natel. 

A fim de fazer a entrega do primeiro exemplar do "Colar D. 
Pedro I", com o qual foi agraciado o Senhor Presidente da Re- 
pública, General Emilio Garrastazu MBdici, esteve no Rio de Ja- 
neiro, no dia 19 de dezembro de 1972, o Presidente Aureliano Lei- 
te, que foi conduzido a presença de Sua Excelência pelo Senhor 
Ministro da Justiça, Professor Alfredo Buzaid, tendo a cerimônia& 
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éealizada no Palácio das Laranjeiras, contado com ci assistência 
cie altas autoridades. Agradecendo, o Senhor Presidente da Repú- 
illica teve ocasião de fazer referências elogiosas as ~dtividades 2 
; i  participação do Instituto nas con~emorações do 5esquicente.- 
ri:írio da Independência. 

A entrega dos colares com que foram agraciados Suas Exce- 
I~incias o Senhor Presidente da República Portuguesa, Almirante 
Americo Deus Rodrigues Thomaz, e o Senhor Presiderite do Con- 
selho de Ministros de Portugal, Professor Marcello Caelano, foi fei- 
ta, por intermédio do Senhor Cbnsul Geral de Portugal i:tn SSio Pau- 
10, Doutor Francisco Grainha do Valle, que gentilmente atendeu 
LI solicitação do Instituto nesse sentido. 

A entrega do colar destinado ao Senhor Ministra da Justiça, 
13rofessor Alfredo Buzaid, malirnu-se por ocasião de .iua virida a 
LC'b Paulo, no dia 14 de novembro de 1972. 

Na oportunidade, foi-lhe solicitada, pelo Presidenk AureXiano 
Leite, a gentileza de incumbir-se da entrega da venera, com a qual 
também foram agraciados os demais Ministros de Estado e altas 
autoridades uo Executivo, Legislativo e Judiciário, terido sua, Ex- 
~eléncia aceitado gentilmente a incumbência. 

D Cmpesso Nacional de História da Zndepenii&ncicl 

Este Congresso, promovido pelo Instituto Históric~o e Geográ- 
iico Brasilei~o, contou com a colaboração do Institutct Histórico E! 
Cieográfico de São Paulo. Iniciado dia 28 de agosto, no Rio de Ja- 
ilèiro, teve o seu encerramento em São Paulo, em sessão solene rea- 
lizada no dia 6 de setembro, no Plenário da Câmara. Municipal, gen- 
tilmente cedido peb Presidente Sampaio Doria. Delta participou 
~~essoalrnerite o Presidente Aureliano Leite e outros illlçtres mem- 
bros do Sodalício, inclusive na apresentação e defesa de testls im- 
j~c3rtantes da História do Brasil e de São Paulo. 

E ZI Rienal Internacional do Livro 

O Instituto participou, ainda, da Exposição da I1 i$ienal Inter- 
~~acional do Livro, realizada de 16 a 25 de junho de 19 72, no Ibira- 
]luera, em comemoração ao Sesquicentenário da Indepciidência, ex- 
~bondo obras referentes à nossa emancipação política, ;,ertencentes 
nko Instituto e a seus sócios, em sala para esse fim e: l~ecialinente 
lestinada.. 

HOMENAGEM DO SENADO AO SQDALfC10 

Atendendo a gentil convite do Senhor Presidente do Senado 
Federal, Senador Petronio Portella, o Presidente Aui.eliano Leite 
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esteve em Brasilia, a fim de participar de solenidade realizada na- 
quela Casa do Parlamento, no dia 4 de dezembro de 1972. Na opor- 
tunidade, foi-lhe feita a entrega, como oferta do Senado ao Soda- 
licio, de uma bela medalha de bronze e de um rico álbum de "Do- 
cumentos Históricos", comemorativos do Sesquicentenario da In- 
dependência do Brasil, além da obra do Acadêmico José Honório 
sobre o Senado do Império. 

40." ANIVERSARIO DA REVOLUÇAO CONSTITUCIONALISTA 

O ano de 1972 assinalou a passagem do 40." aniversário da Re- 
volução Constitucionalista de 1932. 

Em comemoração ao memorável acontecimento, o Instituto 
Histórico e Geográfico realizou, no dia 1." de julho do referido ano, 
às 21 h., uma sessão magna, n a  qual se fizeram ouvir dois autên- 
ticos combatentes da Revolução de 1932: o Embaixador Ernesto 
de Moqaes Leme, Presidente da Academia Paulista de Letra, e o 
Professor Lucas Nogueira Garcez, ex-Governador do Estado. O pri- 
meiro dissertou sobre "Os Pródromos do Movimento" e o segundo 
sobre "A Luta Armada". 

A referida sessão magna foi coroada do melhor êxito, tendo 
contado com a presença de grande assistência, inclusive de Sua Ek- 
celência o Governador do Estado, Senhor Laudo Natel, a quem foi 
passada a presidência dos trabalhos, após a constituição da mesa. 

"MUSEU JOSES BQNIF'ACIO" 

Durante o ano foi grande a fmquência de visitantes ao Mu- 
seu, destacando-se a presença do Senhor Professor Gama e Silva, 
Embaixador do Brasil em Portugal, e do Senhor Embaixador da 
Guatemala no Brasil, dos membros do Congresso de História da ? 

Independência e de outras pessoas gradas. 
Do convênio estabelecido com a Cúria Metropolitana de S. 

Paulo e graças a boa vontade de Dom Benedito de Ulhoa Vieira, 
Vigário Geral da Arquidiocese, recebeu o Museu, por intehédio de 
seu Diretor Prof. Alvaro da Veiga Coimbra, todo o acervo históri- 
co pertencente ao antigo Museu da Cúria, riquissimo em exempla- 
res, destacando-se a coleção de objetos do Movimento Constitucio- 
nalista de 1932, como sejam: armas, bandeiras, grande documen- 
tação e objetos de arte, pratos brasonados, cristais, bandeiras au- 
tênticas da República de Piratini e inúmeras recordações da épo- 
ca imperial, de grande valor histórico. 

Foi possível concluir o catálogo das medalhas comemorativas 
de acordo com a ecnica numismática, prosseguindo-se na cata- 
logação das demais peças expostas no Museu. 

~ c r  
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A iluminação das vitrinas foi grandemente melhorada, permi- 
tindo aos visitantes uma visibilidade m.elhor para exame mais de- 
talhado dos exemplares em exposição. 

DESPOJOS DE D. PEDRO I 

A trasladação dos restos mortais de D. Pedro I, de Portugal 
para o Brasil, constituiu ponto alto das comemorações do Sesqui- 
centenário da Independência, obedecendo programa ;r cargo do 
Governo Federal. 

Na etapa final, os despojos foram trasladados tle Piiidamo- 
nhangaba para o Palácio dos Campos Elíseos, em São Paulo, ter- 
minando a trasladação no dia 6 de setembro de 1972, ~ L S  16 horas, 
na Capela Imperial, sob o Monumento da Independêiicia, no Ipi- 
ranga. Nessa fase final, o Instituto Histórico e Geografieo esteve 
psesente as cerimônias realizadas, pelo seu Presidente e demais 
membros da Diretoria. 

BIBLIU'I'ECA, ARQUIVO, HEMEROTECA 

A Biblioteca "Afonso de Freitas" continua em franca atnvida- 
de, tendo sido procurada por grande número de consulentes. Seu 
acervo foi aumentado com inúmeros livros doados e a!guns adqui- 
ridos, pelo que teve que ser ampliada, mandando-se fazer estantes 
especiais para comportar todos os livros existentes. 

Os outros dois departamentos - o Arquivo e a Herneroteca 
'"ulio Mesquita" - também continuam bem organizados, estiando 
sempre à disposição dos consulentes interessados. 

HOMENAGEM AOS SóC1O.S FALECIDOS 

A Última sessão do exercício findo o Sodalfcio dedicou-a intei- 
ramente"ii inolvidável memória dos sócios falecidos durante c ano, 
tendo-se incumbido de seu elogio o Professor Alfredo Gomes, ora- 
dor oficia.1. Damos, a seguir, a relação clos que, lastiinavelmente, 
desapareceram de nosso convívio: Prof. Percy Ernst Schrarnm, 
Prol. Antonio da Rocha Almeida, Eng." Cássio da Costa Vidigal, 
Prof. Josi: Soares de Melo, Prof. Helio Vianna, Escritr~r Bernardr, 
Pedroso, Dr. Mario Botelho Miranda, Eng." José Gomes Morais 
FiIho, Prof. René de Oliveira Barbosa, Dr. Cantidio de Moura Gam- 
pos, Prof. Celestino Euzebio Fazzio, Dr. Paulo de Oliveira Castro 
Cerqueira, Prof. Carlos de Andrade Rizzini, Dr. Mauricto Benedicto 
Ottoni, Plrof. Sebastião Pagano, Dr. José Correa Silva Junior. 
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sM;URos 
Como anualmente, em 1972 o predio do Instituto e todos os 

seus pertences foram segurados contra incêndio, com as taxas ma- 
joradas. 

ELEVADORES 
A assistência aas nossos elevadores continua a cargo da firma 

Indústrias Villares S. A. O novo contrato para a continuidade da 
conservação é válido de 1." de dezembro de 1972 atb 30 de novembro 
de 1973 e a conservação mensal foi aumentada para Cr$ 370,00 
(trezentos e setenta cruzeiros). 

TESOURARIA 
Dignos de louvores os bons serviços de nossa Tesouraria. Con- 

tinua sob a direção do 1." Tesoureiro, Eng." Wilson Maia Fina, ten- 
do como auxiliar a Professora Dona Maria da Luz Navarro. 

A Receita e a Despesa encontram-se perfeitamente equilibra- 
das, verificando-se, como sempre, razoável aumento da disponibi- 
lidade. En separado, 6 apresentado o Balancete Financeiro do 
Exercício de 1972, já aprovado pela respectiva Comissão. 

DEPARTAMENTO SOCIAL 
Lamentamos o falecimento do dedicado chefe deste Departa- 

mento, Prof. Ce1est;ino Euzebio Fazzio, o qual foi lembrado, com 
os demais, na última sessão do Sodalício, no exercício findo. 

SECREfTARIA 
A nossa Secretaria, tendo & f ~ n t e  o 1." Secretário, Cel. Helio- 

cloro Tenório da Rocha Marques, auxiliado pela funcionária Dona 
Miriam Mieko Nishimura, que vem prestando bons serviços, con- 
tjnua desempenhando a contento os seus inúmeros e importantes 
encargos, que aumentam dia a dia, dada a notável projeção do So- 
dalicio. 

CONCLUSAO 
Concluindo, vamos repetir o que já dissemos no ano anterior: 

Terminando este estenso e minucioso relatório, para cuja elabora- 
ção dedicamas todo o nosso cuidado, ainda não estamos,seguros 
de que se apresente perfeito. Sempre, por certo, faltar8 alguma 
coisa. Pedindo desculpas pelas possiveis omissões, aqui deixamos, 
aos nossos consóciw, nossos melhores agradecimentos pela valiosa 
colaboração que nos deram. E com esses agradecimentos, os votos 
de perfeita felicidade no ano de 1973. 

Pela Diretoria, 
Aureliano Leite 
Presidente 
C&. Heliodmo T e n h b  ãa Rocha Marques 
1." Secrethrio -.. 



BALANCETE DO MOVIMENTO FINANCEIRO ENCERRADO EXM 31 DE DEZEMBRO DE 1972 

D g B I T O  C R E D I T O  

. . . . . . . . . . . . . .  BANCO ITAMARTI S/A. . . . . . . .  61.850,70 PATRTMONIO DISPONWEL: 322.704,88 

BANCO AUXILIAR DE SAO 
PAULO S/A. .............. 35.319,72 

OBRTGAç6ES ELETROBRAS . . 670,OO 

BONUS ROTATIVOS (Escr. Levy) 224.200,OO 
1 . . . . . . . . . . . . .  SALDO EM C A M A  6&4,46 322.704,88 

D E S P B S A :  

* Despesas Cierais: (açúcar, cate, 
material miúdo, escritório, fm- 
presos, limpeza, mgquinas, cali- 
grafo, visamento cheques, Bônus, 
Pr6->1~3numento Iàranim Nobre) 13.628,41 

* Publicações e Comunicações: (pu- 
........h.................. i.,. 

I -  

preruão iikm < Piuuente de bío- 
r...... Gráfica Sangirardi . . . . . .  17.218,30 

!Serviços £'restados: I condução. 
férias horas t x t i a ~  transprte. 
gratificações. honorários, viagem 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Congresso) 5.945.70 

* Aluguéis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179.632,85 

* Conservação do Prédio (parte 
dos inquilinas): luz, água, sal&- 
rios, taxas municipais, etc.) . . . .  25.943,95 

* Revistas. livros . . . . . . . . . . . . . . .  2.967 50 

Medalhas, diplomas, distintivos . . 500,OO 



* ConservapBo Edifício: (material 
limpeza, cons. bombas, material 
elétrico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.520,75 

* Encadernaçiio e AquisiçS,~ de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  livros: 2.536,OO 

* Encargos Sociais: (INPS, segu- 
ro, FGTS, PIS, Salários (deduzi- 
dos 8%),  Sindicatos, Acordos . . 64.320,46 

* Despesas Sede: (telefone, ghs, 
hgua e esgoto, luz) . . . . . . . . . . . .  19.519,71 

* Despesas Imóvel : Elevadores 
(conserv. mensal) e equipa- 
mento para incêndio . . . . . . . . . .  4.450,20 

* Seguros: (dos elevadores; do pré- 
. . . . . . . . . . . . . .  dio C/ incêndio) 2.718,05 
. . . . . . . . . . . . .  * Colar D. Pedro I: 10.000,OO 

*Material Escritório e Biblioteca: 
(máquinas, estante e fichário) . . 5.413,41 

. . . . . . . . . . . .  b * Taxas Municipais: 3.420,20 

* Taxas Municipais: . . . . . . . . . . . .  3.420,20 

* Prêmio «Prudente de Mnraes» . . 5.000,OO 157.701,19 
- 
480.406,07 

*,Superavit do exercício de 1972 . . . . . . . . . . . . .  59.555,82 

539.961,89 

2) FGTS - Miriam . . 451,58 

. . . . . .  3) Presidente 1.800,00 8.051,58 217.257,Ol 

O Tesoureiro 

Dr. Wilson RIaia Fina 

O Contador 
Kenym Okubo 

CRC SP. No 51.446 

O Presidente 

Aureliano Lei* 
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