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SAUDACÃO AO INSTITUTO NA ABERTURA DO ANO SOCIAL 

Vinício Stein Campos 

O INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 
se  engalana, nesta tarde festiva de São Paulo, 25 de janeiro de 
1981, para dar início, com as solenidades do estilo, ao seu 87." 
período de atividades cívico-culturais. 

E para nós paulistas, Senhor Presidente, tanto os nascidos 
neste Estado, como os que a ele deliberadamente se associaram, 
voltados ao empenho de seu engrandecimento e ao nobre culto 
de suas tradições, - o venerando Sodalício da rua Benjamin 
Constant se alteia, na paisagem intelectual da cidade, como um 
de seus instrumentos mais eficazes, instituído providencialmente 
para a preservação do fabuloso acervo histórico nacional, que 
se contém no opulento passado bandeirante. 

Quando, em 1894, esclarecidos e beneméritos patricios se 
uniram para fundar, na São Paulo provinciana de então, esta 
Casa, vivíamos crise material, demográfica e política das mais 
sérias, embora não tão grave e profunda como a que hoje nos 
assoberba, desencadeada por tremendos fatores de ordem interna 
e externa. 

4 implantação da República ainda trazia, vivas, todas as 
suas cicatrizes; as correntes imigratórias inundavam o nosso 
Estado, modificando costumes, comportamento social, regimes 
alimentares, sistemas de trabalho; a administração via multi- 
plicarem-se, em seu caminho, as incompreensóes e as dificulda- 
des, e da radicalizaçáo das posições sectárias em que se ia divi- 
dindo a sociedade, nasciam os julgamentos apaixonados e faccio- 
sos, que injustiçavam, demagogicamente, sem misericórdia., 
vultos e fatos do passado da nação, ao mesmo tempo em que a 
emulação da autonomia federativa, perfilhada pela nova ordem 
institucionnl, ia separando a s  anrigns provincins em antagonismos 
irrti~cisiveis. em preiuizo da unidadc nac:ional. 

Foi nesse momento histórico, decisivo da vida paulista, que 
se ergueu em nossa terra este templo augusto, consagrado, absor- 
ventemente, ao culto cívico do glorioso passado brasileiro de 
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São Paulo, templo onde se recolheram, carinhosamente, em guar- 
dados preciosos, os testemunhos de nossos passos na Colónia, 
na Monarquia e na República! Escola que se abriu, a margem das 
questiúnculas políticas e religiosas, graças aos esforços de Ja- 
guaribe, Leão Bourroul e Toledo Piza, a princípio, firmemente 
continuados - a seguir - por Cesário Mota, Torres de Oliveira, 
Afonso de Taunay, Washington Luiz, Altino Arantes, Ernesto de 
Souza Campos, Carlos da Silveira, José Pedro Leite Cordeiro, 
Aureliano Leite, Ernesto de Morais Leme, entre outros, e que 
através de sua riquissima Biblioteca Histórica, de sua Heme- 
roteca, de seu Museu José Bonifácio, de seu Arquivo, desenvol- 
veu fecunda ação social do mais alto interesse cívico-cultural, 
promovendo sessões comemorativas, seminárjos de estudos, pu- 
blicações, exposiçóes e cursos, nos quais a brasilidade de São 
Paulo se fez ouvir com toda sua eloqüência e a História do Brasil 
foi a radiosa meta onde se fundiram, indestrutiveis e magníficos, 
os laços de nosso patriotismo. 

Hoje, Senhor Presidente, a presença do Instituto em nosso 
contexto sócio-cultural é fundamental para que São Paulo se en- 
contre a si mesmo e os liames da unidade nacional se afervorem 
no coração dos moços, consolidando a vitalidade emotiva que 
forjou, no passado, este formidável pais-continente. 

A cidade de São Paulo, coração industrial da. América Latina, 
que as rodovias asfaltadas do norte, do oeste e do sul coloca. 
ram ao alcance de legiões de brasileiros dos mais distantes e 
sofridos recantos da Pátria, viu-se, de repente, convertida na 
Canaã do trabalho e da sobrevivência para milhões de mi, uran- 
tes, que se derramaram pelas suas artérias centrais, povoaram 
os descampados da periferia, atulharam os espaços da Grande 
São Paulo, irradiaram.se pelo interior e modificaram, substan- 
cialmente, em tempo recorde, a paisagem humana da outróra 
tranqüila província dos cafezais. 

E em meio a essa febricitante transformação, quando novas 
e copiosas gerações se escalonam na terra dos paulistas, como 
elementos totalmente desvinculados das tradicionais estruturas 
bandeirantes, mais e mais se faz presente a necessidade do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, nesse oceano d.emo- 
gráfico em ebulição, a fim de que não se percam as raizes de 
nossas origens e a histórica brasilidade de São Paulo se afirme, 
medularmente, como a grande força operativa da unidade na- 
cional, salutarmente implantada na consciência de nossa gente, 
numa corrente continua de identidade, firmemente ancorada no 
remoto passado vicentino de nossa terra. 

E se Por um lado, bem diversos são os problemas paulistas, 
em volume e intensidade, dos enfrentados por Prudente de Mo- 
rais, Bernardino de Campos, Campos Sales, Francisco Glicério, 
Rodrigues Alves, Rubião Júnior, não é menos certo que o Ins- 
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tituto Histórico e Geográfico de São Paulo não é mais aquele 
edifício solitário, levantado no coracão do Triângulo para reco- 
lher a memória da cidade e doutrinar os jovens sobre a vida e 
a obra de seus antepassados, ilustrando-os com o conhecimento 
das p&ginas envaidecentes de nossas tradições e orientando-os 
para perseverarem nessa trilha radiosa, a serviço de S&o Paulo 
e do Brasil. 

Ao Instituto se juntam, hoje, magníficas fundações culturais 
e educativas, tais como a Universidade Armando de Sales Oliveira, 
a Universidade Júlio de Mesquita Filho, as Universidades manti- 
das pelas confissões religiosas e particulares, a importantíssima 
rede de escolas superiores, secundárias e elementares que cobrem 
o Estado inteiro, o maravilhoso parque de museus históricos em 
pleno desenvolvimento, as academias de história, o Instituto 
Genealógico Brasileiro, as associaçóes cívicas e culturais, em suma, 
um conjunto de órgãos e serviços admiravelmente dotados e que 
estão apenas a espera de que o venerando Sodalicio com eles 
se articule, para cumprir em nosso Estado, com firmeza e desas- 
sombro, essa tarefa urgentíssirna que o país espera de nossa 
entidade - a reconciliação do presente com o passado, para 
ordenaçáo da caminhada histórica da sociedade, em marcha de- 
cidida para um melhor futuro para a Nação Brasileira. 

Parece-nos, Senhor Presidente, ser esta a grande tarefa que 
São Paulo espera do Sodalicio neste ano singular, que assinzla 
o início da década histórica em que se vai comemorar o cente- 
nário da abolição do trabalho servil, em que vamos comemorar 
o centenário da proclamação da República e o cinquentenário 
da Revolução Constitucionalista de 1932. 

* 
Ao agradecer aos generosos consócios a indicação de nosso 

nome para o desempenho deste cargo tão honroso do Sodalicio 
- seu Orador Oficial no triénio - 1981 - 1983, pedimos vênia 
para declinar, neste instante, os titulares que de 1894 a 1980 
emprestaram o brilho de sua cultura e de sua eloquéncia a esta 
tribuna: Teodoro Sampaio, Rafael Corrêa Sampaio, Afonso ãe 
Taunay Afonso de Freitas, Spencer Vampré, José Soares de 
Melo, Ulisses Coutinho, José Carlos de Ataliba Nogueira, José 
Pedro Leite Cordeiro, Francisco Teive de Almeida Magalhães, 
Alfredo Gomes, Mário Savelli e Padre Hélio Abranches Viotti. 
A todos eles, as palmas e a gratidão do Instituto. 

Senhores: 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, reune-se 
hoje, solenemente, por disposição estatutária, para abrir o ano 
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social de 1981 e reverenciar, simultaneamente, a data ma,- 
de nossa Capital. 

Desde a escalada do planalto, no século XVI, e a fundação 
da Casa de São Paulo, ponto de partida do povoado que ai se 
desenvolveria, a partir do Pátio do Colégio, entre a Escola e a 
Cruz, - São Paulo passou a comandar, resolutamente, a forma- 
ção do Brasil. 

Não importa, como querem alguns, que a união das duas 
Coroas, de Espanha e Portugal, em 1580, tenha facilitado a des- 
truição da linha de Tordesilhas e a abertura do coração do con- 
tinente aos povoadores de Piratininga. A expedição de Raposo 
Tavares, em 1622, desmente a assertiva. Mas o que não padece 
dúvida é que foram os paulistas que em levas e levas contínuas, 
de Raposo Tavares a Manuel Preto, de Pedro Leme a Fernão 
Dias Pais, de Moreira Cabra1 a tantos e tantos outros, que por 
terra ou pelas bacias do Tietê, do Paraná, do Paraguai, do Uru- 
guai, do Amazonas, arrostando os mais exasperantes embaraços 
e os mais atrozes sofrimentos, devassaram esses sertões, funda- 
ram estabelecimentos e povoados e traçaram com o seu sangue, 
os seus sacrifícios, a sua bravura indômita, o preço de suas pró- 
prias vidas, o gigantesco mapa territorial do Brasil. 

São Paulo comandou, com José Bonifácio, o processo da 
Independência; derramou, com Badaró, o seu sangue pela Li- 
berdade; na hora incerta da Regência, deu ao Pais um Ministro 
da envergadura de Feijó; fundou, na sua Academia de Direito, 
uma verdadeira escola de estadistas; promoveu a Convenção Rr- 
publicana de Itu, desfecho brilhante da. campanha desenvolvida 
por Glicério, Campos Sales, Cesário Mota, Bernardino de Cam- 
pos, América Brasiliense na província bandeirante; deu a Re- 
pública os consagrados Presidentes Prudente de Moraes, Campos 
Sales, Rodrigues Alves e Washington Luiz; pela Constituição e 
pela Lei ergueu-se heroicamente em 23 de maio e 9 de julho de 
1932. E jamais deixou de encarnar nas suas lutas e nas suas 
campanhas os supremos interesses do Brasil. Porque São Paulo 
foi sempre, e acima de tudo, o mais brasileiro dos Estados. Se 
nos demorarmos na meditação dos grandes lances históricos da 
terra paulista, veremos que o passado desta cidade gloriosa nos 
ensina que não deveremos duvidar nunca do maravilhoso destino 
que Anchieta vem mui firmemente tutelando para nossa muito 
amada São Paulo. Não há, a nosso ver, maneira melhor de 
cultuá-la, do que acreditando firmemente no admirável papel 
que está reservado à metrópole paulistana na realização futura 
do Brasil, em marcha batida para um porvir luminoso, fruto 
destes quase quinhentos anos de esforços pelo bem, pela feli- 
cidade, pela grandeza de nossa Pátria. 



PAULISTA SOU HÁ QUATROCENTOS ANOS! 

Mario Pires 

A impressão que a orgulhosa e enfática frase possa causar 
ao  leigo e principalmente aos filhos de outros Estados, de um 
acentuado e extremo bairrismo, é absolutamente falsa. 

O inteligente e culto autor do consagrado livro "Vida e 
Morte do Bandeirante", o piracicabano José de Alcântara Ma- 
chado de Oliveira, obra que em boa hora e feliz decisão o go- 
verno do Estado fez reeditar na excelente e rica "Coleção Pau- 
lística", com todo o seu extremado amor a terra natal, enfilei- 
rou-se, tembém, entre os mais sinceros e ardorosos cultores de 
brasilidade. 

Já o afirmei, em meu opúsculo "A Brasilidade dos Paulistas", 
publicado no ano p. passado e tendo realizado palestra sobre o 
mesmo assunto neste mesmo sodalicio, em maio de 80. 

A maior demonstração de bairrismo, que parece ccrrer 
abundante em seu sangue, é a do campineiro, sem que isso se 
traduza por um menosprezo aos sentimentos pátrios. Para ilus- 
tração, lembremos alguns testemunhos que se consagraram, in- 
clusive de não campineiros, como podemos encontrar no roman- 
ce do professor João de Souza Ferraz, "Aguapés F lu t~am na 
Ribeira", em cuja página 57 o autor escreve, referindo-se à 
vila de Iporanga: 

"Não estava disposta a "pagar pecado morando num lugar 
deste." E voltou para Campinas, que era cidade de gente civi- 
lizada. Nunca se deu bem no interior." 

Certo, porque o campineiro jamais considerou sua cidade, . . 
interiorana. . . 

Campos Sales era outro grande bairrista e não fazia disto 
segredo. Dizia ele: "Eu tenho apego a "isto", a terra e a gente 
antiga, porque aqui vivi meus pr[meiros dias e é sempre-con- 
fortante recordar essa época tão feliz!" 
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Monsenhor Luís Fernandes de Abreu. o venerando sacer- 
dote, membro da Academia Campinense de Letras e vigário da 
Capela da Santa Casa de Misericórdia de Campinas, em 1971, 
por ocasião do centenário do Hospital, assim falou: "Campinas 
era designada como orgulhosa e de seus filhos afirmava-se: 
"São pretensiosos e tão altivos que interrogados no estrangeiro. 
se eram brasileiros, respondiam apenas: "Sou Campineiro!" 

Ainda agora, para confirmar o extremado bairrismo, o aca- 
dêmico Mário Donato, voltando as raizes, compõe o poema de 
exaltação a sua terra, com os versos de "Sou Campineiro!" 

Encontro a poesia retumbante no número 97, da Revista 
da Academia Paulista de Letras, quando o autor de "Presença 
de Anita" confessa: 

"Oferecido a J. P. Leite Cordeiro. Depois da eleição do autor 
para a Academia Paulista de Letras, perguntava-lhe Leíte Cor- 
deiro, então Presidente da Academia, "se tinha Campinas no 
coração." O poema foi a resposta, em abril de 1978." 

Não vou aqui reproduzir todos os versos, por muito eslen- 
sos; apenas a primeira e a última estrofes: 

"Aqui estou, afinal, Leite Cordeiro. 
Passei mais fácil noutras sabatinas. 
Como a vitória adoça! De bom grado, 
Perdóo aos não nascidos em Campinas. 

Sou campineiro, e com orgulho o digo! 
Outras gentes o são, mas inquilinas, 
mio natas - nem donatas - da RepÚblica 
dos Estados Unidos de Campinas!" 

Apesar de todo esse bairrismo, o campineiro jamais des- 
curou seus sentimentos pátrios e sua decisiva contribuição de 
toda ordem, sempre que o país o exigiu. É de um dos mais ihs- 
ires filhos de Campinas, Monsenhor José de Castro Neri, o feliz 
pronunciamento "Patriotismo e Patriotice", inserido em seu 
brilhante discurso de posse na A P.L. Focalizando com 
carinho e entusiasmo a figura de seu antecessor na Cadeira n.' 
13, o ilustre Erasmo Braga, o ínclito sacerdote assim se expressa: 

"Erasmo, pelo menos, não se acumpliciou aos estafermos. 
Entendia que o patriotismo não consiste no êxtase sorna ante a 
magia da natureza, ou no estentorar, porque os vizinhos ouçam. 
o "laranja da china" que faz saltar da cama os paralíticos. Pa- 
triota é Rui quando desce a manguara sobre certos defeitos na- 
cionais. É patriota Lobato quando pega da açoiteira e deslomba 
os alfenins trianônicos. Patriota, Belisário Pena quando desco- 
bre atrás do Brasil-vitrina e do Brasil-parada, um Brasil desco- 
nhecido, embarbeirado e papudo. Se um cristão por esta ben- 
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dita terra das cacatuas, toma da pena e entalha, em lugar bem 
visível, para que todos enxerguem, um consciencioso "Porque 
não me ufano", há sempre louros que revidam: Olha o anti-pa- 
triota!. . . Anti-patriota é o que se cala, e aquiesce, e silencia, e 
concorda, e pactua. Patriotices e patrioteiras podem ser estron- 
dejadas uma ou duas vezes por semestre; mas de patriotismo, 
de heroismo cívico, de critica construtiva e sã, precisamos nos 
trezentos e tantos dias de cada ano." 

E o recipiendário vai mais além: 
"Não sei se me iludo. Quando penso nesses heróis antigos 

que sururucavam trezentas léguas de sertão com a mesma na- 
turalidade com que o sola-fina petroniza nas ruas do Triângulo 
- quando cuido que esses comedores-de-chão, tão nômades 
quanto o goitacá, não se fixavam nos ranchos que por acaso 
in~provisavam, - quando me lembro de que, atrás do paulista, 
jornadeavarn o mascate e o emboava, o fiscal e o contratador, o ne- 
gociante e o onzeneiro, - encasqueta-se-me na cabeça a idéia 
que a missão do paulista é esta: conquistar para dar. Ouru que 
lhe pinte nas mãos é ouro que distribui pelo país. Terras que 
lhe caiam vencidas sob o tacão, são terras que largeia depois 
ccs cutros menos sedentários. Toda a história de São Paulo 
poáeria ser escrita numa palavra: Generosidade!" 

Castro Nsri comenta agora a interessante descoberta de Al- 
cântara Machado, do livro deste, "Vida e Morte do Bandeirante", 
que reproduzirei linnss próximas. Diz o sacerdote: 

"Não me comweu tanto, quando li a "Vida e Morte do Ban- 
deirante", como a vista dessa página roída de caruncho, cujo 
anverso é o testamento de Pero Araújo e cujo verso são oitavas 
dos Lusíadas. "Dir-se-ia, - comentz o autor - que o gênio de 
Camões aparece a beira da sepultuia em que descansa o herói 
desconhecido, para associar na mesma glória as caravelas arro- 
gantes, vencedoras do oceano, e as canoas humildes dos serta- 
nistas." 

E não posso esquivar-me as palavras finais do novo acadê- 
mico, tão ardentes e exatas sobre os destinos do Brasil, nas mãos 
dos paulistas de todas as gerações: 

"Não posso acreditar se tivessem abatido as araucárias do 
Anhembi; nem quero crer no historiador que afirma haver desa- 
parecido "com a morte do segundo Anhanguera, o último aben- 
cerragem do vicentismo conquistador." Senhores, o "fenômeno" 
das bandeiras é eterno. Mudou de nome diversas vezes, mas con- 
tinua o mesmo "espantoso ondear" que se propaga do planalto 
às demais unidades da nação. Toda a vez que escutardes, na his- 
tória, um grito que sacuda o país, ou modifique a sua fisionomia, 
atentai melhor, ouvi de mais perto, perscrutai com mais tento 
as direções do som, e percebereis que esse rebôo se alongou de 
São Paulo. De primeiro, a entrada do índio; depois, a do ouro, 
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a da prata, a dos diamantes. Mas há outras não menos heróicas 
e não menos caladas pelos historiadores: a da colonização, a 
da imigração, a da independência, a do civismo, a da instrução, 
a da constitucionalização. . . e outras bandeiras ainda que, a seu 
tempo, se hão de desfiadar, provando ao Brasil que não morre- 
ram, nem morrerão jamais os bandeirantes. Aqui mesmo, da es- 
planada da Academia, já tendes assistido ao botafora de muita 
expedição. Vozes asperejantes, como só as possuem os que estão 
"habituados a falar de pés juntos", ecoaram por estes Brasis, - 
tão silenciosos, que se diriam mergulhados na mironga seiscen- 
tista. Ordens rápidas, de comando, eletrizaram estes vales e 
fundóes, onde o caiçara soturna ao pé do rancho, e foram estrou- 
vinhar as energias da nação, em prol de uma literatura naciona- 
!ista, bem marcada por aquilo que é nosso, bem articulada com 
a vida e os problemas do meio, e ao mesmo tempo alevantada 
por um grande srntimento humano, batida de espiritualidade, 
compenetrada da sua missão educativa e dos seus imensos des- 
tinos sociais. 

Hoje, como há trezentos, quatrocentos anos, os Pau1is:as 
estão de pé, na posição histórica, dentro nas botas altas. Badala 
o sino na torre do Colégio, com tanta força que até os surdos 
poderão ouvir. O tiro de mosquete parte em dois pedaços o si- 
lencio da manhã piratiningana. Clangora a buzina, longariiente, 
clamaneo. A flâmula verde drapeja, no azul, esfrolada pelo vento 
da serra. 'Todas as dextras dos velhos, todas as mãozinhas das 
crianças estão espalmadas, em sinal de bênção. É a bandeira 
que abala. A bandeira que arranca. 

:1 Academia Paulista de Letras que marcha, numa emocio- 
nante entrada de cultura, para aquilo que é nosso: para o Brasil!" 

As divagaqóes scbre bairrismo, paulistanismos e brasilidade, 
como acabamos de .ver, foram cansativamente testemunhadas. 
Retratemos, agora, com as tintas coloridas de uma grande sim- 
patia e admiracão, o perfil humano, profissional e intelectual do 
nutáve! paulista José de Alcântara Machado de Oliveira. 

A magnífica fotografia colorida da capa do número 85, Ano 
XXXII, de dezembro de 1975, da Revista da Academia Paulista 
de Lelras, mostra i?ma fisionomia perfeita de Alcãntara Macha- 
do, cabrlos negros, olhar penetrante, nariz aquilino e bigode 
negro, bem aparado, e nosso biografado ostenta o caro fardáo 
da AcaSemia Brasileira de Letras. 

O exemplar da Revista homenaxeia o sesquicentenário de 
nascimento de D. Pedro I1 e o centenário de nascimento 
(19-10-1675), do autor de "Vida e Morte do Bandeirante". Ten- 
do falecido em 1941, Alcântara Machado viveu, pois, 66 anos, 
idade que nos dias atuais proporciona ainda muitas oportuni- 
dades de produção, até mesmo material. 
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A morte ocorreu a 1: de abril de 41; portanto, este ano 
Iranscorre o quadragésimo aniversário do passamento, o que 
me ensejou a publicação de artigo a respeito, no "Diário do 
Povo" de Campinas, em 5 do mesmo mês, domingo. 

Na palestra proferida na Academia Paulista de Letras, em 
28-10-75, Rui Nogueira Martins, com o titulo de "História de Um 
Advogado", assim retrata Alcântara Machado: 

"Era sua maneira de ser. Fisionomia séria, ar grave, parci- 
monioso na palavra e no gesto. Cortês, sem expansões. Sua 
altivez e pudor o inibiam de cortejar a popularidade; mas explo- 
aia em combatividade na permanente dedicação ao público, ao 
comunitário, ao social. Não era de derramar-se em efusões. Pai 
e filhos guardavam meia-distância, no ambiente caracteristico da 
época: respeito e autoridade. 

As alegrias que a família lhe proporcionava transpareciam 
no brilho dos olhos. Fora do lar, a mesma linha de sobrie6a.de. 
Nada de tapinhas nas costas. 

Mergulhava cedo no trabalho, a estudar e escrever, na bi- 
blioteca quase centenária, enriquecida de mês para mês: duran- 
te mos na rua Sebastião Pereira, de onde contemplava o lam- 
pião esgalhado do largo Santa Cecilia; a partir de 1927, na rua 
Frederico Steidel." 

Ah! ruas do bairro de minha adolescência e mocidade! Re- 
sidi na casa paterna, de 1929 a 32, na bela e arborizada Ala.me- 
da Barros e a partir de 1935, quase na esquina, na rua Martim 
Francisco, por onde transitavam os velhos bondes "Vila Buar- 
que". De lá, ia a pé a Escola Normal da Praça, onde fiz o ginásio 
e me formei professor normalista. E, sem nem por sonho saber, 
quantas vezes não teria o jovem adolescente cruzado com lum 
dos Alcântaras, o pai ou o filho! 

A propósito, vale lembrar a confusão de muitos, misturando 
os dois clássicos livros como se de um só autor: o "Vida e 
Morte do Bandeirante", do pai e o "Brás, Bexiga e Barra Funda", 
do filho, o saboroso cronista dos carcamanos da Paulicéia. Tal- 
vez porque este antecedera o outro.. . 

Continuemos, porém, ouvindo o conferencista: 
"O tempo escorria entre os livros, a Faculdade de Direito, 

o escritório de advocacia e as atividades políticas. Vida social 
pouquissima. Dificilmente abria mão do chá-das-cinco na cidade, 
com alguns companheiros que reuniam inteligência, bom gosto 
e o prazer dos "potins", sublinhados, de sua parte, com o sor- 
riso de Gioconda que lhe emoldurava a ironia. Bem posto, ele- 
gante, não dispensava a bengala. Tanto por ser de uso na épxa,  
como para corrigir discretamente a ligeira falha no andar, con- 
seqüência do acidente ferroviário em Itatiba." 

Alcântara Machado tinha a volúpia da concisão, tanto no 
que escrevia, como nos discursos ou nas preleções de suas zuias. 
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"Detestava textos derramados, o discurso sem fim, as divaga. 
çóes em que a lógica da argumentação se perdia e o tempo se 
esbanjava - prossegue o ilustre conferencista. Elaborou dois 
Códigos; o de Processo Civil e Comercial do Estado, como mem- 
bro da Comissão do Senado, antes de 1930 (o que substituiu, 
em São Paulo, o venerando Regulamento 737, de 1850) e o Có- 
digo Criminal, depois de Senador da República, em 1938. Sozi- 
nho. Também nessas obras a clareza, a simplicidade, a precisão 
da linguagem denotam o escritor que conhecia o idioma". 

O ilustre paulista, porém, foi, antes de tudo, entranhada- 
mente político e dizia mesmo "aquela classe a que pertenço, a 
dos políticos." "Incrível como sua incansável operosidade de pro- 
fessor, jurista e historiador ainda lhe permitisse sobras para a 
ação política." 

"Seu espírito público jamais esmoreceu, integrando, mais 
tarde, o partido situacionista no Estado, como deputado e se- 
nador ou inflamando, antes e durante a Constituinte Nacional 
de 1933, a causa constitucionalista de São Paulo, que nele teve 
seu grande líder, encaminhando o país para o regime da lei. 

Personalidade forte, nascera para líder, não para liderado. 
Não seria exatamente um homem de partido, mas um homem 
para os partidos. Inspirado na lúcida consciência da problemá- 
tica nacional não hesitava em colocar-se acima de grupos, quan- 
do julgava de seu dever bater-se pelo interesse de sua terra". 

Alcãntara Machado tinha um poder de síntese e uma fibra 
extraordinária de lidador incansável. Apesar de ter na politica, 
talvez sua maior atenção. dedicava-se a advocacia, a jurispm- 
dência, a história, a cátedra, a oratória e a literatura com o 
mesmo interesse e brilho. 

Seu livro "Vida e Morte do Bandeirante", escrito a luz dos 
documentos e na febre do amor a São Paulo, é o mais fiel re- 
positório da vida e dos costumes de seus ancestrais. 

Assim é que descobre num retalho de papel - porque São 
Paulo, na época do bandeirismo era paupérrimo de recursos 
- o registro do escrivão paulista, de um inventário, e no verso 
do retalho, para sua surpresa e encanto, algumas estrofes ca- 
monianas. E comenta: 

"Ninguém há que não compreenda o simbolismo dessa 
obra maravilhosa do acaso, que é um fragmento da epopéia dos 
Gamas e dos Albuquerques, a servir de fecho ao inventário do 
bandeirante obscuro!" 

Escreveu, ainda, a biografia de seu pai, o barão Brasílio 
Machado, em que se derramou em enlevo filial. Pena que não 
pode concretizar seu grande desejo de completar a elaboração 
de seu livro sobre a biografia do rio Tietê e &ia a Cândido 
Mota Filho: 
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"O progresso pode modificar ou desfigurar a índole paulis 
t a  e sua população pode perder, na sua aparência, as caracteris- 
ticas de sua formação. Mas, São Paulo nunca deixará de ser o 
que foi enquanto correrem as águas milagrosas do Anhembi.. . "  

E perto da agonia - prossegue o biógrafo - disse a seu 
filho Brasílio: "O Mota que complete a biografia.. ." 

O idealismo de Alcântara Machado foi dedicado a vida pú- 
blica. Vereador, deputado, e senador da República, presidiu com 
a juventude do Partido Republicano, a Ação Nacional. 

Não li em livro algum, mas visualizo com as tintas e as 
cores mais refulgentes e brilhantes, a engalanada noite da sessão 
solene de posse de Alcãntara Machado no Petit Trianon. 

Assistência das mais seletas, em que se fundem o social e 
o intelectual: inúmeros acadêmicos ostentando o vistoso e rico 
fardáo e a mesa, com o presidente, o recipiendário, o erudito 
membro que responderá ao discurso do néo-acadêmico, o m é  
dico-escritor Afrânio Peixoto, e as mais altas autoridades. 

Estamos em plena noite de 20 de maio de 1933, quase há 
u m  ano do 23 de maio, que imolou, na Praça da República, 
Martins, Miragaia, Drausio e Camargo. 

Sessão eletrizante, nervosa, porque a maioria sabia do ardor 
bandeirante do novo acadêmico e São Paulo sangrava ainda as 
feridas da sacrossanta Revolução Constitucionalista de 32! 

Dada a palavra ao novo membro que era recebido em noite 
de gala, faz-se silêncio completo, impressionante, absoluto. Vai 
falar a voz do paulista arrebatado que não disfarça, no entanto, 
o seu acendrado brasileirismo. 

Disseram, os que tinham a ventura de escutá-lo, que Alcân- 
tara Machado falava com entonaçáo macia, velada, quase im- 
perceptível, mas, ao se aproximar do climax da oração, sua voz 
ia se alterando e o orador transformava-se, transfigurava-se. 

Dir-se-ia a impressionante peça sinfônica de Tchaikowsky, 
a famosa "Abertura 1812", que principia com notas e melodia 
calmas, suaves, sutis e vai, aos poucos, se avolumando, até che- 
gar ao máximo da excitação e do volume, quando os instrumen- 
tos musicais fundem-se com os carrilhões e os canhonaços! 

Deve ter sido assim, também, a oração de Alcãntara Ma- 
chado, com a sua voz estrondejando quando já no final ele pro- 
clama, inflamado, o seu acendrado amor a São Paulo e quase 
indignado, sua formaqáo de brasileirismo; 

«- Assim, nem por gracejo se lembraria alguém de por 
em dúvida o meu brasileirismo, porque PAULISTA SOU HÁ 
400 ANOS!" 

Que de emoção, que de arrebatamento não deve ter coroa- 
do com os aplausos quentes e infindáveis, as palavras finais do 
novo acadêmico! E sob o impacto do acontecimento - parece 
que aquela noite era uma noite predestinada! - ergue-se outra 
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fulgurante e arrebatada voz, a de Afrânio Peixoto, em seu dis-. 
curso de recepção. 

Fala o médico-escritor: 
11- . . . vós constituís singular e honrosíssima exceção: sois 

o único bacharel, professor de Medicina Legal de uma Faculdade 
superior, após concurso público de provas que vos deram re- 
nome; sois hoje o príncipe dessa Medicina Legal no Brasil. 
Vossas memórias, escritos, lições, tratados, instruem minhas. 
afirmaçóes, que não serão contestadas. Por elas estaríeis bem 
aqui, como os grandes médicos ou jurisconsultos que se assen- 
taram na Academia Francesa." 

E o orador fala do livro consagrado: 
"No melhor de vossa obra, "A Vida e a Morte do Bandei- 

rante". em que sentistes e dissestes a obra formidável dos que, 
devassando o Brasil, lhe fizeram a periferia regional dilatada, 
há, debruçado sobre o vosso ombro de escritor, a sombra an- 
cestral de Machado d'oliveira, bandeirante moderno que, pela 
ação, vos daria os hereditários acentos de evocação comovida.. . 
Esse livro vos conduz a Academia, que vosso ilustre avô ima- 
ginou, para vós.. . Esse livro é trecho de história do Brasil, a 
melhor da nossa história colonial, a que não se aprende nos 
tratados formais, escumadeira do que sobrenada, por Teve ou 
visível, mas que não diz da vida que ferve e tumultua obscura, 
ignorada, aos que não sabem sentir e observar. No vosso livro 
é que se sente nascer e vagir o Brasil infante. O Brasil que ia 
ser e seria, e será o Brasil, porque nasceu e cresceu forte e 
digno. Tanto, que não conseguimos acabar com ele, nós, desse 
Brasil, leviano e tonto, o Brasil superficial". 

E, já no auge da emoção, Afrânio Peixoto exclama: 
"- Como vós amais a esse Brasil, senhor Alcântara Ma- 

chado, no vosso amor a São Paulo! Tanto, que sois um retrato 
de vossa terra, um resumo de vossa gente, quando exclamais 
que "São Paulo não é apenas uma terra de fartura e de prospe- 
ridade: é para todos aqueles que trabalham conosco pela gran- 
deza do Brasil, uma terra de hospitalidade e de justiça." 

Ainda devem ecoar por todo o salão da Academia Brasi- 
leira de Letras, as palavras desses dois grandes de nossas letras 
e de nossas ciências. Mas, naquela noite de 20 de maio de 1933, 
lá estava outro paulista arrebatado e arrebatador, exuberante 
e humaníssimo médico-poeta santista, Martins Fontes. Coração 
mole, alma emocionável ao extremo, podemos advinhá-10, olhos 
umedecidos, no extremo da emoção. 

Tanto que pouco tempo depois, em sua Sáo Vicente, Martins 
Fontes entrega a outro grande amigo de Alcântara Machado, o 
saudoso acadêmico Cândido Mota Filho, o soneto glorificando 
o autor de "Vida e Morte do Bandeirante" e que este lê para a 
homenageado, num grande clima de emoção: 



REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 19 

"- Por sua vez, - diz Mota Filho - fui obrigado a lê-lo 
para Alcântara Machado, porque sua emoção o impedia de fixar 
as letras e altear a voz. Vou agora repeti-lo, em homenagem ao 
poeta, e ao escritor: 

"Paulista sou há quatrocentos anos! 
Imortal, indomável, infinita, 
Dos mortos de que venho ressuscita 
A alma bandeirante sobre-humana. 

Tenho o orgulho de nossos altiplanos, 
Tenho a paixão da gleba circunscrita 
Quero morrer ouvindo a voz bendita, 
dos pausados cantares paulistanos. 

Da minha terra pura a minha terra 
Tenho vivido. Meu amor encerra 
A adoração de tudo quanto é nosso, 

Por ela vivo num perpétuo enlevo 
E incapaa de servi-la quanto devo, 
Quero, ao menos, amá-la quanto posso!" 

Por sinal, que o muito ilustre académico e embaixador, pau- 
lista e brasileiro dos mais eminentes, que, nos últimos meses 
tanto tem me honrado com suas cartas elucidativas de fatos de. 
nossa história, o doutor Ernesto Leme, exalta sua terra natal, 
sua Bragança Paulista, chamando-a de "Cidade-Poesia" pela lim- 
pidez de seu céu, formosura de seus campos, perfume de suas 
flores, graça de suas mulheres, bravura de sua gente, grandeza 
de sua história" e faz suas, as palavras do poeta: "E incapaz 
de servi-la como devo, quero ao menos amá-la quanto posso". 
Mas, os desígnios de Deus são misteriosos e as vezes incom- 
preensíveis para nós. Pouco tempo depois, desencadeia-se para 
Alcântara Machado, nova tormenta de emoção, desta vez, de 
dor intensa. Morre-lhe, em plena mocidade, o querido filho An- 
tonio, que seria, com mais alegria, o continuador de sua obra 
de intelectual. 

Então, cessam as notas e a melodia estrondejante da "Aber- 
tura 1812", para se ouvirem os sons plangentes de um Noturno 
de Chopin. E revela-nos, ainda, Mota Filho: 

"Esse pressentimento da morte começou a habitar-lhe o es- 
pírito depois que perdeu o filho Antonio. Desde então, era um 
homem triste e acabrunhado. Sua timidez aumentou, como se 
alguma parte de seu ser tivesse morrido. Ao oferecer-me a bio- 
grafia do velho Brasílio Machado, escreveu a seguinte dedica- 
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tória, expressiva por demais: "Ao Mota Filho, que foi amigo 
dele!" 

Os exemplos dignificantes de nossos grandes "homens-bons" 
do passado - porque, no presente, os políticos e homens públi- 
cos fazem dos cargos motivo de vaidade e corrupção - le- 
vam-nos aos seus nobres ideais, como, por exemplo, um barão 
de Mauá. Em seu valioso livro biográfico sobre esse extraordi- 
nário brasileiro, o escritor Alberto de Faria, (não confundir com 
Alberto Faria, sem a preposição, que tanto brilhou em Campi- 
nas) fazendo-lhe o merecido elogio e reabilitação, escreve, entre 
outras coisas: 

"Pouco restava de sua veneranda memória nas reminiscên- 
cias da geração de 1903, quatorze anos apenas depois de sua 
morte. 

O que o salvava do esquecimento era o fragor de sua queda; 
falava-se ainda nela. Iam-se dispersando, entretanto, sem deixar 
vestígios, os documentos psicológicos dessa grande vida na par- 
tilha carinhosa de sua valiosa correspondência, que estavam fa- 
zendo filhos e netos, aos quais feria o espinho cruel da injus- 
tiça da sorte e da ingratidão nacional, tragando resignados c 
silenciosos uma dor que não reagia; os próprios livros comer- 
ciais, os seus e os das empresas que criou, já não se sabia por 
onde andavam. No Banco do Brasil, que foi o depositário de sua 
falência e liquidatário de uma empresa importantíssima, tinha 
sido reclamado pelo desenvolvimento dos serviços o espaço 
ocupado por seus papéis, e o fogo, oficialmente autorizado, quei- 
mou solenemente esses riquissimos arquivos de nosso progresso 
material. 

Como poderia estar tão ingratamente esquecido esse homem 
extraordinário?! Mas, o esquecimento de Mauá era de causar 
pasmo, quando, em todos os ângulos deste país, havia, em obras 
de gozo público, o atestado palpitante de sua passagem, em 
cada patrimõnio municipal ou estadual a conta do débito de 
uma estátua merecida - "uma em cada Estado do Brasil", 
como escreveu Aluísio Azevedo". 

Outro exemplo dignificante de patriotismo sincero e abso- 
luto, é o do desventurado jovem rioclarcnse Siqueira Campos, 
que deixou esta frase lapidar: 

"A Pátria tudo se deve dar e nada pedir, nem mesmo com- 
preensão!" 

Por tudo isso pode-se perguntar: Valeu a pena? A Pátria 
compreendeu-os e lhes foi reconhecida? Talvez devamos repetir 
as palavras da ilustre filha do benemérito campineiro barão Ge- 
raldo de Rezende, d. Amélia, que, magoada, enfeixou o livro bio- 
gráfico do pai ilustre, repetindo as palavras do Padre Antonio 
Vieira, e aplicando-as ao seu progenitor! 
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"Se servistes vossa pátria e ela vos foi ingrata, fizestes o 
que devíeis, e ela o que costuma.. ." 

E eu pergunto, para encerrar: Lembram-se a Pátria e a maio- 
ria de seus filhos, deste grande paulista e brasileiro que foi José 
de Alcântara Machado de Oliveira, cuja morte passou-se em 1P 
de abril de 1941 e que agora lembramos quarenta anos de seu 
passamento? 

Pelo menos nós, deste venerando e consagrado sodalício, nãa 
o esquecemos. 



AOS MEUS AMIGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Paulo Bonfim 

- Oração pronunciada na Academia Sul Riograndense de 
Letras - 

Piratini-Piratininga, 
Meu canto de amor paulista 
Aos pagos de Manoelito, 
E meus sapatos florindo 
Na Rua dos Cataventos! 
Ai quereres, ai querências, 
Rodeios de meu sonhar, 
Porto Alegre, porta-senda 
Saga-landa, panda aurora, 
Vossas Lendas, vosso Sul, 
Soletrando liberdade! 
Sou aquele caminheiro 
Qw vem de longe buscando 
Vosso Tempo e vosso Vento, 
E o sol de Antonio Chimango! 
(Negrinho do Pastoreio, 
Trazei de volta as palavras 
Rêses rezas tresmalhadas 
Em campos do nunca mais!) 
ó Província de São Pedro, 
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Pedra esculpindo fronteiras, 
Farrapos sangrando auroras, 
Minuano trazendo aos olhos 
O sal de 93! 
Ai quereres, ai querências, 
Ai Ponchos Verdes flutuando 
No martírio de Wamosy, 
E o pampa de evocações, 
E a Coxilha caminhando 
Na canção de vossos fogos! 
Campeio Ruínas Vivas 
E busco a senda secreta, 
(Quimera de Guimarães,) 
No azul de vossos azuis: 
(-Irmão Alvaro Moreyra 
Em seu Porto aéreo Alegre 
Sonhai e velai por nós!) 
Felipe acende o horizonte 
Na luz da Lanterna Verde, 
A brisa vai repetindo 
Uma prece a Lila Ripoll, 
O dia, galpáo de pranto. 
No olhar de Reynaldo Moura, 
Moliterno e seus Quixotes, 
Augusto Meyer partindo 
Com seu Sorriso Interior, 
E Spalding tecendo História 
No manto da Medianeira! 
Piratini-Piratininga, 
Guaiba de meu Tietê, 
Irmãos chamando meus passos 
No gesto de vossa gesta: 
4uarda i -me como vos guardo 
Na hora que vos aguarda 
Entre laços missioneiros 
E a missão que nos reune 
Ao Sul de tanta saudade! 



O HINO NACIONAL BRASILEIRO 

(A propósito de seu sesquicentenário) 

Odilon Nogueira de Matos 

No dia 7 de abril do corrente ano transcorreu efeméride 
bastante significativa da história de nosso País: o sesquicentená- 
rio da abdicação de D. Pedro I, no ano de 1831. Tive oportuni- 
dade, na ocasião, de fazer pequenos pronunciamentos acerca d@ 
evento em algumas entidades culturais a que estou vinculado. 
apenas para que as respectivas atas não deixassem de registrar 
o transcurso da efeméride, bem como de publicar, a propósito, 
pequeno artigo na imprensa campineira, pouco depois transcritm 
na seção "Rabiscos de um escrevinhador" de um dos últimos 
números da Noticia Bibliográfica e Histórica. ("O Significado da 
Abdicação", n: 102 da NBH, págs. 133/134). Uma legítima asso- 
ciação de idéias leva-me a tratar, agora, de outro sesquicente- 
nário, igualmente significativo, pois vinculado ao primeiro: o do 
Hino Nacional Brasileiro. Não sei se todos sabem - mas aqui 
fica a informação - que a bela partitura de Francisco Manuel 
da Silva que há cento e cinquenta anos o País ouve como o seu 
hino nacional, foi composta para celebrar a abdicação de D. 
Pedro I, em 1831. 

Em conferência que, há alguns anos, tive oportunidade de 
ler em diversos lugares (Petrópolis, Rio de Janeiro, Campinas, 
Juiz de Fora, São Paulo), sobre a música no Brasil no Segundo 
Reinado, lembrei o papel importante desempenhado por Fran- 
cisco Manuel da Silva, que viveu entre 1795 e 1865 e foi diretor 
do importante Conservatório Musical do Rio de Janeiro. Embora 
tenha deixado obra numerosa, ele é praticamente lembrado hoje 
apenas como o autor do Hino Nacional Brasileiro. Grande, con- 
tudo, foi a obra que realizou como incentivador e mesmo pro- 
motor de atividades musicais na Capital do Império. 

Francisco Manuel da Silva viveu sempre no Rio de Janeiro. 
Aluno do Padre José Maurício no curso que este mantinha a 
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rua das Marrecas, sua primeira atividade foi como cantor da 
Capela Imperial, na qual, pouco depois, se tornou instrumen- 
tista, tocando violoncelo. Sabe-se que também recebeu lições de 
Segismundo Neukomm, o grande mestre austríaco que viveu nas 
cortes de D. João VI e de D. Pedro I e que exerceu larga in- 
fluência sobre o meio musical de então. Esta qualidade de dis- 
cípulo de Neukornm, Francisco Manuel, muitos anos mais tarde, 
já como diretor do Conservatório, faria questão de recordar 
ao acusar a Carlos Gomes o recebimento dos primeiros traba- 
lhos elaborados em Milão pelo compositor campineiro: ". . . eu 
os li com cuidado e em grande parte me satisfizeram porque 
foi esse método que o cavaleiro Segismundo Neukomm empre- 
gou na minha instrução".(l) 

Nos anos que se seguiram a 1825 (data de sua nomeação 
para instrumentista da Capela Imperial), um manto de obscuri- 
dade envolve sua personalidade, raramente seu nome sendo men- 
cionado. Exerce escrupulosamente sua função, compõe sobre- 
tudo música religiosa e náo perde oportunidade de aumentar o 
seu cabedal de conhecimentos, manuseando partituras que Ihe 
passam pelas mãos, quer na Capela, quer na Irmandade de 
Santa Cecília, da qual é membro distinto e operoso. Tudo isso. 
no entanto, não bastaria para que a posteridade lhe guardasse 
o nome, pois o mesmo fizeram muitos outros. Estendeu-se tal 
situação, mais ou menos sem alterações, até 1831. Aí, sim, tudo 
mudou para ele. O ano de 1831 - diz seu biógrafo Ayres de An- 
drade - "marca o início da grande época de Francisco Ma- 
nuel".(2) Foi o ano em que deu os primeiros passos na con- 
quista da imortalidade. E esta, diga-se sem desdouro, ele a con- 
seguiu com um simples hino. Ou, melhor dizendo, com alguns 
hinos. De fato, era grande sua vocação hinológica. Além do que 
se tornou o Hino Nacional, deixou mais cinco: um para celebrar 
a coroação de D. Pedro 11, em 1841; outro, para festejar o nas- 
cimento do primogênito dos Imperadores, em 1845; mais dois, 
de natureza circunstancial, para celebrar a inauguração de enti- 
dades musicais do Rio de Janeiro; e, finalmente, em 1865, o 
"Hino de Guerra", alusivo a Guerra do Paraguai. 

Graças a pesquisas recentes da Professora Cleofe Person de 
Mattos, ilustre diretora da Associação de Canto Coral do Rio 
de Janeiro, encontra-se hoje bastante enriquecido o catálogo da 
produção de Francisco Manuel da Silva. Nele, são arroladas, 
entre muitas outras, trinta e cinco obras sacras (motetes, litanias, 
missas, salmos, um réquiem, hinos, além de algumas outras peças 

(1 )  Ayres de Andrade. Francisco Manuel da Süva e seu tempo, I, 58. 
Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1967. 

(2) Ayres de Andrade, obra cit., I, 169. 
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de forma mais livre), canções com acompanhamento de piano, 
músicas de salão (valsas, especialmente), paráfrases de trechos 
da "Norma" e de "Os Puritanos", de Bellini. Quanto a ópera "O 
Prestígio da Lei", que teria escrito com libreto de Araújo Porto 
Alegre, diz Ayres de Andrade que nenhum documento existe per- 
mitindo supor que Francisco Manuel a tivesse composto; o mais 
provável é que não tivesse passado do libreto. E quanto a qua- 
drilha "O Amor Conjugal", a ele atribuída, o mesmo Ayres de 
Andrade informa não ser dele, mas, sim, de Henrique Alves de 
Mesquita, "como provam os aniícios publicados nos jornais da 
época"( 3 1 .  Deixou, ainda, obras didáticas: um "Compêndio de 
Música Prática", "dedicado aos amadores e artistas brasileiros", 
um "Compêndio de Música para uso dos alunos do Imperial 
Colégio D. Pedro 11", um "Compêndio de Princípios Elementares 
de Música", para uso do Conservatório, e um "Método de SoIfe- 
jo", do qual só publicou a primeira parte. 

Todavia - insisto em dizer - com toda essa produção, seu 
nome sobrevive hoje graças ao Hino Nacional, pois mesmo os 
outros que compôs, por serem apenas peças de circunstância, 
ficaram esquecidos. E embora o Hino Nacional também fosse 
originalmente uma peCa de circunstância, teve assegurado seu 
sentido de permanência, pois transcendeu desde logo de seu ca- 
ráter circunstancial, para tornar-se o Hino Nacional do País. 
Em torno deste, centralizarei alguns comentários, pois é o seu 
sesquicentenário que ora se comemora. 

Aliás, o Hino Nacional Brasileiro já fez correr muita tinta, 
inclusive para discutir sua destinaçáo ou verdadeira origem. Não 
teve de início - e nem seu autor o pretendeu - o caráter de 
hino nacional. Daí intitular-se "Hino ao Grande e Heróico Dia 
7 de Abril de 1831". Aos poucos foi se firmando, deixando de 
ser simplesmente um hino cívico para adquirir as caracteristi- 
cas e as condições de verdadeiro hino nacional. Consolidou-se 
sem precisar que decreto algum o oficializasse. E não demorou 
muito. Dias após a abdicação, precisamente a 14 de abril, o 
"Jornal do Comércio" noticiava uma festividade no teatro, na 
qual fora cantado "um novo hino nacional". Que hino seria esse? 
A noticia não dá o nome do autor, mas só podia ser o de Fran- 
cisco Manuel, pois logo a seguir, a 26 do mesmo mês, o mesmo 
jornal anunciava a publicação da letra com que o hino havia 
sido cantado e essa letra é justamente a que vai ser publicada 
no ano seguinte com a música de Francisco Manuel. 

Poucos anos depois, em dezembro de 1837, para comemorar 
o natalício do jovem imperador, ainda menor, foi organizado 
um suntuoso espetáculo no Teatro São Pedro de Alcântara, cujo 

(3)  Ayres de Andrade, obra cit., 11, 236. 
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nome havia sido mudado para Teatro Constitucional Fluminense 
(estava na moda tudo o que tivesse o nome constitucional, até 
um teatro.. .). O "Jornal do Comércio", anunciando o espetá- 
culo, informava que assim que o Imperador e as Sereníssimas 
Princesas chegassem, uma grande orquestra executaria o hino 
nacional, seguindo-se a representação de um drama, etc. .  Ora, 
o que então a notícia do jornal chamava de "hino nacional" 
não era outro senão o que Francisco Manuel compusera para a 
abdicação. O grande jornalista Justiniano José da Rocha - vi- 
perino quando queria - compareceu a festa e, dias depois, arra- 
zou-a pelo seu jornal. Do longo artigo que então escreveu, des- 
taca-se o seguinte trecho: "Esperei, esperei, até que eu ia quase 
desesperando. Eram já nove horas da noite ou pouco lhe faltava; 
as pálpebras, com o peso do sono, iam-se-me fechando. Feliz- 
mente toca a orquestra essa música que nada tem de hino, e 
.que, todavia, é a nossa Marselhesa.. . é, enfim, o hino naciona! 
do Brasil. Então, já não cochilei; dormi mesmo." Dias depois, 
replicando a alguém que respondera a sua crítica, volta Justi- 
niano as colunas do jornal. Insiste em dizer que o hino não o 
entusiasmara, mas respeitava a opinião dos que o apreciaram e 
termina com grandes elogios ao compositor, o que mostra o 
quanto naquela época Francisco Manuel já era personalidade 
marcante e respeitada.(4) 

A beleza da partitura de Francisco Manuel é indiscutível, 
embora com o defeito de possuir um linha melódica difícil, o 
que, realmente, é uma inconveniência em se tratando de hino 
cívico. Tanto é verdade que numerosos trabalhos já foram pu- 
blicados apontando erros e defeitos frequentemente cometidos 
no cântico do hino. Entre estes trabalhos, citaria o do Maestro 
Martin Braunwieser, que, durante muitos anos, foi encarregado 
da parte musical dos parques infantis da Prefeitura de São 
Paulo, função em que teve oportunidade de sentir de perto o 
problema. Seu trabalho, bastante erudito e criterioso, acha-se 
publicado na "Revista do Arquivo Municipal", de São Paulo.(5) 

Grande parte das dificuldades que o hino oferece decorre 
certamente da letra (ou das letras) que o acompanhavam. A 
letra original, de Ovidio Saraiva de Carvalho e Silva, é de incn- 
vel mediocridade e mau gosto: 

Os bronzes da tirania 
Já no Brasil mio rouquejam; 
Os monstros que o escravizavam 
Já entre nós não vicejam. 

(4) Ayres de Andrade, obra cit., I, 174. 
(5) Martin Braunwieser, Erros e defeitos no modo de cantar o Hino 

Nacional, em Revista do Arquivo Municipal, vol. 110, págs. 159-190. São 
Paulo, set.-out. de 1946. 
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Dá Pátria o grito 
Eis se desata 
Desde o Amazonas 
Até ao Prata. 

Ferros e gnlhóes e forcas 
D'antemáo se preparavam; 
Mil planos de proscrição 
As máos dos monstros gizavam. 

Amanheceu finalmente 
A liberdade do Brasil. . . 
Ah, não desça a sepultura 
O dia Sete de Abril. 

Este dia portentoso 
Dos dias seja o primeiro; 
Chamemos Rio d'Abril 
O que é Rio de Janeiro. 

Arranquem-se aos nossos filhos 
Nomes e idéias dos lusos. . . 
Monstros que sempre em traições 
Nos envolveram, confusos. 

Ingratos a bizarria, 
Invejosos do talento, 
Nossas virtudes, nosso ouro, 
Foi seu diário alimento. 

Homens bárbaros, gerados 
De sangue judáico e mmro, 
Desenganai-vos: a Pátria 
~á não é vosso tesouro. 

Neste solo náo viceja 
O tronco da escravidáo. 
A quarta parte do mundo 
à s  três dá melhor lição. 

Avante, honrados patricios 
Não há momento a perder; 
Se já tendes muito feito, 
Inda mais resta a fazer. 
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Uma prudente regência, 
Um monarca brasileiro 
Nos prometem venturoso 
O porvir mais lisonjeiro. 

E vós, donzelas brasilias 
Chegando de mães ao estado, 
Dai ao Brasil tão bons filhos 
Como vossas mães têm dado. 

Novas ge~ações sustentem 
Do povo a soberania; 
Seja isso a divisa delas 
Como o foi d'Abril o Dia. 

É difícil imaginar coisa pior em matéria de versos para 
um hino. Nem as palavras se quadram direito a música. Esta 
letra, aliás, não foi mantida por muito tempo. Dez anos depois, 
entendeu-se que a letra de um hino nacional não deveria cir- 
cunscrever-se, nas suas alusões, a um só acontecimento, no caso 
a abdicação de D. Pedro I. Ainda mais que outro evento, recente, 
empolgara o País: a coroação de D. Pedro 11, em 1841. Daí ter 
sido adaptada a música de Francisco Manuel uma nova letra, 
que pecou pelo mesmo erro da outra: se a primeira só falava 
na abdicação, a segunda centrou seu interesse na coroação de 
D. Pedro 11, e de maneira excessivamente panegírica. Esta nova 
letra fora publicada sem indicação de autor, mas acreditou-se 
ser do mesmo Ovídio Saraiva de Carvalho e Silva. Dois argu- 
mentos levam a esta crença: em primeiro lugar, ela é tão ruim 
quanto a outra; e, depois, utiliza o mesmo estribilho. Ora, nin- 
guém iria escrever letra para um hino utilizando estribilho de 
outro autor. Todavia, esta nova lexa tem uma grande vantagem 
sobre a primeira: é bem mais curta, com apenas três estrofes, 
em vez de doze, como a outra: 

Quando vens faustoso dia 
Entre nós raiar feliz, 
Vemos só na liberdade 
A figura do Brasil.. . 

Da Pátria o grito 
Eis se desata 
Desde o Amazonas 
Até ao Prata. 
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Negar de Pedro as virtudes, 
Seu talento escurecer, 
É negar como é sublime 
Da bela aurora o romper. 

Emltai brasilio povo 
Cheio de santa alegria, 
Vêde de Pedro o exemplo 
Festejado neste dia. 

O fato de ter sido o hino de Francisco Manuel da Silva tão 
mal servido de letra, certamente explica porque, durante todo 
o Império ele tenha sido muito mais executado do que cantado. 
Vieira Fazenda, um dos maiores conhecedores da hist6ria da ci- 
dade do Rio de Janeiro, informa que o hino de Francisco Ma- 
nuel, com a segunda letra (alusiva a coroação) era cantado no 
antigo Teatro Provisório nos dias 25 de março e 2 de dezembro, 
aniversários, respectivamente, da Constituição e do Imperador. 
Nesses dias, sempre havia espetáculo lírico e o hino era cantado 
pelos artistas, antes de começar a ópera programada: o soprano, 
cantava a primeira estrofe, o contralto a segunda e o tenor a 
terceira, sendo o estribilho cantado por todo o elenco. Ora, 
para o autor das Memórias e Antiqunlhas do Rio de Janeiro t61- 
a preocupação de registrar que, pelo menos duas vezes por ano 
o hino era cantado, é porque ele era, realmente, muito pouco 
cantado. 

Mas, com todos esses defeitos, o hino chegou até a Repú- 
blica. Esta, não só não teve coragem de substituí-10, como ainda 
fez o que o Império não havia feito: oficializou-o, pelo decreto. 
de 20 de janeiro de 1890. O episódio 6 conhecido, e ainda há 
pouco a Professora Amélia Trevisan, distinta pesquisadora do  
Arquivo do Estado, relembrou-o em artigo publicado em "O Es- 
tado de S. Paulo". Instituídos os símbolos nacionais (bandeira 
e brazão), pelo decreto de 19 de novembro de 1889, portanto 
cinco dias apenas após a proclamação da República, cuidou-se, 
em se,guida, do novo hino. De ordem do Ministro do Interior, 
foi aberto em 22 do mesmo mês e ano um concurso para a 
música destinada a ser o "Hino da República", pois o que vinha 
sendo adotado era conhecido por "Hino do Império", inclusive 
com alusões ao Imperador que acabava de ser banido e que. 
obviamente a República não poderia aceitar. 

Conforme edita1 publicado no "Diário Oficial" da União. a 
letra já havia sido escolhida e encontrava-se no Ministério do 
Interior a disposição dos compositores interessados em musi- 
cá-ia; fora escrita por Medeiros e Albuquerque e começava com 
os conhecidos versos "Seja um pálio de 1m desdobrado / Sob 
a larga amplidão destes céus". A situação, naquele final de 1889, 
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era a seguinte, como lembra a Professora Amélia Trevisan: havia 
um "Hino do Império" com música sem letra (isto é, letra ade- 
quada) e havia um "Hino da República" com letra sem música. 
Mas não faltaram candidatos. No primeiro julgamento, realizado 
a 4 de janeiro de 1890, trinta músicos apresentaram suas com- 
posições. A Comissão Julgadora selecionou quatro para a prova 
final, marcada para daí a duas semanas. A s  quatro composiçóes 
selecionadas tinham por autores Francisco Braga, J. de Queiroz, 
Alberto Nepomuceno (que, por sinal, se encontrava na Europa) 
e Leopoldo Miguez, cabendo a este a classificação final. Abre-se 
um parêntese para lembrar que a primeira pessoa convidada a 
escrever o novo hino da República (e antes que se abrisse o 
concurso mencionado) foi Carlos Gomes, que se encontrava na 
Itália, e que recusou de pronto. O autor de "O Guarani" fora 
sempre muito grato e reconhecido a D. Pedro I1 e lhe parecia 
uma traição atender ao convite do governo que vinha de depor 
e banir o Imperador, seu protetor. Mas, realizado o concurso, 
e em que pesasse a vitória de Leopoldo Miguez, as preferências 
de Deodoro foram pelo hino de Francisco Manuel. Nessa oca- 
sião, teria ele dito a frase que se tornou famosa: "Prefiro o 
velho", depois de ouvir a execução dos hinos classificados. Ver- 
dade ou não, o fato é que, no mesmo dia ba prova final, 20 de 
janeiro de 1890, o Decreto n.O 171 estipulava claramente em seu 
primeiro artigo: "E conservada como hino nacional a composi- 
ção musical do maestro fiancisco Manuel da Silva". E o artigo 
segundo complementava: "E adotada, como Hino da Proclama- 
ção da República a composição do maestro Leopoldo Miguez ba- 
seada na poesia do cidadão José Joaquim de Campos da Costa 
Medeiros e Albuquerque". A idéia, ao que parece, era que os 
dois hinos fossem sempre executados juntos, nas grandes ceri- 
mbnias cívicas. Mas o hino de Leopoldo Miguez e Medeiros e 
Albuquerque nunca logrou popularidade; continua praticamente 
desconhecido, muito raramente smdo cantado ou executado. A 
verdade é que a letra de Medeiros e Albuquerque é bastante 
infeliz (o  que parece ser uma triste sina dos nossos hinos civi- 
cos), em nada abonando a veia poética do escritor pernambu- 
cano. É pretensiosa e vazia, empregando expressões que, já na 
época, eram pouco usadas e algumas até inacessíveis ao povo: 
quando, por exemplo, nos estimula a que "verdes louros colha- 
mos louçãos", ou quando lembra "este canto revel que o passa- 
do vem remir dos mais torpes labéus", ou que "o Brasil já surgiu 
libertado sobre as púrpuras régias de pé". Alguém escreveu que 
a grandiloquência da letra de Medeiros de Albuquerque contras- 
ta com a simplicidade da melodia do hino, resultando daí, para 
ambos, uma compensação valorizada. Onde esta compensação 
é que o leitor (ou o ouvinte) tem dificuldade em descobrir. 

Mas, como já se disse, a República fez o que o Império não 
havia feito: oficializou, como Hino Nacional Brasileiro, o velho 
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hino de Francisco Manuel da Silva. E se a República, no seu 
afã de apagar as lembranças do Império, não substituiu o hino 
(e seria normal que o fizesse), não será agora, certamente, que 
ele haverá de ser substituído. Será sempre o Hino Nacional Bra- 
sileiro, ou o nosso hino, expressão que deve ser pronunciada 
com cuidado para evitar-se desagradável cacófato devido a um 
suiw intrometido, que o torna até motivo de chacotas.. . Ao 
que tudo indica, Francisco Manuel da Silva conhecia muito bem 
os clássicos italianos e tinha especial predileção pelos alaudis- 
tas e guitarritas da Península. Aliás, para quem conhece bem a 
literatura desses autores, não será muito difícil descobrir de 
onde o compositor tirou o tema principal do nosso futuro hino 
nacional. 

Resolvido o problema da música, restou o da letra, pois a 
que vinha do Império não servia, pelas alusões que a República, 
obviamente não podia aceitar. Cuidou-se, então, de uma nova 
letra. Mas o processo foi demorado. O Hino Nacional Brasileiro 
ficou sem letra até o ano do centenário da Independência, ou 
seja até 1922. O concurso para escolha da letra fora aberto em 
1908, por sugestão de Alberto Nepomuceno, então diretor do 
Instituto Nacional de Música. O governo da República nomeou 
uma comissão revisara, que representou sobre a necessidade 
não de se rever, mas de substituir a letra do hino. A represen- 
tação foi enviada a Câmara dos Deputados, que a arquivou, pois 
a Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer afirmando 
que o Congresso tinha coisas mais importantes a tratar, para 
que ficasse a perder tempo com o hino nacional. O assunto volta 
a baila em julho de 1909, quando o escritor maranhense Coelho 
Neto, então representante de seu Estado na Câmara, defende 
calorosamente a necessidade de concurso para que se mudasse 
de vez a "horrorosa letra do hino nacional, que nem pode ser 
cantada" - dizia Coelho Neto - "porque nem de leve refere-se 
a Nação, sendo, como é, um canto panegírico no qual se preco- 
nizam apenas as virtudes de D. Pedro 11". E para fundamentar 
s critica, transcreveu alguns versos do hino, como aquele já 
citado: "Negar de Pedro as virtudes / Seu talento escurecer / É 
cegar como é sublime / Da bela aurora o romper". A proposta 
d e  Coelho Neto, embora subscrita por numerosos deputados, 
e dos mais representativos, acabou sendo arquivada, o que de- 
terminou que o escritor voltasse ao assunto no ano seguinte. 
desta vez apresentando um projeto concreto, qual o de se ado- 
tar, como letra do Hino Nacional, os versos de Osório Duque 
Estrada. Outros projetos apareceram nos anos subsequentes, 
ac6 que, afinal, em 1921, quando se preparavam as festas do 
Centenário da Independência, o debate foi reaberto. O deputado 
Juvenal Lamartine, do Rio Grande do Norte, apresentou a Câ- 
mara projeto com um só artigo: "R considerada oficial a letra 
do Hino Nacional Brasileiro escrita pelo Sr. Osório Duque Es- 
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trada e premiada com cinco contos de réis pelo Governo". Ao 
apagar das luzes daquele ano de 1921, foi o projeto aprovado, 
com uma emenda relativa a aquisição "plena e definitiva" da 
letra. Mas só a 6 de setembro de 1922, véspera do Centenário da 
Independência foi que o Presidente da República, Ditacio Pes- 
soa, pelo Decreto n." 15.671, oficializou a letra composta por 
Osório Duque Estrada em 1909. 

Osório Duque Estrada nasceu em Pati do Alferes, na velha 
província fluminense, em 1870, e faleceu na cidade do Rio de Ja- 
neiro, em 1927. Pertenceu a Academia Brasileira de Letras, para 
a qual foi eleito na vaga de Sílvio Romero, tendo sido recebido 
por Coelho Neto, em 1916. Recebeu o nome de Osório em home- 
nagem ao grande general da Guerra do Paraguai, de quem o 
pai era amigo e admirador. Foi professor do Colégio Pedro 11. 
Escreveu dois livros de poesias, Alvéolos e Flora de Maio (o 
primeiro, prefaciado por Sílvio Romero), alguns trabalhos sobre 
a língua portuguesa, a Arte de fazer versos, um livro sobre a 
Guerra do Paraguai, o libreto da ópera Anita Garibaldi, para o 
qual Francisco Braga escreveu a música, e algumas peças tea- 
trais: Luuínia, O fonógrafo indiscreto e Manobras de amor, esta, 
ao que parece, destinada a libreto de ópera ou opereta, mas que 
não encontrou quem a musicasse. Traduziu, ainda, Giocmda, 
uma tragédia de Gabriele D'Annunzio. As fontes sobre ele são 
poucas: os discursos de Coelho Neto (recebendo-o) e de Ro- 
quete Pinto (substituindo-o) na Academia Brasileira, e uma pá- 
gina modesta de Artur Mota nos seus Perfis Acadêmicos. Mas, 
com toda essa produção, seu nome só é lembrado hoje pela 
letra do Hino Nacional Brasileiro, que, verdade seja dita, não 
contribui muito para a grandeza do poeta. Todavia, é infinita- 
mente superior a de Ovidio Saraiva de Carvalho e Silva, mas 
assim mesmo fica muito a desejar. Uma das mais belas frases 
que se poderia dizer - "As margens plácidas do Ipiranga ouvi- 
ram o brado retumbante de um povo heróico" - foi transfor- 
mada num dos mais horrosos versos da língua portuguesa, 
ainda coni o lamentável choque cacofônico de um "herói cobra- 
do", o que levava o humorista e caricaturista Belmonte a dizer 
que o Hino Nacional Brasileiro começava com um imperdoável 
erro, qual o de cobrar um herói, figura que nunca deve ser 
cobrada, pois o herói é sempre credor da Pátria.. . 

O poema peca por imagens pobres, infelizes e pouco claras, 
como, por exemplo, ao falar em "céu risonho", ao lembrar que 
o futuro "espelha a grandeza" do Brasil; expressões, como "seio 
da liberdade" soam mal e pouco dizem; assim também o "dei- 
tado eternamente em berço esplêndido" tem merecido críticas, 
por ser uma frase deprimente para o País; lembro-me de que 
os integralistas do sr. Plínio Salgado, na sua exacerbwão nacio- 
nalista, recusavam-se a cantar essa frase, substituindo-a, mais 
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ou menos, por "desperto para sempre de berço esplêndido"; a 
interpelação dos versos de Gonçalves Dias não foi muito feliz. 
por traduzir uma visualização romântica justificável talvez na 
época em que o poeta os escreveu, mas inadmissível quando a 
letra do hino foi escrita. Por outro lado, o uso excessivo da 
ordem inversa, aceitável na poesia, torna-se inadequada a um 
hino cívico, por ser de difícil entendimento por parte das pes- 
soas menos cultas. Já fiz exercícios com alunos pedindo-lhes 
para por em ordem direta a letra do Hino Nacional, e nem 
todos conseguiram. Neste particular, os hinos nacionais dos ou- 
tros países são mais felizes; em geral, suas letras são simples; 
qualquer pessoa, por menos culta, entende-as. Tomemos, ao 
acaso, o Hino Nacional Português: "Heróis do mar! Nobre Povo. 
nqáo  valente, imortal! Levantai hoje de novo o esplendor de 
Portugal". Ninguém deixará de entender essa bela frase. Com- 
paremo-la com as frases inversas do hino brasileiro. 

O reconhecimento desta situação tem levado a aparecer, 
periodicamente, propostas de alterwão da letra do hino. A pró- 
pria Câmara Federal ocupou-se do assunto - isto há mais de 
vinte anos - quando o grande poeta Guilherme de Almeida, cha- 
mado a opinar, declarou-se favorável não a uma simples modi- 
ficação, mas a uma nova letra para o hino. Há alguns meses, 
meu nobre amigo e preclaro confrade da Academia Paulista de 
Educação, Professor Antônio D'Ávila, em carta que me escreveu 
- precisamente a 15 de dezembro do ano passado - comuni- 
cou-me ter encontrado na revista "Billiken", de Buenos Aires, de 
11 de maio de 1951, uma nova letra do Hino Nacional Brasileiro, 
adiantando a revista que tal letra fora "fixada definitivamente 
em 1937". A notícia. pelo que me escreveu Antônio D'Ávila, nada 
mais informava sobre essa "nova" letra; depois de transcrevê-la, 
apresentava pequeno histórico do hino, repetindo mais ou me- 
nos coisas geralmente sabidas. Certamente o que a revista de 
Buenos Aires publicou foi uma das muitas propostas de letra 
apresentadas por estes anos afora; apenas, não sei donde tirou 
a revista que essa letra fora "fixada definitivamente em 1937". 
A época é significativa. Em fins daquele ano fora implantado o 
chamado "Estado Novo", impondo ao País, pelo menos nos seus 
primeiros tempos, uma mística nacionalista, raiando as vezes ao 
exagero, e foi quando se criou um clima propício a que se com- 
batesse tudo quanto pudesse implicar em prejuízo ou compro- 
meter essa preocupação nacionalista. Não nos esqueçamos de 
que um dos primeiros atos do pouco saudoso "Estado Novo" 
foi suprimir as bandeiras e os brazões dos Estados e dos Mu- 
nicípios. Esse "Estado Novo", que pretendia despertar o Brasil, 
não poderia conformar-se em vê-lo "deitado eternamente em 
berço esplêndido". Foi nessa época que apareceram as primei- 
ras propostas de alteração da letra do hino. 
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Como a letra que Antônio D'Avila encontrou na revista ar- 
gentina é a única de que disponho, vou tomá-la como exemplo 
dos propósitos da modificação que se pretendia. Nela, o que 
se ouve as margens plácidas do Ipiranga não é o brado retum- 
bante de um povo heróico, mas o "grito retumbante da Indepen- 
dência". O estribilho é ligeiramente modificado: em vez de 
"penhor dessa igualdade", fala-se, ali& mais acertadamente, em 
"penhor dessa vitória". O "em teu seio, ó Liberdade" (imagem 
realmente bastante infeliz) foi substituído por "Ó Brasil, por tua 
glória desafia o nosso peito a própria morte". Na terceira estro- 
fe, o "sonho intenso" transforma-se em "claro sonho". Não é 
mais "um raio vívido de amor e de esperança que a terra desce", 
mas um "raio vivido de fé no teu destino", que "desce as almas". 
O "gigante pela própria natureza", é substituído por "fadado 
pela mão da natureza". E a segunda parte, que começa com o 
"deitado eternamente em berço esplêndido" foi toda suprimida. 
As demais propostas provavelmente se afinarão pelo mesmo 
diapasão, nada adiantando em favor do hino. A emenda, se não 
é pior que o soneto, é tão ruim quanto ele. 

Na realidade, não deve ser fácil escrever a letra para um 
hino cívico e menos ainda para um hino nacional. Se a poesia 
é escrita no momento histório que justificou o hino, corre o risco 
de enquadrar-se numa conjuntura de tempo e de espaço, que 
talvez não seja devidamente percebida no futuro. É o caso, por 
exemplo, do já citado Hino Nacional Português. Henrique Lopes 
de Mendonça escreveu-o numa época em que as relações com a 
Inglaterra estavam tensas (devido a problemas com as colônias 
da África) e é a ameaça inglesa que se referem as palavras do 
refrão: "Às armas, as armas! contra os canhões, marchai, mar- 
chai!", expressão hoje totalmente sem sentido e que talvez nem 
todos os portugueses a compreendam. Se a letra é escrita um 
século depois - caso da poesia de Osório Duque Estrada - 
corre-se o risco de seu autor, deslocado no tempo, não captar 
convenientemente o sentido do que se pretende evocar. Enfim, 
torno a dizer, o problema não é fácil. Mas a verdade é que, com 
todos os defeitos de sua letra, ela aí está. Todas as tentativas 
de modificá.la foram infrutíferas, e se até agora não o foi, difi- 
cilmente ainda o será, pois são muitos os fatores, sobretudo 
emocionais, que entram na questão. 

Abro, aqui, uma alínea para tratar de uma curiosa proposta 
positivista de letra para o hino nacional, utilizando a mesma 
música de Francisco Manuel da Silva. Os positivistas, como é 
sabido, tiveram grande participação na propaganda e na implan- 
tação do regime republicano (embora, as vezes, julgada um 
tanto exageradamente) e naturalmente interessaram-se pelos 
símbolos republicanos. Influiram positivamente na elaboração 



36 REVISTA DO INSTITLPPO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

da bandeira, nela inscrevendo a legenda "Ordem e Progresso", 
um dos muitos lemas com que os discípulos de Augusto Comte 
se compraziam em colocar no pórtico de suas publicações. Acar- 
retaram, com isto, verdadeira anomalia, inteiramente contrária 
às normas da heráldica, ou seja a bandeira com legenda. Este 
mau exemplo da bandeira nacional foi seguido por outras Unida- 
des da Federação: o dístico virgiliano dos inconfidentes na ban- 
deira mineira, o "Trabalha e Confia" dos capixabas e o ridículo 
"Nego" de João Pessoa, expressão que teve sentido numa certa 
conjuntura histórica, mas que jamais poderia ter sido incor- 
porada definitivamente a bandeira dos paraibanos. Em 1915, o 
cidadão J. Mariano de Oliveira, "mediante empréstimos poéti- 
cos luso-brasileiros idealizando a evolução íbero-americana", ss- 
creveu uma letra para o Hino Nacional Brasileiro, utilizando, 
como já se disse, a mesma música de Francisco Manuel. Visava 
esta tentativa positivista de hino nacional a "recordar estetica- 
mente a evolução com que o ramo brasileiro do galho português 
do ocidental elemento ibérico vai contribuindo para o advento 
das Mátrias, ou Pequenas Pátrias, únicas verdadeiramente livres, 
destinadas a constituir definitivamente a HUMANIDADE". Era 
para ser cantado pela primeira vez no dia 11 de Frederico de 
127 que, no calendário positivista, corresponde ao 15 de novem- 
bro de 1915, e ainda acrescentava que era o ano do centenário 
do nascimento de Clotilde de Vaux, "terna e imaculada inspira- 
dora de Augusto Comte" e cuja efeméride centenária havia sido 
comemorada a 3 de abril do mesmo ano. 

Trata-se de um pstiche, com extratos de "Colombo", de 
Araújo Porto Alegre, de "Os Lusíadas", de Camóes", de "Colom- 
bo e Isabel", de Sousa Pinto, de "A Descoberta da América", de 
Teixeira de Souza, do "Navio Negreiro", de Castro Alves, de 
"Anchieta e o Evangelho nas Selvas", de Fagundes Varela, das 
"Poesias Americanas" de Gonçalves Dias, e ainda de outros poe- 
tas menores. É de leitura difícil, para nós, hoje, tal o preciosismo 
e o rebuscarnento da linguagem; imaginemo-lo, então, como letra 
de um hino nacional: 

Troam na Ibéria os hinos da vitória 
Que o Ocidente ufano reintegra; 
Ao Crescente a a Cruz traçando a glória, 
Na sacra evoluç&o que os dois alegra! 

A inclita Isabel 
Colombo implora os sócios arrojados 

E o i m w i d o  batel, 
Com que amerique a Deusa dos Cruzados 
Os mares nunca dantes navegados. 
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Vai. Sê venturoso! A Fé estende 
Da capitânea na recurva quilha, 
De pé, ao Nauta o sonho grato prende! 
U m  clarão subitâneo irrompe e brilha 
Do seu semblante, ao este genial. 
Terra a vista! O piloto exclama pasmo, 
E a maruja esquecendo o vil sarcasmo 
Terra a vista! repete festival. 

O homem se agita 
E a Humanidade 
É quem o guia! 
Salve! da Paz 
Eterno dia! 

O sulco que Colombo abriu na vaga 
Como u m  Iris no pélago profundo, 
Redivivo, o Infante egrégio afaga 
E a frota lusa atira ao Novo Mundo! 

O fervor inaciano 
Os mistérios enastra nestas plagas, 

Do Apóstolo romano 
Aos ritos que Tupá canta aos piagas, 
E aos ingênuos fetiches do africano. 

Nesta efusão fraterna, embora cega, 
U m  povo ocidental novo aparece, 
E m  três séc'los que a faina mio sossega, 
E o coração latino s'enaltece. . . 
Do Irmão europeu crê tirania, 
Então, o fatal jugo que os oprime; 
Té  que o livre porvir lhes presagia 
O sacrificw vão do herói sublime! 

Col6nia a Reino Unido levantada, 
Sob o impulso da imortal açáo francesa, 
A civil redenção das grandes pátrias, 
Brasil! chamas e gente portuguesa! 

Eis como o surto medieval 
Quebra os grilhões que o regalismo gera 

Ao progresso industrial, 
No qual o santo Amor que prepondera 

Os extravios da razáo supera. 
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Tal do Ipiranga o brado; mio ruptura 
Que dois ramos dum galho ámp-io desune; 
O Império Independente mais os une, 
Pelo laço moral que só perdura. 
Ativa Paz cimenta e m  toda parte, 
Santo Amor com que a Terra nos irmana; 
- Sumo bem que o Destino nos reparte - 
Princípio eterno da unidade humana. 

Acaba a raça branca, e m  júbilo ardente, 
- Qual se abraçara à raça aqui d'América, - 
E m  ti, Brasil! resgate penitente 
Da raça preta, enfim, na grei ibérica 

E a República Federal 
O márcío emblema, após, do Império altera 

Na imagem universal 
Mostrando o Santo Amor que prepondera, 
A Virgem-Mãe que a ciência audaz espera. 

Cumpriram os Avós, entre rumores 
De luta assim d'irmáos e atroz alarmas, 
A fatal transição que, ora, sem armas 
Devemos consumar e m  seus louvores! 
Extinta, ao todo, a belicosa chama, 
As doces Matrias da Fraternidade 
Constelarão a Terra que proclama, 
Pelo espaço, feliz, a Humanidade! ( 6 ) 

A partitura de Francisco Manuel da Silva inspirou uma das 
mais belas páginas da literatura pianística do século passado. 
Refiro-me a paráfrase que sobre ela escreveu o pianista e com- 
positor norte-americano Louis Moreau Gottschalk, que, e m  1869 
aportou ao Rio de Janeiro. Pretendia, ao que parece, permanecer 
bastante tempo entre nós, mas sua estada não passou de alguns 
meses, pois, acometido de grave enfermidade (provavelmente 
febre amarela), faleceu no mesmo ano de sua chegada. Pianis- 
ta de qualidades excepcionais - chamavam-no o "Liszt ameri- 
cano" - eletrizava os auditórios com sua técnica insuperável 
e despertou enorme interesse, tornando sua curta temporada 
um rosário de triunfos. Gottxhalk não era apenas pianista e 
regente. Era também compositor de mérito. Uma recente gra- 
vação integral de sua obra, tanto para piano, como para orques- 

(6) R. Teixeira Mendes, As agitações humanas e regeneração huma- 
na. Rio de Janeiro, Templo da Humanidade, 1922, publicação n? 2 a 6 
do ano 631134, da Igreja Positivista do Brasil. Os versos grifados, na 
transcrição do hino, foram tomados de empréstimo aos poemas citados. 
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tra, e até uma pequena ópera, veio revelar certas facetas até 
então nem suspeitadas de sua produção. Nota-se muito em sua 
obra, principalmente a que escreveu para o piano, as influências 
negras do sul dos Estados Unidos, especialmente do baixo Mis- 
sissipi (não nos esqueçamos de que Gottschalk era de New 
Orléans). Não foi apenas um "cavalheiro amável que parafraseou 
o nosso hino", como dele disse Guilherme de Figueiredo.(7) 
Não há dúvida que ele foi isso, mas não apenas isso. Embora 
vivendo pouco entre nós, sua influência foi muito grande. De- 
vemos-lhe a divulgação da obra dos autores românticos, os ver- 
dadeiros mestres do piano, esse instrumento que tanto se inte- 
grou a vida social brasileira, e que, com o decorrer do tempo, 
com o rádio, a vitrola e a televisão, acabou relegado ao abandono. 

Quanto a paráfrase do Hino Nacional Brasileiro, que 
Gottschalk intitulou Grande Fantaisie Triomphnle sur E'Hymne 
National Brésilien, e dedicou a D. Pedro 11, trata-se de peça de 
grande efeito, que passou a integrar o repertório de grandes pia- 
nistas brasileiros e mesmo estrangeiros. Teve em Guiomar No- 
vaes, como tem agora em Eudóxia de Barros, suas maiores intér- 
pretes. Várias vezes foi registrada em disco: Guiomar Novaes, 
Ofélia do Nascimento, Eudóxia de Barros, Clara Sverner e o 
russo Agustin Anievas, entre outros. Numa certa época esteve 
proibida, por ser considerada desrespeitosa ao Hino Nacional. 
A questão, de vez em quando, vem a baila. Ocorre, aqui, lamen- 
tável engano. O que a Lei n." 5.700, de 1: de setembro de 1971, 
proíbe - e fa!& muito bem - são os arranjos do Hino Nacional: 
por exemplo, ele ser executado em rftmo de samba ou de qual- 
quer outra modalidade. Mas, não é o caso da obra de Gottschalk. 
.O compositor norte-americano não fez um "arranjo" do hino; 
compôs uma peça de concerto, no gênero das "fantasias" ou 
"variaçóes", que tem fonna definida. Nela, um tema, depois 
.de apresentado de maneira simples, é repetido com amplifica- 
ção ou modificação. 

É uma operação musical que consiste em modificar uma 
melodia em seus elementos secundários sob a condição de fazer 
com que os ouvintes possam perceber, sempre, mais ou menos 
distintamente, o tema original. Numerosos exemplos encon- 
tram-se na história de música de utilização de hinos nacionais: 
Beethoven e Paganini escreveram variações sobre o hino nacio- 
nal inglês, o "God Save the King"; Berlioz tem uma fantasia 
sobre a "Marselhesa"; Haydn construiu o movimento lento de 
um dos seus mais belos quartetos sobre o antigo hino nacional 
da Áustria, atualmente da Alemanha Ocidental; toda a segunda 
parte da bela canção de Schumann, "Os dois granadeiros", foi 

(7) Guilherme de Figueiredo, Miniatura de História da Música, 204. 
Rio de Janeiro, Casa do Estudante do Brasil, 1942. 
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construída sobre a "Marselhesa", e por aí afora que os exem- 
plos iriam longe. 

A "Grande Fantaisie", de Gottschalk, enquadra-se na cate- 
goria que costumo denominar de "cortesias musicais", e que 
são frequentes na história da música. Um compositor é levado, 
por qualquer circunstância, a passar algum tempo em outro 
país, ou simplesmente visitá-lo, e julga-se no dever de retribuir 
a hospitalidade com uma obra inspirada em qualquer coisa 
desse país. I2 o que explica, por exemplo, que o alemão Men- 
delssohn tenha uma "Sinfonia Escocesa", outra "Italiana"; o 
tcheco Dvorak tenha um "Quarteto Americano" e uma "Sinfonia 
do Novo Mundo"; o italiano Respighi seja o autor de uma obra 
intitulada "Impressões Brasileiras"; o francês Ravel tenha uma 
"Rapsódia Espanhola" e outro francês, Milhaud, tenha dado o 
nome de "Saudades do Brasil" a uma das suas obras mais im- 
portantes. E muitas outras musicas desta natureza poderiam ser 
citadas, pois aqui, também, os exemplos iriam longe. O compo- 
sitor norte-americano, em vez do folclore, da geografia ou da. 
história, preferiu inspirar-se no hino nacional do país que visi- 
tou e no qual, infelizmente, encontrou a morte, contando pouco 
mais de quarenta anos. Retribuiu com sua "cortesia musical" a 
camaradagem, a hospitalidade e a receptividade de que foi alvo 
entre nós. Aliás, não foi apenas na "Grande Fantaisie" que 
Gottschalk utilizou o Hino Nacional Brasileiro. Fê-lo também na 
parte final de sua "Marche Solennelle", para orquestra, banda e 
artilharia, obra suntuosa e de grande efeito, dedicada igualmente 
a D. Pedro 11. Aqui, Gottechalk não preferiu a forma de varia- 
ções, como na "Grande Fantaisie": utilizou a própria melodia 
de Francisco Manuel da Silva. 

Convém lembrar, ainda, que o compositor norte-americano 
não foi o único a parafrasear o Hino Nacional Brasileiro. A idên- 
tica tarefa abalançou-se Walter Burle Marx, regente e compositor 
do Rio de Janeiro, numa obra orquestral intitulada "Grande 
Fantasia sobre o Hino Nacional Brasileiro". Tal obra, ao contrá- 
rio da de Gottschalk, nunca teve receptividade alguma entre nós. 
Foi, entretanto, gravada na Alemanha, pela Orquestra Filarmô- 
nica de Berlim, dirigida pelo próprio autor, em disco ainda ao 
tempo de 78 rotações, da etiqueta Telefunken, hoje de extrema 
raridade. 

Peço licença para tomar de empréstimo ao meu preclaro e 
querido amigo Guilherme de Figueiredo sua opinião sobre o. 
Hino Nacional Brasileiro e com ela porei termo a esta já longa 
palestra: "Foi escrito para ser amado, e cumpre o seu destino 
de acompanhar, com seus acordes marciais e impetuosos. os mo- 
mentos de afirmação da história do nosso povo. Se a sua letra 
é empolada, de difícil compreensão por parte da massa, Esto é 
um pouco fruto da época em que foi escrito, um tanto culpa do 
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próprio condoreirismo oratório que há em todos nós, e um 
tanto culpa do poeta Duque Estrada, que supriu com metáforas 
complicadas e dificilmente acessíveis a altura nada lisonjeira do 
seu estro. Ainda assim, é dos mais belos, dos mais elevados. Por 
mais que o critiquem, seria grande se todos no Brasil fizessem 
alguma coisa como Francisco Manuel fez o seu hino. Praza aos 
céus que os brílsileiros o cantem sempre, nas horas em que exal- 
tem as verdadeiras conquistas do patrimônio espiritual da 
Nação"(8) 

Concluindo: dois autores - um compositor e um poeta - 
que escreveram muito, mas que, praticamente, são lembrados 
hoje apenas por um hino. São, pois, muito parecidos neste par- 
ticular. Francisco Manuel da Silva, apesar da obra numerosa que 
produziu e da direção que exerceu no Conservatório do Rio de 
Janeiro, não faria jús a lembrança da posteridade, segundo con- 
fissão de seu próprio biógrafo. É significativo que o livro que lhe 
dedicou Ayres de Andrade, intitulado Francisco Manuel da Silva 
e seu tempo, trate mais de "seu tempo", que do próprio Fran- 
cisco Manuel. É obra indispensável para se conhecer a vida mu- 
sical da Capital do Império, pelo menos até a época em que fa- 
leceu o autor do Hino Nacional; nela encontramos, por exemplo, 
relacionadas todas as temporadas líricas (quase todas briman- 
tes) que marcaram, de maneira sensível, a vida social e artística 
do Rio de Janeiro, além de numerosas outras atividades que nos 
permitem aquilatar o que era nossa antiga Capital naqueles tem- 
pos de há mais de cem anos. Mas, Francisco Manuel da Silva, 
na realidade, pouco aparece nesse livro que lhe foi dedicado ao 
ensejo da passagem do centenário de seu falecimento.(9) Idên- 
tico destino teve o autor da letra, que mal figura nos dicionários 
bibliográficos e nem aparece nas histórias da literatura. Mas o 
grande traço comum que Os une - o Hino Nacional Brasileiro 
- aí está, vivo e imperecível, tornando consequentemente viva 
e imperecível a memória de seus autores, ainda que apenas pelo 
belo e querido hino cujo sesquicentenário hoje comemoramos. 

(8) Guilherme de Figueiredo, obra cit., pág. 221. 
(9) Andrade, Ayres de - Francisco Manuel da Silva e seu tempo, 

1808-1865: uma fase do passado musical do Rio de Janeiro à luz de novos 
documentos. Rio de Janeiro, EdiçOes Tempo Brasileiro, 1967. 2 vols. (Co- 
leçio *Sala Cecília Meirelesa, vol. 1). 



FRANCISCO PEIXOTO DE LACERDA WERNECK 

2? Barão de Pati do Alferes 

(Grande do Império - Chefe de Legião) 

Francisco KEors Werneck 

Nascido na fazenda da Piedade, sita na Freguesia de N. S .  
da Conceição do Alferes, em 6 de fevereiro de 1795, pertencia 
Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, 2." Barão de Pati do 
Alferes, ao mais prestigioso patriarcado fluminense, uma vez 
que descendia do patriarca Inácio de Souza Werneck, que, em 
companhia de seus pais, Manuel de Azevedo Mattos e Antónia 
Ribeira (filha legitima de João Werneck e Isabel de Souza), e 
seus irmãos, Manuel de Azevedo Ramos e Ana Ribeira de Jesus, 
todos vindos da Freguesia de N. S. da Piedade da Borda do 
Campo, hoje cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais, pas- 
saram a região fluminense, pois, em 1750 e tantos, estavam mo- 
rando na Freguesia de N. S. da Conceião e S. Pedro e S. Paulo 
do Paraíba do caminho das Minas, em cujos livros paroquiais 
vi seus nomes tantas vezes citados. 

Era filho único do Capitão Francisco Peixoto de Lacerda, 
falecido em 23 de agosto de 1848 e de sua mulher Ana Matilde 
Werneck, cujo assento de casamento, conforme o livro s/n.O, 
fls. 14, da Freguesia do Alferes, consta do teor seguinte: 

"Ao primeiro de Dezembro de mil setecentos e noventa r 
dois, nesta Paroquial Igreja de N.S. da Conceição do Alferes, 
feitas as denunciaçóes na forma do Sagrado Concílio Tridentino, 
sem se descobrir impedimento, pelas 10 horas da manhã, em 
minha presença e das testemunhas Antonio Roiz da C m  e José 
da Cruz, se casaram em face da Igreja solenemente, por pala- 
vras de presente, Francisco Peixoto de Lacerda, filho legitimo 
do Capitão André Peixoto de Lacerda e de D. Gertrudes Marianna 
da Silveira Bitancour, natural e batizado na Freguesia de São 
Salvador da Ilha do Fayal, Bispado de Angra, com D. Ana Matil- 
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de Verneck, filha legítima do Capitão Ignácio de Souza Verneck 
e de D. Francisca das Chagas, natural da Freguesia de N. S. da 
Conceição do Alferes deste Bispado, por provisão do Reverendo 
Cônego Dr. que servia de Vigário Geral e logo lhes dei as ben- 
.çáos na forma dos ritos e cerimoniais da Santa Madre Igreja, 
do que fiz este assento que assinei com as testemunhas acima 
nomeadas. a) João Alvares de Barros, vigário". 

Casou-se o Barão, em 10-11-1822, na freguesia de seu nasci- 
mento, com Maria Isabel d'Assunçáo, filha legítima de Luiz 
Gomes Ribeiro e Joaquina Matilde d'Assunção. 

O registro de seu batismo, conforme o Livro 1.0 fls. 89 v., é 
o seguinte: 

"Francisco - Aos dezeseis de fevereiro de mil oitocentos e 
noventa e cinco, nesta Paroquial Igreja do Alferes, batizou o 
Reverendo Manoel Gomes Leal, de licença minha, e por os santos 
óleos a Francisco, que nasceu aos seis dias de fevereiro acima, 
filho legítimo do Alferes Francisco Peixoto de Lacerda, natural 
e batizado na Freguesia do Santíssimo Salvador da Ilha do Fayal, 
e de D. Anna Mathilde Verneck, natural desta Freguesia do Al- 
feres, neto pela parte paterna do Capitão André Peixoto de Lacerda, 
batizado na Freguesia de N. S. da Piedade dos Flarnengos, e de 
D. Gertrudes Marianna da Silveira Bitancour, batizada na Fre- 
guesia do Santíssimo Salvador da Ilha do Fayal, e pela materna 
do Capitáo Ignácio de Souza Verneck, natural da Freguesia de 
N. S. da Piedade da Borda do Campo e de sua mulher Francisca 
das Chagas, batizada na Freguesia da Candelária do Rio de 
Janeiro. Foram padrinhos o Capitão 1,gnácio de Souza Verneck e 
sua mulher Francisca das Chagas, todos desta Freguesia, do que 
fiz este assento e assinei. a) João Alvares de Barros, Vigário." 

E o da Baronesa, segundo o Livro 2P, fls. 24 verso: 
"Maria - Aos vinte e quatro dias do mez de Outubro de 

mil oitocentos e sete annos no oratório da Fazenda do Pau Gran- 
de baptizou solemnemente o poz os Santos Oleos, de minha li- 
cença, o Reverendo Pedro Rodrigues Manso, a Mana nascida aos 
quinze do mesmo mez, filha legitima do Alferes Luiz Gomes Ri- 
beiro e de Dona Joaquina Matilde; forão padrinhos Henrique 
José de Araújo, morador na cidade do Rio de Janeiro, e Dona 
Emerenciana Rosa, filha de D. Antonia Maria, do que fiz este 
assento e assignei. a)  Vigário José Pereira Furtado." 

Era irmá dos Barões de Guaribú, São Luiz e da Paraíba, 
este depois, Visconde. Falecida na Fazenda de Monte Alegre em 
7 de maio de 1866. 

Grande lavrador, culto e inteligente, foi o Barão de Pati 
quem, entre Outros serviços ao império, prestou relevante colabo- 
ração por ocasião da revolução mineira de 1842, mobilizando os 
Corpos da Guarda Nacional da Comarca. 
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Assim escreveu o Dr. Inácio Raposo, em sua "História de 
Vassouras", págs. 91/92, a respeito: 

"Numa época em que não se tinha firmado ainda como base 
de tranquilidade pública o "Civis pacem para bellum", deveria 
ser questão de máxima importância para todos a defesa do pais, 
e por isso merecia a Guarda Nacional a maior das atenções, não 
só dos poderes públicos como de todos os corações que se júl- 
gassem verdadeiros patriotas. Foi sobretudo por isso que to-. 
mara grande incremento essa milícia em 1848. 

Assumiu-lhe o comando Francisco Peixoto de Lacerda Wer- 
neck, alguns tempos depois Baráo de Pati do Alferes, tendo como 
auxiliares João Gomes Ribeiro de Avellar, mais tarde Visconde 
da Paraiba, no posto de chefe da Legião, e Paulo Gomes Ribeiro. 
de Avellar, que mais tarde foi Barão de S. Luis, exercendo O. 
cargo de Major da Legião. 

Uma das provas mais inconclusas da utilidade dessas tropas, 
no interior da Província, é a criação do comando superior da 
Guarda Nacional nos municípios de Vassouras e Iguassú em 1852, 
compreendendo no primeiro um corpo de cavalaria e um bata- 
lhão de infantaria, com a designação de 1.0 para o serviço ativo,, 
além de urna secção de batalhão de reserva. 

Durante esse tempo, baldado é din5.10, o brilho da Guarda 
Nacional estendia-se por todo o Império e uma das posições. 
mais invejadas e, portanto, mais cobiçadas da época, era justa- 
mente a de Comandante Superior da Guarda Nacional. Mas, em 
parte alguma, podemos afirmá-lo, sem medo de contestação,. 
essa milícia alcandorou-se tanto como em Vassouras, conforme 
se pode ainda hoje verificar dos livros que se acham conser- 
vados no arquivo da Câmara. 

Os 300 vassourenses, que se bateram em Minas sob o co- 
mando de Caxias, durante a revolução de 1842, atestaram vito- 
riosamente o valor inconfundível dessa grande força da lega- 
lidade". 

Outra bela menção ao Baráo de Pati do Alferes é a que lhe 
faz ainda o Dr. Inácio Raposo na pág. 152 da sua "História de 
Vassouras". Ei-la: 

"Um fato, não menos digno de nota para a história de Vas- 
souras foi a passagem inesperada de S. M. Imperial, nesse ano, 
pela Freguesia de Pati do Aiferes. 

Tendo tomado o Imperador a estrada que une essa fregue- 
sia ao Município e especialmente a cidade de Petrópolis, a fim 
de regressar a Corte pela Estrada de Ferro D. Pedro II, apareceu 
a cavalo, seguido de não pequena comitiva, na praça do povoado, 
com grande surpresa da população que nem por isso deixou de 
manifestar ao chefe da nação a sua enorme alegria por vê-lo 
naquele próspero arraial e por onde passava pela primeira vez. 
Saindo ao seu encontro, o Baráo de Pati do Alferes solicitou do 
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:soberano a graça de lhe conceder a honra de jantar na sua fa- 
zenda, convite este que foi aceito por D. Pedro, que, após a lauta 
refeição, prometeu voltar ao povoado a fim de retribuir aos seus 
gentis habitantes as grandes demonstrações de estima que aca- 
bava de receber." 

Página adiante, de nP 203, relata o Dr. Raposo que o Conde 
.d'Eu, genro de D. Pedro 11, esteve na fazenda do Dr. Manuel 
Peixoto da Lacerda Werneck, na serra do Tinguá, onde recebeu 
.as mais inequívocas demonstrações de apreço da parte do seu 
particular amigo e que, no dia imediato, visitou, na Fazenda 
de Monte Alegre, o Visconde de Arcozelo, regressando depois 
a Corte. 

O Dr. Manuel e o Visconde de Arcozelo eram, respectiva- 
mente, filho e genro do Barão de Pati do Alferes. 

Possuia grandes propriedades agrícolas nos municípios de 
Vassouras e Iguassú. É de sua lavra a "Memória sobre a fun- 
dação e custeio de uma fazenda na Província do Rio de Janeiro", 
oferecida a seu filho Luís, e editada 3 vezes pela Casa Laemmert. 
Entre as fazendas do Barão de herança própria ou da de sua 
esposa, estavam a da Piedade, onde residia e fora de seu pai; 
parte da de Conceição de Palmeiras; Sant'Ana das Palmeiras, 
parte da de Mato Grosso; Monte Alegre, que comprou a seu 
filho Luis; e Monte Líbano, que coube a seu filho o Dr. Manuel 
Peixoto de Lacerda Werneck. 

Membro da Assembléia Provincial fluminense durante várias 
legislaturas, comandante superior da Guarda Nacional da co- 
marca de Vasssouras, cavaleiro da Casa Imperial, foi um dos 
rarissimos agraciados pelas Regências, com títulos nobiliárqui- 
cos. Faleceu com 66 anos de idade, na fazenda de Monte Alegre, 
a 22 de Novembro de 1861. Sepultado no cemitério de Pati do 
Alferes. 

Do seu casamento com D. Maria Isabel, houve os seguintes 
filhos: 

F 1 - Luís Peixoto de Lacerda Werneck (Dr.), batizado a 
1-8-1824 e casado a 6-12-1845 com sua prima Isabel Augusta das 
Chagas Werneck, filha legítima do Capitão-Mor Francisco das 
Chagas Werneck e de Ana Joaquina de São José. 

F 2 - João, batizado a 2-10-1825 e falecido a 24-8-1826. 
F 3 - Francisco, batizado a 2-10-1826 e falecido a 10-3-1828. 
F 4 - Ana Isabel de Lacerda. batizada a 5-11-1828 e ca- 

sada a 23-6-1845, com seu primo Francisco das Chagas Werneck 
Júnior, filho legítimo do Comendador Francisco das Chagas 
Werneck e de Ana Joaquina de São José. 

F 5 - Manuel Peixoto de Lacerda Werneck (Dr.), b a t i d o  
a 10-9-1830 e casado, a 19-12-1857, com Evelina Teixeira de Ma- 
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cedo, filha legítima do Conseiheiro Sérgio Teixeira de Macedo, 
Ministro e Secretário do Império e de Joana Cristina Swift. 

F 6 - Mariana Isabel de Lacerda, batizada a 14-8-1831 e 
casada a 23-6-1845, com o Dr. Francisco de Assis e Almeida, 
filho ledtimo do Capitão Manuel Furauim de Almeida e de Ana 
~ernardina de ~ e l l õ .  

- 

F 7 - Carolina Isabel de Lacerda, batizada a 16-9-1832 e 
casada. a 23-6-1845. com seu mimo José Inácio de Souza 
~ e r n e i k ,  irmão do Supracitado. A 

F 8 - Maria Isabel de Lacerda, batizada a 28-8-1840 e 
casada, a 20-7-1855, com o Dr. Joaquim Teixeira de Castro, Vis- 
conde de Arcozelo, filho legítimo de João Dias Teixeira e de Ana. 
Joaquina Coelho de Castro. 

A seguir, transcrevo, a título de curiosidade, a Carta de Bra-. 
zão de Armas passada ao Dr. Luís Peixoto de Lacerda Werneck, 
F - 1, dos Barões. Ei-Ia: 

Dom Pedro por Graça de Deus e Unânime Aclamação dos Povos, 
Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil, faço sa- 
ber aos que esta Minha Carta de Brazão de Armas de Nobreza e 
Fidalguia virem, que Luiz Peixoto de Lacerda Werneck, Fidalgo 
Cavalleiro da Minha Imperial Casa, Comendador da Ordem de 
Christo, Consul Geral do Brasil junto a Confederação Helvétira, 
Baviera e outros Estados da Confederação Germânica, Doutor 
em Direito Civil e Canonico pela Universidade de Roma, Bacharel 
em Direito pela Academia de Paris, Membro do Conselho Fiscal 
do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, ex-Diretor da 
Companhia de Estrada de Ferro de Dom Pedro 11, filho legitimo 
de Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, Baráo de Paty do. 
Alferes, com honras de grandeza, Comendador da Imperial Or- 
dem da Rosa, Cavaleiro da Ordem de Christo, e de sua mulher 
Dona Maria Isabel de Lacerda; neto, pela parte paterna, de Fran- 
cisco Peixoto de Lacerda, Capitão de Cavalaria da 2: Linha em 
1811, reformado Major da mesma Arma em 1818, Cavaleiro da 
Ordem de Christo em 1824, e de Dona Anna Mathilde Werneck; 
bisneto do Capitão André Peixoto de Lacerda, e de sua mulher 
Dona Gertrudes Mariana da Silveira Bittencourt; também bis- 
neto do Sargento-Mór Ignácio de Souza Werneck e de Dona Fran- 
cisca das Chagas; Me fez petição dizendo que para a memória 
de sua ilustre linhagem se não perder, e tendo conservado o 
mesmo tratamento de seus maiores, lhe mandasse dar minha 
Carta de Brazáo d'Armas, para dela usar na forma que trouxe 
e foi concedida ao dito Barão de Paty do Alferes, pai do supli- 
cante, e vista por Mim a sua petição e constar de todo o refe- 
rido que, a ele como descendente dos mencionados, pertence 
usar e gozar de suas Armas, segundo o meu Regimento e Orde- 
nação da Armaria, lhes mandei passar esta Minha carta de Era- 
zão delas, na forma por que aqui são brazonadas, iluminadas 
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com cores e metais, conforme se acháo registradas no Livro do 
Registro das Armas de Nobreza e Fidalguia, o qual serve neste 
Império e tem o Meu Principal Rei @Armas, a saber: Escudo 
aquartelado; no primeiro, enxequetado de ouro e azul de seis 
peças em faca; no segundo as Armas de Castela e Leão partida 
com as Armas antigas de França e assim dos contrários. 

O qual Escudo e Armas poderão trazer tão somente o dito 
Luiz Peixoto de Lacerda Werneck e dela poderá usar e gozar em 
tudo e por tudo, que em tempo de paz quer de guerra, e bem assim 
se poderá trazer em suas Casas, Capelas e mais Edifícios e final- 
mente deixá-las em sua própria sepultura; pelo que Quero e 
Sou servido que hoje ele e os seus descendentes, todas as honras 
privilégios, isenções, liberdades, graças, mercês e franquezas que 
devam ter os fidalgos e nobres; nunca podendo os seus suces- 
sores usar deste Brazáo sem que a cada um deles seja novamente 
por mim conferido. Mando portanto aos Meus Ministros, Desem- 
bargadores, Auditores, Promotores, Juizes de Direito do Cível 
e do Crime, e a todas as mais Autoridades Judiciárias do Impé- 
rio, e com especialidade aos Meus Reis d'Armas, Arautos e 
Passavantes e a quaisquer outros Oficiais e mais Pessoas a quem 
esta Minha Carta for mostrada e o conhecimento dela pertencer, 
que em tudo lhe cumpram e guardem, e a façam inteiramente 
cumprir e guardar como nela se contem, sem dúvida ou embargo 
que nela se queira pôr, visto ser assim Minha mercê. Pagou dez 
mil réis de emolumentos sob o número 936 e igual quantia de 
direitos, sob o n.O 117, conforme o conhecimento passado pela 
Recebedoria do Município da Córte, em data de vinte e um dò 
mez de Agosto corrente, e assignado pelo Escrivão e Thesou- 
reiro da mesma, o qual fica archivado. 

O Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil 
o mandou por Aviso da Secretaria &Estado dos Negócios do 
Império, em data de vinte dois do corrente, a Manoel dos San- 
tos Carramona, Seu principal Rei &Armas, e eu Luiz Aleixo 
Boulanger, Escrivão dos Brazóes e Armas da Nobreza do Im- 
pério, a fiz, escrevi e subscrevi nesta muito Leal e Heróica Córte 
da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, aos vinte e quatro 
dias do mez de Agosto do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil oitocentos e sessenta e três. 

Luiz Aleixo Boulanger, Principal Rei &Armas 
Manoel dos Santos Carramona. 

Ao ilustre genealogista e romancista faialense, Marcelino Li- 
ma, devo as notas a seguir, extraidas de seu célebre livro "Fa- 
milias Faialenses". 
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O 2: Barão de Pati do Alferes e sua ascendência, 

N 1 - Álvaro Pereira, residente na ilha do Pico, casado 
com Felipa Vaz de Avilla, filha de Antáo Fernandes Leal e Maria 
Gonçalves de Avilla. Neta materna de Antão Gonçalves de Avilla 
Betthencourt, filho de João Sanches de Bittencourt e Maria Vaz 
Badilha, e de sua mulher Inês Gonçalves d'Antona Baldaya, filha 
de Affonso Gonçalves d'Antona Baldaya e Antonia Gonçalves. 

N 2 - Pedro Leal de Avila, casado com Inez da Silveira 
Peixoto, filha de Antonio Brum da Silveira e de sua mulher 
Brites Evangelho, neta paterna de João da Silveira, filho de 
Margarida da Silveira e Josse van der Aertrickje, e de Catarina 
Brum, filha de Guilherme de Brum e de Violante Vaz Ferreira 
Pimentel. Neta materna de Ruy Dias Evangelho, filho de Gaspar 
Rodrigues Evangelho e sua mulher Felipa Pereira e de Isabel de 
Carvalho Peixoto, filha de Jorge de Peixoto Carvalho (da nobre 
Casa de Pousada, que se estabeleceu na Ilha do Faial no começo 
do século XVI) e de sua mulher Maria Lopes. 

N 3 - Antônio da Silveira Bittencourt, casado com Bárbara 
Goulart. 

N. 4 - Francisco Peixoto da Silveira, casado com Maria de 
Azevedo, (descendente de João Garcia Pereira da Casa dos Con- 
des da Feira, o qual se estabeleceu na Ilha do Faial, em prin- 
cípios do século XVI). 

N. 5 - Manoel de Ávila Bittencourt, casado com Isabel da 
Silveira Muniz. 

N. 6 - Antônio Francisco de Bittencourt, casado com Fran. 
cisca Ignácia da Silveira, filha de Antônio da Silveira de Lacerda 
e sua mulher Maria de São Francisco. 

N. 7 - André Francisco Peixoto de Lacerda da Silveira 
Bittencourt, Escrivão de Mesa Grande da Relação Alfândega da 
Ilha do Faial, Capitão das Milícias e Vereador da Câmara da 
Ilha do Faial, casado com Gertrudes Mariana da Silveira 
Bittencourt. 

N. 8 - Francisco Peixoto de Laoerda, casado com Anna 
Mathilde Werneck. 

N. 9 - Francisco Peixoto de Lacerda Werneck. 



PESQUISANDO E REGISTRANW 

Carlos Penteado de Reaende 

I - O CONTINENTE DAS MINAS GERAIS 

1. Entre uma pesquisa e outra, sempre encontra o estudio- 
so de História motivos para novas indagações. As vezes é uma 
palavra plena de conotaçks semânticas, um nome próprio ou 
um topõnimo correspondente a mais de uma entidade ou situa- 
ção, ou um ramo genealógico incompleto; outras vezes, são pro- 
blemas de atribuiçáo de autoria, anacronismos, fontes contes- 
táveis, ou um velho texto em edição moderna a ser cotejado 
com o primitivo em busca de omissão de parágrafos e até mesmo 
de interpolações. Mais comuns são as dúvidas atinentes a tra- 
duções, a ortografias ultrapassadas ou a embaraçosos erros de 
revisão. 

Cogitando nesses e noutros pormenores é que o historió- 
grafo chega a conclusão de que não há assuntos superados. Por 
isso mesmo, joeirando o vasto campo da cultura, aparecem-lhe 
imprevistos filões dignos de atenção, ocasionalmente ainda não 
esmiuçados por terceiros. 

Não podemos saber se, no estágio atual dos estudos histó- 
ricos brasileiros, já tenha alguém analisado as implicações da 
palavra CONTINENTE, cujo emprego, aparentemente adstrito a 
uma só circunstância local, parece ter sido mais genérico como 
se verá nestas breves anotações. 

2 .  Ao mais desatento leitor dos nossos fastos não terá 
passado despercebida a curiosa expressão com que, desde tem- 
pos remotos, se designava a terra lindeira habitada pelos gaúchos 
- Continente do Rio Grande de São Pedro. Conhecida desde o 
século XVIII, quando Portugal e Espanha porfiavam as turras 
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nas fronteiras do Sul, essa locução veio com os anos a despojar-se 
do seu sentido topográfico para se concentrar num só vocábulo 
- Continente. 

Vocábulo de uso comum entre os antigos guascas, de etnias 
e condições sociais variegadas, como índios, castelhanos, portu- 
gueses, paulistas, curitibanos, lagunenses, açorianos; e como tro- 
peiros, peões, carreteiros, contrabandistas, ladrões de gado, deseí- 
tores, dragões, estancieiros, negociantes, autoridades; e ainda 
como as chinas, as donzelas e as matronas de antanho. Vocábulo 
esse incorporado aos glossários, a literatura regional, e popular 
nos tempos da guerra civil dos Farrapos, entre 1835-1845, a ponto 
de gerar adjetivos como continentino e continentista, aptos a iden- 
tificar os sulistas e os próprios combatentes farroupilhas. 

Ao que se pode deduzir, com a evolução social e cultural da 
Província do Rio Grande do Sul, de meados do século XIX em 
diante, e com a entrada de novos contingentes imigratórios eu- 
ropeus, a palavra local CONTINENTE, sugerindo horizontes, 
lutas, heroismos, acabou esvaziada do seu conteúdo histórico, 
deixou de circular por desnecessária e, contrafeita, teve de reco- 
lher-se a aposentadoria dos léxicos.. . 

Aliás, o fluminense Antônio de Morais e Silva, erudito do 
século XVIII, formado em Direito em Coimbra, fornece-nos no 
seu "Dicionário da Língua Portuguesa", lançado em Lisboa no 
ano de 1789, e com sucessivas edições posteriores, elementos 
para rastrear, no verbete dedicado a palavra Continente, nume- 
rosas acepções nela contidas. Das citações ali apresentadas in- 
ferese que o antigo vocábulo já trazia latente no seu bojo s 
possibilidade de adquirir o significado que teve no Rio Grande 
do Sul. 

Exemplo colhido por Morai- e Silva na "História Trágico- 
Marítima": "terra continente com o Brasil", quer dizer, que se 
acha unida em um todo. 

Exemulo tirado de um dos Sermões do Padre Antonio Vieira: 
"Em terri continente", ou por outras; "não cortada de rios ou 
mares, contínua". 

Exemplo pesquisado nas "Décadas" de Diogo do Couto: 
"Muros todos continentes", no sentido de serem contínuos, li- 
gados, unidos "em uma só peça". 

Assim, o Continente do Rio Grande de São Pedro, ou, de 
modo simples, o Continente, deveria exprimir, para os guascas 
que por lá circulavam, a idéia de uma terra imensa, sem inter- 
rupções, quase sem limites, terra onde o minuano e os cava- 
leiros podiam campear sem medir distâncias.. . 

O escritor regionalista Roque Callage, cioso como poucos 
de seus pagos rio-grandinos, incluiu a palavra Continente no 
"Vocabulário Gaúcho", editado em 1926. O que ali registrou foi 
transcrito na "Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira", 
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com a observação de que continente era um brasileirismo e cor- 
respondia ao nome atribuido ao Rio Grande do Sul pelos pri- 
mitivos povoadores vindos das Ilhas dos Açores. 

Afonso de E. Taunay, profundissimo conhecedor das nossas 
velhas crõnicas, parece não haver atentado nesse pormenor 
linguístico. Pelo menos não inseriu Continente no seu útil "Lé- 
xico de Lacunas". 

Em documentos dos séculos XVIII e XIX, conservados nos 
Arquivos nacionais ou europeus, devem encontrar-se numero- 
sas referências ao modismo continente. É trabalho para pes- 
quisador interessado no assunto. 

Apenas como ilustração, vamos lembrar duas peças oficiais 
mencionadas pelo Visconde de São Leopoldo, Feliciano Fernan- 
des Pinheiro, nos "Anais da Província de São Pedro". Uma é a 
"Notícia da Justificação do Titulo, e boa fé, com que se obrou 
a nova colonia do Sacramento, no continente chamado de São 
Gabriel, em as margens do Rio da Prata". (Sem data). Outra 
é uma Carta Patente do Príncipe Regente Dom João, dada em 
Lisboa no ano de 1807, elevando o Rio Grande do Sul à cate 
goria de Capitania Geral, "com a denominação de Capitania de 
São Pedro, a qual compreenderá todo o continente ao sul da 
capitania de São Paulo", etc. (Edição do Instituto Nacional do 
Livro, 1946, págs. 32 e 281). 

Para validar o prestígio que sempre teve pelas bandas su- 
linas o termo continente, já incorporado as tradiçóes gaúchas, 
é só folhear o admirável romance de feitio épico, verdadeira 
saga, escrito pelo gaúcho do século XX Érico Veríssimo, "O 
Tempo e o Vento". Romance cujo primeiro livro traz exata- 
mente o subtítulo de "O Continente", e em cujas páginas con- 
tinente é empregado a mancheias, sempre a propósito, pelo 
autor. 

Dois exemplos: "Por esse tempo muito povo descia para O 
Continente, cujas terras e gados seriam de quem primeiro che- 
gasse. Homens da Laguna, de Sáo Paulo, das Minas Gerais e do 
planalto curitibano desciam pelos caminhos das tropas." 

"Dê de gurizoto ando cruzando e recruzando o continente". 
(Págs. 63 e 516 da 4.* edição de "O Tempo e o Vento", Editora 
Globo, 1952). 

3 .  A mobilidade social dos paulistas e dos guascas, povos 
plenos de coragem e de energia, adentrando-se sempre em chãos 
ignorados, em busca de novos proveitos e aventuras, faz perce- 
ber que nas suas andanças difundiam o linguajar característi- 
co das regiões de onde provinham. 

Deixa isso adivinhar que nos séculos XVIII e XIX o termo 
continente, mesmo imbuido de um significado peculiar ao rin- 
cão gaúcho, não soaria de modo estranho em alheias plagas e 
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poderia ser até incorporado, como aconteceu, a fala dos habi- 
tantes de outras capitanias. 

Duas destas, São Paulo e Minas Gerais, no período da mi- 
neração, comunicavam-se ininterruptamente com o Rio Grande 
de Sáo Pedro, principal fornecedor de animais de carga. Dos 
pampas e coxilhas do Sui, desfilando pelas serras e planaltos 
intermediários, chegavam, ano após ano, a feira paulista de So- 
rocaba, centenas de muares indispensáveis a circulação de rique- 
zas e mercadorias pelas veredas dos sertões. 

Tal circunstância ficou registrada nas páginas elaboradas 
por volta de 1783 pelo paulista Manoel Cardoso de Abreu, nas- 
cido em Araritaguaba (Porto Feliz), as margens do rio Tietê. 
Como sertanista, navegou e andejou até os confins das minas 
de Cuiabá, e também pelo caminho de Viamáo, que levava ao 
Sul. O que escreveu tem o curioso título (aqui abreviado) de 
"Divertimento Admirável para os Historiadores observarem aç 
Máquinas do Mundo". 

No Capítulo XIII dessa obra deu notícias da cidade e da 
capitania de São Paulo, descrevendo os variados negócios e 
meios de vida com que se entretinham os paulistanos. Alguns 
deles iam até "Viamão buscar tropas de animais cavalares ou 
vacuns para venderem, não só aos moradores da mesma cidade 
e seu CONTINENTE (o grifo é nosso), como também aos an- 
dantes de Minas Gerais, e exercitam o mesmo negócio vindo 
comprar os animais em São Paulo para os ir vender em Minas", 
etc. (Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
vol. VI, págs. 285, 286). 

Eis aí, portanto, evidenciado, por um único testemunho, o 
conhecimento que os antigos paulistas tinham, pela convivência 
com naturais suiinos, do modismo continente. 

Ora, se os paulistas, mais andarengos que os guascas, tran- 
sitavam com freqüência pelas rotas comerciais que uniam o Rio 
Grande a Sorocaba, a São Paulo e aos altiplanos mineiros, onde 
o ouro e os diamantes ainda excitavam cubiças, torna-se fácil 
atinar com a utilização ostensiva da palavra continente em 
Minas Gerais. 

4 .  Quando o paulista Manoel Cardoso de Abreu, que não 
era homem de letras e sim um autodidata de razoáveis luzes, 
compôs o seu "Divertimento Admirável", já em Vila Rica, capital 
das Minas Gerais, se achava pronto e acabado o poema do 
mesmo nome, escrito em 1773 pelo ilustradíssimo dr. Cláudio 
Manoel da Costa. Advogado com diploma coimbrão, poeta apre- 
ciado, secretário de Governadores, havia também viajado lon- 
gamente pelos chapadóes das Alterosas. No seu poema "Vila 
Rica" (editado pela primeira vez em 1839, em Ouro Preto), 
constam este decassílabos elucidativos: 
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"Na diáfana máquina presente 
(Diz Filiponte) todo o continente 
Vos, Albuquerque, das buscadas Minas" 

(Edição de 1839, Canto Sexto, pág. 39; Canto Quinto, pág. 
37, nota 7). 

Outros documentos, ainda do século XVIII, atestam que em 
Minas Gerais o vocábulo continente mereceu acolhida mais am- 
pla que em São Paulo. Os páramos mineiros, aliás, eram bem 
mais extensos e desertos que os paulistas, justificando que aque- 
las larguezas de horizontes fossem chamadas 6.e continente. 

Ainda um argumento a ser lembrado, ou seja, uma simili- 
tude de situações ocorrida em Minas e no Rio Grande do Sul: 
teriam sido os casais açorianos, que se estabeleceram na an- 
tiga capitania rio-grandense, os introdutores ali da expressão 
"continente", que se difundiu as pampas e acabou usada como 
nome do território. Ora, casais açorianos também vieram po- 
voar as Minas Gerais na fase inicial da mineração. Por volta de 
1720, por exemplo, João de Rezende Costa e sua mulner Helena 
Maria (uma das famosas Três Ilíioas) se fixaram nas paragens 
da Lagoa Dourada e deram origem a enorme descendência. Fo- 
ram os antepassados dos dois inconfidentes José de Rezende 
Costa, pai e filho, e do Marquês de Valença. Pois esses açore- 
nhos de boa cepa bem poderiam haver também divulgado nas 
Minas Gerais, concomitantemente com o que se passava no Sul, 
o vocábulo continente, no seu renovado sentido brasileiro. 

É do ano de 1780 uma "Geografia Histórica da Capitania 
de Minas Gerais", atribuida a José Joaquim da Rocha. Nessa 
monografia podem ser lidas numerosas expressões como as que 
seguem: "o continente do Serro"; este continente"; "pelo mes- 
mo continente"; "aos viajantes que saem do continente para o 
Sertão". (Cf. Publicações cio Arquivo Nacional, vol. IX, págs. 
28, 29). 

Quase ao findar do século XVIII, mineiros da região aurí- 
fera onde ficava o Arraial da Campanha, na Comarca do Rio 
das Mortes, dirigiram petiçiio a Rainha D. Maria I instando pela 
criação de uma vila no local. Kos documentos a respeito publi- 
cados encontram-se estas frases: "Çeniiora - Dizem os mora- 
dores do Continente e Campanha do Rio Verde de Santo An- 
tonio do Val da Piedade.. ."; "de presente tem de tal forma 
crescido o número de habitantes, e Povoadores do dito Conti- 
nente"; "fazer aos suplicantes mercê de criar Vila a dita Povoa- 
ção, para que o Senado dela possa promover e atender as Obras 
Públicas, e Comuns interesses do dito Continente" (Revista do 
Arquivo Público Mineiro, Ano I, 1896, págs. 459.461; Alfredo 
Valladáo, "Campanha da Princesa", vol. I, págs. 147- 149). 

Noutro documento régio, do ano de 1739, o então Principe 
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Regente D. João, determinando sobre o sequestro feito nos bens 
dos Réus Eclesiásticos sentenciados pelo crime de Inconfidên- 
cia deixou referência a determinados bens como são ainda os de 
raiz no Continente dessas Minas Gerais. (Revista do Arquivo 
Público Mineiro, Ano 11, 1897, pág. 15). 

Em data incerta, por volta de 1800, José Joaquim da Cunha 
de Azeredo Coutinho, Bispo de Pernambuco, do qual se conhe- 
cem diferentes estudos versando sobre temas econômicos, ela- 
borou uma "Memória sobre as Minas de Ouro". No capítulo I1 
desse trabalho, "em que se mostra os meios de se aproveitar a 
agricultura do continente das Minas, que aliás é já perdido para 
a extração do ouro", o autor, após elogiar o clima da terra, 
assim se exprime: "O Continente das Minas é situado em uma 
grande altura, sobre montes mais ou menos elevados, entrecor- 
tados de serras", etc. (Revista Trimensal do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, Tomo LXI, parte I, Rio de Janeiro, 
1898, pág. 17). 

Por fim, Monsenhor José de Souza Azevedo Pizarro e Araú- 
jo, responsável pela obra monumental "Memórias Históricas do 
Rio de Janeiro e Províncias Anexas ( .  . .I", publicada em nove 
volumes pela Impresa Régia, entre 1820 - 1822. Mesmo conhe- 
cendo que a palavra continente era empregada comumente como 
sinônimo da terra gaúcha, Pizarro e Araújo não teve dúvidas 
em aceitar, endossar e usar a expressão "continente das Gerais", 
atribuindo aquele vocábulo o sentido genérico de país, região, 
pátria, paisagem, clima etc. (Obra citada no texto, edição de 
1945, Rio de Janeiro, vol. 111, pág. 251, nota 29). 

Pesquisa mais atenta, em fontes diversificadas, teria quem 
sabe o condão de descobrir mais papéis e documentos, que vies- 
sem provar a larga o acolhimento franco dado outrora pelo 
povo mineiro, e pelos estudiosos, a original locução "Conti- 
nente das Minas Gerais". 

I I - DÍSTICOS E DEDICATÓRIAS 

Em São Paulo, 1868, viveu Castro Alves alguns momentos 
dramáticos e decisivos de sua curta existência. Foram dias de 
inspiração, quando de sua pena brotaram versos imorredouros, 
elaborados até durante aulas na Academia; dias de glória, reci- 
tando em saraus trechos de poemas inéditos, como "Os Escra- 
vos", e fazendo estrear no Teatro S b  José a peça "Gonzaga, 
ou a Rwoluçáo de Minas"; dias também de amargura, por causa 
do rompimento com a sua amada, a atriz Eugênia Câmara; 
dias de martírio, depois de se ferir no pé esquerdo por ocasião 
de uma caçada pelas várzeas da Paulicéia; e dias de conforto 
moral, notando a sua cabeceira de inválido a presença perma- 
nente dos colegas acadêmicos. 

Sobejavam-lhe, portanto, motivos de gratidão e amizade 
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auando, ao publicar na Bahia, em 1870, o volume das "Espumas 
Flutuantes", sobpôs ao seu nome já glorioso de poeta este dis- 
tico: ESTUDANTE DO QUARTO ANO DA FACULDADE DE 
DIREITO DE SAO PAULO. 

Marcou época a tensão motiva gravada nessa singela inscrição 
despida de lisonja. Inscrição relevadora de um estado de espírito: 
de como era importante, honroso, naqueles anos do Império, ha- 
ver frequentado o Curso Jurídico paulistano. Tal manifestação, 
provinda de tal personalidade, carregava valor dobrado. 

A novidade - e não o era! - repercutiu, fez onda, pro- 
vocou imitações, como se verá. Fechando questão em se pro- 
clamar aluno da Academia de São Paulo, Castro Alves como 
que lhe dedicava a obra, pondo-a sobre a proteção das Arcadas, em 
cuja perpetuidade acreditava. 

Habitual fora, em tempos de antanho, poetas e escritores 
insculpirem no frontíspicio de seus livros uma Dedicatória, ou 
seja, algumas palavras consagrando o trabalho a determinada 
pessoa ou instituição. Nisso se esmeraram os autores latinos - 
espanhóis, franceses, italianos e portugueses, incluindo-se entre 
estes os naturajs do Brasil, como o moralista Matias Aires. 
Menos generosos nesse aspecto se mostraram os anglo-saxóes. 

Admitindo como dedicatória indireta a legenda das "Espu- 
mas Flutuantes", podese perguntar se coube ao rapsodo baiano 
a primazia nessa intenção reverente, quase de culto a escola 
do Largo de São Francisco, que em 1870 não completara ainda 
meio século de funcionamento, mas já se exibia opulenta em 
tradições. 

A verdade é que nada inovou Castro Alves: o que fez foi 
apenas seguir tendências anteriores à sua geração. O drama que 
o envolveu, levando-o a expirar na flor da mocidade, a mensa- 
gem de beleza, lirismo e inquietação social contida na obra 
genial que deixou é que tornaram estimável, prenhe de conota- 
ções, a dedicatória despretensiosa. 

O modelo, aliás, vinha de bem longe, e dos primevos. 
Ou melhor, da legendária Universidade fundada por El-Rei Dom 
Diniz, da ditosa Coimbra, matriz de cultura onde antes da Inde- 
pendência iam os moços brasileiros abeberar-se em ciências e 
letras. 

O mais antigo testemunho a respeito que pudemos descobrir 
foi o do mulato pernambucano José da Natividade Saldanha, 
poeta e patriota, que em Coimbra, onde estudava, fez publicar 
no ano de 1822 um volume de "Poesias oferecidas aos amisos, 
amantes do Brasil", em cuja portada se podia ler que era "estu- 
dante do Terceiro ano de Leis". 

Como e quando se transmitiu a São Paulo esse exemplo, 
será difícil saber. Mais simples lembrar que de Coimbra vieram 
os primeiros lentes da nossa Academia, além de alguns alunos 
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que foram os primeiros bacharéis formados em Direito no Brasil, 
bem como os estatutos, os maneirismos da vida universitária 
(a capa preta, o sino das aulas, as postiias) - e assim aceitar 
que também de lá nos chegou tal emulação. 

Alvares de Azevedo, poeta paulista, filho dileto das Arcadas, 
protótipo do estudante romântico, contava apenas 18 anos de 
idade quando pronunciou discurso relembrando, no dia 11 de 
Agosto de 1849, mais um aniversário da criqâo dos Cursos Jurí- 
dicos. Essa pequena peça oratória, recheada de citações e perí- 
frases, a moda do tempo, descobre-nos um adolescente genial, 
estranhamente culto e convicto, a extrair do humus dos séculos 
lições de bravura e idealismo capazes de traçar rumos aqueles 
que o escutavam e que teriam de forjar o Brasil intelectual do 
futuro. 

Impresso no Rio de Janeiro, ainda em 1849, o discurso de 
Alvares de Azevedo trazia na página de rosto, além do título, 
o nome do autor e a sua jactanciosa qualificação: "Bacharel em 
Letras pelo Colégio de Pedro I1 e Estudante do 2: Ano Jurídico". 
Com a ressalva de não haver sido ali expressamente mencionada 
a Academia paulopolitana, pode-se aceitar essa inscrição como 
o mais distante documento que, sobre o assunto, o passado nos 
legou. 

Vieram outros, em seqüência, também expressivos. Depois 
dos poetas, um historiador. Paulista, nascido em Pindamonhan- 
gaba, Francisco Inácio Marcondes Homem de Me10 cursou di- 
reito na Paulicéia de 1854 a 1858. De todas as qualidades morais 
e intelectuais que na vida pública revelou, como gentil-homem 
da Casa Imperial, político, professor, presidente de quatro pro- 
víncias, ministro e conselheiro de Estado, diretor do Banco do 
Brasil, benemérico do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
cartógrafo, viajante, polígrafo, Barão Homem de Melo - as 
sementes podem ser procuradas nos ideais que formou durante 
o quinqüénio acadêmico. 

Ideais esses consubstanciados num volume de 148 páginas, 
saído dos prelos da Tipografia 2 de Dezembro, em São Paulo, 
no ano de 1858, sob o título "Estudos Históricos Brasileiros", 
seguido da identificação do autor, Homem de Melo, e das pala- 
bras mágicas, quase um talismá, que deveriam proteger o neó- 
fito no ingrato mundo das letras: "Estudante do 5: Ano da Fa- 
culdade de Direito de São Paulo". ( 1 ) 

1 Esse estado de espírito de valorização da escola frequentada e, reci- 
procamente. de afirmação pessoal, também deixou traços no Recife. 
Ali, em 1859, o estudante Franklin Américo de Menezes Dória fez editar 
o seu primeiro livro de poesias, «Enlevos>, com a declaração: «estu- 
dante do 5.O ano da Faculdade de Direito do Recifea. Veja Péricles 
Eugênio da Silva Ramos, @Do Barrôw ao Modernismos, São Paulo, 
1968, p8g. 105. 
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Competiu ao flurninense José Joaquim Pessanha Póvoa, que 
foi um dos primeiros a elaborar crônicas referentes a escola de 
Direito do Largo de São Francisco, onde estudou de 1860 a 1864, 
reiterar a inovação, que parecia querer ganhar forças a fim de 
se converter em tradição - mais uma. Sendo ainda um mero 
calouro enfeitado, teve coragem para reunir páginas soltas de 
sua autoria e publicá-las em 1861, em São Paulo, num pequeno 
volume, assim catalogado: "Os Dous Mundos - Academia, Teatro. 
Por J. J. Pessanha Póvoa. Acadêmico do 2." Ano Jurídico em São 
Paulo, sócio do Ateneu Paulistano, do Ensáio Filosófico e do 
Instituto Dramático Acadêmico". 

Nesse mesmo ano de 1861, o quartanista Joaquim José da 
França Júnior (nascido no Rio de Janeiro, integrante da turma 
de 1858-1862) estreou em São Paulo como autor: abriram-se as 
cortinas do pequeno Teatro do Pátio do Colégio para o público 
estudantil aplaudir e se divertir com as cenas da comédia "Meia 
Hora de Cinismo", que foi recebida com agrado geral e assina- 
lou o início de uma brilhante carreira de comediógrafo. O êxito 
animou França Júnior a dar a estampa a sua obra, o que foi feito 
na oficina tipográfica do "Correio Paulistano", conforme anún- 
cio publicado naquele jornal em 26 de setembro de 1861. Não 
pudemos ver um exemplar desse trabalho. Mas na edição de 
16 de abril de 1862 do mesmo "Correio Paulistano" aparece breve 
anúncio, cujo texto deve corresponder em parte ao frontispício 
daquele volumezinho: "Meia Hora de Cinismo - Comédia de 
Costumes Acadêmicos - Por J.J. da França Jr. - Estudante do 
5: ano da Faculdade de Direito - Vende-se nesta Tipografia. 
Preço 1$000". 

Também de 1861 é a estreia em livro daquele que se revelou 
com os anos um grande e inspirado poeta, mas nunca passou 
de um. . . mau estudante: Luís Nicolau Fagundes Varela. Atiran- 
do-se a vida boêmia, dispersivo, romântico, volúvel, como pode- 
ria frequentar as aulas ou dedicar-se a estudos regulares? Ele 
próprio afirmou, numa quadrinha do poema da roça MIMOSA: 

"Pode bem ser que livros não abrisse, 
Que não votasse amor a sábia casta, 
Mas tinha o nome escrito, entre os alunos 
Da escola de Sáo Paulo e é quanto basta". 

Pelos modos, Varela prezava muito o companheiro acidê. 
mico, onde podia dar vasas ao seu talento e extravagâncias. i4 
velha Faculdade de Direito, porém (ele, neto de um dos primei- 
ros lentes da escola e filho de um bacharel da turma de 1836), 
parece não ter dedicado afeição especial. Prova disso é que em 
nenhum dos livros que publicou fez constar na capa que era 
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aluno da Academia de São Paulo. Fagundes Varela, assim, foi 
uma exceção nesse capítulo dos dísticos e dedicatórias. 

A divulgação, em 1870, das "Espumas Flutuantes", com a 
legenda que passaria a História, serviu para confirmar os ex- 
traordinários méritos de Castro Alves e aumentar-lhe o presti- 
gio nacional. Desde então, outros adolescentes sequiosos de gló- 
rias julgaram de bom alvitre seguir-lhe o exemplo. Houve mes- 
mo, nesse sentido, em São Paulo, uma floração de votos de 
fidelidade à escola do Largo de São Francisco. 

Hipólito Augusto de Camargo, paulista da Capital, ao matri- 
cular-se em 1868 no 1: ano do Curso Jurídico, pode conviver 
sob as Arcadas com a figura romântica do terceiranista Castro 
Alves. Como outros de sua geração, deixou-se influenciar pelo 
destino ingrato do vate baiano, falecido em Salvador em julho 
de 1871. No final desse ano, Hipólito de Camargo entregou aos 
prelos da Tipografia Alemã, na Rua do Rosário n." 2, o seu 
primeiro livro de poesias, denominado AURAS MATINAIS, iden- 
tificando-se na capa exatamente com as mesmas palavras usa- 
das nas "Espumas Flutuantes": "Estudante do 4." Ano da Fa- 
culdade de Direito de São Paulo". A s  "Auras Matinais" foram 
lançadas em 1872, ano em que o poeta Hipólito de Camargo 
recebeu o seu canudo de bacharel em direito. 

Ainda uma vez, nos domínios deste capítulo, a um poeta 
seguese um historiador. Filho de um brilhante lente da Acade- 
mia e neto de um dos próceres da Independência (cujos nomes 
em repetição foram-lhe atribuidos por extenso na pia batismal), 
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, o Terceiro, estudou no 
Curso Juridico de 1871 a 1875. Ainda acadêmico, fez a sua ini- 
ciação no mundo das letras, escolhendo temas ao qual se achava 
ligado quase que por atavismo: "Os Precursores da Independên- 
cia", volume impresso na Tipografia Alemã em 1874 e trazendo 
embaixo do nome carregado de tradições do jovem estreante a 
sua identidade: "Estudante do 4.0 Ano da Faculdade de Direito 
de São Paulo". 

Em 1879 foi a vez de um desconhecido poeta, Brazil Silvado, 
oujo livro de versos "Pequenos Ensaios" incluia na página de 
rosto a legenda: "Estudante da Faculdade de Direito de São 
Paulo". 

Raimundo da Mota de Azevedo Correia estudou leis em São 
Paulo de 1878 a 1882. Formado, teve de lidar com textos legais 
até o fim de seus 52 anos bem vividos. Mas foi como poeta que 
se notabilizou desde os bancos da Academia, frequentada então 
por uma mocidade ardente e generosa, em cujo meio se desta- 
cavam nomes como os de Raul Pompéia, Valentim Magalhães, 
Eduardo Prado, Afonso Celso e tantos outros dessa geração pri- 
vilegiada. A inspiração poética escoltou-o como uma sombra nas 
suas andanças profissionais de juiz de direito por esse Brasil 
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a dentro. Ao expirar, bem longe da pátria, em Paris, foi ainda a 
poesia que lhe franqueou os umbrais da imortalidade. Imortali- 
dade que havia germinado na Paulicéia romântica dos idos de 
1879, quando era ainda segundanista e conseguiu estampar na 
Tipografia do jornal "Tribuna Liberal" as suas primícias rima- 
das: "Primeiros Sonhos. Poesias de Raimundo M. A. Correia, 
Natural do Maranhão. Estudante da Faculdade de Direito de 
São Paulo". 

Conterráneo de Raimundo Correia, Manoel Alvaro de Sousa 
Sá Viana pertenceu a turma acadêmica de 1879 - 1883. Espírito 
lúcido, foi na vida pública jurista e internacionalista de alta 
reputação. Já como calouro patenteou méritos, fazendo imprimir 
no Rio de Janeiro, 1880, um pequeno volume com este título: 
"Esboços Críticos da Faculdade de Direito de São Paulo em 
1879". Lia-se na capa o nome completo do autor, com esta notí- 
cia: "Natural do Maranhão e estudante da mesma Faculdade". 

Depois.. . Depois os anos passaram. Veio a Abolição. Veio a 
República. Tudo mudou. Faculdades Livres de Direito, autori- 
zadas pela Reforma Benjamin Constant, entraram em funciona- 
mento no Rio de Janeiro, na Bahia, em Ouro Preto, Porto Alegre, 
Belém do Pará, Fortaleza e outras capitais. A mocidade se alis- 
tou nas lutas políticas e partidárias. Velhos e novos bacharéis 
tiveram de arrostar as transformações do Século XX, pugnando 
por soluções adequadas aos problemas sociais em desordenado 
crescimento. 

Foi quando Rui Barbosa, o mais famoso dos brasileiros, 
publicou em 1920 um livro doutrinário de repúdio a intervenção 
militar nos estados, sob um título seco - "O Artigo 6: da Cons- 
tituição". Até aí, nada de novo na biografia de um homem que 
tanto escrevera. Mas Rui epigrafou a sua obra de maneira inusi- 
tada, reveladora de outras coisas que lhe iam n'alma. 

A gratidão talvez seja o mais nobre dos sentimentos. E ilor 
difícil de cultivar. Vive em botão, contrariada, nem sempre en- 
contra meios para desabrochar. Por isso mesmo, apanágio dos 
grandes espíritos, que conseguem romper o envólucro do egoís- 
mo e da indiferença, fazendo-a despontar, radiosa, na plenitude 
do seu significado. Rui Barbosa foi um desses espíritos. A sua 
gratidão se manifestou envolvendo nas asas da lembrança a 
velha e querida Academia dos anos do Império, onde engati- 
nhara na fecunda senda do Direito. As suas palavras, poucas, 
dizem tudo: 

"A geração dos bacharéis de 1870, em São Paulo homenagem 
da fidelidade guardada neste meio século as tradições de fervor 
juridico daquele tempo pelo obstinado estudante autor deste 
livro". 

Lembrar que naquele mesmo ano de 1920, brotara da pena 
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de Rui Barbosa a ''Oraqáo aos Moços". No texto, ele, um idoso 
bacharel de 71 anos, declarava-se ainda um.. . estudante! 

Assim, os ecos da história imperial vibravam em plena Repú- 
blica, conclamando os moços a acreditar no passado - fonte da 
autenticidade da vida nacional - e a lutar pelos novos valores 
históricos em formação. 

Sucediam-se as gerações, mas não declinava o zelo de estu- 
dantes, bacharéis e professores para com a velha e sempre nova 
Academia. 

Aureliano Leite, mineiro de Ouro Fino, perlustrou as Arca- 
das franciscanas no primeiro decênio deste século, deixando-se 
empolgar pela aura de tradições e de idealismo que impregnava 
o ambiente acadêmico. Jornalista e escritor, trouxe a tona a an- 
tiga admiração, ao publicar em 1929, os "Retratos a Pena", com 
esta dedicatória: "A Faculdade de Direito de São Paulo - O 
maior laboratório de homens que tem tido e há-de ter o Brasil". 

Por fim, um bacharel da turma de 1920, mais tarde escritor, 
historiador e também professor da velha escola: Vicente de 
Paulo, Vicente de Azevedo, Septuagenário, publicou em 1966, lúcida 
e apaixonante biografia de Fagundes Varela. Na primeira página, 
a dedicatória em estilo antigo: "A Academia de Direito de São 
Paulo, como preito e homenagem, ofereço, dedico e consagro a 
biografia de um de seus maiores poetas, Luiz Nicolau Fagundes 
Varela". 



NILO PEÇANHA: TENTATIVA DE SfNTESE 
E COMPREENSÁO 

Roberto de Paula Leite 

CONTEXTO BIOGRÁFICO 

Os avós paternos de Nilo Peçanha foram modestos. O velho 
Julião era um proprietário de terras, tendo sempre vivido no 
amanho telúrico. Estabilizado, casou-se com Leonor de Sousa 
do Espírito Santo, bem mais moça que ele. Do enlace, sobreveio 
numerosa prole. Sete precisamente. Todos agricultores. 

Os avós maternos eram oriundos do tronco fluminense, da 
cidade de Itaguaí; enquanto os paternos se fixaram, com o tem- 
po, em Campos, no Estado do Rio. Eram o capitão-mor José 
Tibúrcio de Sá Freire e Teresa Maria de Gusmâo. Tibúrcio era 
viúvo, com filhos, quando se casou com Teresa. Desse conúbio, 
nasceram diversos rebentos. Porém, o capitão-mor morreu quase 
repentinamente deixando os filhos ainda pequenos. 

Sebastião, pai de Nilo, casou-se com Joaquina Amália de 
Sá Freire, de quinze anos. Era bela, grandes olhos castanho- 
claros. Ele, moreno, alto, nariz afilado, ligeiro buço. O matri- 
mônio revestiu-se de grandes festividades. O casal fixou-se no 
sítio do Coco, propriedade de Sebastião. E, para realçar o início 
de nova vida, mudou a grafia do nome. Substituiu o duplo s 
pelo c cedilhado. Assinava, nessa altura: Sebastião de Souza 
Peçanha. 

Numa segunda-feira, a 2 de outubro de 1867, na fazenda do 
Deserto, limitrofe com o Espírito Santo, nasceu Nilo, moreni- 
nho como o pai. 

A 26 de janeiro do ano seguinte é batizado pelo vigário Fran- 
cisco Cardoso de Melo, na freguesia de N. S. da Penha do Morro 
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do Cõco. Também, nesse lugar iria ouvir e apreender da negra 
Delfina, ama-seca muito prestativa, histórias de princesas e casas 
mal-assombradas. Mas, a velha contar-lhe-ia, também, os sofri- 
mentos dos escravos e toda a problemática que cercava esse 
assunto. 

Na idade escolar, os pais mudaram-se para o centro de Cam- 
pos. E instalaram-se a Rua da Quitanda. Foi matriculado na 
escola primária da Rua do Sacramento n." 18, regida pelo pro- 
fessor José Gomes de Mesquita e Sousa. 

Nilo trabalhou na padaria, estabelecimento comercial do 
pai, e estudava nas horas de folga. E, muitas vezes, subia ao 
lombo do burro para ajudar a distribuir os pães a fregueses 
conhecidos. Foi no balcão da padaria que ele redigiu seu peque- 
nino jornal: "República", onde aos doze anos procurava comba- 
ter as instituições monárquicas.. . Periódico de apenas um exem- 
plar, o qual, somente saiu uma vez.. . 

Ao concluir o curso primário, o pai vendeu a padaria. E a 
família acomodou-se numa chácara, na Rua do Príncipe. Nesse 
local nasceram vários irmãos. 

Matricularam-no no Liceu de Campos, a 20 de março de 1884. 
Depois, transferiu-se para o Colégio Alberto Brandáo, onde com- 
pletou o curso de Humanidades. Antes de seguir para a Faculda- 
de de Direito de Recife, mandou distribuir folhetins contendo 
artigo violento contra a escravatura. Eis um trecho: "A repú- 
blica e a abolição são irmãos gêmeos. Precisamos, desde já, orga- 
nizar socialmente o nosso povo. Fora a covardia, o temor, a 
moleza". 

I I 

O curso jurídico, em Recife, não foi dos piores. A 23 de 
novembro de 1887, Tobias Barreto, J. J. Seabra e José Higino, 
dão-lhe distinção nos exames da última série. Antes de bachare- 
lar-se defende tese que fora elogiada por J. J. Seabra. 

Em Campos, abriu banca de advocacia. No entanto, era difí- 
cil encontrá-lo no escritório. Nunca levou a sério a profissão, 
da qual, de fato, pouco entendia. O que seduzia seu espírito era 
a campanha republicana, na imprensa e nos comícios. E em 
companhia de Cândido de Lacerda, Francisco Portela, Pedro Ta- 
vares e Tomé Guimarães, fundou o primeiro clube republicano 
campista. Em conseqüência disso, fora apedrejado em Lage de 
Murié. Sangrando, foge a cavalo indo pensar os ferimentos em 
Arrozal de Itabapeara. Em Miracema, passou maus momentos 
solidarizando-se com o advogado provisionado, Ernesto Pinto 
Coelho. 

Engaja-se na luta política com fervor: "Só agora estou de 
volta da excursão que em benefício da idéia republicana em- 
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preendi pelas localidades do alto. Por isso, todas as cartas que 
me foram dirigidas durante a ausência, permaneceram até an- 
teontem sem leitura minha. Se é tarde, porém, para corresponder 
a vossa gentileza e de mais companheiros, remetendo um escrito 
a propósito da chegada do grande brasileiro Dr. Lopes Trovão, 
glória de nosso partido, não é tarde para agradecer ao Centro 
a lembrança toda lisonjeira que teve, pedindo para aquele fim 
o insignificante concurso do mais humilde dos republicanos flu- 
minenses." (Carta de Nilo ao dr. Tomás Delfino de 10 de no- 
vembro de 1888). 

Lopes Trovão e Silva Jardim foram os dois maiores tribunos 
da propaganda republicana. Ambos, na época, transformaram-se 
em ídolos das populaçóes urbanas, mormente, a da capital do 
Império. 

Nilo, era filiado ao grupo de Quintino Bacaiúva, líder do 
Partido Republicano que substituiu a Saldanha Marinho na di- 
reção do movimento. E a orientação de Quintino foi antagônica 
a daqueles oradores. 

Concorreu as últimas eleições realizadas no período impe- 
rial, em agosto de 1889, sob o gabinete Ouro Preto, como repre- 
sentante do 6: distrito fluminense. Obteve boa votação, mas não 
conseguiu vencer o candidato do partido dominante. 

Enquanto isso, a agitação e a propaganda republicanas, au- 
xiliados por diversos fatores de desenvolvimento e áreas de atrito 
(abolição da escravatura; questão religiosa; insatisfação militar 
em face de atitudes tomadas pelo ministro da Guerra; prosele- 
tismo de Benjamin Constant na Escola Militar da Praia Verme- 
lha; irritabilidade diante da perspectiva do I11 Reinado; a pr6- 
pria impopularidade do conde d'Eu; e, assim, sucessivamente, 
outros motivos), prosseguiam de modo ascendente. 

Pela imprensa, Aristides Lobo, Quintino Bocaiúva, Rui Bar- 
bosa, Alcindo Guanabara, Sampaio Ferraz, arrasavam com as 
instituiçóes monárquicas. 

Na capital paulista, Francisco Glicério, Prudente de Moraes, 
Campos Sales e Range1 Pestana agitavam a opinião pública par- 
ticipante. Em Minas, continuavam sua faina incendiária, Silva 
Jardim e Lúcio de Mendonça, auxiliados em menor escala por 
Pinheiro da Silva e Olinto dos Santos Pires. 

Uma semana antes da proclamação da República, fora leva- 
do a casa de Deodoro, através de Quintino. Nessa oportunidade, 
o velho militar explicara ao capitão Mena Barreto, ao tenente 
Sebastião Bandeira, aos alferes Joaquim Inácio e Tasso Fragoso, 
os planos a serem previamente executados. Porém, os aconteci- 
mentos que o envolveram antes e depois da proclamação não nos 
interessam aqui abordar. 

Elegeu-se deputado a Assembléia Constituinte, um ano após 
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o 15 de novembro de 1889. Contava, nessa altura, 23 anos de 
idade. Na elaboração da lei básica, representou bom papel. 

I I I 

Dos homens públicos de seu tempo, recebeu maior influên- 
cia de Quintino Bocaiúva e Francisco Glicério. A s  vezes, abor- 
recia-os. E, na defesa de alguns projetos, a fim de dar aparên- 
cia de independência ia contra aqueles chefes. Quando Pru- 
dente era o presidente, rompeu com o governo antes do pró- 
prio Glicério, recebendo deste, elogios dias após o fato: "Tens 
olho clínico, rapaz; enxergaste a doença do homem antes de 
mim." 

A fala inaugural, de Nilo, no Congresso, referir-se-ia a má 
organização da Constituinte. Achava que a mesa caberia orga- 
nizar o regimento próprio: "O que é preciso é, desde já, tor- 
nar a República o governo legal do País; o que ainda é preciso 
6 que se não reconheçam deputados isoladamente, porque, dado 
o escrutínio da lista, reconhecido um, tem-se reconhecido toda 
a deputação." 

O discurso era uma advertência a Deodoro. Desejava que o 
legislador fosse livre de quaisquer injunçóes, mormente, em re. 
laçáo ao poder central. Culpava Deodoro dos erros existentes, 
o que denotava, na altura, uma certa imaturidade política. 

Apesar disso, tinha relativa consciência da realidade brasi- 
leira de seus dias: "A Constituição que se está votando não tem 
importância, bem como os inúmeros decretos do Governo Pro- 
visório; e não têm porque não reformaram o caráter político do 
País nem faziam o saneamento dos costumes políticos. 

A Constituiçáo será uma escola de sacrifícios, mas não a 
solução de todos os problemas sociais e econômicos." 

A despeito da pouca idade, sobressaia como orador: "Não 
quero para mim as responsabilidades dos futuros desastres na- 
cionais, dos desvios administrativos, da política das apostasias 
que o chefe do Estado traçou, despedindo do poder o Partido 
Republicano antes de instituir-se a República." 

Sua atividade parlamentar fora saliente. Assim, colaborou 
na feitura do dispositivo que nacionalizou a cabotagem; redigiu 
artigos referentes ao nosso comportamento internacional, sendo 
autor da emenda que impedia o Brasil de declarar guerra antes 
de recorrer aos meios pacíficos da arbitragem. 

Deodoro, a 3 de novembro de 1891, dissolveu o Congresso 
e lançou manifesto. Pouco tempo depois, porém, a situação mo- 
dificou-se com a sublevação da armada chefiada por Custódio 
José de Mello, e, o Exército, por Floriano Peixoto e José Sirneáo. 
Aliás, Nilo iria participar de mais esse golpe de Estado, toman. 
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do de assalto a prefeitura do antigo Distrito Federal, ao lado 
de Barata Ribeiro, Coelho Lisboa e outros. 

Com a renúncia de Deodoro e a ascensão de Floriano. o 
panorama modificou-se. Este, convocou o Congresso, mas, im- 
pôs-lhe a conduta. 

Sempre fora fiel a Floriano, embora reconhecesse naquele 
líder defeitos e afirmasse ter cometido arbitrariedades. Contu- 
do, considerava-o sincero patriota, desejando consolidar a Re- 
pública, ao eliminar sedições a fim de manter a unidade na- 
cional. 

Enquanto isso, movia-se no plenário com desenvoltura, atra- 
vés das comissões da Câmara, aparteando colegas, redigindo 
pareceres, apresentando projetos, etc. 

O seu mundo era o político. E o Estado do Rio consti- 
tuia-lhe a principal preocupação. E combateu a gestão de Fran- 
cisco Portela, republicano histórico, mas administrador me- - 

diocre. 
No discurso que proferiu comentando o governo Portela, 

estranhou que citassem Silva Jardún, dizendo: ". . . não foram 
os revolucionários que apontaram ao mártir da República o 
caminho do exílio e da morte. O seu nome recordará ao menos 
e sempre a política de apostasias e de mistificações do governo 
decaído". 

I v 
A morte da mãe, moça ainda com 42 anos, levou Nilo a per- 

manecer parado durante algum tempo. Pouco depois, casou-se 
com Ana de Castro Belisário Soares de Sousa, de origem aris- 
tocrática. Esse matrimônio aliás sofreria forte hostilidade por 
parte da mãe, d. Raquel. Depois de casada, a esposa legalizaria 
com o nome de Anita. De resto, era uma moça talentasa, edu- 
cada em meio religioso, embora ela própria não tivesse fé ne- 
nhuma. 

Era mulher atualizada em literatura francesa, falando as 
línguas francesa e alemã correntemente, além de ter conheci- 
mento de música, tendo aprendido piano com o professor ita- 
liano Carlos Reinolds. Tinha uma governanta, Augusta Jager, 
mestra de Hamburgo, a qual, alem de ensinar o estudo de lín- 
guas estrangeiras, ainda, a exercitava em equitação. 

A sua residência, a Rua S. Clemente, no Botafogo, era rica- 
mente mobiliada, luxuosa. Tudo isso, iria impor certa distância 
e criar obstáculo entre os dois. Recebera aprimorada educação. 

A 8 de outubro de 1894, proferiu discurso que fora bastante 
comentado. Na peça oratória desenvolveu tese a respeito da 
educação científica e democrática. Achou que o Estado como 
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unidade de política deveria possuir sentimentos e idéias. Consi- 
derou de que forma poderia o Estado intervir nas relações do 
ensino público e na formação do caráter nacional. Citou Macau- 
lay; dissertou sobre o ensino na Alemanha e na França. Ao 
terminar, recebeu estrondosa salva. 

Defendeu na Câmara muitos projetos, desde a proposiçáo 
que distribuia honras militares até o que tratava de navegaçáo 
de cabotagem. 

Não obstante sua relativa popularidade, o entusiasmo de 
seus gestos e a sinceridade de suas atitudes, náo é procedente 
ter sido Nilo o mais popular de nossos estadistas, ou seja, o 
único político "populista", que o país possuíra nos primeiros 
tempos republicanos. 

Nilo voltaria a fremir por ensejo da ocupação da ilha da 
Trindade pelos ingleses. Tratava-se de um atentado à soberania 
nacional: "Tremula a bandeira britânica em terras do Brasil! 
Foi afrontada a soberania de nossa pátria". 

Ou, ainda: "Queremos o governo forte, não sabendo ceder 
nem tergiversar; queremo-10 digno da reivindicação e da vitó- 
ria de nossa causa, que não é a bandeira de um grupo, mas o 
coração da nacionalidade, a tradição e a glória imorredoura do 
Brasil. Forte com Portugal, o Brasil não pode ser fraco com 
a Inglaterra!" 

Os períodos transcritos revelam ardor, entusiasmo, mas 
pouca profundidade. A comparação entre Portugal e Inglaterra, 
mesmo em termos retóricos, é imprópria. De resto, o assunto 
seria resolvido, amigavelmente, um ano após com ganho de 
causa para o Brasil. 

Finalmente, após muitos lufas-lufas, de ter sofrido tremenda 
oposição da futura sogra, casou-se a 6 de dezembro de 1895, 
no Rio. 

O ano de 1896, marcou uma expressiva atuação parlamen- 
tar. Discorreu sobre o problema das tarifas; sobre o ensino na 
Escola Militar; falou acerca da nacionalização do crédito, abor- 
dou a dispensa de funcionários públicos. 

Proferiu muitos discursos, a maioria dos quais vazios. in- 
teressava-se por tudo, e, assim, os orçamentos dos Ministérios 
da Fazenda, Exterior, Viação e Obras Públicas &o analisados. 

No final desse mesmo ano, nasceu morta a criança que 
esperavam. Aliás, sua esposa perdeu todos os demais filhos. 
Seriam três. 

Outros fatos condicionaram o pensamento político de Nilo. 
Combateu duramente o presidente Prudente de Moraes, inclusi- 
ve, quando este sofreu um atentado, embora, tivesse censurado 
tal cometimento. Com o que não concordava, de modo algum, era 
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com a decretação do estado de sitio solicitado pelos deputados 
e senadores situacionistas. 

Com a decretação do estado de sitio, a polícia varejou as 
residências, destruindo papeis e documentos particulares dos 
chamados congressistas jacobinos. Instauraram-se inquéritos. 

Nilo, embarcou para Campos e se refugiou na fazenda do 
coronel Gonçalves, em Carangola. Acompanharam-no os depu- 
tados Leôncio Correia e Manuel Bonfim. Esse estado de coisas 
iria durar pouco, pois, fora decretada uma anistia, justamente, 
no exato momento em que pensava em entregar-se a autorida- 
de mais próxima. . . 

A atitude para com os adeptos do florianismo prossegui- 
ria. E, as violências aumentaram de intensidade. 

A 30 de julho de 1890, proferiu oração considerada um 
sucesso. Tratou de licença requerida pelo 3." promotor público 
a fim de poder processar parlamentares como envolvidos no 
atentado contra Prudente de Moraes. De fato, aquele discurso 
modificou os destinos da referida propositura. 

Na realidade, a luta que se travou entre os grupos políticos 
e econômicos nesse ciclo histórico encarnava a luta econômi- 
ca entre a velha e a nova estrutura de produção, isto é, entre 
a economia ligada ao mercado externo e a economia de mercado 
interno; entre os interesses de grande propriedade rural e a 
burguesia, sendo que a aristocracia rural via-se estimulada 
nessa luta pelos grupos internacionais. 

Floriano, simbolizaria esse choque de forças. Aquele militar 
representou o reformismo típico da classe média, melhor dito, 
da pequena burguesia. A crise brasileira, portanto, refletia aque- 
las coordenadas em pauta, na contradição entre a burguesia as- 
cendente, de um lado, e o latifúndio em ligeiro declinio, de 
outro. 

O café entrando em crise de preços entravava a economia 
de exportação. Esta, por sua vez, impedia ou cerceava o desen- 
volvimento da economia interna. A única soluçEo para a classe 
dos proprietários rurais diante de outra crise, a da superpro- 
dução do café, seria a de solicitar empréstimos externos, o que 
conduziria esse tipo de classe a se aliar ou associar a banqueiros 
estrangeiros, mormente, ingleses. O duelo travado entre Flo- 
riano e Prudente refleteria esses termos. 

Mais tarde, em 1910, partidário do protecionismo, ressalta- 
ria na presidência da República a importância da industriali- 
zação como vetor do progresso: "A sombra dessas circunstân- 
cias, mais ou menos reproduzidas até hoje vingaram e cresce- 
ram indústrias nascidas talvez precocemente mas que, em vários 
casos, chegaram a um grau tal de aperfeiçoamento que se pode- 
ria dizer o estado adulto de sua evolução econômica, diante do 
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qual ninguém deveria tentar uma operação destruidora e mor- 
tal, mas apenas aconselhar medidas de ordem conciliadora, que 
dirijam a marcha ascensional desse organismo, sem sacrifícios 
de outros interesses que porventura cresçam ao seu lado." 
("Mensagens Presidenciais" - Rio - 1912 - p. 734.). 

Apoiou Quintino Bocaiuva ao governo do Estado do Rio a 
fim de evitar uma luta de resultados discutíveis, conseguindo, 
desse jeito, satisfazer suas conveniências. E colaborou com aque- 
le mentor na reorganização administrativa e na forma consti- 
tucional, inclusive, adquirindo livros especializados sobre finan- 
ças. Aplicou esses conhecimentos em longos pareceres emitidos 
na Comissão de Orçamento da Câmara. 

Com efeito, Quintino apoiou-o a própria sucessão. Mas, antes, 
fora eleito senador nas eleições realizadas a 18 de fevereiro de 
1903. Dois meses e pouco após a posse no Senado (no qual, 
apenas, proferiu dois modestos discursos), fora eleito presiden- 
te do Estado do Rio, obtendo 50.918 votos, o que constituia a 
quase totalidade dos sufrágios nas eleições realizadas a 1.0 de 
julho. 

O primeiro ato de Nilo na chefia do executivo fluminense 
causou repercussão: exonerava, eliminava repartições, suspen- 
dia auxílios, reduziu proventos, rescindia contratos antigos, con- 
seguindo economizar bastante. De resto, chegou até a diminuir 
25% de seus próprios honorários de presidente do Estado.. . 
cortando, por outro lado, vencimentos da magistratura.. . 

Fez mais: eliminou filhas de correligionários que exerciam 
o magistério por não haverem cursado escolas normais; cortou 
passes oficiais nas empresas de transporte, etc. E encetou re- 
formas substanciais, objetivando transformar o "status" finan- 
ceiro do Estado. Em um ano a dívida fluminense baixou de dez 
mil contos de réis para mil e quinhentos contos. Após anos suces- 
sivos de "deficits" encerrou o balanço de 1904, com saldo apro- 
ximado de mil e quinhentos contos de réis. 

Desejava influir nos conluios eleitorais do país. Com a pre- 
sença de Pinheiro Machado, político dos mais hábeis da histó- 
ria republicana brasileira fora um dos autores da divisão do 
eixo São Paulo-Minas, perdendo o primeiro Estado a supre- 
macia política do país, embora possuísse as  rédeas da economia 
nacional. 

Na qualidade de vice-presidente da República, dirigiu os 
trabalhos do Senado. Formava chapa com o mineiro Afonso 
Pena. Com o falecimento deste assumiu o governo a 14 de junho 
de 1909. 

Vários acontecimentos marcaram sua passagem de dezessete 
meses na presidência. Inicialmente, afastou-se da diremo do 
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Partido Republicano Flurninense a fim de alheiar-se a política 
militante. 

Criticou, acerbamente, o bombardeio de Manaus, a interven- 
ção federal naquele Estado, procurando punir os responsáveis. 
Atrás de tudo, imperturbável, permanecia a figura de Pinheiro 
Machado. . . 

Segundo um biógrafo, Nilo amava muito as crianças, flores, 
animais, campos e fazendas: "Nos fundos do palácio, Nilo inau- 
gurou um play-ground para recreio da infância. As tardes, o 
recanto regurgitava com a presença de crianças de todas as 
camadas. Um dia, a menina Maria José, tratada por Juca, da 
família da intimidade do presidente, revolta-se, na inocência de 
seus anos, com a freqüência de um grupo de garotos de cor, que 
tomara de assalto o parque de diversões. E dirige-se, pressurosa, 
ao estadista: 
- Eu queria que o senhor expulsasse daqui esses moleques, 

para poder brincar com os meus amigos. 
- Não posso - respondeu-lhe Nilo, afagando-a. Puse- 

ram-me aqui para trabalhar em proveito deles. 
A menina Juca decepcionou-se - contaria ela própria - 

anos depois. Pensava que o presidente fosse dono de tudo e não 
era mais que um empregado de crianças de calças rótas.. . 
(Brigido Tinoco - A Vida de Nilo Peçanha - Rio - 1962 - 
291 ps. p. 160). 

Como presidente, efetuou muitas obras: criou o Ministério 
da Agricultura; implantou o serviço de inspeção agrícola; criou 
a diretoria de indústria animal; o ensino agronômico; postos 
zootécnicos, aprendizados agrícolas, estações experimentais para 
cana-de-açúcar, o serviço de veterinária, o de distribuição de 
plantas e sementes; o registro de marcas para animais; assim 
como a diretoria de Metereologia e Astronomia, reorganizou a 
Junta Comercial; o Jardim Botânico e o Museu Nacional; o ser- 
viço geológico; a biblioteca do Ministério; matadouros modelos 
e entrepostos frigoríficos; instituiu prêmios para a exportação 
de frutas nacionais; importou reprodutores; inaugurou exposi- 
ções de gado, modelou o serviço de proteção aos índios; e fundou 
escolas profissionais. 

Por outro lado, vinculou o cidadão ao Estado; solucionou 
problemas ligados aos limites com o Peru e o Uruguai, embora 
esses assuntos fossem, diretamente, ligados ao barão do Rio 
Branco; fundou as linhas-de-tiro; codificou as leis processuais 
do Distrito Federal; executou obras de saneamento e dragagem 
dos rios que deságuam na baia da Guanabara; estudou o au- 
mento de nossas linhas férreas; manteve o equilíbrio orçamen- 
tário; antecipou o pagamento do "funding loan", de 1898; res- 
gatou a dívida de dois milhões em ouro contraída pelo governo 
imperial, em 1879; valorizando a moeda, e, no final de sua ges- 
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tão o tesouro possuia um saldo de cento e sessenta e nove mil 
contos. 

Embarcou com a esposa para a Europa onde ficou um ano 
e meio. Antes, vendeu uma de suas fazendas. 

Pouco antes de regressar ao Brasil é eleito senador. Poste- 
riormente, viu-se guindado, pela segunda vez, ao governo do 
Estado do Rio. 

A 1 2  de maio de 1917, é nomeado ministro das Relações 
Exteriores em substituição a Lauro Muller, pouco depois do rom- 
pimento de relações diplomáticas e comerciais entre o Brasil e 
a Alemanha, antes de nosso país ingressar na Primeira Grande 
Guerra Mundial. 

Mas, isso, somente, ocorreria após o afundamento de dois 
navios brasileiros, o "Tijuca" e o "Macau". E o decreto de 12 
de setembro de 1917, formalizaria o estado de beligerância com 
a Alemanha. 

Combateu ingerências nos assuntos internos do País, inclu- 
sive, por países aliados, como a Inglaterra, por exemplo. 

Esta, considerava o café como contrabando de guerra, proi- 
bindo a sua importação. Oficiou ao ministro Fontoura Xavier, 
em Londres, encarecendo ao governo britânico a estranheza da- 
quela medida. A Inglaterra feria os princípios básicos da liber- 
dade de comércio proclamados na Declaração Naval de Londres, 
contradizendo, assim, a própria política inglesa. 

Depois da intervenção do representante brasileiro, o gover- 
no britânico concordou com a importação limitada do café, mas 
com a condição do transporte ser realizado nos navios alemães 
tomados pelo Brasil. 

Nilo, responde: "Vossência responderá nota inglesa sobre 
café, agradecendo mas recusando condição de só transportar- 
mos esse artigo pelos navios alemães, o que limita a nossa Ii- 
berdade e diminui a confiança que o Brasil julgava merecer 
dos seus melhores amigos, hoje identificados na defesa da mes- 
ma causa. Vossência dirá que não há navios alemães, pois que 
todos foram incorporados a nossa frota e estão sendo utiliza- 
dos diretamente por nós, com a nossa bandeira, nossa equipa- 
gem, e sendo a nossa deliberação empregá-los indistintamente 
na linha da Europa, ora antigos alemães, ora antigos brasilei- 
ros, conforme as conveniências do serviço, a juízo da adminis- 
tração." (Nota de 12 de julho de 1917). 

Após debates inúteis e várias trocas de notas, recusou nego- 
ciqões com a Inglaterra. Alias, sustentou inúmeras divergên- 
cias com esse país. 

Outras medidas alcançariam repercussão internacional gran- 
jeando o nosso ministro certa notoriedade: diálogos em alto nível 
com o próprio papa Benedito XV a propósito da solicitação do 
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pontífice no concernente a paz mundial; a solidariedade a causa da 
libertação da Polônia; e resolveu de modo altruístico o tratado 
entre o Brasil e o Uruguai, para a fixação e liquidação de dívida 
deste último para com o nosso País. 

A dívida total do Uruguai era de cinco milhões de pesos uru- 
guaios, equivalente a um milhão e sessenta e três mil oitocentos 
e vinte e nove libras esterlinas. A importância não seria recebida 
pelo governo brasileiro, mas, aplicada em obras de benefício co- 
mum nas fronteiras de ambos os países, e, fundar-se-ia numa 
ponte de fronteira uruguaio-brasileira, em área aproximadamente 
igual para cada lado, um Instituto de Trabalho, no qual, os alu- 
nos recebessem nas línguas portuguesa e espanhola, instrução pro- 
fissional e científica. Embora, tal acordo tenha causado éco em 
inúmeros países, e o ministro fluminense recebido homenagens, 
sobretudo, de estrangeiros, imoramos a concretização desse - - 
plano. 

Depois de dezoito meses de trabalho deixou o Ministério das 
Relações Exteriores. E é chamado por "Le Matin", de "Riche- 
lieu brasileiro", com a serenidade satânica de um Briand, a ha- 
bilidade desconcertante do insondável cardeal. 

De resto, ajudou a emancipação feminina, concordando e 
destruindo preconceitos no Itamarati no que dizia respeito ao 
ingresso de mulheres naquela secretaria de Estado. 

E o Partido Republicano Feminino prestou-lhe significativa 
homenagem. Não aceitaria, por outro lado, nenhuma outra fun- 
ção pública após sair do Ministério das Relações Exteriores. 

Embarcou outra vez para a Europa. Nesse continente rece- 
beu notícia de sua eleição para o Senado. Antes de partir apoiou 
a candidatura Rui Barbosa a sucessão presidencial, sem êxito, 
porém. 

Anos depois seria candidato da Reação Republicana, quan- 
do, então, galvanizou com sua palavra fácil setores ponderáveis 
do eleitorado. 

Fora seu adversário o mineiro Artur Bernardes. O pleito, 
realizado a 1.O de março de 1922, empolgou a opinião pública 
participante. 

Na capital da República, obteve sufrágio superior a setenta 
por cento sobre seu adversário. No entanto, apesar das notí- 
cias oriundas de diversas unidades da União, segundo as quais 
teria vencido, acabou sendo derrotado. 

Com efeito, esses dados não foram ratificados pelo Congres- 
so Nacional que proclamou o triunfo de Bernardes. 

Por outro turno, muitos militares estavam irritados face a 
publicaÇao de carta, bem explorada, politicamente, pelos adver- 
sários políticos de Bernardes. 

Mais tarde, constataram ser falsa a missiva. Mas, a celeuma 
produzida fora enorme. 
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Esse grupo militar, automaticamente, aliou-se aos chamados 
nilistas a fim de impedir a posse legal do político mineiro. 

Por ensejo da intervenção federal no Estado do Rio, numa 
visível arbitrariedade, na qual, o próprio Supremo Tribunal Fe- 
deral reconhecera a vitória do candidato de Nilo, Raul Fernan- 
des, o líder fluminense dirige-se ao presidente da República: 

"Senador pelo Estado Rio de Janeiro, protesto contra a in- 
tervenção de V. Excia. nesse Estado, mandando depor, por ato 
desta manhã, o governo eleito regular e constitucionalmente e 
que tem o seu exercício assegurado por decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal. O Estado do Rio de Janeiro não tem 
força para impedir a consumação desse atentado a sua autono- 
mia e a alta dignidade da justiça, no qual, infelizmente, o sen- 
t i n t o  apaixonado do homem e da política pode mais que a 
consciência dos deveres morais e constitucionais do Presidente, 
mas, restabelecida que seja um dia, não importa quando, o im- 
pério da lei, a Nação há de restabelecer também as autoridades 
que V. Excia. acaba de depor. Na preocupação em que está V. 
Excia. de suprimir a obscura parcela de influência de seu com- 
petidor, não duvidou V. Excia. em deprimir e desmoralizar o 
alto Poder que julga a constitucionalidade das leis e atos cio 
Congresso e do Governo, como vem criar também um funesto 
precedente para as instituições e para a autonomia dos Estados, 
interrompendo, por longo tempo, talvez, a vida da federação no 
Brasil. Não valia a pena, por tão pouco e por uma questão 
pessoal, de si mesquinha, cometer um crime tão grande e que 
compromete irremediavelmente o seu governo. 

O povo fluminense - sabe V. Excia. - não tem armas para 
se defender, mas pelos órgãos de sua opinião e de sua sobera- 
nia protesta contra esse atentado e não reconhece o poder e a 
autoridade de V. Excia. senão nos termos da Constituição. V. 
Excia. será a força vitoriosa e fora da lei, neste momento, mas 
nós somos, agora, e sempre, o direito dos fluminenses ampara- 
dos na justiça". 

(Carta de 11 de janeiro de 1923) 

Profligou de modo vigoroso na tribuna do Senado as atitu- 
des do governo, censurando-lhe os excessos as arbitrariedades. 

Todavia, apesar de ter sido ao lado de Getúlio Vargas um 
dos líderes de maior popularidade no país, inclusive, pelo espí- 
rito reformista inserido em suas plataformas políticas, ainda, 
assim, Nilo, não possuiu senso do real, pois, estava perfeitamen- 
te enquadrado num contexto de filosofia idealista, subjetiva. 
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Achava, que a política deveria ser realizada em termos de 
idéias e não de interesses ... Como é exemplo frisante, este texto 
inserido, ou melhor, trecho duma missiva datada de 29 de 6- 
neiro de 1923: 

" .  . . a proporção que me aumentam os anos maior seja o 
meu idealismo e a ânsia de ver um Brasil grande no culto da  
liberdade e da justiça, - ou seja a política entre nós não faz 
das idéias, mas de interesses.. ." 

Contraditório (e mau escritor), irá em outras oportunidades 
afirmar que o Brasil "de ontem saiu das academias, mas o 
Brasil de amanhã sairá das oficinas." 

(Discurso proferido a 18 de janeiro de 1924). 

Sua vida não se prolongaria mais. Faleceu a 31 de março de 
1924, precisamente, as quatro horas da tarde. 

v I 

Em verdade, fora um condutor de massas. O conceito de 
"massas", aqui, é bastante restrito: limita-se, tão-somente, a de- 
finir aquela parcela da opinião pública participante dos proble- 
mas brasileiros da época, a bem dizer, muito limitada, resumin- 
do-se, praticamente, em duas grandes classes: a dos proprietários 
rurais, e a grande massa popular constituida por artesãos, bar- 
beiros, açougueiros, padeiros, empregados em pequenos estabe- 
lecimentos comerciais, pequenos artífices, etc. 

Contudo, surgiu, também, aquilo que os sociólogos e histo- 
riadores contemporâneos definem como pequena-burguesia: 
oficiais das forças armadas; funcionários públicos, membros 
das profissões liberais (advogados, médicos, professores, enge- 
nheiros e até técnicos), etc. 

Ora, os quadros dirigentes do país eram oriundos do en- 
trechoque dessas forças. Daí o exemplo ululante que demos nou- 
tro ponto deste trabalho acerca da luta travada entre Prudente 
de Moraes e Floriano Peixoto. 

Nilo, fora um emotivo, com acuidade excepcional para os 
assuntos ligados as classes menos favorecidas. Aliás, consoante 
alguns estudiosos, possuia muita sensibilidade, sentindo, dessa 
forma, mais do que ninguém, seu ciclo histórico. 

De resto, dotado de profundo amor físico, de um tipo de 
sensualismo caboclo, uma tolerância pela presença e pela exis- 
téncia dos erros e defeitos dos semelhantes, uma compreensão 
muito justa das limitações impostas pela condição humana. 

Era um homem curioso. Há muitos fatos pitorescos em sua 
vida que são do conhecimento público, os quais, de maneira n e  
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nhuma podem depreciá-lo nem atenuar seu contributo na for. 
mação e desenvolvimento da vida pública brasileira. 

Assim, com efeito, tinha um grande amor pela sua esposa, 
d. Anita. As cartas enviadas em períodos de ausência confirmam 
isso Todas repassadas por miriades liricas, por uma profunda 
ternura para com a companheira. Quando viajou sozinho através 
do continente europeu, obrigado a separar-se dela, escrevia-lhe 
constantemente chegando a redigir-me no curto prazo de vinte 
dias mais de quarenta cartas! 

A despeito, portanto, de seu grande amor pela companheira, 
não podia permanecer só. 

"Quando Anita, por obrigações sociais, deixa-se ficar pelo 
Rio, por dias consecutivos, NiIo não permite que a solidão o 
maltrate. Acordam-lhe o instinto expiosóes de Casanova. E vai, 
pelas redondezas, a cata de aventuras, fustigado pelo reclamo 
interior. Então, sobre relvas discretas, mulheres de vários níveis 
e de várias cores satisfazem-lhe os desejos.. . 

Experimentara, no Rio, a preferência de uma francesinha 
estouvada, esposa de um comerciante de jóias; depois, em Ni- 
terói, disputara com proveito os carinhos de uma jovem portu- 
guesa, de olhos verdes, que lhe fora passar entradas para um 
festival de caridade. 

Aliás, muitas de suas empregadinhas, através dos anos, não 
se mostraram cruéis aos seus caprichos. Uma delas, pedida em 
casamento, teve os esponsais custeados pelo patrão. E o preten- 
dente foi brindado por Nilo com estas palavras: 
- É um felizardo! Ganhaste uma mulher de belas pren- 

das! . . ." 

(Brígida Tinoco - op. cit. ps. 227 / 228). 

Ou, então, noutro trecho, bastante pitoresco, o que revela, 
também, aspectos da personalidade de Nilo. 

Quando esteve em Recife proferindo palestras em favor de 
sua candidatura a presidente da República, falou com êxito num 
teatro da capital pernambucana. 

Uma moça, encantada pela sua palavra eloquente, sedutora, 
escreveu-lhe uma missiva, na qual, entre outras coisas, dizia o 
seguinte: 
- "Eu sou aquela moça do camarote, a esquerda, que o 

aplaudia, em pé. Fiquei apaixonada pelo senhor. Se quiser, 
mande-me a passagem que irei para a sua companhia. Sou vir- 
gem, como o senhor mesmo poder8 verificar.. ." 

(Bngida Tinoco - op. cit. p. 275) 
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São pequenos eventos que não desmerecem sua reputação 
de ser um dos precursores da liderança política desejosa por 
um reformismo adequado às novas necessidades de seu país e 
de sua época. 

Batia-se por reformas no sentido de tentar solucionar os de- 
sequilíbrios sociais e econômicos existentes no país, muitos dos 
quais, inerentes a toda a América Latina e a outros continentes. 

Suas idéias políticas, no início, confusas e paradoxais, anos 
depois, surgiriam em outros países e mesmo no Brasil. 

Por sinal, o seu pensamento néo-capitalista de estrutura se 
aproxima do pensamento político kennedyano. Em alguns pontos 
se assemelha ao de Getúlio Vargas. 

Assim, Silva Jardim fora a madrugada da República; Floria- 
no, o meio-dia, ele seria a noite da República no dizer de um 
anônimo ao saudá-lo numa homenagem. 

Por outro lado, ao encerrar estas notas cumpre salientar 
que em futuros estudos biográficos (em que até o computador 
eletrônico terá de ser consultado no qce diz respeito a análise 
dos textos), a "vida" do analisado terá de ser levada em conta 
como ela decorreu, e, não como os historiadores e biógrafos, 
oficiais ou oficiosos desejam que ela fosse ou deveria ser. A 
cultura brasileira contemporánea, nesse setor, impôs novas 
normas e processos. Assim, está a reclamar até por uma ver- 
dadeira sociologia do quintal, como a própria vida estuante de 
Nilo Peçanha deixou entrever. E é o que se deverá realizar, 
futuramente. 



O FfSICO-MOR JUSTINIANO DE MEL0 FRANCO 

(Notas para uma biografia) 

Duilw Crispim Farina 

A Universidade de Goettingen, com seu reputado curso de 
medicina, abrigara em seus bancos o barão de Langsdorff, mais 
tarde naturalista e cônsul geral da Rússia, chefe de viagem pelo 
interior do Brasil, fixada pela pena de Hercules Florence. Em 
Goettingen estudou Júlio Frank, luzeiro de idéias e que passou 
por São Paulo envolto nas névoas de sua incógnita e de sua 
dialética. Também lá torna-se doutor na arte Hipocrática, Jus- 
tiniano de Melo Franco, nascido em Lisboa em 1774. Filho do 
grande médico Francisco de Me10 Franco, após clinicar em 
Hamm, veio para Piratininga, onde foi, segundo Sacramento 
Blake: diretor do Hospital Militar, Inspetor Geral de Vacinação 
e Comandante da Companhia de Cavalaria da Guarda Cívica, criada 
no dia 8 de setembro de 1822, por iniciativa exclusivamente po- 
pular, já no dia 9 recebia confirmação oficial de sua organiza- 
ção pelo aviso de S.A.R., o Príncipe Regente a agradecer muito 
e muito a lembrança patriótica do Povo desta capital sobre a 
formação de uma Guarda Cívica que se dispunha a jurar e de- 
fender a Independência do Brasil, sua tranqüiiidade interna e 
a sagrada pessoa do defensor perpétuo. Tal corpo denomi- 
nar-se-ia Sustentáculo da Independência e era constituído por 
uma Companhia de Cavalaria e duas de Infantaria, capitanea- 
das, a primeira pelo dr. Justiniano de Me10 Franco e as segun- 
das pelo Capitão Antônio Xavier Ferreira e pelo cirurgião-mor 
José Gonçalves Gomide.( 1) 

Membro da Academia Real das Ciências de Lisboa, a casa 
do Duque de Lafóes, deixou escritos de valia: 

1) Regulamento para o Hospital Militar da cidade de %o 
Paulo, 1820. Blake informa que esteve exposto na Exposição de 
História pátria de 1880, uma cópia de 37 páginas, in fol. O Re- 
gulamento teria sido o b s e ~ a d o  naquele nosocbmio. 
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2) Memória sobre a Vacinação na Província de São Paulo, 
desde o ano de 1819 até 1826, dedicada ao Visconde de Congo- 
nhas do Campo (Lucas Antônio Monteiro de Barros). A mesma 
exposição mostrou uma cópia de 8 páginas in f. autenticada por 
J. F. de Toledo, provavelmente Joaquim Floriano de Toledo. 

3) Memória sobre a descrição e vantagens de uma cadeira 
de Obstetrícia de invenção do professor Stein, depois reformada 
e emendada principalmente pelo professor Osiander. Este título 
está incluido nas Memórias dos Sócios Correspondentes da 
Academia Real das Ciências de Lisboa. 

A instâncias do capitão-general Oeynhausen e Gravenburgo, 
futuro Marquês de Aracati, o doutor Justiniano chegou a esta 
Província de São Paulo a fim de conceber, e o fez em 1819, o 
plano do Instituto Antivariólico. Uma provisão do Príncipe Re- 
gente, expedida em 28 de julho de 1821, conferiu-lhe por no- 
meação o pomposo titulo de Juiz Delegado Comissário de Físi- 
co-Mor do Reino, em São Paulo. 

O barão de Eschwege, em passagem por estas plagas, foi 
por Justiniano, levado a Oeynhausen e Gravenburgo, a 12 de 
setembro de 1820, e também acompanharam-no a Ipanema, em 
visita a Varnhagen, pai. Eschwege, de convívios cordiais, jB na 
Alemanha, descreveu os longos bigodes de Me10 Franco, compor- 
tamento marcial, sempre de uniforme, sem dar descanso ao ca- 
chimbo e morador nos subúrbios, em belo solar. Sua esposa 
bastante bonita, elegante, orgulhosa e fria. Com ar distante, 
formal, pareceu-lhe não muito feliz. 

O Físico-Mor t i a  tomado as maneiras e a aparência de 
u m  alemão. Andava sempre fardado, médico que era das tropas 
da Legião de São Paulo; o porte tinha qualquer cousa de mar- 
cial, "como se tivesse tomado parte em vinte batalhas". Osten- 
tava espessos bigodes, com o permanente cachimbo a fumegar 
entre os dentes. O cientista retrata-o em sua vida familiar, em 
formosa chácara no caminho da Penha. Outros a querem logo 
adiante da Varzea do Tamanduateí, um pouco afastada dos 
alagados que só seriam aterrados na gestão proficua de João 
Teodoro, com o avançar dos anos do século dezenove. Ainda 
existiam as sete e muitas voltas do rio crismado pelo selvícola, 
segundo João Mendes de Almeida fin Dicionário Geográfico de 
São Paulo. Tip. a Vapor Espindola, Siqueira & Comp. - rua 
Direita. 10-A, 1902). para designar aquele que dá muitos rodeios, 
voltas, ao banhar a cidade de Anchieta pela face leste, a separar 
as freguesias da Sé e do Brás. O significado é quase o mesmo de 
Piratininga. (2) 

Em casa bela e bem arranjada, Eschwege jantou, achan- 
do-se em ambiente familiar, onde tudo inclusive a conversa, era 
em alemão. Observou e gabou a beleza da senhora Melo Franco 
que pareceu-lhe triste, situação que é muito genericamente atri- 



78 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

buída aos riscos do casamento entre representantes de raças di- 
ferentes (sic). Ana Carolina, a esyosa de Justiniano, era bela e 
glacial, verdadeira valquíria renana. Num baile oferecido a 50- 
ciedade paulistana pelo governador Oeynhausen na data de ani- 
versário de nascimento de d. Dedro I, viu-a aominando, sem 
contestação, as outras damas: "parecia uma estátua, imponente, 
tranqüila, vestida com mais gosto que todas. Não dançava, limi- 
tando-se a observar o rodopio dos pares, ao compasso envol- 
vente de uma nova dança, a valsa que começava a ter numerosos 
adeptos". Ana Carolina entendia ser, aquele sistema de rodopiar 
nos braços dos cavalheiros, pouco discreto para uma senhora, 
como confessou ao barão, talvez desolado com este excesso de 
recato. O episódio foi relatado por Friedrich Sommer em seu 
"Wilhelm Ludwig von Eschwege". 

Augusto de Saint'Hilaire em suas andanças pela província 
teve encontros com o dr. Justiniano. Conversou muito com ele 
sobre a confusa situação do Brasil naquelas vésperas da Inde- 
pendência, em uma caminhada que juntos fizeram pelas cerca- 
nias da cidade. Teve a impressão de que o médico era parti- 
dário do príncipe e hostil as Cortes de Lisboa. Parecia também 
um entusiasta de José Bonifácio, o amigo de seu pai. 

Afonso Arinos de Melo Franco afiança ter Justiniano assis- 
tido aos últimos momentos do professor alemão Julio Frank, 
ilustre defensor da liberdade de pensamento cuja ação até hoje 
se faz sentir na tradição acadêmica, e ainda que "foi em sua 
casa que se asilou, em 1830, o jornalista Libero Badaró, grande 
símbolo do liberalismo oprimido". Ana Carolina de Me10 Franco 
faleceu aos 3 de outubro de 1872, em Rio Claro, deixando sete 
filhos vivos. No testamento insistia em que se respeitasse sua - . 
fé religiosa protestante. 

Ana Carolina Overbeck de Me10 Franco viera a luz em 1784 
em Kreis Lippstadt, perto de Brillon. Casados em setembro de 
1805, ele ainda estudante de medicina, na Universidade Georgia 
Augusta. No Registro da Igreja de Sankt Marien, de Goettingen 
acha-se inscrito o batismo de Elisa, filha do casal e nascida 
nessa cidade aos 14 de janeiro de 1806. 

Os familiares de Ana Carolina provinham de progênie de 
alta distinção: o progenitor Carl Friedrich Overbeck, a mãe 
Wilhelmine Duerselen, consorciados em 1779. 

Lycurgo de Castro Santos Filho, em sua "História Geral 
da Medicina Brasileira" aponta-nos que foram Físicos-mores da 
Legião das Tropas Ligeiras de São Paulo e do Hospital Militar 
da mesma cidade Mariano José do Amaral, João AIves Fragoso, 
e Justiniano de Me10 Franco, filho do afamado médico Fran- 
cisco de Mel0 Franco. 

Afonso de Freitas nas "Reminiscências Paulistanas" apre- 
senta-o como Físico-mor, comandante da Companhia de Cavala- 
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ria do Corpo Cívico, com 38 anos por ocasião da Bernarda de 
Francisco Inácio, revide político desta Provincia. 

Entre as deportações, em conseqüência do desforço Bernar- 
dista, encontra-se seu nome ao lado dos Cirurgiões-Mores Fran- 
cisco Alvares Machado de Vasconcelos, Cândido Gonçalves Go- 
mide e José Gonçalves Gomide (do Hospital Militar e Coman- 
dante da 2.= Companhia do Corpo Cívico). Também entre os 
exilados Antônio da Silva Prado (futuro Barão de Iguape), co- 
ronel Joaquim José de Moraes e Abreu, padre-mestre Francisco 
de Paula Oliveira, padre Manoel Joaquim do Amaral, padre 
Diogo Feijó, Bento Paes de Barros (futuro Barão de Piracica- 
ba), e muitos mais. 

Por esse tempo vivia aqui o médico francês Gabriel André 
Maria de Plóesquelles, "suspeito de espionagem em proveito de 
Portugal", autor de epístola, noticiadora dos acontecimentos, ao 
dr. Manoel Joaquim de Ornellas, representante de São Paulo na 
Assembléia Constituinte: "o José Gomide saiu faz oito dias para 
Campinas, o Cândido sai muito breve para Itú, o Melo Franco, 
atrevido um pouco, ocupava-se nestes últimos dias de colher uma 
assinatura em favor dos depostos, fazendo além disto todo o 
empenho ao pé dos chefes das tropas para que estes não per- 
mitissem a promulgação das ordens pelas quais os desgraçados 
poderiam regressar em suas casas. Mas vendo que ele não podia 
chegar a seu fim para uma bernarda a seu gosto, trata igual- 
mente de sair de São Paulo para ir a 200 léguas daqui dirigir 
uma fazenda que foi do pai". Ao final o dr. Plòesquelles, termina 
por pedir para si a fisicatura da provincia depois de aconselhar 
a demissão de Me10 Franco do cargo de Fisico-mor. . . 

O médico João Batista Líbero Badaró neste burgo foi pio- 
neiro da vacinação antivariólica. Um mês antes de sua morte, 
o grande liberal dirigiu-se a Câmara Municipal nestes termos: 

"Ilmos Srs. Persuadido da grande filantropia e do alto zelo 
com que vossas senhorias querem cumprir com o seu Regimento, 
persuadido de que os prejuízos do vulgo cessam em face de uma 
autoridade paternal e tão respeitável como a da Câmara Muni- 
cipal, tenho a honra de remeter a vossas senhorias dezenas de 
lâminas do ótimo pús vacínico, por mim coligido nesta cidade 
a fim de que vossas senhorias as façam distribuir pelas dife- 
rentes vilas, que mais necessitarem. Pode a Câmara contar que 
eu não me descuidarei, e continuarei a coleção do pús. portanto, 
se porventura precisar para futuro ainda algumas lâminas, te- 
rei a honra de lhas apresentar. São Paulo, 21 de outubro de 
1830". 

Entretanto os ferrenhos oligarcas, inimigos do liberalismo 
de que Badaró era incansável pregoeiro, arquitetam um plano 
implacável e destruidor. Raimundo de Menezes escreveu que "em 
dias de novembro de 1830, apeava na freguesia do Brás, na chá- 
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cara do dr. Justiniano de Me10 Franco, o tenente de caçadores 
Carlos José da Costa, vindo por terra do Rio a São Paulo, 
especialmente para executar a sentença de morte, sob a promes- 
sa de sua promoção a capitão". Não conhecendo o condenado, 
pediu ao dono da propriedade que um seu filho lhe fosse mos- 
trá-lo. Em seu lugar lhe foi dado como substituto o alemão 
Simão Stock que de boa vontade se prestou ao papel de cúmpli- 
ce". Na noite, do dia 20 os dois sicários, na rua Nova de São 
José, perto da casa de Badaró, de forma despiedada cometiam 
nefando crime, mas os anseios de liberdade ficaram ecoando 
para todo o sempre em nossa terra: "morre um liberal, mas 
não a liberdade.(3) 

Nesses dias era ainda de rotina a prática das inumações nos 
terrenos dos templos e conventos. O cemitério da Consolação 
somente foi aberto em 1858. Líbero Badaró fez parte de uma 
comissão escolhida em 1829, para estudar o importante proble- 
ma urbano dos cemitérios. Dois ofícios da época permitem-nos 
sentir a marcha dos estudos: 

1) Ao dr. Justiniano de Me10 Franco - Em conseqüência 
de uma exposição que S. Exa o Sr. Bispo Diocenano houve por 
bem transmitir a esta Câmara Municipal a respeito da mudança 
dos cemitérios para longe das povoações e fora do recinto dos 
templos resolveu a mesma Câmara, a fim de se tomarem as 
necessárias medidas, que se exigisse de facultativos e físicos 
hábeis a indicação de um lugar ou lugares mais favoráveis, e 
que ao mesmo tempo menos sujeitos sejam a conservar o ar 
mefítico, e mais apropriados por sua natureza a consumir pron- 
tamente os corpos, para neles se formar um ou mais cemitérios 
dentro deste Município. É portanto que confiado na filantropia, 
patriotismo e abalisados conhecimentos de V. Sa. a Câmara es- 
pera, que de acordo com o dr. Batista Badaró, e cirurgião-mor 
Cândido Gonçalves Gomide, queira com a brevidade possível 
apresentar por escrito a mencionada indicação. Deus guarde a 
V. Sa. Paço da Câmara em São Paulo, 14 de setembro de 1829. 

2)  "Ao dr. Sr. João Batista Badaró - Constando achar-se 
já nesta cidade o dr. Justiniano de Melo Franco, cuja ausência 
de certo motivou a demora do parecer que por duas vezes foi 
pedido por esta Câmara Municipal a comissão de que V. Sa é 
digno membro sobre o lugar ou lugares mais apropriados para 
a fundação dos cemitérios fora da cidade, novamente a mesma 
Câmara solicita com instância o referido parecer sem o qual 
não pode o Marechal Muller dar a planta que prometeu. O que 
espera do seu reconhecido zelo pelo bem público. Deus guarde 
a Vossa Senhoria". Os enterramentos nas igrejas sempre mere- 
ceram reprovação do governo, por ser isso prejudicial a saúde 
pública. 
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Em 14 de abril de 1826, o Barão de Congonhas do Campo, 
presidente da Província, remetia a Câmara Municipal da Vila 
de Santos uma representação do dr. Físico Mór Justiniano de 
Mel0 Franco - "a fim de que ouvisse em vereança geral, a 
todos os cidadãos que costumam andar na governança sobre o 
lugar mais próprio para ser erigido o cemitério que indispen- 
savelmente deve ser feito": 

''Ilustrísçimo Excelentíssimo Senhor. Tendo-me o governa- 
dor da Praça de Santos dirigido hum ofício na data de 30 de 
março do corrente ano que inclusive remeto a V. Exa. no qual 
me recomendava examinasse o prejudicial costume de se enter- 
rarem os corpos da maior parte dos que morrem na vila, no 
pátio da matriz a rua do Quartel, contíguo a mesma igreja; e 
desejando eu em uma cousa tão atendível para a saúde destes 
povos proceder com acerto e exatidão convoquei aos cirurgioens 
móres do Hospital Militar Salvador Machado de Oliveira e João 
Batista de Oliveira, para que no dia 31 de março fossem co- 
migo fazer o solicitado exame, ao qual tendo procedido se achou 
o seguinte". 

O longo ofício enumerava as conclusões: estar bem no cen- 
tro da povoação o pátio onde se enterrão os corpos; o terreno 
de arenito mui pouco sólido para abrir as sepulturas; os porcos 
e cães com facilidade cavam o pouco compacto terreno, desen- 
terrando corpos sepultados; o mau cheiro que exala dos sepul- 
cros, obrigando "os moradores a cerrar por longo tempo as 
suas portas e janelas; terras mal socadas, com frestas e fendas; 
ossos humanos amontoados na superficie da terra", tão frescos 
que a eles estavão pegados pedaços de tendoens e ligamentos". 

Ao dar cores negras ao encontrado recordava que "sem 
dúvida alguma febres de mao caracter e as camaras de sangue 
que todos os anos levam naquela vila tantos individuos as sepul- 
turas, tem grande parte de sua origem nesta pestifera exalação 
que continuamente se desenvolve de um grande numero de ca- 
daveres que estão apodrecendo quase a superfície da terra e no 
meio da povoqão". E "em vista das pias e paternais, vistas 
do chefe de governo, terminaria Justiniano M. Franco o arra- 
zoado, expressando a esperança dos moradores da vila das pro. 
vidências e os meios de os livrar de tão prejudicial abuso, man- 
dando que não se enterre mais ninguém dentro da vila, mas 
sim em um cemitério, convenientemente distante, bem situado 
e que para isso se erija". 

Em 20 de outubro de 1845, o vice-presidente da Província 
de São Paulo dirige-se à Câmara Municipal da capital, em oficio 
para que leve em consideração o trecho do oficio da Comissão 
Sanitária relativo "a conveniência de se proibir desde já, os en- 
terramentos nas igrejas do recinto desta cidade, como são - 
Misericórdia, Rosário e Boa Morte". 
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Dos autos da devassa, "ex-officio", após o interrogatório do 
dr. Badaró, moribundo, pelo juiz José da Silva Merciana, po- 
de-se ler o relatório da necropsia, parte do ofício de 22 de no- 
vembro de 1830: 

"Presentes os doutores Físico-móres das Tropas Justiniano 
de Melo Franco; Joaquim Antônio Pinto; Francisco Alvares Ma- 
chado de Vasconcelos; dr. Luis Napoleão de La Plane (francês); 
João Manoel Lopes de Carvalho Pimentel, deu-se princípio a 
autópsia cadavérica: acharam uma fenda combusta situada na 
parte lateral direita da região hipogástrica, quase no fim do 
músculo piramidal do mesmo lado, tendo treis linhas de diâme- 
tro externo, e de profundidade tal que o quarto de bala foi 
encontrado na parte anterior e lateral esquerda do osso sacro, 
por onde se viu que aquele corpo estranho atravessou o abdô- 
mem da parte anterior a posterior, não ferindo em seu trajeto 
senão levemente o intestino colon, porém dividindo um ramo 
da iliaca do que se seguiu a morte em conseqüência da hemor- 
ragia interna.. . Este ferimento produziu no estado fisiológico 
do paciente um estrago tão iminente que nos primeiros momen- 
tos de tal acontecimento logo se apresentarem traços gerais de 
mortalidade que bem faziam conhecer pelo rosto hipocrático, 
respiração anelante, que o termo de vida seria o resultado de 
tal desastre". 

Aos 2 de julho de 1825 um "parque de peças de artilharia", 
de propriedade de Arouche Rendon, em solenidade festiva, 
atroava, inaugurando a Misericórdia da Glória, na Chácara dos 
Ingleses que fora de Radmaker. Vinha da rua Direita, junto a 
Igreja da Misericórdia e iniciativa trajetória decaridade e bene- 
merência. Por cinco lustros, no dizer de Afonso de Freitas, sen- 
tiu o queixume de todas as dores e abrigou as desventuras hu- 
manas que se iam confortar sob a égide caridosa e filantrópica 
da Irmandade da Misericórdia. Mais tarde "deu guarida a re- 
pública de estudantes e assistiu o desenrolar de todas as lou- 
curas germinadas pelo cérebro incandescente de um grande 
poeta e as primeiras manifestações de misantropismo doentio 
de outro desvairado cultor das musas e notável romancista". 
Era a república dos incorrigíveis boêmios que foram Alvares 
de Azevedo, Bernardo Guimarães e Aureliano Lessa. 

Em 21 de janeiro de 1826, o então Barão de Congonhas do 
Campo, Lucas Monteiro de Barros, despachava: "havendo-se 
oferecido o doutor Fisico-mor Justiniano de Me10 Franco para 
concorrer com os seus conhecimentos a bem do curativo dos 
enfermos do Hospital da Caridade, e sendo dignos de todo o 
louvor os sentimentos filantrópicos que o animáo: o Presidente 
desta Província, aceitando o seu oferecimento, conta que o de- 
sempenhará satisfatoriamente. Palácio do Governo de São Paulo" 
(in Arquivo do Estado). 
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O despacho comprova a colaboração e as atividades de Jus- 
tiniano como facultativo da Santa Casa da Chácara dos Ingleses, 
na Glória. 

Justiniano, pelos muitos anos de residência na Alemanha, em 
estudos, convivências e exercícios da clínica, acrescidos do en- 
lace com moça germãnica, logo passou a ter empatias com os 
filhos da pátria de Goethe e Schiller. Não eram poucos os com- 
patriotas de sua esposa na Paulicéia. Daniel Pedro Muller, "nas- 
cido no mar, filho de alemães, educado em Portugal, com boa 
formação técnica e humanística (frequentou, como cadete de 
Artilharia, o Real Colégio dos Nobres), mal chegou a Piratinin- 
ga, vindo em 1802, como ajudante de ordens do capitão-general 
Antônio de Franca e Horta, integrou-se em nosso meio". Honó- 
rio de Sylos autor de sua completa biografia enfatizou ter foca- 
lizado, em seu livro (Ensaio d'um Quadro Estatístico da Pro- 
víncia de São Paulo), como parte preparatória da estatística, sem- 
pre fria, a História de São Paulo, em resumo excelente. Encar- 
regado da construção da estrada do Piques e doutros trabalhos 
de méritos. Em junho de 1821, no comando do 2.0 B.C. resta- 
beleceu a ordem em Santos na sublevação da tropa de linha 
chefiada por Francisco José das Chagas (Chaguinhas), afinal 
enforcado na capital em 20 de setembro de 1821. Havia então 
ausências de necrópoles. Em 1829, a Cãmara decidiu confiar-lhe 
o projeto do cemitério "distante de qualquer residência". 
Saint-Hilaire, na praqa do Curro (República), viu "o anfitea- 
tro construído de madeira, com bastante gosto", construção 
atribuída as diretivas do engenheiro Daniel Pedro Muiler. O 
presidente José Cesario de Miranda em 1836, julga acertado 
confiar-lhe importante trabalho, plano de estrada de carro, do 
Cubatão até as povoações "mais consideráveis". a exportar p ru  
dutos para Santos. O aterrado numa distância de léguas levan- 
tou-se em terreno alagadiço. 

Karl Friedrich Philipp von Martius, em companhia de J.B. 
von Spix, na Paulicéia encontrou os patrícios Príncipe de Táxis, 
Conde de Wrbna e Conde Palfy. O retorno destes, após 8 dias 
de estadia tem o acompanhamento de Tomás Ender, de posse 
de rico documentário, fautor do enriquecer de nossa iconogra- 
fia. Agradável surpresa, para todos, o ter notícia da doutrina 
de Kant, em tradução de Viller, nos solos da América: concei- 
tos da filosofia alemã, em cultos e lições do mestre Antônio 
Ildefonso Ferreira. Além da existente no Convento dos Carme- 
litas, a única biblioteca é a do venerando dr. Mateus de Abreu 
Pereira, bispo de São Paulo a partir de 1797, até o seu desapa- 
recimento em maio de 1824. Rica em obras históricas, canõni- 
cas, velhos clássicos e base de instrução para os jovens semi- 
naristas em seus estudos teológicos. 
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Aos 8 de novembro de 1827, o visconde de São Leopoldo 
remete para o governo da Província de São Paulo aviso minis- 
terial. Como tópico principal comunica que Sua Majestade, o 
Imperador, é servido para que o Vice-presidente tome as medi- 
das que julgar convenientes para receber e acomodar os Colo- 
nos Estrangeiros que, em breve, da Corte sairão para São Paulo, 
bem como "os mais que sucessivamente lhe serão enviados a 
medida que forem chegando". Recomendava que na distribui- 
ção das terras se escolhessem as mais salubres "não só porque 
assim o aconselha a humanidade mas porque as vantagens que 
uns gozarem podem decidir outros a que venham procurá-las". 
Deixa ao seu discernimento fixá-las, se o julgar de conveniên- 
cia, na nova povoação dos Campos do Guarapuava, ou em Vila 
Nova da Franca do Imperador, ou em qualquer lugar outro 
que, em conselho, eleger por mais vantajoso. Após exame das 
terras devolutas de beira-mar ou a margem das estradas o te- 
nente-coronel José Teixeira Cabra1 opinou pelo alojamento de 
imigrantes em Iguape; outros por Juquiá e São Vicente. 

Em 13 de dezembro, pela galera holandesa "Maria" chega- 
vam a Santos duzentos e vinte e seis colonos. De Bremem, pro- 
vindos de vários Estados Alemães, embarcavam, sustentados por 
um contrato de colonização com o Império do Brasil, represen- 
tado pelo enviado plenipotenciário Jorge Antônio von Schaffer. 
D. Pedro I já o havia incubido de obter soldados para as guer- 
ras do sul. Seu destino inicial como hospedaria, o Hospital Mi- 
litar onde exercia funçôes o físico-mor dr. Justiniano de Mel0 
Franco, logo nomeado diretor da colônia. Suas incumbências de 
larga amplitude: representar os colonos, receber queixas e suges- 
tões, realizar o pagamento dos subsídios, guiá-los em suas pen- 
dências, auxiliar o governo na escolha do local de instalação da 
Colônia, manter a disciplina, enfim tutelar os imigrantes. 

A instalação da Colônia destinou-se a região do Quilombo, 
além de Itapecirica, em sertão indevassado, com intento de che- 
gar-se as cabeceiras do rio São Lourenço. 

Diligente e dedicado, Justiniano sedia-se na aldeiola de Ita- 
pecirica, transferindo para lá a maior parte dos alemães. O lo- 
cal onde assenta residência era chamado de quartel. Em 9 de 
abril de 1828, comunicava ao presidente da Província a entrada 
no sertão do Quilombo, iniciando a estrada o trabalho de du- 
zentos e trinta e sete homens, e como médico, desejoso de 
prestar assistência clínica, solicita o envio de medicamentos 
relacionados em lista minudente, a abarcar as futuras necessi- 
dades. 

Logo aquelas "terras ingratas e estéries, cobertas de matas 
virgens, localizadas em local servido por péssimos e escaços 
caminhos", chegam mais trinta e nove imigrantes no bergantim 
"Paquete do Rio", e mais oitenta e nove na sumaca "Santa Del- 
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fina", e ainda cento e setenta e cinco pelo navio "Helena" e su- 
maca "Rocha". 

O diretor da Colônia teve de desdobrar-se para cumprir as 
cláusulas contratuais: sustentar por ano e meio os colonos, for- 
necer-lhes gado vacum, cavalar e lanígero, que reembolsariam 
ao país, em espécie ou dinheiro, quatro anos depois; ferramen- 
tas e sementes; direito a escolher terrenos que, cultivados, se- 
riam de sua pertença; isenção de tributos quaisquer por oito 
anos. 

Como retribuição, o pegar em armas, quando o pais fosse 
atacado; os filhos, como brasileiros, sujeitos ao recrutamento. 
Cada colono teria médico, pároco ou pastor. 

Por não haver "terras boas e sobejas" no Quilombo o ma- 
rechal de campo José Arouche de Toledo Rendon atendeu aos 
conselhos de Justiniano e permitiu o encaminhamento para as 
aldeias de Mboy (Embu) e Carapicuiba. 

A saga tinha começos. Fazia-se necessário "agriculturar os 
matos virgens de grossas madeiras, pois urgia que se ensinasse 
"o método suave, e prévio da Agricultura Européia para rotar, 
adubar os campos maninhos". Percalços, desânimos, querelas, 
motins, a tudo vencem Justiniano de Me10 Franco e os labores 
dos germânicos. Inscrevia-se na Gesta Paulista esse capítulo 
primordial de aculturação e miscigenação: a gênese da Vila de 
Santo Amaro. O preclaro historiador Edmundo Zenha fixou os 
episódios marcantes do seu evolver, de forma completa e mi- 
nuciosa. Cabe-nos salientar o comando, a disciplina, o delinear 
das metas realizadas pelo, injustame~te hoje esquecido, Justi- 
niano de Me10 Franco. Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, 
futuro regente do Império, em 18 de outubro de 1828, em pro- 
nunciamento do Conselho da Província na questão da Colônia 
Alemã, ratifica o pensar de Melo Franco: fossem a eles destina- 
dos os campos entre Santo Amaro e São Paulo "os quais con- 
quanto ruíns, produziriam bem com o auxílio do arado e do 
esterco". 

A referência a freguesia de Santo Amaro - como acentua 
Zenha, local para a Colônia, é a primeira vez que aparece ins- 
crita nos documentos. . . Afonso de Freitas enalteceu que a in- 
significante freguesia de Santo Amaro em 1828, coube o histó- 
rico papel de ter sido o lugar de São Paulo, onde primeiro 
se instalou uma Colônia de imigrantes. 

Daniel Pedro Muller publica em 1838, seu "Ensaios d'um 
Quadro Estatístico da Província de São Paulo" (Tip. de Costa 
Silveira, rua de São Gonçalo nP 14). Enaltece os feitos e as de- 
corrências do trabalho dos pioneiros. Se em 1794, a população 
andava pela casa dos dois mil, agora (1838) orçava 5431 habi- 
tantes oriundos de 1031 fogos. A escravaria era numerosa. As 
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casas sólidas, algumas grandes, de senhores ricos. O sobrado, 
em frente a igreja, pertencia a pessoas ligadas a melhor nobreza 
da Província. Paulo Eiró em Santo Amaro será nato. Dos mo- 
radores saiu um ramo que, em Campinas, daria os Campos 
Sales. Um número razoável de chácaras cerca a povoação. En- 
tre elas a de Francisco Antônio das Chagas, a antiga Chácara 
do Nardy e a do pai do futuro Barão de Tietê. Homens de pró1 
e de sabença ligam os seus nomes a empreitada: José Carlos Pe- 
reira de Almeida Torres, Manoel Joaquim Ornellas, D. Manoel, 
bispo diocesano, José Arouche Toledo Rendon, Bernardo José 
Pinto, Gavião Peixoto e Rafael Tobias de Aguiar. Mas, a todos, 
sobrepuja o ínclito Justiniano de Me10 Franco: em tudo nota-se 
o zelo, a faina, os cuidados, a perquirir necessidades e solicitar 
atendimento. Teófilo Schmidti será o sucessor, sem antes deixar 
de contestar metas e rotinas: "está aparecendo na sua inteira 
posse dos direitos despóticos, trata os colonos sem responder 
à justiça nem dar a menor conta de seus fatos". Modismos do 
tempo, conseqüência de personalidade acostumada ao mando, 
esse o feitio de Me10 Franco. 

Finalmente em 15 de junho de 1830, chega ao termo a mis- 
são de instalar os primeiros colonos em São Paulo: "cumprin- 
do com as ordens de V. Excia., deixei ao sargento-mor Coman- 
dante da Freguesia de Santo Amaro as instalações e esclareci- 
mentos que me ocorrerão e julguei necessário, prevenindo-o que 
qualquer dúvida que se apresentasse, sobre a que não pudesse 
decidir, se dirigisse a mim para lhe prestar as precisas infor- 
mações. Revendo todos os papéis pertencentes a Colônia, ne- 
nhum achei que deva ser entregue a essa Secretaria tendo já 
por ordem do Exmo. Sr. Presidente feito entrega de relações 
gerais, sendo os outros papéis, ofícios, ordens, despachos do 
Emno. Governo, e que são a todo o tempo meus documentos. 
Tendo ultimado a comissão de que me achava encarregado, 
julgo do meu dever apresentar-me ao Exmo. Sr. Comandante 
das Armas desta Província para entrar no Serviço do Meu Em- 
prego, se V. Exa. assim m'o permitir. Deus guarde a V. Exa. 
por muitos anos". 

Assiste-se ao seu retorno ao Hospital Militar. Havia cumpri- 
do com seu dever e a missão que em boa hora, muito boa hora 
lhe fora confiada. 

O dr. Jorge Tibiriçá, então Secretário dos Negócios da Agri- 
cultura, Comércio e Obras Públicas em seu Relatório apresen- 
tado ao presidente do Estado em 4 de abril de 1893, sob o título 
"Colonização Oficial em São Paulo, de 1827 a 1892", assim se 
exprime: 

"a vista dos receios de Melo Franco de embrenhar colonos 
europeus em sertão desconhecido, resolveu o Conselho do Go- 
verno da Província, comprar dois cultivados a Joaquim Macha- 
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do, com a quantia correspondente a 8." parte do subsidio dos 
colonos que requeressem para ai ser fundada, provisoriamente, 
a colônia ficando assim abandonada a idéia de fixá-los no ser- 
tão do Quilombo entre Itapecirica e Cotia - "Em 29 de junho 
de 1829, receberam lotes 91 famílias das que concorreram para 
a compra dos cultivados e dai data a fundação da colônia de 
Santo Amaro, hoje próspera vila nos subúrbios desta capital. 

"Caminhavam assim as primeiras tentativas para o povoa- 
mento do solo, quando em 19 de julho de 1830, foi por uma 
portaria do Ministério do Império suprimido aos colonos o 
subsídio a que se obrigava o governo pelo contrato de 20 de 
agosto de 1827, medida esta que, reunida a Lei de 15 de dezem- 
bro de 1830, sob o Ministério do Marquês de Paranaguá, que 
proibia em todas as províncias do império despesas com a co- 
lonização estrangeira, veio não só paralisar esse serviço como 
também desorganizar o pouco que se havia feito. Privados do 
auxilio do governo, o que para muitos trazia a miséria, entre- 
gando-se a vadiagem, abandonaram as colônias e grande núme 
ro requereu passagem para outras províncias, o que foi con- 
cedido". 

Jacinto Ribeiro, tinha noticia de que estes apontamentos 
foram extraídos de um trabalho inédito confeccionado pelo dr. 
Argemiro da Silveira quando de sua passagem pela Inspetoria 
Especial de Terras e Colonização. 

João de Me10 Franco, fundador da família no Brasil, deitou 
raízes em Paracatu no auge da minera~ão. Natural de Bucelas, 
patriarcado de Lisboa, filho de José da Costa Franco e de sua 

Paula Maria de Melo. Em meados do século XVIII já 
está no Rio de Janeiro, em passagem para Sabará e Paracatu 
onde residia em 1757. Adquire a fazenda do Fundão, reunindo 
vasto cabedal em 1760, propriedade do padre Marcos Freire de 
Carvalho, malogrado em penetrações auriferas. De João de 
Me10 Franco, homem bom, com nome inscrito nos "livros da 
nobreza" da Câmara, veio linhagem ilustre em Minas, em vérti- 
ces neste século com Afonso Arinos, Virgílio, Afrânio, e Afonso 
Arinos de Melo Franco. 

Pohl, o viajor e cientista, deu com os costados no Fundão, 
pelo caminho de Goiás, tendo partido de Vila Boa, e transposto 
a chapada de São Marcos, as cabeceiras do Boa Vista, a serra 
do Bom Jardim, de cujo tope deslumbrou-se com o panorama 
sem lindes para os lados de Minas: "encontrei-me no arruinado 
engenho do defunto Melo, o qual dista dez léguas, tanto de Pa- 
racatu quanto do registro de São Marcos". Abrigou-se num paiol 
de milho e anotou: "este engenho que pertenceu ao pai de Melo 
Franco, médico do rei, fica na confluência do Córrego Boa Vista 
com o Córrego Januário; está quase em ruínas e deve antiga- 
mente ter sido um belo edificio". Pohl conhecia o dr. Francis 
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co de Melo Franco, pois com ele fora participe da comitiva da 
princesa Leopoldina, noiva do príncipe d. Pedro. 

Francisco, filho de João de Mel0 Franco (falecido em 17961, 
chegou ao Rio de Janeiro, em 1817, vindo da Europa para trans- 
formar-se em médico da Côrte. Nascido em Paracatu aos 17 de 
setembro de 1757, teve esmerada educação: seminário de São 
Joaquim, no Rio; curso de latim e retórica, com o famoso Pedro 
José da Fonseca, professor do Colégio Real dos Nobres e autor 
do renomado Dicionário Português e Latino (1771 ); estudante 
de filosofia em Coimbra (1776); e matriculado na Escola de 
Medicina (1777). 

O curso médico do jovem mineiro, mal iniciado, foi inter- 
rompido por grave episódio, processo e condenação pelo Santo 
Ofício a quatro anos de recolhimento em Rilhafoles como "he- 
rege, naturalista, dogmático, negador do sacramento do matri- 
mônio e culpado de ensinar a sua concubina que não era pos- 
sível que, por comer o pomo, pecasse o homem, e fosse expulso 
do Paraíso pelo Anjo". Apegado às idéias políticas da época, le- 
dor devoto de Voltaire, Rousseau, admirador apaixonado das 
doutrinas dos enciclopedistas viu-se preso nas masmorras, nas 
garras do Tribunal. Em sua companhia foi encarcerada uma 
senhora pelo "amoroso crime de contra ele se negar a depor. a 
mesma a quem o pretenso delinquente inculcava suas desabu- 
sadas convicções sobre o sacramento do matrimônio". 

Pouco depois da soltura em 1782, casa-se com a companhei- 
ra de cativeiro Rita Alvarenga de Castro e segundo Pereira da 
Costa, um dos biógrafos de Francisco, pertencente a destacada 
família de Coimbra. Aviso régio dá-lhe permissão para o retorno 
à Universidade, onde termina o curso médico em 1786. Foi 
quando "ousou lançar sobre o austero templo da sabedoria lu- 
sitana um impacto de azedume e escárnio: o poema satírico 
"O Reino da Estupidêz." Alguns de seus biógrafos entenderam 
ter recebido a colaboração do aluno do curso jurídico, José 
Bonifácio de Andrada e Silva. O perpassar dos anos, em mili- 
tâncias médicas apreciadas, e labor intelectual jamais interrom- 
pido, leva-o a médico da Real Câmara e secretário da Acade- 
mia Real das Ciências. Afonso Arinos de Me10 Franco recor- 
da-nos que, em pagina recolhida por Caetano Beirão, o Conde 
de Rezende descreve um sarau no solar das Picoas, residência dos 
Freire de Andrada, no qual Francisco Me10 Franco evidenciava-se 
em tertúlias com musas e poetas cortezãos: a marquesa de 
Alorma (d. Leonor de Almeida Portugal Lorena e Lencastre); 
Nicolau Tolentino, Tomás Antônio Gonzaga, Manoel Maria Bar- 
bosa du Bocage, Basílio da Gama, Cruz e Silva, Santa Rita 
Durão e Sousa Caldas, todos autênticos representantes luso-bra- 
sileiros da Época das Luzes. 
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Saindo de Coimbra (1786), em Lisboa galga a escaleira da 
fama e "logrou adquirir tão grossos cabedais quais antes, nem 
depois alguém 1og;ou adquirir pela medicina", na fala saborosa 
do colega portugues Rodrigues de Gusmão. Não desejando acom- 
panhar "os reais clientes" em 1808, dois anos depois, eleito 
membro da Academia das Ciências, vai suceder na Secretaria 
da sábia companhia ao amigo e antigo colega de Universidade, 
José Bonifácio, o futuro Patriarca da Independência. Atenden- 
do agora solicitação de d. João VI, em 1817, após desfazer-se 
de suntuosa morada e seus pertences, vai para Livorno a fim 
de acompanhar a futura soberana d. Leopoldina até o Brasil. 

Borrascas e intrigas palacianas desabam sobre o esculápio. 
Liberal, poeta satírico, cientista na acepção plena, é alva de sus- 
peitas e perde os favores reais. Perdidos os haveres remanes- 
centes, não ressarcido das despesas da viagem, sobrevêm difi- 
culdades pecuniárias e saúde abalada, impeditiva de continuar 
a clinicar (1821). Doente, abandonado, com poucos recursos, 
intenta ir ao encontro de Justiniano, seu filho mais velho, na 
Província Paulista, para obter melhoras para a saúde. aliás sem 
resultado. No retorno ao Rio, embarcado, já que não tinha es- 
tado para montar, vai morrer em Ubatuba ou São Sebastião 
(22 de julho de 1823). 

Deixou obra curiosa e variegada: "Noites sem sono" (elé- 
glas); "Tratado da Educação Fisica dos Meninos" (1790) "Ele- 
mentos de Higiene" (1813); "Ensaio sobre as Febres do Rio de 
Janeiro" (1829) e "Medicina Teológica" (1794); "Resposta ao 
Filósofo Solitário" (1787), etc. etc. 

Contudo é necessário, e de justiça, ressaltar ter sido defen- 
sor obstinado da introdução da vacina contra a varíola, inclu- 
sive em trabalho escrito e publicado pela Academia das Ciên- 
cias. Sofre ataques do iracundo padre José Agostinho de Ma- 
cedo, este preso a conceitos e critérios passadistas e obsoletos. 

O professor José Martins da Cruz Jobim, ilustre mestre do 
Império, deixou um "Elogio Histórico de Francisco de Melo 
Franco", in "Semanário de Saúde Pública, no Rio, maio de 1831". 
Outros escorços biográficos foram escritos por: F.A. Pereira da 
Costa, Biografia do Dr. Francisco de Me10 Franco, Belo Hori- 
zonte 1911; Francisco Antônio Rodrigues de Gusmão, "Francis- 
co de Me10 Franco", in Memórias Biográficas dos Médicos Por- 
tugueses, Lisboa, 1853; Varnhagen, "O Dr. Francisco de Melo 
Franco", in "Rev. Inst. Histórico e G~ográficu Brasiliiro, vol. 
5; e tantos mais. 

Em Lisboa. em 1812. editou-se um o~úsculo numa colecáo. 
com vários meikbros da'~cademia das Ciências, e sob o título 
de "Breve instrução do que há de mais essencial a respeito da 
vacina". Entre outros autores incluem-se Francisco de Mel0 
Franco e Francisco Elias Rodrigues da Silveira, (barão da Sil- 
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veira), natural da Bahia em 1778, doutor em Coimbra e com o 
nome de frei Francisco de Santo Elias, membro da ordem dos 
Agostinhos Descalços. Primeiro médico da real Câmara, em Por- 
tugal, foi quem procedeu a autopsia no cadaver do fundador 
da monarquia brasileira. Dele também é o "Discurso histórico 
acerca dos trabalhos da instituição vacínica", lido em sessão 
pública de 24 de julho de 1821. Aos 14 de junho de 1814, apre- 
sentara também em sessão da Academia das Ciências de Lisboa, 
uma "Carta dos trabalhos da instituição vacinica", impressa nas 
Memórias da mesma academia, da qual foi sócio e secretário 
perpétuo. 

A Academia Real das Ciências de Lisboa, desde outubro de 
1910, simplesmente Academia das Ciências de Lisboa, teve sua 
fundação em 1779, no reinado de d. Maria I, por diligências do 
2." Duque de Lafões, D. João Carlos de Bragança, e do Padre 
José Francisco Corrêa da Serra, botânico ilustre. O Duque de 
Lafóes (1719 - 1806), pertencia a família real, como filho segundo 
do influente d. Miguel e neto do rei d. Pedro 11. A política de 
Pombal, com situações vexatórias a nobreza, determinou sua 
saída do reino e passou a viajar longamente pela Europa e 
Asia, além de militar nos exércitos de Maria Teresa de Austria 
na Guerra dos Sete Anos: Em Londres por méritos, assistiu sua 
eleição para membro da Real Sociedade de Londres, título tam- 
bém recebido pelo padre Corrêa da Serra (1750- 1823), educa- 
do em Roma, conselheiro da legação na capital britânica. Um 
escrito de Corrêa da Serra, publicado em 1804, engrandeceu o 
nome da Academia e tinha o titulo de "Memória ou vista rápida 
sobre o estado das ciências e belas letras em Portugal durante 
a última metade do século passado". Em 1812, por iniciativa 
do sócio Bernardino Antônio Gomes, médico, a Academia criou 
O Instituto Vacínico para propagação da descoberta genial de 
Jenner, origem do Conselho Superior de Saúde Pública. 

Percucientes pesquisas no Arquivo Histórico, escrínio de 
nosso passado e tradições, permitiram o encontro de numerosos 
documentos, utilíssimos para a elaboração destas notas. De re- 
sultados positivos foram também as peregrinações pelo Arquivo 
da Cúria Metropolitana e outros escaparates abrigadores de 
cimélios essenciais da História de Piratininga. 

Acompanhemos alguns deles, com informes curiosos e elu- 
cidativos, principalmente aqueles referentes ao doutor Justinia- 
no de Mel0 Franco: 

1) "Aos doze de abril de 1828, por portaria do Reverem 
díssimo Juiz dos Casamentos, senhor Lourenço Justiniano Fer- 
reira, na residência do Alferes José Estanislau de Oliveira, $,s 
onze horas da manhã, sem impedimento, em presença do Revmo. 
Brcediágo Antônio Joaquim de Abreu Pereira, acontecia o con- 
sórcio do acima dito José Estanislau de Oliveira e dona Elisa 
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de Melo Franco. A contraente filha do dr. Justiniano de Melo 
Franco e d. Ana Carolina". 

O Alferes José Estanislau de Oliveira, Visconde de Rio 
Claro, fundador da Fazenda São José, em gleba de matas vir- 
eens. com ousadia ímoar. radicou-se sertão a dentro. e veio a se - 
instalar em terras adqiridas com o produto da venda de um 
piano, ganho como presente de núpcias. Essa foi a semente da 
grande propriedade que, sendo ampliada, tornou-se a mais im- 
portante da região. 

O dr. António Joaauim de Abreu Pereira. com Posse a 23 
de abril de 1827, era chantre, nesses dias. 

2)  "Aos 14 de agosto de 1837, em casa do dr. Justiniano 
de Melo Franco o Arcedíago José Gomes de Almeida, sendo tes- 
temunhas José Roberto de Me10 Franco e João Carlos de Melo 
Franco, recebiam-se em matrimônio José Bento Gomes, viúvo 
por óbito de d. Engrácia Gomes de Oliveira, e dona Ana Caro- 
lina, filha do dito dr. Justiniano M. Franco e d. Ana Carolina 
de Melo Franco." 

A certidão reeistra o casamento doutra filha de Justiniano. 
também com o come da progenitora, Ana Carolina. 

O Arcediago José Gomes de Almeida, cónego simples, teve 
posse a 14 de agosto de 1837, sendo o matrimónio um dos pri- 
meiros de sua alçada. 

3) "Aos 10 de abril de 1842, em casa do coronel Carlos 
Maria Oliva, por ordem do Exrno. e Revrno. Senhor Bispo Dom 
Manoel Joaquim Gonçalves de Andrade, presente o Arcedíago 
José Gomes de Almeida recebiam-se em matrimbnio o bacha- 
rel José Roberto de Me10 Franco, natural de Lisboa, e filho legí- 
timo do doutor Justiniano de Melo Franco, já falecido e de 
dona Carolina de Melo Franco, e dona Maria do Carmo d'Oliva, 
natural do Rio de Janeiro e filha legítima do coronel Carlos 
Maria d'Oliva e d. Ana Cândida de Castro de Canto e Melo, já 
falecida. Recebiam do Arcediago as Bençáos Nupciais na forma 
costumada nessa Igreja." 

O coronel Carlos d'Oliva, figura de prol e de muito respeito 
na sociedade d'antanho, Comandante das Armas, por ocasião do 
atentado e morte de Líbero Badaró, alarmado com a revolta 
popular a exigir pronto exemplar castigo dos indiatados cri- 
minosos, pediu ao Bispo-Governador D. Manoel Joaquim Gon- 
çalves de Andrade, providéncias "para lhe franquear as muni- 
ções de guerra, armamentos, peças de artilharia, e mais obje- 
tos que podem repentinamente ser necessários". 

O dr. Manoel Joaquim Gonçalves, de posse aos 16 de agosto 
de 1797, foi vigário Geral e capitular e passou a b i s ~ o  da dio- - 
tese em 1827. 

. - 

4) Curiosa é a certidão do Arquivo da Cúria Metropoli- 
tana de São Paulo: "O coadjutor Fideles Alves Sigmaringa de 
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Moraes, aos 30 de agosto de 1827, nesta Sé batizei e pús os 
Santos óleos a Justiniano, filho (digo) exposto em casa do Se- 
nhor Capitão Xavier: forão padrinhos Justiniano de Me10 Fran- 
co e Iria Catarina Xavier Ferreira, todos desta cidade". 

Fidelis Alves Sigmaringa de Moraes, como cônego simples 
viu sua posse a 7 de setembro de 1847, tendo sido professor de 
retórica na Academia de Direito de São Paulo. 

5) "Em 7 de fevereiro de 1829 o Revmo. Padre Valério de 
Alvarenga Ferreira batizou Estanislau filho do alferes Estanis- 
lau de Oliveira e dona Elisa Justiniano de Melo; forão padri- 
nhos Justiniano Melo Franco e d. Maria Joaquina de Araujo, 
todos desta Paróquia a exceção da madrinha que é da Vila de 
São Carlos". Nascimento do primeiro neto, certeza da propa- 
gação da estirpe, já nobre e distinta.(4) 

Afonso de Freitas, calcado na descrição dos acontecimentos 
de 1822, na pena do padre Ildefonso Xavier Ferreira, seu ativo 
participante, informa-nos ter o dr. Justiniano de Me10 Franco 
38 anos de idade, quando deportado em consequência do des- 
forço bernardista, donde se infere que nasceu na Capital de 
Portugal no ano de 1774. 

Sacramento Blake, Afonso Arinos de Me10 Franco e outros 
estudiosos afirmam que nosso físico-mor faleceu depois de 1843. 
A pesquisadora Severa Holzinger Rosen, conhecedora dos mean- 
dros de tombos e arquivos, deu de encontro com boa nova exis- 
tente no Livro de Óbitos da Paroquia da Sé (1834- 1844): 

"Aos vinte e seis de julho de mil oitocentos e trinta e nove, 
nesta freguesia da Sé, socorrido com o Sacramento de Extre- 
ma-Unção, fora do juizo, por moléstia interna, de idade de 50 
anos mais ou menos, faleceu o Doutor em medicina Justiniano 
de Me10 Franco, que era casado com Dona Carolina de Melo Fran- 
co. Não me consta fizesse testamento. Encomendado foi sepul- 
tado no jazigo da Ordem Terceira do Carmo. O Cura Manoel da 
Costa e Almeida". 

Donde se infere obviamente que o seu transpasse foi aos 
vinte e seis de julho de mil oitocentos e trinta e nove. 

Manuel da Costa e Almeida como cônego simples assistiu 
sua posse a 10 de março de 1828, porém desistiu, e foi cura da 
Sé. O dr. Ildefonso Xavier Ferreira, cônego simples, tomou posse 
como chantre a 20 de janeiro de 1858. 

Estas breves notas de pesquisa e investigação intentam 
apenas rememorar a figura do insigne fisico-mor Justiniano de 
Me10 Franco, quase esquecido mesmo por doutos estudiosos e 
eruditos pesquisadores. Que a História o possa distinguir eter- 
namente, homem de ação, pró1 e sabença, rnaximé no que con- 
cerne aos fastos de Piratininga! 
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ADITAMENTOS 

(1) Atendendo insistentes solicitações da pesquisadora Se- 
vera H. Rosen, o Sr. Schroder (encarregado dos Assuntos Estu- 
dantis, da Universidade Augusta, Gottingen), em carta datada de 
16-06-80, comunica que revendo os velhos arquivos encontrou 
a matrícula do Dr. Justiniano de Me10 Franco. Com a assinatu- 
ra do físico-mor, objeto destas notas, filho "du medecin de la 
Cour de Portugal, e nascido em Lisboa, inscreveu-se nos cursos 
de Medicina, com matriculas" do semestre de inverno de 
1805 - 1806 até fim do semestre de verão 1808". Com nímia gen- 
tileza anexou fotocópia com a matricula pessoal e assinatura 
para o semestre 1805 - 1806, com inícios em 19 de Novembro. 

(2)  A chácara, moradia do Dr. Justiniano de Me10 Franco, 
no caminho da Penha era denominada Maranhão. Era a Mara- 
nhão cheia de frescor e sossego. 

(3) Eugenio Egas em seus "Estudos" (Badaró, Japiassú e 
Regências) cita que "as razões dos réus foi junto um atestado 
do Dr. Justiniano de Mel10 Franco, ex-diretor da colonia alemã 
(Santo Amaro) muito favorável a conduta anterior do acusado 
Stock. Os réus requereram fosse junto aos autos crimes, que a 
justiça lhes movia, o acordam impresso, pelo qual foi absolvido 
no Superior Tribunal, do Rio de Janeiro, o réu Dr. Candido La- 
dislau Japiassú". 

O desembargador Cândido Ladislau Japiassú, preso em São 
Paulo, logo após a morte de Líbero Badaró, e remetido para O 

Rio de Janeiro foi processado e absolvido pelo Tribunal de Re- 
lação, em 18 de junho de 1831. Henrique Stock e João Nicolau, 
presos no dia 21 de novembro de 1830, só foram postos em li- 
berdade em julho de 1833. Badaró, vítima dos absolutistas "foi 
a primeira vítima cruenta do jornalismo liberal no Brasil, tal- 
vei de todo o jornalismo". 

Candido Ladislau Japiassú de Figueiredo e Melo, nasceu em 
Salvador Bahia em 1799. e na mesma cidade. faleceu a 17 de 
agosto de 1861. ~ i ~ l o m a d o  em direito civil pela Universidade 
de Coimbra; e doutor em medicina pela faculdade da cidade 
natal. Abraçou a carreira da magistratura, tendo servido em 
Porto Alegre, São Paulo e Bahia - nas duas primeiras cidades 
como juiz; e na última, como desembargador. Colaborou, em "O 
Século" (Bahia 1848 - 51) do qual foi redator, em substituição 
ao fundador daquele jornal dr. João José Barbosa de Oliveira, 
pai de Rui Barbosa. 

No setor da medicina, Japiassú redigiu uma "Memória sobre 
a febre amarela", trabalho para defesa de tese que precedeu a 
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colação de Gráo de doutor em ciências médicas em 1852, na 
Eahia. Ainda escreveu "A febre amarela no Brasil" que Sacra- 
mento Blake informa ter sido publicada nos Anais brasilienses 
de medicina, tomo 9:. 

Curioso é o informe de Egas de que já em Porto Alegre 
"espalhou-se na cidade baixa que o juiz de fóra mandara atirar 
no coronel Manuel da Silva Freire, alta noite, quando se reco- 
lhia a sua chácara." Sua fama de mandante de atentados corria 
gor esses mundos de Deus.. . No Sul, "amigos de Japiassu r e  
comendaram-lhe cautela, pois que sua vida corria perigo.. ." E 
de lá, com passagem pela corte, foi nomeado para a ouvidoria 
de São Paulo. Querem alguns autores que, nos últimos tempos 
de sua vida, teria clinicado na Bahia. 

(4) Outras certidões de batismo trazem-nos informes curio- 
sos. Aos 13 de fevereiro de 1820, na morada de Justiniano rece- 
beu os santos óleos do batismo o filho Carlos Augusto, nascido 
aos 22-8-1819, sendo padrinhos João Carlos Augusto d20eynhau- 
sen e D. Genebra de Barros, viúva do Brigadeiro Luís Antônio 
de Souza. 

Justiniano e Ana Carolina tinham as melhores relações com 
as famílias gradas da Província Paulista. João Carlos Auwsto 
de Oeynhausen Gravenburgo (Visconde com grandeza e marquês 
de Aracati) nasceu em Lisboa e faleceu em Moçambique em 28 
de maio de 1838. Filho do Conde de Oyenhausen Gravenburgo, 
na Austria, Ministro de Portugal na Corte de Viena e de sua 
mulher d. Leonor de Almeida Portugal í.4~ Marquesa dlAlorna, 
6." Condessa de Assumar e Condessa de Oyenhausen Graven- 
burgo). Aracati fez a campanha Peninsular como capitão. Veio 
ao Brasil como governador do Pará e Rio Negro. Ajudante de 
ordens do General Gomes Freire. Brasileiro, ex-vi da Constitui- 
ção, foi o segundo governador do Ceará em 1802, 8." Governa- 
dor da Capitania de Mato-Grosso de 1807 a 1818 e Governador 
e Capitão General da Capitania de São Paulo, de 1819 a 1821. 
Brigadeiro do Exército em 1820, ministro das Relações Exterio- 
res e da Marinha no Gabinete de 1827, e novamente no Gabi- 
nete de 1831, quando renunciando aos direitos de brasileiro acei- 
tou o lugar de governador e Capitão-General de Moçambique 
em 1836, onde morreu. Visconde com grandeza por decreto de 
12 de outubro de 1824, e Marquês pela de 12 de outubro de 
1826. 

Na qualidade de governador de MatoGrosso, João Carlos 
Oeynhausen designou o cirurgião-mor da capitania para elaborar 
o plano de estudos ou estatuto de "Aula de Anatomia e Cirurgia 
de Vila Bela". Segundo o Barão de Malgaço, Augusto Leverger, 
"existindo (em 1808) no cofre, sem destino, fundos do subsídio 
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literário o Governador resolveu aplicá-los a fundação de uma 
aula de anatomia e cirurgia, que mandou abrir no dia 15 de 
agosto, em que se festejou a chegada de sua majestade". 

Foi escolhida Vila Bela, e não Cuiabá, para sede da Aula 
de Anatomia por serem mais graves os seus problemas de saúde. 
A capital de fato já se transferira para Cuiabá, por ter maior 
salubridade. 

Em 22 de novembro de 1820, outro filho do casal Ana Ca- 
rolina-Justiniano, nascido em 10-5-1821, teve como padrinhos 
o Coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz (o  famoso chefe 
da Bernarda de Francisco Inácio) e d. Francisca Miquelina de 
Souza Queiroz, sua esposa. O vigário foi Joaquim José Roiz. 
Ainda em 17-4-1822, recebeu o batismo, "in articulo mortis" a 
filha Maria Paulina, sendo padrinhos o cirurgião-mor Manoel 
José Xavier e Elvira de Me10 Franco. 

O Brigadeiro Luis Antônio de Souza Macedo e Queiro;: 
(1760-1819), e sua mulher d. Genebra de Barros Leite tiveram 
os seguintes filhos: Ilídia Mafalda, Francisco Antônio, Barão de 
Souza Queiroz (Senador do Império), Luís Antônio, Vicente 
(Barão de Lucena), Francisca Miquelim, a mais velha que se 
casou como seu primo-irmão Coronel Francisco Inácio e Maria 
Inocência. 



ANTONIO CARDOSO FONTES 

(No centenário de seu nascimento) 

Lycurgo d e  Castro Santos Filho 

Nesta festiva sessão de atribuição de láureas a eminentes 
vultos da Medicina, celebra a Associação Paulista de Medicina o 
centenário de nascimento de outra também distinguida figura 
médica. Refiro-me ao bacteriologista Antônio Cardoso Fontes, 
e a menção desse nome traz a baila todo um brilhante passado, 
recorda um momento de glória na evolução da ciência médica 
brasileira. Cardoso Fontes faz vir a memória o Instituto de 
Manguinhos, onde o imortal Osvaldo Cruz reuniu uma espantosa 
equipe de titãs da pesquisa, de expoentes da Medicina experi- 
mental. A enunciaçáo do nome de Cardoso Fontes provoca, de 
inopino, a relembrança dos antigos pioneiros, daqueles que se 
chamaram Carlos Chagas, Gaspar Viana, Rocha Lima, Henrique 
Aragáo, Adolfo Lute, Esequiel Dias, Parreiras Horta, Artur Nei- 
va, Gomes de Faria, Alcides Godói, e muitos pesquisadores mais 
que sob a direção clarividente de Osvaldo C m  alcançaram re- 
tumbantes êxitos e realizaram impressionantes descobertas nos 
domínios da biologia, da patologia tropical, da helmintologia, 
da protozoologia, da sorologia, da bacteriologia, da anatomia 
patológica. A citação iria longe, pois a verdade é que os tra- 
balhos dos pesquisadores de Manguinhos - originais uns, com- 
plementares e verificadores outros -, fundamentaram um dos 
setores mais significativos da Medicina brasileira, o experimen- 
tal. E contribuíram para a formação e o desenvolvimento da 
ciência médica nacional. 

Antônio Cardoso Fontes foi um dos luminares de Mangui- 
nhos, dos primeiros a comporem o quadro de assistentes de 
Osvaldo Cruz. Nascido em Petrópolis a 6 de outubro de 1879, 
cedo perdeu o pai e foi criado pela avó materna. Frequentou 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 97 

na cidade natal o colégio do padre José Benedito Moreira e em 
1892, foi para o Rio de Janeiro, onde efetuou os estudos prepa- 
ratórios no Mosteiro de São Bento e em outros estabelecimen- 
tos. Matriculou-se na Faculdade de Medicina da então capital 
Federal em 1897. Aluno aplicado, foi interno de cirurgia na 
Santa Casa de Misericórdia, e no quarto ano do curso médico, 
já casado, entrou no recém-fundado Instituto de Manguinhos 
como auxiliar-acadêmico. Ali preparou a sua tese que versou 
sobre "Vacinação e soroterapia antipestosas". Doutorou-se em 
março de 1903. 

Desde a fundação em 1900, até morrer no Rio de Janeiro 
a 27 de março de 1943, aos sessenta e quatro anos incompletos, 
permaneceu no Instituto de Manguinhos, onde foi assistente, 
chefe-de-serviço e diretor. Por dezessete anos serviu com Osval- 
do Cruz (1900- 19171, que, sucessivamente, encarregou-o dos 
Serviços de Profilaxia da febre amarela e da peste bubônica no 
Rio de Janeiro, despachou-o para organizar e dirigir por um 
ano (1906) o Serviço Sanitário do Estado do Maranháo, fê-lo 
especializar-se em bacteriologia na Alemanha (1907), e incenti- 
vou os seus estudos e experiências sobre a tuberculose, o seu 
agente e a terapêutica. 

No início do atual século, uma sórdida campanha de des- 
crédito contra a permanência de Osvaldo C m  na chefia da Saú- 
de Pública do Rio de Janeiro, atingia até os seus auxiliares. 
Foram chamados de "cafajestes de esmeralda". Cardoso Fontes 
era um deles. Edgard Cerqueira Falcão bem retratou os lamen- 
táveis sucessos (in "Osvaldo Cruz - Monumenta Historica", 
vol. I?, 1971). Osvaldo Cruz era o "czar dos mosquitos", co- 
mandante-chefe das brigadas de "cheira-cheira" (mata-mosqui- 
tos). Era "Nero, violador de domicílios". Seu Código Sanitário 
recebeu a designação de "Código de Torturas". Foi classificado, 
o insígne sanitarista, como uma espécie animal rara, produto 
híbrido do conúbio da capivara com um cáo raivoso. Enrique- 
ceu-se o anedotário carioca. "Qual a diferença", perguntavam", 
entre o médico e o mosquito?" - "Não é grande", respondiam. 
"O mosquito morde antes da moléstia, o médico depois". Aco- 
roçoada e pregada pela imprensa, incentivada pelos políticos, 
uma rebelião popular eclodiu em 1904, contra a lei da vacina- 
ção anti-variólica obrigatória. Comandados por um general, re- 
voltaram-se os cadetes da Escola Militar. Orientados por um 
senador e por um deputado, populares aderiram ao levante. Mar- 
charam todos em direção ao palácio presidencial para a depo- 
sição do conselheiro Rodrigues Alves. O governo dominou o 
motim e prestigiou Osvaldo Cruz, que assim pode prosseguir 
com êxito na campanha de e r r ad i ca0  da febre amarela no Rio 
de Janeiro. Em menor escala, mas da mesma forma deplorável, 
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Antônio Cardoso Fontes também sofreu pelo que realizou, como 
se verá mais adiante. 

Data de 1907, a publicação no jornal "Brasil-Médico", do 
estudo de Cardoso Fontes intitulado "Tratamento da tubrrculo- 
se pela tuberculina TOA". Preparada para diagnóstico pela 
"óculo-reação", e para tratamento da tuberculose humana, a tu- 
berculina era fornecida em "pequenos frascos soldados à lâm- 
pada", como anunciava um folheto editado pelo Instituto de 
Manguinhos em 1909. Mais duas comunicaçóes de Cardoso Fon- 
tes foram estampadas no "Brasil-Médico" no ano de 1908, uma 
"Sobre a existência nos gânglios tuberculosos de uma substân- 
cia capaz de destruir os bacilos da tuberculose", e outra sobre 
"Diagnóstico microscópico diferencial entre os bacilos da tuber- 
culose e os outros ácido-resistentes". Em 1909, publicou-se na 
Alemanha um seu estudo sobre as granulaçóes do bacilo de 
Koch, o primeiro sobre o tema que iria notabilizá-lo. Daí para a 
frente os seus trabalhos são insertos nas "Memórias do Institu- 
to Osvaldo Cruz", cujo primeiro número data justamente de 
1909. 

No ano de 1911, fez parte da Comissão Brasileira que, che- 
fiada por Osvaldo Cruz, representou o país na Exposição Inter- 
nacional de Dresde, na Alemanha, quando o Instituto de Man- 
guinhos obteve o Primeiro Prêmio da mesma Exposição, como, 
aliás, já sucedera em 1907, no Congresso realizado em Berlim. 
Apresentou, então, uma nota preliminar sobre a filtrabilidade 
do bacilo da tuberculose. 

As pesquisas sobre a forma filtrável do "Mycobacterium 
tuberculosis" constituíram-se no suplício e no triunfo de Car- 
doso Fontes. Em 1910, ele asseverou que a hereditariedade da 
tuberculose se processava não somente pelo terreno tuberculi- 
zável, mas, e principalmente, pela passagem do vírus sob a forma 
granular pela placenta. Descobrira, então, ou julgara que desco- 
brira, a filtrabilidade do "vírus tuberculose". Antevia os "ultra- 
-vírus" ou as formas filtrantes das bactérias. Essa descoberta 
acarretou-lhe os maiores dissabores. Foi o seu suplício. 

Não obstante o diploma de honra que lhe foi conferido em 
1912, pelo Primeiro Congresso Internacional de Tuberculose 
reunido em Roma, pelos estudos sobre a biologia do bacilo de 
Koch, Cardoso Fontes viu-se atacado, negado e ridicularizado. 
Assoalharam que estavam rachados os filtros empregados nas 
experiências. Foi alcunhado de "doutor do filtro rachado". Até 
mesmo os seus companheiros do Instituto - e alguns deles du- 
vidavam de sua descoberta - divertiam-se com os ataques que 
lhe eram desferidos, e por troça, "sem maldade, sem malícia", 
como narrou o médico René Pena Chaves, "quando se dialoga- 
va com Cardoso Fontes sobre a validade de suas pesquisas, um 
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alto funcionário do Instituto de Manguinhos, por brincadeira, 
compôs os seguintes versos, que os seus colegas recitavam para 
sua fingida indignação ": 

"Lombriga passou no filtro; 
E mentira de va~zcê! 
E se o filtro era rachado? 
Isso sim, é que pode sê!" 

Cardoso Fontes não esmoreceu. Tudo suportou com resigna- 
ção. Aplicou as  pesquisas que foram mais tarde retomadas e 
confirmadas por membros da equipe do bacteriologista e tisió- 
logo francês Albert Calmette, o criador, com o seu compatriota 
Guerin, do B . C .G . , a vacina preventiva da tubercuiose. Veio. 
então, o triunfo, sobreveio a glória. Convidado de honra de 
congressos internacionais, passou a receber aplausos e diplomas 
de doutor "honoris-causa" de diversas faculdades de Medicina. 
Em 1932, condensou as suas pesquisas no livro "L'Ultravirus 
tuberculeux", editado pela Livraria Masson, de Paris, segundo 
informou Carlos da Silva Lacaz (in "Vultos da Medicina brasi- 
leira", 1." volume, 1963). Atingem cerca de sessenta as suas pu- 
blicações sobre a tuberculose e o seu agente, a profilaxia, a he- 
reditariedade e o tratamento. Até hoje, entretanto, as formas 
filtráveis do bacilo da tuberculose e de alguns outros micror- 
ganismos, como as salmonelas, não são aceitas por numerosos 
bacteriologistas. 

René Pena Chaves, acima citado, distinto filho de Leocádio 
Chaves, um dos médicos-pesquisadores de Manguinhos, quando 
acadêmico de Medicina, no Rio de Janeiro, conheceu Cardoso 
Fontes. Em depoimento escrito e a mim endereçado, descre- 
veu-o como "homem de estatura mediana, cheio de corpo, de 
cor morena, com uma calvície incipiente, principalmente nas 
frontes, pupilas pretas, fisionomia austera, introvertido e de 
pouca conversa. Simples, humilde, como eram todos os grandes 
cientistas que Osvaldo Cruz selecionou para formar a sua equipe 
inicial, que conseguiu renome internacional". Foi o terceiro di- 
retor de Manguinhos, sucedendo a Carlos Chagas, quando do 
falecimento deste extraordinário tropicalista em 1934. Empos- 
sado a 3 de janeiro de 1935, efetuou grandes melhoramentos 
nas instalações, e aposentou-se em 1942, pouco tempo antes de 
morrer. 

Em 1907, Cardoso Fontes transferiu a sua residência para 
Petrópolis, onde nasceram os últimos de seus sete filhos, como 
noticiou um deles, o ilustre cirurgião e beletrista Murilo Fontes, 
em livro que escreveu sobre o pai ("Vida e obra de Antônio 
Cardoso Fontes", 1979). Diariamente ia a Manguinhos pelo trem 
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da Estrada de Ferro Leopoldina, horário das 6 horas e 10 mi- 
nutos da manhã, e regressava a Petrópolis no comboio das 20 
horas e 20 minutos. Aproveitava a viagem para ler. Em 1917, 
como Inspetor de Higiene, elaborou o Código Sanitário de P e  
trópolis, e em 1918, por ocasião da terrível epidemia de "gripe 
espanhola", antes de contrair a doença sob a grave forma pneu- 
mònica, desvelou-se na assistência aos doentes, que foram a 
quase totalidade da popul-o. 

Eleito deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro à 
Assembléia Nacional Constituinte (1934), não tomou posse do 
mandato por haver sido nomeado diretor do Instituto Osvaldo 
Cruz. Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de 
Janeiro, fundador da Sociedade Brasileira de Tuberculose 
(19311, e seu primeiro presidente, coadjuvado por Rolando Mon- 
teiro foi, em 1936, o principal fundador da Faculdade de Ciên- 
cias Médicas do Rio de Janeiro, professor de Microbiologia e 
prheiro diretor da mesma escola. Membro da Academia Na. 
cional de Medicina, da Academia Petropolitana de Letras (1933), 
da Academia Pontifícia de Ciências, a 19 de novembro de 1942, 
teve o seu nome inscrito, conjuntamente com os de Vital Brasil, 
Clóvis Bevilaqua e o marechal Cândido Rondon, no "Livro do 
Mérito" da República do Brasil. Seu busto de bronze ostenta-se 
no Instituto Osvaldo Cruz, na Faculdade de Ciências Médicas e 
em praça pública da cidade de Leon, na Nicarágua. 

Metástases de tumor maligno da próstata abateram e pros- 
traram, ao cabo de três anos de sofrimento, o dedicado pesqui- 
sador e infatigável lidador da Medicina experimental brasileira. 



JOAQUIM NABUCO NO CENARIO HISTÓRICO 

Moisés Gicovate 

A atuação de Joaquim Nabuco no cenário histórico, sua 
vida e sua obra, apesar da vasta bibliografia existente, oculta 
ainda valiosos tesouros. A sua "singularidade plural" caracteri- 
za perfeitamente o aspecto multifacetário. 

Ao optar para patrono por esta figura escultural, cujo ful- 
gor se projeta além das fronteiras de sua pátria e, em especial, 
pelo continente americano - apesar de não ser desconhecido 
para nós, não imaginávamos as dificuldades a serem superadas. 

Condensar em vinte laudas, espaço duplo, toda uma vida 
fecunda, uma obra gigantesca e uma participação ativa na vida 
político-social do país, constitui um desafio. Náo o superamos. 
Esboços apenas, grandes pinceladas dos aspectos mais marcan- 
tes, dos momentos cruciais, tendo sempre presente o destino da 
pátria. 

Trata-se de estudo, não apenas preliminar, mas provisório, 
no sentido de uma análise crítica profunda, que abrangesse 
igualmente a organização sócio-econõmica e político-jurídica, 
projetadas em uma tela histórica, de amplavisáo. 

13, por assim dizer, uma introdução ao estudo de Joaquim 
Nabuco. Fragmentos apenas, como se se tratasse de um desses 
jogos de recomposiçáo. A ajuste de cada um deles, no momento 
e lugar certos, nos dará um quadro completo, majestoso, em 
profundidade, a três dimensões. Uma revisão de Joaquim Na- 
buco, de conformidade com a crítica histórica moderna, sem 
desconsiderar a contribuição oferecida pelos seus biógrafos. 

Buscamos identificar o momento histórico e interpretá-lo. 
tendo em vista a perspectiva histórica. Anacronismo e sincro- 
nismo ao mesmo tempo. Eventos numerosos e decisivos, ainda 
2. espera de análise e interpretação em profundidade. 
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As diversas fases de sua vida, a sua participação no cen&rio 
histórico, são coincidentes com acontecimentos que abalaram 
a estrutura sócio-econômica e político-jurídica do país. De um 
lado, a alteração do regime de trabalho como resultado da liber- 
tação do elemento servil e, consequentemente, da estrutura 
sócio-econômica; do outro lado, a transformação do regime mo- 
nárquico, ao qual sucedeu o republicano, ou seja, da estrutura 
politico-juridica da nação. Revolucionário, ou apenas "reforma- 
dor social", mas certamente liberal-conservador. 

Nasceu Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo a 19 
de agosto de 1849, sob o signo de Leão, na velha e histórica 
cidade do Recife. Descendente de nobre linhagem, era filho de 
José Tomás Nabuco de Araujo e de D. Ana Barreto Nabuco 
de Araújo. 

A premência do tempo não nos permite ir em busca de 
suas raizes ultramarinas, o que não é destituido de interesse. 

A 8 de dezembro era batizado na Capela de São Mateus, 
no Engenho de Massangana, de propriedade de Joaquim Auré- 
lio de Carvalho e de D. Ana Rosa Falcão Carvalho, seus padri- 
nhos. Nesse mesmo dia, seus pais embarcaram para a Corte. O 
ineaueno Joaauim Nabuco ficou entreme aos cuidados dos Da- - - - - 
drinhos. 

Após breve estada em companhia dos pais, em 1852, voltou 
para a companhia da madrinha-mãe, que enviuvara. Aí perma- 
neceu até 1857, data do seu falecimento. Massangana deve ser 
considerado o berço de Joaquim Nabuco. Foi-lhe o verdadeiro 
lar, para a infância. 

Durante esses anos decisivos, oito despreocupados anos, foi 
guiado pela suave figura feminina de D. Ana Rosa. Nesse rincão 
aprendeu as primeiras letras. As imagens que se fixaram em 
sua retina, os sentimentos que calaram em sua alma, os traços 
profundos de seu caráter, jamais o abandonariam. 

O capítulo Massangana, de seu livro autobiográfico Illznha 
Formaçáo, encerra as mais belas páginas de saudade, impregna- 
das de lirismo e evoca a poesia das antigas fazendas. Contava 
Joaquim Nabuco sete anos, quando, certa tarde, sentado no pa- 
tamar exterior da casa, precipitou-se para ele um jovem negro, 
ciesconhecido. Abraçou-se-lhe aos pés e lhe implorou que pe- 
disse a sua madrinha que o comprasse, a fim de servi-lo. Fugira 
de seu senhor, que o castigava, com risco de vida. Sem ainda 
compreender a dor que se ocultava atrás da escravidão, inter- 
cedeu a seu favor. A madrinha-mãe fez-lhe a vontade. A sua ati- 
tude futura em face do problema estaria, em grande parte, li- 
gada a esse episódio inesperado. 
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O falecimento de sua madrinha-mãe significaria o término 
da primeira fase de sua vida. Seria devolvido a companhia dos 
pais. Mandaram buscá-lo. 

I I I 

Ano de 1857. Joaquim Nabuco, acompanhado de um amigo 
d a  família, da ama que o viu nascer e de seus dois escravos, 
segue para o desconhecido. Durante o trajeto, viu-se cercado de 
atenções e carinho por parte dos amigos e partidários de seu 
pai. 

O seu encontro com os pais e irmãos não despertou nele 
qualquer emoção. Sentia-se observado e examinado com grande 
curiosidade. Deixara de ser filho único. Era um, entre cinco ir- 
mãos. A mãe parecia-lhe, naquela época, rival da madrinha-mãe. 
Ele próprio escreveu sentir-se "como um órfão em casa de um 
tutor bondoso, onde todos se esforçassem de o reconquistar". 

A casa em que residiam seus pais, situada no Catete, ou 
o casarão da Rua Bela da Princesa, esquina da praia do Fla- 
mengo, janelas voltadas para o mar, eram o centro de vida polí- 
tica social. Nem tudo havia mudado, porquanto encontrava em 
casa de seus pais o mesmo espírito de religiosidade de Massan- 
gana. "Aos domingos" - afirma ele - "havia missa em casa, 
a qual eu ajudava como em São Mateus". 

Reinicia seus estudos em uma escola da vizinhança. Prosse- 
gue-os em um colégio situado em Friburgo, afamado educan- 
dário, dirigido pelo Barão de Tautphoeus. Aos dez anos, ou seja 
em 1859, é matriculado no internato do Ginásio Nacional. Desa- 
gradou-ine aquela vida sem liberdade. Revoltava-o "a caserna 
infantil, onde passei a ser um numero.. .". Jamais permitiu que 
os filhos o experimentassem - segundo depoimento de sua 
filha. 

Vieira Fazenda, um de seus colegas de internato, informa 
que Joaquim Nabuco estudava pouco, mas que se tornava se- 
nhor do assunto com grande facilidade. Revela a despreocupa- 
ção do vestuário naquele que, no futuro, seria árbitro da ele- 
gância. A sua pasta "sempre cheia de rascunhos de versos". As 
suas idéias liberais datam dessa época, bem como o amor aos 
debates políticos. Redigia um jornal manuscrito, de oposição. 

Compreendeu, por essa época, que o Pai era uma figura de 
milita importância. Dedicada a ele, compôs uma ode heróica, 
O Gigante da Polônia, impresso em folheto luxuoso. Machado 
de Assis publicou alguns comentários a respeito. O poeta es- 
treante escreve carta a Machado de Assis. Data daí a perma- 
nente amizade entre ambos. No ano seguinte, perante os mo- 
&arcas, declama a poesia Uruguaiana - na Arcádia Fluminense. 

Recebe o título de bacharel em ciências e letras em 1865. 
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I v 
É elucidativo acompanhar a vida de Joaquim Nabuco den- 

tro do quadro evolutivo de nossa história. A data de 1849, ano, 
de seu nascimento, marca o fim dos movimentos e revoluções 
que agitaram a nossa terra. Fixa o início da paz interna. O ano 
de 1850, é assinalado por três medidas sobremodo benéficas ao 
futuro de nossa pátria: a de 25 de junho, promulgação do Có- 
digo Comercial; a de 18 de setembro, a Lei nP 601, chamada "lei 
de terras" e que visou principalmente as terras devolutas e as 
de sesmarias; e a de 14 de outubro, a chamada "Lei Euzébio Quei- 
roz", de repressão ao tráfico de africanos. 

O ano de 1865, não foi propício para o Império. Teve início 
a Guerra do Paraguai que teria a duração de cinco anos. Cons- 
titui verdadeiro divisor de águas no reinado de D. Pedro 11. O 
término da conflagração evidenciou o surgimento de um outro 
Brasil. 

O ano de 1866, marca o início da vida acadêmica de Joa- 
quim Nabuco. Cursaria os três primeiros anos na Faculdade de 
Direito de São Paulo. Seria para ele o grito de libertação. Con- 
fessa: "Esse gozo de minha liberdade suplanta todo o resto". 

Além de Rodrigues Alves, seu antigo colega, havia novos 
nomes: Sancho Barros Pimentel, a quem se ligou por mútua 
amizade, e ainda Afonso Pena. Em 1868, do Recife chegaram 
Castro Alves e Rui Barbosa. 

Muito deve Joaquim Nabuco de sua formação liberal a São 
Paulo. Funda, com outros colegas, o jornal Tribuna Liberal 
para atacar o ministério Zacarias, liberal e presidente do Con- 
selho. Escreve o Conselho a Nabuco aconselhando-o a estudar 
e n2o se intrometer em assuntos políticos. Funda ainda o jornal 
Independência e colabora no Ipiranga, dirigido então por Salva- 
dor de Mendonça e Ferreira de Meneses. Chefia o partido liberal 
acadêmico e discursa nos grêmios estudantis. Aos dezoito anos 
publica folheto de 44 páginas - Estudos Históricos - em que 
discute assuntos graves, inclusive a infalibilidade papal. 

Um dos pontos altos foi a recepção entusiástica a José Bo- 
nifácio, o Moço, em 1868, ídolo da mocidade estudantil. Foi sau- 
dado por Joaquim Nabuco. Falaram na oportunidade: Afonso 
Pena, Barros Pimentel, Castro Alves e Rui Barbosa. 

Ainda durante esse ano de 1868, assiste Joaquim Nabuco a 
encenação de uma peça de sua autoria, Os Destinos, tragédia. 
Mereceu elogios de Salvador de Mendonça. A 12 do mesmo mês 
de abril, é representada no Teatro Ginásio do Rio, presente o 
Imperador. 
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Joaquim Nabuco não conclui o curso de Direito em São 
Paulo. Ele e seu colega Arthur de Carvalho Moreira, filho do 
Barão de Penedo, transferiram-se para a Academia do Recife, 
onde continuariam seus estudos de Direito. Cursariam o 4: ano, 
em 1869. 

O ambiente cultural era bem diverso do de São Paulo. Os 
lentes, para Joaquim Nabuco, com honrosas exceções, "são 
poços estagnados, e, como todos os poços, têm voz, mas não 
têm ecos". Chegando ao Recife, volta a Massangana. Tudo mu- 
dado. Teve, no entanto, a visão do passado. Faz um juramento 
a si mesmo: lutar pela abolição dos escravos - o que cumpri- 
ria a risca. 

Atingido por doença grave, febre tifoide, viu-se impedido 
de prestar exames. Consegue autorização para exame vago, em 
São Paulo, durante as férias. 

Continua a ler avidamente. O problema abolicionista o preo- 
cupa. Data dessa época o estudo A Escravidão, que nunca foi 
publicado, e que teria três partes: O Crime, A História do 
Crime e Reparação do Crime. A última parte talvez nem tenha 
sido escrita. 

Sonhava para seu pai a glória de assinar o decreto que aca- 
basse com a escravidão. Escreveu-lhe nesse sentido. 

No Recife, para exercitar a oratória resolve fazer defesas 
no Tribunal do Juri. Verdadeiro escândalo e sobressalto para a 
época foi a presença de Joaquim Nabuco, no Juri, a fim de de- 
fender o negro Tomás. Em vez da pena de morte, prevista, con- 
seguiu três prisões perpétuas, o que constituiu verdadeiro triun- 
fo. A sua intervenção no Clube Liberal do Recife foi decisiva. 
Ao término da oração - o seu atroante "Quo Vadis"? - fez 
cessar as divergências, surpreendendo os chefes locais. O Sena- 
dor Nabuco, seu pai, escreveu-lhe: - "És o meu orgulho: és o 
futuro de tua família e a esperança da Pátria". 

Grave crise espiritual o acometeu. A fé com que entrara 
na Academia, intacta, o abandonara. Pressentiu-o o pai, em toda 
a sua gravidade, ao perceber em uma das suas cartas a palavra 
suicidio e que fora riscada. Dirigiu-lhe seu pai carta impregna- 
da de aflição e de súplica. Joaquim Nabuco venceria a crise. 

Em 1870, a 22 de novembro, recebia Joaquim Nabuco o 
diploma de bacharel. Mais uma etapa vencida. 

Chegara o momento decisivo. Teria Joaquim Nabuco que 
escolher uma carreira. De volta ao Rio ingressa no escritório 
do pai, apesar de sentir grande vocação para a política. Ai per- 
manece por um curto período. Volta-se para o jornalismo. Admi- 
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tido no jornal A Reforma, colabora com artigos filosóficos. Em 
breve, passa a tratar de política. Ano de 1871. 

Cabe lembrar que o ano de 1870, é assinalado pelo término 
da Guerra do Paraguai e pelo surgimento de um terceiro partido 
- o republicano. Joaquim Nabuco, liberal e monarquista, não 
deixa de fazer sérias críticas ao Imperador. 

Na Questão Religiosa, entre o Estado e o clero, coloca-se 
ao lado daquele. Defende a separação da Igreja do Estado, a 
separação dos dois poderes. Afirma que o catolicismo deve ser 
"em vez de culto oficial, a religião nacional do país". 

Volta-se para a literatura. Em 1872, publica o seu primeiro 
livro - Camóes e os Lusíadas. É bem recebido pela crítica. 
Nesse mesmo ano publica um opúsculo, Le Droit de Meurtre. 
Faz chegar exemplar as mãos de Renan. 

Joaquim Nabuco vai ao Recife a fim de tomar posse dos 
bens que a madrinha-mãe lhe deixara (1872). A madrinha.de 
havia acumulado um "tesouro invisível" para seu "filho". Nun- 
ca chegou as mãos de Nabuco, pois, Elias, velho liberto e ho- 
mem de confiança, único sabedor de sua localização, falecera 
antes dela. 

Com o produto da venda de seus bens, acrescido do dinhei- 
ro que faltava, dado por seu pai, realiza sua primeira viagem a 
Europa, em 1873. Percorre a França, a Itália, a Suiça, a Inglaterra. 
Viu e admirou os primores da arquitetura e as obras-primas da 
humanidade. A poesia persiste em ser a constante. Voltou da Eu- 
ropa com um livro de versos, Amour et Dieu. Mereceu elogios 
de Renan. 

Durante essa primeira viagem, ainda no navio, deu-se o en- 
contro com Eufrásia, que o amará por toda a vida. Pertence 
a um capítulo: vida sentimental e amorosa de Joaquim Nabuco. 

De volta a pátria, a pedido do Imperador, profere várias 
conferências acerca do que vira e aprendera na Europa. 

Interessa-se pela literatura, sem deixar de sonhar com a 
política. Com Machado de Assis e outros amigos funda, em 1875, 
um periódico A Época, "mundano, leve, brilhante", de vida 
efêmera. Colabora no O Globo. Polemiza com José de Alencar. 

Os seus planos políticos seriam frustrados enquanto os con- 
servadores permanecessem no poder. É nomeado adido da legação 
de Washington, em 1876. No ano seguinte conclui uma tragédia, 
L'Option. Serve a seguir em Londres, onde era ministro o Barão 
de Penedo. 

O ano de 1878 seria decisivo para Joaquim Nabuco. Sofre- 
ria rude golpe com a morte do pai. Volta a Pátria. De mero 
espectador, passaria a ator, participando, de maneira ativa, nos 
eventos históricos nos próximos dez anos. 
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Marcou Joaquim Nabuco de modo diverso cada uma das 
fases de sua vida. Apesar dos hiatos e dos recessos, dos desâ- 
nimos e das indecisões, pautou a. sua vida numa determinada 
direção, sem jamais desviar-se dela. Perseguiu sempre a glória. 
Soube apossar-se dela toda vez que com ela cruzara. A sua vida 
permite uma divisão em períodos perfeitamente caracterizados. 
Cada um, com a duração de dez anos: a fase preparatória, a fase 
do abolicionismo, a fase literária propriamente dita, a fase da 
reconciliação com a república, a fase diplomática e do pan-ame- 
ricanismo. 

Apesar da biografia clássica de sua filha, Carolina Nabuco, 
de Luis Viana Filho, de Celso Vieira e tantos outros estudos, 
muito há a investigar em Joaquim Nabuco. Gilberto Freyre, 
em estudos vários, evidenciou novos e interessantes aspectos, 
senão inéditos, utilizando método de estudo sociológico. 

A figura de Joaquim Nabuco, o seu vulto olímpico, não per- 
tence a este ou aquele Estado, com exclusividade: ligado a Per- 
nambuco pelo nascimento, por sua formação liberal através do 
curso jurídico a São Paulo, pelo matrimônio, ao Estado do Rio. 
Mas, pelos serviços prestados, pertence a Nação Brasileira. 

Gilberto Freyre, no estudo iconográfico de Joaquim Nabu- 
co, evidencia aspectos surpreendentes. "Foi sempre um aristo- 
crata que, mesmo assumindo atitudes e proferindo discursos 
aparentemente demagógicos, não se desaristocratizou nunca". O 
tipo aristocrático está sempre presente. 

O retrato revela muito de valiosamente biográfico, pela ima- 
gem de psicológico, de antropológico. Poucos brasileiros foram 
tão fotografados, desde a adolescência. Mas tão raramente ca- 
ricaturado. Dada sua popularidade, aparece sob a forma foto- 
gráfica em anúncios de cerveja e cigarros. 

"Nabuco distingue-se como longilíneo: 1 metro e oitenta 
centímetros de altura. Também como eugênico: esteticamente 
eugênico, ao contrário do seu insigne contemporâneo Rui Bar- 
bosa". . . e mais em contraste com o genial Euclides da Cunha, 
também seu contemporâneo. As fotografias de Joaquim Nabuco, 
especialmente em grupo, dão-nos a impressão de que está po- 
sando para o futuro, para a imortalidade. 

O seu narcisismo não pode ser negado. Mas não chegou ao 
ponto de, na velhice de homem glorioso e não apenas belo, dei- 
xa-se retratar por pintor célebre de seu tempo. 

Aindz em Massangana, contava Joaquim Nabuco sete ou 
oito anos, quando surgiu um pintor ambulante. A madrinha-mãe, 
atendendo ao pedido do "filho", deixou retratá-lo. 
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Graça Aranha, em seu estudo "Machado de Assis e Joa- 
quim Nabuco", evidenciou os opostos familiares e sociais de 
ambos. Apenas como indicação de estudo futuro, desejo salien- 
tar a antítese entre Euclides da Cunha e Joaquim Nabuco. Há. 
por assim dizer, um paralelismo antitético entre essas duas fi- 
guras que se projetaram, cada uma a seu modo, na história 
pátria. Ambos prestaram preciosos e relevantes serviços. A Abo- 
lição foi o grande ideal de Joaquim Nabuco; a República, foi a 
grande paixão de Euclides da Cunha. Nos dois casos, como se 
seus ideais estivessem encarnados na figura materna, de mulher. 

Mesmo na infância encontramos esse paralelismo antitético, 
porquanto ambos viveram fora do ambiente familiar, com uma 
diferença extrema. Euclides da Cunha, órfão, transferido da casa 
de uma tia para outra. Joaquim Nabuco, órfão de pais vivos, 
viveu a sombra de sua madrinha-mãe, D. Ana Rosa. 

A figura apolínea de Joaquim Nabuco e o sentido ateniense 
de sua vida, opõem-se a figura de Euclides da Cunha, "misto de 
celta, de tapuio e grego", e ao sentido espartano de sua vida. A 
beleza e a arte, de um lado (Quintas, o Belo); o "caboclo espan- 
tadíssimo" e a vida errante, do outro. Paris, Londres, Roma, 
Washington. São José do Rio Pardo, Lorena, Amazônia, enge- 
nharia errante. A oratória cheia de imagens; a prosa cheia de 
metáforas. A Joaquim Nabuco parecia, face a sua prosa agres- 
te, que Euclides da Cunha escrevia com cipó.. , 

O denominador comum entre eles é dado pelo amor ao 
Brasil, pela brasilidade. Joaquim Nabuco denuncia, de forma 
veemente, o cancro da escravidão. Euclides da Cunha denun- 
ciou as injustiças praticadas contra patrícios nossos no interior, 
distanciados da civilização litorânea por três séculos de histó- 
ria. Ambos denunciaram um crime. Desejava Joaquim Nabuco 
a libertação do escravo negro, mas também do servo da gleba. 
Lutava Euclides da Cunha pelos direitos do trabalhador da Ama- 
zõnia onde o homem "trabalha para escravizar-se". 

Não sabemos, de momento, a extensão das relações entre Joa- 
quim Nabuco e Euclides da Cunha. Persistentemente é citada 
a frase: "Euclides da Cunha escrevia com cipó", da autoria de 
Joaquim Nabuco. Para Modesto de Abreu trata-se apenas de 
uma frase de efeito. Olimpio de Souza Andrade, um dos mais 
ilustres euclidianos, defende o dito de Nabuco. 

Na correspondência de Euclides da Cunha, em carta diri- 
gida a Joaquim Nabuco, de Lorena, datada de 18-10-1903, es- 
creve: "Quanto aos "Sertões" - aguardo tranqüilo o resultado 
de sua leitura. . . ". 

Ele, Joaquim Nabuco, que "escreveu maravilhosamente 
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numa língua que nada tinha de castiça", - "desdenhou a corre- 
ç b  portuguesa" - como afirma Graça Aranha - "e escre- 
veu esplendidamente em uma feliz linguagem incorreta". Acen- 
tua Franklin de Oliveira: "A observação é perfeita. Numa lingua- 
gem em que sobrepõe a tudo a nitidez e a harmonia da frase". 

A permanência de Joaquim Nabuco, a semelhança do que 
acontece com Euclides da Cunha, está esteada na brasilidade 
que impregna os seus escritos, na atualidade dos problemas e 
na mensagem neles contidas. Ou, na expressão moderna, graças 
.a função conativa. 

Chegando ao Rio, transmite-lhe sua mãe o quanto o pai de- 
sejava que ele seguisse a sua carreira e que já havia falado com 
os  amigos de Pernambuco. Estava no poder o partido liberal. 
Comprometera-se o barão de Vila Bela, chefe político, com o 
Conselheiro Nabuco, a eleger-lhe o filho. Após indecisóes, deci- 
de-se voltar a política. No Recife é recebido com frieza e oposi- 
$20. Ao discursar no Teatro Santa Isabel, afirma corajosamen- 
te: - "A grande questão para a democracia brasileira não é a 
monarquia, é a escravidão". É vaiado. 

Joaquim Nabuco é eleito deputado. O barão de Vila Bela, 
apesar da oposição declarada, honrou a palavra empenhada. 

Adoece, pela segunda vez, de febre tifóide. Somente em ja- 
neiro assume o seu lugar entre os deputados. A 1." de feve- 
reiro estréia na tribuna. Ocupa-a quase diariamente. Ele mesmo 
o confirma: - "Foi um ano (1879) de atividade e de expansão 
parlamentar. Posso dizer que ocupei a tribuna todos os dias, 
tomando parte em todos os debates, todas as questões.. . 

Revela-se, desde o primeiro momento, orador vigoroso, que 
expõe suas idéias e convicções com destemor. A segurança e o 
desembaraço não davam a idéia de que se tratava de estreante. 
A oratória era o seu natural. Adquire o respeito de seus pares 
e é aclamado pelas galerias. 

O partido liberal, no entender de Joaquim Nabuco, deveria 
ser liberal nas idéias, não apenas no nome. Razão de sua posi- 
ção: - ". . . só me isolei dos homens do partido liberal para 
ficar fiel as idéias de meu partido". 

Havia forjado a sua personalidade na terra bandeirante. 
Estava pronto para encentar sua luta a favor da emancipação do 
elemento servil. A chamada Lei do Ventre Livre (1871) deveria 
constituir u m  ponto de partida e não o ponto de chegada. 

Dissolvido o Parlamento, procura Joaquim Nabuco candida- 
tar-se. As mesmas dificuldades do ano anterior (1878) o aguar- 
davam. Luta com duas armas poderosas: sedução pessoal e elo- 
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qüência. Quincas, o Belo, dera a sua vida direção inteiramente 
diversa dos privil6gios de sua classe, da aristocracia. Não se  
tratava de deser@o ou traição à sua classe. Era o apoio e a 
defesa de uma classe desprotegida, os escravos. 

Discursava no Teatro Santa Isabel, que se tornara pequeno. 
O povo delirava. Pretendia medidas radicais. Dirigindo-se aos 
humildes ouvintes, perguntava: - "Sabeis que reforma é essa?". 
E respondia: - "É preciso dizêlo com a maior franqueza: é 
uma lei de abolição, que seja também uma lei agrária". Lingua- 
gem de decisão, é por isso mesmo, de efeito e inteli@vel. A men- 
sagem nela contida calava fundo. Estabelecia um elo entre 0. 
emissor, Joaquim Nabuco, e o receptor, o povo. Uma das impor- 
tantes funções da linguagem.. . 

Não escapou de ser acusado de "petroleiro", ou "anarquis- 
ta", ou "comunista", por uns. "Cortesão de pulseira", por outros. 
No entanto, Nabuco foi apenas" reformador social", uma vez 
que estava convencido de que os problemas brasileiros, de mais. 
urgente solução, eram "sociais e não somente políticos". De fato, 
os problemas sociais devem ter soluções sociais e não podem 
ser resolvidos dentro de soluçóes políticas. 

Combatia Nabuco a idéia de "mendigar votos", indo de 
porta em porta. Conta-nos em sua autobiografia a dolorosa si-- 
tuação da época. Prevalecia a chapa de caixão - cédula mar- 
cada com um segundo nome, que servia de sinal. É o voto de 
"cabresto", de "curral", dos tempos posteriores. 

Realizado o pleito a I." de dezembro, houve conflito na, 
Matriz São José. Em segundo escrutínio obteve Joaquim Nabu- 
co maioria absoluta de votos. A decisão cabia a Câmara. A 12 
de maio as portas foram abertas para o conselheiro Portela. 
Nabuco fora vítima de esbulho. 

Ermirio Coutinho cede seu lugar ao companheiro esbulha- 
do e Nabuco é reconhecido deputado ( 2  de julho). A grande 
luta teria início em março de 1879. Daí por diante, o problema 
da libertação dos escravos seria uma constante em todos os, 
seus discursos. 

Advertem-no. É a seguinte a sua resposta: - "Ponho o in- 
teresse da abolição acima de qualquer compromisso de partido, 
e muito além de qualquer outro". Em carta a Gazeta de Noticias 
protesta contra um leilão de grande número de escravos, em 
uma praça de Valença. Esses infelizes deveriam ter sido intro- 
duzidos clandestinamente. Sob o ponto de vista legal, eram ho- 
mens livres. 

Instalara-se o ministério Saraiva (maio, 1880). Em um de 
seus discursos, exclama profeticamente: - "Quis e quero não 
deixar a escravidão exceder a raia de 1890.. . ". O fato de o go- 
verno não cogitar do problema, não implica sua inexistència. 

Na sessão de 24 de agosto, apresenta Joaquim Nabuco a 
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seu projeto de emancipação, logo publicado pela Gazeta de No- 
ticias. O governo reage. O ministro Saraiva ameaça retirar-se 
do poder, caso a "Câmara quisesse ir além do governo nessa 
questão". Joaquim Nabuco tornara-se o "maior vulto político 
do Brasil". 

A propaganda abolicionista, apesar dos óbices existentes no 
Parlamento, prossegue. O tênue fio de água avolumava-se. For- 
mam-se diversas sociedades abolicionistas. Publica três opús- 
culos. 

Joaquim Nabuco faz a sua segunda viagem a Europa (1881). 
Do seu exílio voluntário em Londres, traz Nabuco um livro no- 
tável, O Abolicionismo. No entanto, só voltaria a Câmara em 
1885. 

A 25 de agosto foi sancionada a Lei Sexagenária. Joaquim 
Nabuco profere importante discurso contra o poder pessoal do 
Imperador. Para ele existem duas instituições: a monarquia e a 
escravidão. Declara: - "Sempre que a sorte de uma corre pe- 
rigo, a outra acredita ouvir o dobre funéreo de sua própria 
extinção". 

Nas eleições de 1886, é derrotado. Volta ao jornalismo. Além 
de numerosos artigos publicados nos jornais, produziu ainda 
quatro opúsculos: O Erro do Imperador, O Eclipse do Abolicio- 
nismo, Eleições Liberais, Eleições Conservadoras e Escrauos. 

No ano seguinte (1887), derrota o seu permanente oposi- 
tor, o ministro do Império, Machado Portela. De volta a Câmara, 
em dez dias pronuncia oito discursos. Incidente militar teve como 
conseqüência a queda do ministério, e, mais tarde, da monar- 
quia. Nabuco, rebela-se contra a captura de escravos. Ataca Co- 
tegipe. Como resultado, uma representação do Clube Militar 
entregue a Princesa Isabel, na qual se lhe pedia que o "Exército 
não fosse desviado de sua nobre missão". 

No fim desse ano (1887), terceira viagem a Europa. A 10 
de fevereiro de 1888, é recebido pelo Papa Leão XIII. A vinda da 
Encíclica solicitada por Nabuco seria retardada por interferên- 
cia de Cotegipe. Fato curioso: os príncipes, filhos da Princesa 
Isabel, imprimiam no Paço - O Correio Imperial - jornal 
abolicionista. É chamado ao governo João Alfredo, também con- 
servador. 

A abolição estava iminente. D. Pedro 11, doente, encontra- 
va-se na Europa. Caberia a Princesa Isabel a abertura do Par- 
lamento que decretaria a abolição. A proposta imperial era su- 
cinta: - "Art. I. É' declarada extinta a escravidão no Brasil". 

Ao destacarmos a figura de Joaquim Nabuco na luta pela 
emancipação dos escravos, não nos move diminuir a importân- 
cia de outros batalhadores, tais como José do Patrocínio, Re- 
bouças, entre muitos. Figuram, juntamente com Nabuco, no pan- 
teso da História. 
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X 

Não tardaria a República. 15 de novembro de 1889. Preci- 
samente um ano e meio depois da abolição. A família imperial 
é banida. Rio Branco, a conselho de Pedro 11, continua servin- 
do o Brasil. 

De uma forma simplificada, podemos afirmar que Joaquim 
Nabuco empenhou o melhor de sua vida em servir a causa aboli- 
cionista; lutou pelo federalismo dentro do regime monárquico; 
assistiu melancolicamente à proclamação da república. Penna- 
neceu fiel a monarquia, talvez por um complexo de culpa, pois, 
ainda que indiretamente, contribuiu para sua queda. 

"As minhas idéias" - afirma ele - "flutuavam, no meio das 
atrações diferentes deste período, entre a monarquia e a repú- 
blica.. . O que me decidiu foi a Constituição Inglesa de 
Bagehot. . . ". 

A política o arrancou da diplomacia. O abolicionismo o 
lançou fora da política. 

X I 

Em abril de 1889, próximo a completar 40 anos, casa-se com 
D. Evelina Torres Soares Ribeiro, filha do Barão de Inhoan. 
Ela dezesseis anos mais jovem. Já a conhecera antes. Vão resi- 
dir na ilha de Paquetá. Lua de mel: viagem ao Prata. Discursa 
em Assunção e Buenos Aires. 

Antes de prosseguirmos, rápida referência a amores que 
precederam ao casarr2nto de Joaquim Nabuco. Matéria ainda 
em estudo. A grande xmorosa foi Enfrásia. Logo após a sua 
chegada a Europa, na primeira viagem, escreve ao pai que iria 
casar e solicita que providencie os papéis necessários, remetendo- 
-os a ele. Joaquim Nabuco, numa das crises de insegurança que 
afligem os tímidos, subitamente recua. Procura desculpar-se a 
si mesmo. Era filha de fazendeiros, conservadores.. . Durante 
os anos que seguem, encontros e desencontros. O romance des- 
feito várias vezes, recomeçava.. . 

A vida sentimental-amorosa de Nabuco merece estudo mais 
acurado. O seu grande amor foi, incontestavelmente, Eufrásia 
Teixeira Leite. De longe eram atraídos. Juntos, desentendiam-se. 
O que nos lembra a figura contraditória de Franz Kafka. No 
fundo, Joaquim Nabuco era um tímido. Mesmo, assim, passaram 
muitas horas felizes. 

Eufrásia tenta reconciliação. Namorados trintóes, compor- 
tam-se como adolescentes. Eufrásia escreve-lhe para Londres. 
Sabe das suas dificuldades financeiras e deseja socorrê-lo. Saiu-se 
mal.. . O orgulho impediu aceitar o oferecimento.. . O caso 
amoroso chega ao fim.. . 1887. 
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Joaquim Nabuco beirava os 40 anos. Muitos dos companhei- 
ros de sua juventude haviam contraído matrimônio. Nabuco 
continuava incólume. Escrevera anos atrás: - "Casar é criar 
raízes e o que tem raizes, como toda árvore, vegeta". Vejo 
uma certa semelhança com Lima Barreto que casara com a lite- 
ratura, e com Franz Kafka que, quase no final da vida, encon- 
trou seu verdadeiro amor. . . 

Dos seus amores, nada resta. Apenas Miss Schlessinger, nos 
dias de exílio, foi boa amiga, em Londres. Ainda acalentava a 
esperança de desposar "aquele príncipe encantado, que habita 
país distante e maravilhoso". Escreve em frases ternas, mas 
desfaz as suas ilusões. Por essa época, aparece um nome no seu 
diário: Evelina. 

"Romântico fascinado desde a adolescência, Nabuco nunca 
se  extremou em moço boêmio e erótico que gastasse a saúde be- 
bendo conhaque, improvisando versos nos cafés, esgotando-se 
em amores fáceis". E aí se aproxima, mais uma vez, de Kafka. 
"Isto não significa que desdenhasse o conhaque a ponto de só 
beber água de pote ou vinho do Porto. Nem que não se tivesse 
apaúronado por mulheres bonitas. Era, isto sim, galanteador 
nos bailes e festas. Razão por que o desfazimento do noivado 
com Eufrásia oferecia uma ponta de mistério e "aguçava a curio- 
sidade das mulheres, desejosas de saberem o que pretendia 
aquele belo homem". 

X I I  

O casamento inaugura uma nova fase na vida de Joaquim 
Nabuco. Em sua viagem de núpcias pelo Prata, aplica os haveres 
de  sua esposa na Argentina. A bancarrota da Argentina tragou 
totalmente a fortuna de Evelina. Esta, conformada, entregava-se 
a Deus. Poderiam viver felizes na pobreza, como na abastança. 
Viaja para Londres a fim de trabalhar. Para não ser acoimado 
de desertor, em longa carta ao Diário do Comércio, reafirma 
sua fidelidade a monarquia. Escreve dois folhetos: Agradeci- 
mento aos Pemambucanos e Por que con,tinuo a ser monar- 
quista. O seu exílio voluntário duraria dezoito meses. 

Durante o escoar dos próximos dez anos, Joaquim Nabuco 
formou sua família e escreveu seus livros. Cinco filhos: Caro- 
lina, Joaquim, Maurício, Maria José e José Tomás. A sua vida 
não era fácil. "As pedras corriam atrás do apedrejado". Faleci- 
mento súbito de seu irmão Sizenando. Lágrimas e dor da velha 
mãe. Voltam ao Rio. 

"A dor esculpe em cada um de nós um ser diverso do que 
eramos". Joaquim Nabuco volta a religião. Um místico. Desejava 
trabalhar e criar seus filhos. A pobreza e o infortúnio, após 
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três anos de glória, o trouxeram de volta a religião. Renan fi- 
cara para trás. 

Morte de Saldanha. Morte de Floriano. Prudente de Morais 
presidente. José Veríssimo funda a Revista BTasilei~a. O seu 
programa: "Em política, em filosofia, em arte, não pertence a 
nenhuma partido, a nenhuma escola" (n? 1 - 1895). 

Subitamente, quando o céu da república parecia desanuvia- 
do, novas nuvens ameaçadoras se acumulam. Em Canudos, si- 
tuado no interior da Bahia, Antônio Conselheiro, um fanático, 
insurgira-se com algumas centenas de fiéis. Tentativa de res- 
tauraçáo monárquica. 

Na opinião de muitos, o governo assim o fazia crer para 
manter vigilante a opinião pública. O desastre da 3." expedição 
comandada por Moreira Cesar, desarvorou os ânimos. Depre- 
daram jornais monarquistas. Gentil de Castro foi assassinado. 
Joaquim Nabuco, "sob a suspeita de encarnar foco de conspi- 
ração", foi obrigado a fechar o escritório em que trabalhava com 
João Alfredo. 

A 20 de julho de 1897, foi realizada a sessão solene de ins- 
talação da Academia de Letras - iniciativa de Lúcio de Men- 
donça. Membro da Academia e seu secretário, coube a Joaquim 
Nabuco proferir o discurso inaugural. 

O exílio político voluntário permitiu-lhe elaborar valiosa 
obra literária, cuja análise demandaria estudo especial dentro 
de uma técnica moderna do estrutumlismo e que pretendemos 
realizar. Análise estilística. Pertencem os seus escritos a diver- 
sas fases. Destacaremos apenas: Balmaceda (18951, Um Esta- 
dista do Império (1897 / 99) e Minha Formação (1900). 

O Instituto Progresso Editorial - IPÊ - São Paulo, publi- 
cou em 14 volumes: "Obras Completas de Joaquim Nabuco". 

Os últimos dez anos de sua vida, os dedicaria ao serviço 
da Pátria. 

X I I I 

Encontramos sempre frase da autoria de Joaquim Nabuco 
que define sua personalidade e esclarece sua posição. O Brasil 
estava as voltas com a questão da Guiana Inglesa. Nabuco aten- 
de ao chamado da Pátria. Afirmou ele: - "Quero viver até o 
fim monarquista, mas quero viver reconciliado com os destinos 
de meu país". Ao aceitar o honroso cargo-encargo de defender 
os interesses territoriais do Brasil, deixou bem claro as suas 
"conhecidas idéias monárquicas", em carta dirigida ao Ministro 
do Exterior. Campos Sales, Presidente. 

Em verdade, não existia qualquer antagonismo ou incom- 
patibilidade entre as suas idéias e a sua missão, altamente pa- 
triótica. A princesa Isabel aprovou sua atitute. 
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Dada a importância do assunto e a premência do tempo, 
reportamo-nos a obra de Carolina Nabuco - "A Vida de Joa- 
quim Nabuco", ao trabalho de Arthur Cezar Ferreira Reis - 
"A Amazônia e a Cobiça Internacional" e ainda ao volume de 
autoria do General Meira Mattos - "Uma Geopolítica Pan-Ama- 
zônica" (1980). 

A questão dos limites entre o Brasil e a Guiana Inglesa da- 
tava de um século. "Do ponto de vista geopolítico, este pleito 
pode se resumir no seguinte: a linha fronteiriça reivindicada 
pelo governo brasileiro abriria ao nosso país o acesso ao vale 
do Essequibo; a linha pretendida pela Inglaterra asseguraria a 
sua presença na bacia Amazônica". A extensão do território 
contestado era de 30.000 km2. 

Verifica-se, assim, a grande responsabilidade que pesava 
sobre Joaquim Nabuco. Assumiu-a conscientemente. 

A s  discussões acerca dos direitos territoriais ingleses tive- 
ram a sua origem na viagem do alemão, naturalizado inglês, Ro- 
bert Schomburg, credenciado pela Real Sociedade Geográfica. 
de Londres, para "estudar a geografia física e astronômica da 
Guiana". Coadjuvado por um missionário anglicano Tomás 
Youd, junto as instituições científicas britânicas, começou o go- 
verno de Londres a por em dúvida os direitos portugueses e, 
em conseqüência, os brasileiros, nessa região. Esta a origem da 
pendência. 

Após numerosas diligências, a proposta britânica de arbitra- 
mento, formulada a 28 de dezembro de 1898, foi aceita pelo go- 
verno brasileiro. O Rei Vitor Emanuel 111, da Itália, o árbitro 
escolhido. 

Rio Branco já havia estudado o assunto e elaborado mono- 
grafia intitulada "Memória sobre a Questão de Limites entre os 
Estados Unidos do Brasil e a Guiana Britânica", em francês, 
editada em 1897, e apresentada, reservadamente, a consideração 
do Foreign Office. 

Joaquim Nabuco chega a Londres em 1899. Dedica-se ao 
estudo e trabalha ativamente. Viaja para a França, para a Suiça, 
para a Itália. Com a morte de Artur de Sousa Correia, nosso 
ministro em Londres, a vaga é oferecida a Nabuco. Concorda 
com a sua nomeação como ministro plenipotenciário, em mis- 
são especial. Toma posse no seu novo carno em 1900. mês de 
julho. 

Finalmente, em 1901, foi assinado tratado demarcando a 
zona que seria submetida a arbitramento. Durante o ano seguin- 
te (1902), trabalhou quase todas as horas do dia. O mês de 
outubro foi-lhe adverso: falecimento de sua mãe, Ana Nabuco; 
surpreendera-lhe a surdez. 

Rodrimies Alves. oresidente. Rio Branco assume a wasta do 
Exterior. kstava concluída a primeira Memória. comparece a 



116 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

Roma com suas credenciais (1903). Excedendo o seu próprio 
cálculo, não seriam apenas 16 volumes, mas dezoito. Intitula o 
seu trabalho - O Direito do Brasil. Nabuco estava otimista, 
otimista, consciente do trabalho que realizara. 

A 6 de junho de 1904, o laudo arbitral. Aplicou o Rei da 
Itália a justiça salomônica, em grande parte, desfavorável ao 
Brasil. Joaquim Nabuco assistiu impassível a leitura do laudo. 
"Com sua elegância habitual, felicitara o embaixador inglês pela 
vitória". Tremia-lhe a mão ao subscrever o documento. Oliveira 
Lima, em sua "Memórias", informa da satisfação de Rio Branco 
ao perder Nabuco a questão. Assunto, até certo ponto, contro- 
vertido. 

Encerrava-se, assim, a penúltima página de sua vida. 

X I v 
Joaquim Nabuco escrevera alhures: - ". . . o meu desejo 

íntimo era continuar na diplomacia". Exerceu-a com brilho in- 
comum, atendendo ao chamado de Rio Branco. Em 1905, havia 
sido criada a embaixada em Washington. 

Escreve Luís Viana Filho: - "Rio Branco, entretanto, era 
muito frio, realista, para se perturbar por uma derrota alheia. 
Se não chegou a experimentar íntima satisfação com o malo- 
gro de Nabuco, conforme a versão mais tarde veiculada por 
Oliveira Lima, a verdade é que logo imaginou tirar proveito do 
acontecido. Ofereceu Washington a Joaquim Nabuco". 

O eixo da política externa do Brasil, sob a atuação de Joa- 
quim Nabuco, deslocar-se-ia para Washington. Era partidário da 
doutrina de Monroe, que deveria orientar a política dos Estados 
americanos. Nomeado em 1905, seguiu viagem para Washington, 
decidido a trabalhar pela aproximação dos dois países. 

Apresentou as suas credenciais a Theodore Roosevelt, pro- 
ferindo breve saudação em inglês. Uma profunda e duradoura 
amizade o ligaria a Elihu Root, chamado para a direção dos 
negócios interiores. Com a colaboração de Nabuco, fez Root do 
pan-americanismo um dos principais pontos de sua adminis- 
tração. 

Nem sempre as coisas andavam a contento. As relações com 
Oliveira Lima deterioraram. Nem sempre encontrava o apoio 
e o entusiasmo necessários por parte de seu amigo Rio Branco, 
especialmente pelo pan-americanismo. As contrariedades são rela- 
tadas por Carolina Nabuco. 

Importante o ano de 1906. Teria lugar em julho, no Rio de 
Janeiro, a 111." Conferência Pan-Americana. Elihu Root estaria 
presente. Joaquim Nabuco embarca para o Brasil a bordo do 
Thames. É recebido entusiasticamente no Recife. Discursa. 
Novas manifestações o aguardam no Rio. 
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A duração da Conferência foi de trinta dias. Os trabalhos 
decorreram calmos e os resultados significativos. Existe o tes- 
temunho de Olavo Bilac e Oliveira Viana. Estudo excelente de 
Olímpio de Souza Andrade. 

Joaquim Nabuco visitou São Paulo e Belo Horizonte. Pas- 
sou alguns dias no Estado do Rio, em Maricá. Assistiu a morte 
de seu sogro. 

De volta a Washington desenvolve intensa atividade. Recebe 
o título de Doutor honoris causa pela Universidade de Colúm- 
bia. Em 1908, a 11 de maio, é lançada a pedra fundamental do 
edifício da União Pan-Americana. Discursaram Roosevelt, Root 
e Joaquim Nabuco, o decano dos diplomatas americanos. 

Volta a trabalhar na tragédia "L'Option", obra da mocida- 
de. Por todas as formas chamava Nabuco a atenção para o 
Brasil, buscando dar-lhe realce no concerto das Nações. Escreve 
a Rio Branco: - "Estou dedicando o resto de minha vida ativa 
a aproximação dos dois países". Apenas como ilustração: atual- 
mente procuramos fugir da órbita dos Estados Unidos. 

Relata Carolina Nabuco os problemas que seu pai teve de 
enfrentar por ocasião do tratado de arbitramento. Viu com desa- 
grado o desacordo do Brasil com os Estados Unidos, em Haia, 
1907. Atitude de Rui Barbosa.. . Acompanha com interesse a 
questão Alsop. 

xv  
A morte de Joaquim Nabuco ocorreu a 17 de janeiro de 

1910, em Washington. Grandes homenagens foram tributadas a 
sua memória. O seu corpo embalsamado, a bordo do cruzador 
North Carolina, escoltado por outro vaso de guerra, mas este 
arvorando o pavilhão nacional, o Minas Gerais. Pernambuco é 
o seu repouso definitivo. Descansa no cemitério de Santo Amaro. 

X V I  

Considerado o fator tempo-espaço, oferecemos estudo expo- 
sitivo, sucinto e superficial. Tocamos, no entanto, todos os pon- 
tos essenciais. Estudo crítico faremos em tempo oportuno, por- 
quanto ainda ocultos valiosos tesouros. 

Pugnou toda a sua vida tendo por ideal a liberdade. Para 
finalizar e sintetizar o seu pensamento e também o nosso, reccr- 
remos a dois versos de Alberto de Oliveira, principe dos poetas 
que foi: 

"Pois, como a idéia, as águas da montanha, 
Querem ser livres para ser fecundas". 
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AS CADEIRAS W OUVIWR 

Celso Mariu de Mello Pupo 

Numa revivescência de velhos hábitos, objetos tri-centenários 
nos trazem recordações caras com valiosas minúcias que nos 
falam, mas que falam multiplicando detalhes, enriquecendo a 
história e valorizando a recordação. Então, quem os conserva 
deve-lhes o registro literal que perpetue descritivamente a memó- 
ria que representam. 

Herdados de uma cadeia de antepassados, chegam a exigir a 
perpetuidade de um histórico, como esforço de sobrevivência em 
bibliotecas, e com a nobre função de servir aos que buscam 
o pretérito de nossa gente, dos lares antigos, dos hábitos que 
marcaram época passada da vida familiar, no centro urbano ou 
no formoso viver campestre. 

Trezentos anos distantes, duas mobilias exigem uma recor- 
dação de interesse histórico mas, especialmente para o autor, de 
caráter afetivo, ao sentir, no madeiro encourado, zelo e carinho 
de avoengos, guardiães da tradição familiar e conservadores de 
memórias caras dos que transmitiram a vida que se repete com 
o multiplicar de gerações. 

São memórias da meninice quando um avô, em torno de uma 
mesa de jantar, repetia, para netos ávidos de conhecimentos, 
fatos familiares de antanho, grandiosos para o pequeno ambiente 
que se constituía de um pequeno núcleo familiar da cidade, mas 
que entre seus membros se tornava maior por ter história, ter 
tradição, ter amor ao lar com a sua variada, sua multiforme 
composição. 

Mas quem quer historiar não se pode omitir na transforma- 
ção do que é somente tradição em história documentada, impon- 
do, assim, a verdade como fundamento de seu relato. Para isto 
tivemos em mãos os inventários de bens deixados por Bento do 
Amara1 da Silva, o ouvidor interino de São Paulo, e o de sua 
mulher Escolástica de Godói, ambos no Arquivo Público do Es- 
tado, e outros de descendentes deste casal, em tabelionatos de 
Itu e Capivari, graças a boa vontade do diretor e funcionários 
do Arquivo, de tabeliães procurados e de outras autoridades 
amigas que nos honraram com sua atenção. 



A FAZENDA DO FAIBOAÇAVA 

De terras produtivas, teve esta fazenda um anterior proprie- 
tário, Afonso Sardinha, personalidade de grande evidência na 
vida da Capitania, e de quem vários historiadores trataram. 

"Foi Afonso Sardinha o primeiro que teve em São Paulo 
trapiches de açúcar, de que pagava grandes direitos ao Rei, na 
sua fazenda de cultura no sitio de Ubatatá junto do rio Juruba. 
tuba (que agora se diz Rio dos Pinheiros) em 1607, e nesse tem- 
po teve de sesmaria mais terras e matos correndo o rio abaixo, 
desde o lugar da aldeia dos Pinheiros". "Das minas de Santa 
Fé e Jaraguá extraiu tanto ouro que, quando faleceu, declarou 
no seu testamento possuir 80 mil cruzados em ouro em pó"(1) 
diz Azevedo Marques. 

"Aos 30 de setembro de 1592, Afonso Sardinha é eleito pelos 
"Homens Bons" e oficiais da Câmara de São Paulo, capitão da 
segunda guerra contra os selvagens do sertáo"(2) como assegura 
Aureliano Leite(3). 

E Roger Bastide, tratando da escravatura negra, escreveu: 
"Só podemos ter certeza quanto ao aparecimento do primeiro 
africano em São Paulo a partir de Afonso Sardinha, o qual tinha 
um navio fazendo o roteiro de Angola. E esse aparecimento liga-se 
a primeira tentativa de mineração em São Paulo (minas do Ja- 
raguá) e não a cultura da terra, como no Nordeste(4). 

Valemo-nos agora de Afonso d'Escragnole Taunay: "Grande 
comerciante e capitalista, grande proprietário e lavrador, minei- 
rava ouro no Jaraguá, fabricava e exportava marmelada, a ponto 

1. Manuel Eufrasio de Azevedo Marques, ~Apontamentosu «da Provin- 
cia de São Paulou I 3. 

2 Belmonte em <NO Tempo dos Bandeirantesa 27, diz ter havido nesta 
fazenda, no século dezessete, pequeno forte de «taipa e tranquei- 
ras», «no Emboaçava, para os lados de Pinheiros, na confluência 
dos rios Grande e Jeribatiba e foi erguido para evitar novos ataques 
de índios à vilau. 

3. Aureliano Leite, «A História de Sam Paulos 20. 
4 .  Roger Batisde, RO Negro em São Paulou, em uSáo Paulo em Quatro 

SéculOsP I1 23. 
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de poder fornecer, de uma remessa, cem caixotes, e negociava 
grandes partidas de farinha, sal e açúcar". Era nos "Pinheiros 
onde "assistia" o creso da época Afonso Sardinha"(5). "Em seu 
testamento narra Afonso Sardinha que a Africa portuguesa 
mandara o sobrinho Gregório Francisco buscar escravos, "peças 
do gentio de Guiné"(6). 

Sua casa rural era a atual "Casa do Bandeirante" que antes 
da  retificação do rio Pinheiros estava junto a sua margem direita 
(fig. 1) em construção de taipa; possuía outra nesta fazenda, de 
pau-a-pique, certamente fora de terras alcançadas pelas enchen- 
tes, e que figura no inventário de Escolástica de Godói. Da Ci- 
dade a esta fazenda, era fluvial o transporte, com embarque no 
sopé da ladeira do Carmo, segundo Adolfo Augusto Pinto, no em- 
barcadouro do Tamanduateí "então o Porto Geral da povoação"; 
navegando-se rio abaixo até a confluência com o Tietê, no qual 
"rio acima, alcançava-se a Conceição dos Guamlhos, São Miguel e 
Itaquaquecetuba. Navegando o rio para baixo, tocava-se primeiro 
no sítio de Nossa Senhora da Esperança, com aldeiamento fun- 
dado por Manuel Preto, e que veio a ser depois a capela e povoa- 
ção de Nossa Senhora da Espectação do ó; deixava-se pouco 
abaixo, a esquerda, o sítio de Emboaçava, de Afonso Sardi- 
nha"(7). 

Esta navegação pelo Tietê alterava-se na embocadura do rio 
Pinheiros, pelo qual se subia até encontrar a atual "Casa do Ban- 
deirante", então junto a margem direita deste último rio, em 
promontório como ainda hoje se vê. E é esta mesma fazenda 
que vamos encontrar na segunda metade do século dezessete, 
como propriedade do ouvidor interino Bento do Amaral da Silva. 
também proprietário no Jaraguá, o que induz a conclusão de 
ter este ouvidor adquirido uma parte, com dois imóveis, do 
antigo patrimônio de Afonso Sardinha. 

E é fácil identificar e localizar a fazenda de Afonso Sardi- 
nha que possuiu Bento do Amaral "entre os rios Tietê e Pinhei- 
ros", que não são paralelos mas convergentes, o que a coloca. 
seguramente, na confluência destes rios. Além das localizações 
acima transcritas, o inventário dos bens deixados pela viúva 
de Bento do Amaral da Silva, Escolástica de Godói(8) registra 
a arrematação de parte de suas terras feita pelo credor do es- 
pólio e herdeiro, José do Amaral Gurgel, "em seu campo com 
seus valos e com os valos do sítio", "no bairro do Emboaçava 
por onde passa a estrada de Parnaíba". 

5. Afonso d'Escragnole Taunay, aSáo Paulo nos Primeiros Anos» 159 
e 182. 

6. Afonso d%scragnole Taunay. <São Paulo no Século XVIn 186. 
7 .  Adolfo Augusto Pinto, <História da Viação Pública de São Paulo*, 13. 
8 .  Arquivo Público do Estado. 



Figura 1 

I - O rio Pinheiros antes e depois de canalizado, e a sede da  
jarenda do Emboaçava, hoje "Casa do Bandeirante" na Praça 

~Monteiro Lobato. (Gentileza de Mário Savelli) 
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Completamos a descrição da fazenda: "um galho desta via, 
hoje a acompanhar terrenos do Hospital do Isolamento e o 
cemitério do Araçá, servia de separação das terras do Pacaembu 
e do Medihy, propriedade dos Jesuítas, das da Emboaçava, per- 
tencentes ao velho Afonso Sardinha"(9), que ao nascente tinha 
por divisas uma linha acompanhando, mais ou menos, as atuais 
ruas Dr. Arnaldo-Afonso Bovero; ao norte, o rio Tietê e ao 
poente o rio Pinheiros, tendo ao sul a estrada de Parnaíba. 

Era Bento do Amaral da Silva filho de José Nunes da Silva 
(que Pedro Taques disse erradamente José Nunes do Amaral) 
,e de Mécia de Aráo Gurgel, neto materno de Toussaint Gurgel 
e de Domingas de Arão do Amaral. Faleceu Bento a 21 de junho 
de 1719(10) e foi "tronco da numerosa família Amaral Gurgel", 
ramo de São Paulo. "Depois de haver, em São Paulo, exercido 
importantes cargos, tais como os de juiz, ouvidor e corregedor, 
retirou-se a vida privada, estabelecendo-se em sua fazenda Em- 
boaçava, nas margens dos rios Tietê e Pinheiros"(l1) (Fig. 1).  

GURGEL E SUA ORIGEM 

Desde a primeira metade do século dezesseis, vinho sendo 
o Brasil campo de incursões dos franceses interessados em co- 
merciar com pau-brasil, burlando a legislação e a vigilância da 
metrópole portuguesa. Historia Simonsen, que a "França, muito 
mais populosa que Portugal, apresentava nessa época, com suas 
indústrias nascentes, um mercado fértil não só para as madei- 
ras tintoriais, como para as especiarias. Daí, as investidas dos 
frar.ceses ao comércio com os indígenas do Brasil. NXo dispu- 
tando a terra aos autóctones, procuravam agradá-los quanto 
possível, por intermédio de hábeis intérpretes que ai cleixavam, 
facilitando a obtenção dos produtos que ambicionavam"(l2). 

Relata Jean de Léry, que "nas índias pertencentes ao rei de 
Portugal ex veteri occupatione, não deseja este rivais, nem mes- 
mo que as costas sejam visitadas por súditos de potincias es- 
trangeiras. Os normandos, bretões e picardenses que estiveram 
no  Brasil foram muito hostilizados, o que deu margem a amar- 
gas representacões da França contra Portugal", os quais visi- 
tavam "Cabo Frio, enseada e porto dos mais conhecidos dos 
navegadores francesesn( 13). 

Latif, em seu trabalho sobre a cidade do Rio, diz: "conti- 
nuam os mercado~s  franceses tranqüilamente a visitar a re- 

9. Afonso d'Escragnole Taunay, ob. cit. 214. 
10. Arquivo Público do Estado. inventário. 
11. Jacinto Ribeiro, acronologia Paulista* I 677. 
12. Roberto Símonsen, *História Econômica do Brasil* I 90. 
13. Jean de Léry, *Viagem à Terra do Brasil* 37 e 77. 
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giáo". "Querem apenas comerciar". "Os marinheiros normandos 
e bretóes voltam sem grandes tesouros, mas tornam-se heróis 
do grande oceano". "No cais de Saint-Ma10 e do Havre, todos 
querem se inteirar das novidades e cercam os lobos do mar"(l4). 

Conta Silva Leme, seguindo Pedro Taques, o primeiro a 
historiar a prisão de Gurgel, que na repressão a uma dessas 
incursáes, o capitão João de Sousa Pereira Botafogo se destacou 
e, como "este Botafogo era destemido e de reconhecida nobreza, 
foi feito capitão de uma das canoas e mandado a Cabo Frio a 
impedir o contrato de pau.brasi1 com que os franceses estavam 
comerciando. Foi tão fel'iz nessa empresa que, pelejando com 
valor e ousadia com os franceses, conseguiu vencê-los, fazendo 
prisioneiro, entre outros, a Tucen Gurgel cabo de toda a armada, 
valoroso francês, que foi levado ao Rio de Janeiro e foi o tronco 
dos Amarais Gurgéis daquela cidade, e que depois se espalharam 
em São Paulo"(l5). 

O local, Cabo Frio, e o posto de Gurgel condizem com o 
ensino do historiador Joáo Ribeiro sobre o feito dos portugue- 
ses no governo de Salvador Correa de Sá, governador do Rio de 
Janeiro até 1570; tomaram eles em Cabo Frio, uma nau francesa 
de "duzentos tonéis", com esquadrilha de canoas, curiosa orga- 
nização adotada pelos portugueses, "extremamente móveis, in- 
venção dos selvagens" "que operavam com êxito a noite, quase 
sem vulto e só percebidas pelo inimigo tardiamente".(l6) 

A prisão de Gurgel estará, portanto, em torno destes fatos, 
em ligação com estes nomes, mas em época incerta (1564, diz 
Roque Luís de Macedo Leme da Câmara) (17). Devemos distin- 
güir os navegantes franceses católicos, comerciantes de pau- 
brasil em Cabo Frio, dos calvinistas que quiseram criar sua 
colônia no Brasil; estes quando prisioneiros, não eram pou- 
pados. (18). 

Vieira Fazenda( 19) diz que Gurgel faleceu antes de 1631 
com mais de oitenta anos; Rheingantz(20) afirmando que ele 
nasceu no Havre, fixa sua morte em 1625. Aceitando-se esta últi- 

18. João Ribeiro, ob. cit. 130, conta que «o principal alvo era tripudiar 
sanguinolent~mente sobre a heresia reformista*. 

19. José Vieira Fazenda, ~Antiqualhas e Memórias do Rio de Janeirow, 
na Revista do Instituto Histórico Brasileiro, tomo 95, vol. 149. 

20. Carlos G. Rheingantz, «Primeiras Famílias do Rio de Janeiros, 1 117 
e I1 324 - e aToussaint Grurupelh em a 0  Globos de 26-1-1965. neste 
afirmando que «na habilitaçáõ de genere de um dos seus netos, 
os depoentes, em seus testemunhos, foram unânimes em declarar 
Que Toussaint Gurgel nasceu em Havre de Gráce». 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 127 

ma data e a idade de oitenta e dois anos, haveria de ter nas- 
cido em 1543; se foi preso com 27 anos como diz Fazenda, esta 
prisão ter-se-ia dado em 1570, o que corrobora com o relato 
d.e Joáo Ribeiro. Casou-se Gurgel em 1598, com 55 anos, e a 
noiva talvez com 20, como era hábito na antiguidade; é o que 
se pode concluir das afirmativas e da documentação. 

Diz Heitor Gurgel(21) sem indicar o fundamente de sua 
afirmativa, que Toussaint recebeu de um padre as idéias calvi- 
nistas; não cremos que ele se tenha tornad'o calvinista, pois 
então não teria escapado à pena máxima e, igualmente, ele pro- 
testante, em época de acirrada paixão religiosa, não se teria ca- 
sado em nobre família da terra, gente profundamente católica, 
não teria batizado os filhos, como consta dos arquivos religiosos 
e não teria um filho, netos e mais descendentes, sacerdotes cató- 
licos. Assim admitimos que ele tivesse sido encarregado do co- 
mércio de pau-brasil, como muitos franceses que não eram os 
criadores da França Antártica. 

Gurgel prisioneiro entendeu-se bem oom os seus vencedores, 
casando-se com brasileira para se tornar o tronco da velha e 
vasta estirpe de Amaral Gurgel, apelidos ambos de origem nobre, 
sem o que não se teriam transmitido, só por linha feminina, 
superando a influência dos demais, perpetuando-os e espalhaii- 
do-os com grande descendência. 

Gurgel, que tem o seu prenome citado de várias formas, 
Tassem, Tacem, Toussem, Touvem, (Toussaint, diz Viera Fazen- 
da) mas invariavelmente e por todos os historiadores, o francês 
de alcunha e nacionalidade, viveu no Rio de Janeiro, segundo, 
ainda, Vieira Fazenda e Afrânio Peixoto: 

"Mau grado a vigilância dos Governadores, conti- 
nuavam os franceses a fazer em Cabo Frio o contra- 
bando de pau-brasil. Um certo Toussaint Gurgel foi 
apanhado em flagrante e preço por João de Sousa Pe- 
reira Botafogo. Gurgel fixou residência nesta cidade. 
Residia na rua do Gadelha (Ouvidor) do lado direito, 
acima do beco de Francisco Barreto (hoje das Can- 
celas) com fundos para a rua de Domingos Manuel 
(Rosário). Faleceu antes de 1631. Fora casado com D. 
Domingas de Arão Amaral. Teve muitos descendentes, 
que se espalharam por vários pontos do Brasil"(22). 

21. Heitor Gurgel, <Uma Familia Carioca do Século XVIu 27, trabalho 
valioso que nos üá a conhecer Toussaint em sua vida, valor e inti- 
midade. 

22. Afranio Peixoto, 6A Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro». 
publicação n.O 10 do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. 
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Gurgel, como francês e como fidalgo, transmitiu brasão de 
armas a seus descendentes; assim, deveria ter em França famí- 
lia conhecida. Buscando identidade de nomes e de armas, de- 
mos em Rieststap, prancha LXXVI, com os de Gourgues que os- 
tentam em campo azul um leão de ouro, estirpe também re- 
gistrada por de La Chenaye-Desbois et Bardier em seu "Dictio- 
naire de La Noblesse", cam os componentes Dominique de Gour- 
gues falecido em 1593(23) notável em feitos de guerra marítima; 
Marc-Antoine de Gourgues, Armand-Guiilaume-François de Gour- 
gues, todos com o símbolo de sua família, "d'azur, ao lion Cor, 
armé et lampassé de gueles". 

E o nosso Gurgjl, o Francês, com seu leão por armas, seria 
de um ramo da est. p e  dos de Gourgues, apelido que, pela im- 
possibilidade de pronúncia perfeita pelo #povo, derivou para 
Gurgel, tendo passado pelas formas aportuguesadas de Gurgué 
(com é aberto) Gurgé e, finalmente, Gurgel, talvez concorde 
com o desejo do portador do nome, pois muitos nobres, então, 
procuravam esconder sua origem, na época e na terra da pro- 
miscuidade, pela sobrevivência e enriquecimento. Se Gurgel 
fosse o seu primitivo nome, a pronúncia francesa o teria trans- 
formado em Guirgel e não em Gurgel que deveria ter a raiz Gour, 
como indica o relato de Heitor Gurgel(24) sobre Aires Joaquim 
do Amaral, do ramo de Moçambique, que, ao se casar com a 
francesa Denise Rogierre, mudou a grafia do seu apelido para 
Gourgelt, assim como o inconfidente Salvador Carvalho do Ama- 
ral Gurgel, exilado ainda em Moçambique, onde chegou em 1792, 
lá deixando descendentes de apelido "Gourgel". Com outra apa- 
rente origem, não se identificam brasão e apelido conjunta- 
mente. 

Sanches de Baena(25) dá início a família Gurgel em Cláu- 
dio Gurgel, dizendo que, pelo seu irmão José, passou ao Brasil. 
Inversamente deve ser historiada, pois se formou no Brasil com 
origem francesa e depois passou a Portugal; no Brasil cresceu, 
espalhou-se, engrandeceu-se para ter hoje eminentes figuras de 
projeção das mais ilustres na vida do País. 

Não caberia em nosso trabalho maior desenvolvimento na 
descendência do casal-tronco Amaral Gurgel, trabalho genealó- 
gico que se tornaria vastíssimo, já que esta família alongou seus 
ramos por todo o Brasil, com brilho invulgar de muitos deles; 

23. Enciclopédia e Dicionário Internacional. IX 5253, diz que Domingos 
de Gourgue naveganie francês do século XVI, nasceu em 1530. foi 
grande navegador com expedição na recoquista da Flórida. É também 
citado no Larousse, século XX, 111 835. 

24. Heitor Gurgel, ob. cit. 101. 
25. Visconde de Sanches de Baena, #Arquivo Heraldico-Cenealógicm 

LXXXIV. 
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Amaral Gurgel espalhou-se pelo País e hoje, com surpresa, vamos 
encontrá-lo onde menos esperamos registrar seus descendentes. 

Pequena referência permite aquilatar o vigor desta estirpe 
nascida do casal Toussaint-Domingas; segundo autores e as car- 
tas de brasão que citamos, foram suas filhas: Mécia de Arão 
Gurgel, casada com Jose Nunes da Silva; Ângela de Aráo do 
Amaral, casada com João Batista Jordáo; e Antónia do Amaral, 
casada com João de Azevedo Rocha. Mas as obras de Heitor 
Gurgel e Carlos G. Rheingantz, precedidas de buscas, nos fa- 
cultam os nomes de seis filhas e um filho que se fez padre; das 
filhas ficou numerosa descendência, perpetuando, mesmo pelas 
linhas femininas, os apelidos de Amaral Gurgel. 

AMARAL GURGEL 

Amaral Gurgel é nome que se gravou no berço do Rio de 
Janeiro; seu signo de família transpos umbrais da casa paterna 
para se espalhar pelo Brasil, buscar longínquas paragens onde 
se repetisse o eco de sua grandeza e firmasse pendóes de patrio- 
tismo, de benemerência, de talento, de cultura e de civilização; 
engrandecido nas praias maravilhosas da Guanabara, passou a 
São Paulo com Bento do Amaral da Silva, filho de José Nunes 
da Silva e de Mécia de Aráo Gurgel; neto paterno de Antônio 
Nunes da Silva e de Maria Jordão; neto materno de Toussaint 
Gurgel e de Domingas de Arão do Amaral, por quem foi bisneto 
de Antônio Diogo do Amaral e de Micaela de Jesus de Arão. 

Como eram os velhos hábitos das preocupações genealó- 
gicas, os apelidos mais nobres prevalesciam na descendência sem 
cogitação das linhas masculina ou feminina, uma vez que a le- 
gislação portuguesa as considerava com os mesmos direitos 
para transmissão da nobreza. Dos troncos citados, perpetua- 
ram-se os apelidos Gurgel e Amaral, com alguma repetição de 
Arão, numa afirmativa inconteste do valor nobiliárquico deles, 
multiplicados e espalhados pela descendência que os elevou, espe- 
cialmente os dois primeiros apelidos, a altos níveis entre as fa- 
mílias brasileiras. 

Dos Gurgéis, já tratamos antes; Amaral é nome de tradição 
da gente de Portugal, sempre a elevar os seus portadores de 
linha legítima; mas o bisavô de Bento do Amaral da Silva, Antô- 
nio Diogo do Amaral, era casado com Dona Micaela de Jesus 
de Aráo. Este último apelido, de Aráo, foi objeto de várias con- 
jecturas dos genealogistas do Rio de Janeiro, Heitor Gurgel e 
Carlos G. Rheingantz. O primeiro, Heitor Gurgel, perde-se em 
indagações sobre a origem do nome, se Daran não provém de 
um parentesco com Nicolau Durand(26). 

26. Heitor Gurgel, ob. cit. 33 
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Não nos parece haver dúvida de que Daran e de Aráo, signi- 
ficam estropiamentos do apelido de Aran; entendemos que o 
nome primitivo era de Aran, como disse o segundo Cláudio 
Gurgel do Amaral, procurador da cidade de Lisboa, que era le- 
trado(27); nome de farnilia que teria sido adquirido de proprie- 
dade situada em vale espanhol, na fronteira da França, região 
que tem o nome Aran. O apelido de família se tornou de Aran 
e, aportuguesando-se, d'Aran, Daran e de Aráo, usando os eçcri- 
vães dos assentamentos, ora uma forma, ora outra, em igual- 
dade de transformações sofridas por outros nomes como de 
Antas que passou a d ' h t a s  e Dantas. Tendo Micaela de Jesus 
de Aráo uma possível origem vizinha da França, seria este um 
motivo para atrair Toussaint e, a nosso ver, sem nenhum paren- 
tesco com Durand e com outros invasores do Rio de Janeiro. 

Bento do Amaral da Silva, depois de enriquecer mineirando 
ouro, fixou-se em São Paulo. Sobre ele pesou uma acusação 
injusta de Pedro Taques, avô materno do genealogista homôni- 
mo, acusação que não prevaleceu, pois teria Bento do Amaral 
obtido reparação que o beneficiou em seguida, isto em face das 
apreciações deixadas por historiadores de mérito, que não lhe 
regatearam elogios. Tais acusações teriam sido baseadas na sin- 
gularidade do nome Bento do Amaral, usado multiplicadamente 
na farnilia, com pequenas diferenciações, muitas vezes esqueci- 
das. Bento do Amaral da Silva e seu irmão Francisw do Amaral 
Gurgel, eram primos de outros dois irmáos, Bento do Amaral 
Coutinho e Francisco do Amaral Coutinho. 

Pedro Calmon ensina que Bento do Amaral Coutinho é o 
Bento do Capáo da Traição e o herói contra os franceses(28). 
Em sua recente obra, Heitor Gurgel e Edelweis Amaral, discor- 
rem afirmando: "os numerosos documentos, inclusive o registro 
de Cartas de 1700 a 1712, do Arquivo Ultramarino, consultado 
anos a fio, exaustivamente, pelo criterioso historiador S. Sua- 
nes para escrever sua alentada obra OS EMBOABAS, dizem a 
"una voce" que o indigitado autor da lendária mortandade (o 
adjetivo é nosso) do Capão da Traição, chamava-se Bento do 
Amaral Coutinho, o mesmo que depois ajudou a defender o Rio 
de Janeiro dos franceses invasores. Além de Suanes, os historia- 
dores João Ribeiro, Rocha Pombo, Manuel Gelant, Jonatas Serrano 
e o Barão do Rio Branco, entre outros, afirmam que o autor da 

27. Luisa da Fonseca, uBachar6is Brasileiros» em Anais do IV Con- 
gresso de História Nacional, XI 175, inionna que Cláudio Gurgel do 
Amaral, aem requerimento datado de Lisboa, 8 de fevereiro de 1706, 
pretende o ofício de Procurador da cidade de Lisboa, e declara ser 
sua avó materna Angela de Aran do Amaral. 

28. Pedro Calmon, <História do Brasil» I11 990 nota. 
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chacina e o defensor do Rio de Janeiro foram uma única pessoa 
e que se chamou Bento do Amaral Coutinho"(29). 

Bento do Amaral da Silva se casou e se fez tronco dos Ama- 
rais Gurgéis paulistas que se espalharam pelo Estado, a começar 
pela Capital, por Itu, de onde procuraram as terras novas de 
Campinas que adolescia. Como em outros locais, souberam con- 
tinuar o nome herdado. Para Frei Adalberto Ortmann OFRii, ao 
historiar a "Capela de São Francisco em São Paulo", era o sar- 
gento-mor ouvidor Bento do Amaral da Silva, "político vigoroso 
e pertinaz", insigne benfeitor do convento de São Francisco, 
merecendo sepultura perpétua para si e seus descendentes na 
igreja conventual, do cruzeiro para dentro, debaixo da lâmpa- 
da", tronco ilustre dos Amarais Gurgéis paulistas", que se "filiou 
a Ordem Terceira no fim da vida, nela professando com sua 
mulher Escolástica de Godói, no dia de Santa Rosa de Viterbo, 
4 de outubro de 1714". E este mesmo autor reproduz afirmativa 
de Diogo de Vasconcelos para quem "o ouvidor geral interino 
da capitania de São Paulo foi o descobridor das minas de 
Caeté"(30). 

Para Pedro Taques, o fidalgo genealogista de São Paulo, neto 
homônimo do acusador de Bento do Amaral da Silva, era o sar- 
gento-mor "natural do Rio de Janeiro, da nobre família dos 
Amarais Gurgéis daquela capitania, onde sua distinção e nobre- 
za é assaz conhecida, e continua a sua descendência em avul- 
tadas casas e senhores de engenho da dita cidade". "Foi o ouvi- 
dor e corregedor da capitania de São Paulo, por ausência, do 
proprietário o desembargador João Saraiva de Carvalho. Teve 
grande tratamento igual ao fundo do seu cabedal. A sua casa foi 
servida com numerosa escravatura, criados mulatos, todos cal- 
çados, bons cavalos de estebaria, ricos jaezes, excelentes mó- 
veis de prata e ouro e sendo bastantemente avultadas as baixe- 
las de prata, cuja copa foi de muitas arrobas. Tinha passado as 
Minas-Gerais no princípio da grandeza e fertilidade do seu des- 
cobrimento, e se recolheu a São Paulo com grosso cabedal, que 
soube empregar em fazendas de cultura para o tratamento que 
teve de pessoa tão distinta. A sua fazenda foi no sítio de Em- 
boaçava, margens entre os rios Tietê e Pinheiros"(31). 

23. Heitor Gurgel e EdeTweis Amaral, <Parati, Caminhos do Ouro» 33 
e 34. 

30. k.ei Adalberto Hortmann F. O. M., %História da Antiga Capela da 
Ordem Terceira da Penitência de São Francisco em Sáo Paulo na 
16.a publicação da Diretoria do Patrimânio Histõrico e Artistico 
Nacional, 161. 

31. Pedro Taques de Almeida Pais Leme, aNobiliarquia Paulistanaa, na 
Revista do Instituto Histórico Brasileiro XXXII 257. 
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De Bento do Amaral da Silva, diz Azevedo Marques: "natu- 
ral do Rio de Janeiro e morador em São Paulo, filho do Coronel 
José Nunes do AmaraI(32) e de Dona Mécia de Arão Gurgel, foi 
cidadão muito considerado por suas excelentes qualidades e pela 
notável fortuna que adquiriu nas Minas Gerais, onde residiu 
alguns anos. Em São Paulo exerceu lugares importantes, como 
os de Juiz, ouvidor e corregedor, por mais de uma vez. Retiran- 
do-se depois a vida privada, estabeleceu a rica fazenda denomi- 
nada Emboaçava nas margens entre os rios Tietê e Pinheiros"(33). 

Enquanto Silva Leme na sua monumental obra genealógica 
repete que Bento do Amaral da Silva "tinha passado as Minas 
Gerais no princípio da grandeza e fertilidade de seu descobri- 
mento e se recolheu a São Paulo com grosso cabedal que soube 
empregar em fazendas de cultura para tratamento que teve de 
pessoa tão distinta"(34), Afonso d'Escragnole Taunay o inclui 
entre os "povoadores notáveis dos primeiros anos da mineração 
no território das Minas Gerais"(35). 

Como residência, mais de uma casa possuia o sargenbmor; 
a de São Paulo, localizada a frente da igreja dos Terceiros de 
Nossa Senhora do Carmo, na rua deste nome, era de taipa de 
pilão como as boas construções da época, de dois lanços(36), 

32. Seu nome exato era José Nunes da Silva; veja Carlos G. Rheingantz, 
ob. cit. 368 e Heitor Gurgel, *Uma Família Carioca do Século 
XVI», 66. 

33. Manuel Eufrásio de Azevedo Marques, aApontamentos da Província 
de São Paulo» I 60. 

34. Luís Gomaga da Silva Leme, ob. cit. V I  122. 
35. Afonso d'Escragnole Taunay, «História das Bandeiras Paulistass 

1 221 . 
36. Náo é possível aceitar, para documentos de séoulos passados, a pa- 

lavra lanço como seções internas de uma casa, separadas por um 
corredor. São frequentes em velhos inventários, as casas com dois 
lanços, sendo um assobradado, o que quer dizer que um tinha seu 
piso de assoalho acima do solo, e outro de terra pilada. É encontra- 
diço o imóvel de dois lanços, como reproduzimos no texto, nsendo 
um de sobrado com duas camarinhasr, o que quer dizer que o primeiro 
corpo da casa tinha assoalho e, como andar superior, duas câmaras; 
além deste corpo ou lanço, o segundo lanço ou corpo com os cômo- 
dos de serviço. O inventário de bens de Bartolomeu de Quadros, 
de 1649, mostra a descrição de imóvel confirmando nossa interpre- 
taçáo: casa de Parnaíba com dois lanços, e «seus corredoresa (no 
plural); aumas casas de sobrado de dois lanços e seus corredores 
e mais um lanço de casa terreiraa (Arquivo do Estado), e a casa de 
três lanços no inventário de Cornélio de Arzão, falecido em 1638. 
Aluísio de Almeida usa, dentro de nosso modo de entender, o vocá- 
bulo lanço, quando se refere a um puxado, nestas palavras: *foram 
derrubados o lanço da cozinha e o muro do poente* (História de 
Sorocaban 240).  Conclui-se que a palavra lanço, quando designa qua- 
lidade de uma construção, aposta em muitíssimos inventários que 
temos tido em mãos, só pode significar extensão diferenciada por 
algum característico: primitivamente as casas se constituiam de um 
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sendo um de sobrado com duas camarinhas(36-A), corredor, 
salas e demais cômodos, vasto quintal até a rua dos fundos, mu- 
rado também de taipa e divisando com o capitão Amador Bueno 
da Veiga e Isabel Pedroso. Na fazenda do Emboaçava(37), entre 
os rios Tietê e Pinheiros, possuia sua casa rural(38) com cape. 
Ia, altar e pedra d'ara, muitas imagens de santos de sua devo- 
cão, propriedade incluida, ao falecer o sargento-mor, na mea~áo 
da viúva que dela continuou usufruindo até finar-se aos 6 de 
novembro de 1736 (39).  

Seu mobiliário era faustoso na simplicidade da vida paulis- 
ta do século dezessete e alvorecer do século dezoito: salas com 
bufetes de jacaranda, com pés torneados, molduras e gavetas; 
doze tamboretes(40), ou cadeiras, de couro lavrado, de pregadu- 
ras e maçanetas douradas, ostentando nos espaldares os brasões 

só corpo (casa do Bandeirante), exigindo apenas um telhado de duas 
ou quatro águas; eram de um só lanço e não dispunham de cozinha, 
mas de uma varanda aberta, ou alpendrada, ou alpendre. Posteriormen- 
te, passou-se a construir um adicional (no século vinte chamado puxa- 
do) com menor pédireito, com telhado próprio e com parede em 
continuação. constituindo o segundo lanço. Esta interpretaçáo está 
em dicionário arcáico de Frei Domingos Vieira, em dicionários mo- 
dernos também, como a<extenção do pano de muro, da parede, do 
entrincheiramentos; *seção de uma estradas, de um muro, «extensão~>, 
aparte de uma escada compreendida entre dois patamares*. como 
entendemos significar a palavra lanço em velhos documentos. A U1- 
tima ediçâo do dicionário de Antenor Nascentes, edição de Bloch, 
registra o significado moderno, mas contraditoriamente acrescenta: 
aa palavra 6 de verbal (regressivo de um verbo) de lançar. E, dize. 
mos, se é de verbal de lançar, dois lanços significam dois atos de 
lançar, dois movimentos, duas realizações, como significava em séculos 
passados. 

36-A É indispensável não confundir ecamarinha. com salcova*. Camari. 
nha era cbmodo de um pequeno andar superior sobre um grande 
andar térreo, ou antes, inferior, como se pode ver em meu livro 
Campinas, seu Berço e Juventudes, figuras 18 e 19 na página 183, 
e em Belmonte, «No Tempo dos Bandeirantes>, página 48. Alcova 
era um pequeno cômodo, ou, comumente, cômodos, no fundo de 
um cdmodo grande, como está no meu citado livro, figura 8 da 
página 91, em dois cõmodos de frente. Embora não se encontrem 
tais distinções em dicionários modernos ou arcáicos, o uso das 
duas paiavras tinha a diferenciação acima exposta, encontrada em 
documentação numerosa. 

37. José Jacinto Ribeiro, «Cronologia Paulistdna* I 677 
39. Nunca encontramos a expressão ncasa granden para designar a casa 

sede da fazenda ou engenho, nas regióas paulistas. Tais casas, entre 
nós eram, e ainda são entre gente mais conservadora, chamadas asobra- 
dos, por serem, geralmente, as únicas de assoalho, enquanto as 
demais s6 dispunham de pisos de terra socada. 

39. Arquivo Público do Estado, inventários. 
40. Frei Domingos Vieira, <Tesouro da Ungua Portuguesa> V 671: 

boretes - cadeira rasa seni braços; tem espaldar a diferença dos 
mochos que são rasos, de braços e espaldares>. 
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d'armas do rico senhor; caixas de vinhático com gavetas e fecha- 
duras com guarnições; outros bufetes, tudo feito na Bahia que 
era a capital do bom gosto e das manufaturas de requinte e 
luxo. Mais outros bufetes de jacarandá com gavetas, mais doze 
tamboretes, ou cadeiras, de couro lavrado, com espaldares tam- 
bém armoriados e de pregadura miúda "feitos na terra", o que 
quer dizer, feitos em São Paulo; outras caixas com fechaduras, 
toalhas de mesa de pano fino e guardanapos, coxins de damasco 
carmesin e veludo vermelho, cortinas de damasco vermelho for- 
rado de tafetá amarelo com seus alamares, tapetes de Arraiolos 
e espelho com molduras de jacarandá. 

Suas câmaras e alcovas não desmentiam a riqueza do fidal- 
go, com leitos de jacarandá torneados feitos na Bahia e com 
cortinados de primavera(4l) "arrendados de prata"; colchas de 
damasco vermelho e ouro guarnecidas com tafetá, colchas de 
chamalote azul, lençóis de linho, colchões de lã e grandes almo- 
fadas arrendadas; catres de jacarandá torneado ou "feitos na 
terra" e toalhas "de água a mão arrendadas". 

E todo este acervo de móveis, tinha seu modelo em Portu- 
gal, era mobiliário português do século dezessete, como ensina- 
va Wasth Rodrigues: "entendemos que se pode dizer mobiliário 
luso-brasileiro, mas não estilo luso-brasileiro, a semelhança de es- 
tilo indo-português, uma vez que não houve no Brasil uma contri- 
buição equivalente a da fndia. O estilo português foi adotado 
no Brasil com a máxima fidelidade, poucas peças existindo entre 
nós que não tenham irmã gêmea em Portugal". "Dominava então 
em Portugal a cadeira. com espaldar e assento de sola lavrada, 
a mesa de grossos torneados, os contadores de molduras tremi. 
das ou de ornamentação indiana, as caixas ou arcas já com guar- 
nições de tremidos e bela ferragem recortada e vazada. a ma- 
neira mudéjar ou em desenho orientaln(4Z). 

Para a esposa tinha Bento do Amara1 o palanquim(43) pin- 
tado, guarnecido de cortinas de seda vermelha forradas de ta- 
fetá carmesim com seus alamares, palanquim em uso até a 
morte da viúva. Todo o luxo continuava no guarda-roupa do sar- 

Frei Domingos Vieira, ob. cit. V 925: aprimavera - certo pano de 
seda, folhagens e matizesp., , 
J. Wasth Rodrigues, aMobiliarlo do Brasil Antigos 19 e 21. 
Frei Domingos Vieira, ob. cit. IV 632: upalanquim - rede suspensa 
em um varal por duas pontas, na qual vai alguém sentado ou dei- 
tado: sobre o varal corre um sobrecéu com cortinas que cobrem 
a pessoa que nela vai». Deste, uma evolução para a cadeirinha, con- 
servando o nome de palanquim, se compunha de uma rbtula, ou 
Leio adornado no qual se fixavam os dois varais para assentarem 
nos ombros dos carregadores; da rótula pendia uma grande cor. 
tina. Chamavam-na, também, serpentina. Veja Tomás Ender, c 0  
Velho Rio de Janeiro> 49 e 157. 
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gento-mor fidalgo, com casaca de veludo forrada de primavera 
azul com ramos brancos e calça de veludo; véstia(44) de bro- 
cado branco guarnecida de ouro; casaca de pano pardo; capa, 
casaca e calça com véstia de seda; capa, calça e véstia de seda, 
tudo com golas de ouro; e mais adornos sem faltar a cabeleira 
de estilo e a espada de punho de prata. 

Muito ouro, muita prataria, vários imóveis rurais, armas, 
numerosa escravatura e criados, "todos calçados", peças de 
adrninistração(45) animais cavalares com ricos jaezes e nume- 
rosas éguas de criar, muares, gado vacum, inúmeras dívidas 
ativas e nenhuma passiva, compunham sua vultosa fortuna, ver- 
dadeira fábula para a pacata cidadezinha que era a modesta 
São Paulo. 

TAMBORETES, BUFETEIS E TAPEÇARIAS 

Com duas dúzias de tamboretes, como se descreve no inven- 
tário, notamos nos seus arrolamentos a falta de cadeiras. N5o 
as possuiria o rico ouvidor geral? Por algum tempo percorre- 
mos a literatura histórica sobre nossa vida nos séculos dezessete 
e dezoito, mas só novas leituras do próprio inventário chega- 
ram a nos fazer duvidar do significado do termo tamborete, 
parecendo-nos estranho que homem tão rico não possuisse ca- 
deiras e usasse em sua casa vinte e quatro tamboretes, desig- 
nação que se poderia aplicar a pequenos bancos como hoje se 
designam, mas que no inventário vêm avaliados por altíssimo 
preço em confronto com outros valores da época. Mais uma estra- 
nheza está na descrição de doze tamboretes "com pregadura e 
maçanetas douradas". 

Não estaria em nível da época o valor dado aos tamboretes 
na avaliação, se objetivasse pequenos assentos: os doze mais 
antigos valiam, cada um, dois mil réis, e os mais novos quatro 
mil réis por unidade, isto em 1719. Tal observação se completa, 
comparando-se estes valores com os comentados por Afons3 
d'Escragnole Taunay, de bens deixados por Sebastião Fernan- 
des do Rego, em 1740: 

"magnífico mobiliário se descreve no rol compreenden- 
do peças de primeira ordem, de altíssimo preço para a 
tempo". "Assim, por exemplo: Hua dúzia de cadeyras 

44. Frei Domingos Vieira, ob. cit. V 925: <vestia - parte dos vestidos 
que cobre o tronco, com mangas ou sem elas; traz-se por debaixo 
da casaca>. Antenor Nascentes, Dicionirio da Academia Brasileira 
de Letras VI 1704, edição Bloch. 

45. fndios que pela Carta Régia de 19-11-1616, não podiam ser escravi. 
zados e deviam ser administrados sob condiçóes. 
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grandes de encosto de sola lavrada com pregão dou- 
rado em bom uso que foi vista e avaliada em três mil 
e duzentos réis".(46). 

Se em 1740, de "magnífico mobiliário", "peças de primeira 
ordem", eram cadeiras avaliadas em três mil e duzentos réis 
cada uma, como admitir pequenos bancos, em 1719, valendo dois 
e quatro mil réis cada um? Não resta dúvida de que cadeiras 
rasas de couro lavrado, sem braços, eram chamadas tambore- 
tes, como nos confirma um dicionarista. E valemo-nos de Frei 
Domingos Vieira, do seu "Tesouro da Língua Portuguesan(47), 
utilizando seguramente o que pertence ao frade, uma vez que, 
a evidência, distingue-se-lhe a redação das letras adventícias, 
possibilitando o aproveitamento do seu saber de arcaismos. Tam- 
borete para este filólogo é "cadeira rasa, sem braços; tem es- 
paldar a diferença dos mochos, que são rasos de braços e espal- 
dares". Podemos entender que o ouvidor usava, no luxo de sua 
casa, vinte e quatro cadeiras, ou "doze tamboretes feitos na 
terra, com pregadura miúda e algum uso" e mais "doze tambo- 
retes feitos na Bahia, com pregadura e maçanetas douradas". 

O maior uso das doze primeiras cadeiras "feitas na terra", 
é evidente no desgaste da travessa horizontal anterior que servia 
de suporte para os pés de quem nelas se assentava, e ainda o 
maior desgaste no couro do assento, bem visível na figura 2 .  
As doze cadeiras feitas na Bahia possuiam, conforme inventhrio, 
maçanetas douradas, desaparecidas e substituídas por bot6-e~ de 
madeira de época, indiscutivelmente, menos afastada, como se 
constata em atento exame. Na forma já exposta, do tipo destas 
feitas na Bahia, não só o ouvidor as usava, pois nas coleções 
da Cúria Metropolitana de São Paulo e do Museu Paulista, en- 
contramos mais outras, de idêntico estilo e época, brasonadas 
ou não, do luxo contemporâneo. 

Deixando os tamboretes pelos bufetes (ou bofetes como di- 
ziam os avaliadores de antanho) podemos registrar o que, ainda 
vigoroso nos seus noventa anos de idade, contava o nosso pa- 
rente Roberto de Campos Bicudo, de seu avô e nosso bisavô, 
Pedro de Mello e Sousa, fazendeiro em Indaiatuba, falecido em 
1899, para quem se não usava habitualmente o vocábulo mesa; em 
sua casa só havia bufetes, o que indica a generalização do nome 
as mesas comuns de hoje; no inventário de D. Maria Pacheco 
de Sousa Meneses, ou "Maria Pacheca", em 1767, foram avalia- 
dos "bofetes redondos". 

46 Afonso d'Escragnole Tauany, eEnsalos d a  História Paulistanau em 
Anais do Museu Paulista X 163 

47 Veja nota 40 
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Mas, vinha este nome de dois e mais séculos passados, qual? 
do tais móveis se caracterizavam pelos torneados e tremidos; e 
o ouvidor os possuia finissimos: um de "jacarandá, com quatro 
gavetas com fechaduras", "de pés torneados e molduras", de 
oito palmos de comprido, ou seja um metro e setenta e seis 
centímetros, feito na Bahia e avaliado por 25$000; outro també,m 
de jacarandá, de sete palmos de comprido, ou um metro e 
cinquenta e quatro centimetros, com duas gavetas; um terceiro 
ainda de jacarandá e com duas gavetas e igual comprimento de 
um metro e cinqüenta e quatro centimetros, e, finalmente, mais 
um bufete de jacarandá do qual não encontramos descrição de- 
talhada. Para tais bufetes, tinha as "toalhas de mesa de pano 
fino". 

"O bufete, que é uma mesa de mais amplas proporções, 
constitui também uma peça muito interessante. A for- 
ma é a retangular, as dimensões são duplas das de uma 
mesa ordinária. Os tremidos dominam na caixa; fazen- 
do-se notar, dessa forma, no rebordo da tampa e nos 
espelhos e molduras das gavetas", "com seis e oito per- 
nas primorosamente trabalhadas"(48). 

É o que sobre este móvel nos ensina Adolfo Morales de Los 
Rios Filho. E Alexandre Herculano, o grande clássico e histo- 
riador português, confirma a terminologia da época neste rela- 
to elegante: 

"Em uma quadra das que serviam de aposentos reais 
no mosteiro da Batalha, a roda de um bufete de car- 
valho de lavor antigo, cujos pés, torneados em linha 
espiral, eram travados por uma espécie de escabe- 
los, que pelos topos se embebia neles, estavam assenta- 
das várias personagens daquelas com quem o leitor já 
tratou nos antecedentes capítulos. Eram D. João I, Frei 
Lourenço Lampreia e o procurador Frei Joane. El-rei 
estava a cabeceira da mesa e no topo fronteiro o prior, 
tendo a sua direita Frei Joane". "Em cima do bufete 
estava estendido um grande rolo de pergaminho, no 
qual todos os olhos dos circunstantes se fitavamU(49). 

Percorrendo inventários contemporâneos ao sargento-mor 
ouvidor, e anteriores, raramente encontramos referências a m e  
sas. Sobram, entretanto, as toalhas "de mesa", as "sobre-mesas" 

48.  AdOlEo Morales de 10s Rios Filho, aGrandjean de Montigny e a 
Evolução da Arte Brasileiras 79 e 82. 

49. Alexandre Herculano, <Lendas e Narrativas* I 276 - 1 3 ~  edição. 
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que eram também cobertas de mesas, e os bufetes comuns nos 
usos seiscentistas e século seguinte(50). 

Com referência aos tapetes de Arraiolos, adornos luxuosos 
e caros do potentado paulista, é Júlio Dantas quem nos esclare- 
ce para fazermos juízo sobre os que possuia o ouvidor: 

"A curiosa exposição do Carmo, veio, ainda uma vez, 
chamar a atenção dos arqueólogos". "Estão ali repro- 
sentadas todas as épocas e todas as formas da produ- 
ção tapeceira de Arraiolos: os primitivos tapetes de so- 
bre-arca da indústria caseira do século XVII, floridos 
de motivos ingênuos e populares; as suntuosas peças 
eruditas de 1700, de caráter acentuadamente persa"(51). 

AS CADEIRAS DO OWIDOR 

Pelo início do século, havia em casa de antiga família pau- 
lista uma cadeira diferente do mobiliário, (fig. 2)  toda de couro, 
assento e espaldar inteiriços, lavrados com desenho e folhagens, 
impressionando a curiosidade infantil pelas suas caracteristicas 
próprias. As "pessoas grandes" da casa ensinavam, e exigiam 
mesmo, respeitoso cuidado ao móvel vetusto; tinha sido de avoen- 
gos e constituia venerável tradição de família; havia transcor- 
rido vidas de vários possuidores, todos da mesma estirpe, para 
ser ali estimada em casa patriarcal cujo chefe mantinha ilibados 
os dotes de caráter e dignidade, herdados dos seus maiores e 
por ele cultivados na aspiração de transmitir aos seus descen- 
dentes o próprio "de puritate sanguinis", indissoluvelmente liga- 
do, para a perpetuidade, à pureza dos princípios morais. Era 
uma das cadeiras do ouvidor que hoje já tem percorrido sete 
gerações e maior número de possuidores, ostentando, em nobre 
espaldar, o mais antigo exemplar armórico dos Amarais Gur- 
géis do São Paulo Capitania, lavrado na riqueza de folhagens 
e arabescos com arte e maestria, em solado próprio, para a per- 
petuação do símbolo da família, ora espalhada por todo o Bra- 
sil com feitos históricos, realizações beneméritas, lauréis de 
ciência e louros acadêmicos, sublimação religiosa, lustre dos 
mais caros entre as velhas e grandes famílias brasileiras. 

A cadeira, cognominada, entre familiares, "cadeira do Ou- 
vidor" pela sua origem, ou "cadeira do Padre Melchior", é puro 
século dezessete: a parte de madeira, de jacarandá, foi aparelhada 
a enxó, o que indica ter sido feita onde a marcenaria se aperfei- 

50. Jose de Barros Barreto - Belmonte, UNO Tempo dos Bandeiran- 
tesa 86. 

51. Júlio Dantas, %Os Galos de Apolo» 189, 2.a milhar. 
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çoara, na época, como muitas artes, pelo profundo amor ao tra. 
balho pelo próprio trabalho, pela dedicação do artífice que punha 
toda a alma na sua obra, lutando, porém, com a indigência de 
ferramentas apropriadas e aperfeiçoadas. 

As peças da cadeira, encaixadas e que se seguram com as 
tradicionais cavilhas, são simples e lisas como permitiam os re- 
cursos locais, constituindo o arcabouço destinado a suportar o 
couro lavrado no qual se concentrou o gosto artístico e toda a 
decoraçáo do móvel. O assento e espaldar de couro lavrado, com 
tachas douradas, se a parte de madeira é uma armação lisa, 
são eles de fino lavor de artista hábil, trabalhados com arte e 
exuberância de graciosos detalhes que pela generalização vieram 
empolgar a sensibilidade artística dos habitantes de Portugal e 
de suas províncias de ultramar. Era uma das cadeiras "feitas na 
terra com pregadura miúda e algum uso" ou um dos tamboretes, 
como disseram os louvados no inventário. 

O couro lavrado desta cadeira., pela perfeição e bom gosto, 
afigura obra do Reino; seria, então, apuramento do maior 111x0 
exibido no Brasil. Porém, em São Paulo, em meados do seiscen- 
tismo, já havia produção de tais obras de arte, como nos conta 
Taunay, citando o inventário de Pedro Fernandes, processado 
em 1653: 

"diz o arrolamento de sua oficina que aplicava arruma- 
çOes de cadeiras de estado, dispondo de instrumentos, 
numerosos e variados, para a Iavragem dos respetivos 
couros"(52). 

O luxo das peças feitas em São Paulo daria lugar a maior 
luxo nos móveis feitos na Bahia, como também em suas casas 
usava o rico filho do "poverelli" de Assis. E da documentação 
aqui citada apuramos que duas eram as mobilias de sala do 
sargento-mor ouvidor, compostas, cada uma, de doze cadeiras 
de couro, ou tamboretes na linguagem da época. Doze feitas na 
Bahia "com pregadura e maçanetas douradas" e "doze feitas na 
terra com prqadura miuda e algum uso". Destas doze ''feitas 
na terra", já descritas, existem duas; seu trabalho em couro, 
muito perfeito, é de mais gosto, porém menos delicado que as 
doze feitas na Bahia cuja lavragem é de lavor finíssimo; são 
mais amplas nos seus assentos, de espaldares baixos tambéni 
brasonados, diferindo das primeiras, especialmente na menor 
altura dos encostos e nas dimensões que se avantajam em largu- 
ra e profundidade, início de uma tendência característica das 

52. Afonso d'Escragnole Taunay, «Bibliotecas Seiscentistas Particulares 
em São Paulo>;, na Revista de Fiiologia e de História I1 21. 
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cadeiras do tempo de D. João V e, portanto, na época, mais mo- 
dernas que as suas congêneres paulistanas ifig. 4) .  

Todas as cadeiras ostentam os bras6es d'armas dos Amarais 
Gurgéis, como se um só modelo tivesse servido aos diferentes 
artistas quando gravaram a pala dos Gurgéis, dando esta cir- 
cunstância um consolidado valor probante aos documentos ar- 
móricos que tais móveis significam. O brasão de Amaral grava- 
do erradamente (só pela metade) na mobília "feita n a  terra", 
foi corrigido na de confecção baiana, com os seis crescentes. 

A existência hoje destas cadeiras do Sargento-mor Bento do 
Amaral da Silva, deve-se a cuidados de particulares em cujas 
mãos se conservam duas das feitas na terra; uma, feita na 
Bahia, pertence ao acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo, 
todas identificáveis pelos detalhes descritos no processo de in- 
ventário, e pelo brasão gravado no espaldar, sendo que as "feitas 
na terra" nunca deixaram a propriedade de descendentes do 
Sargento-mor Ouvidor. 

A HERALDICA DAS CADEIRAS 

A heráldica portuguesa, esplendente nos reinados de Dom 
João I11 e de Dom Manuel, e sempre na finalidade de simbo- 
lizar a nobreza, atravessou anos e gerações, da ostentação dos 
torneios de outras eras, a brilhar em portadas e mobiliários 
com efeito decorativo que se enriquecia na opulência dos atri- 
butos asmóricos, para nos dar preciosos documentos de arte e 
simbologia. Dos poucos móveis do seiscentismo, chegados até 
nós, impressiona a proporção das peças brasonadas, indicando, 
bem claramente, como já dissemos, o cuidado dos nobres em 
representar suas origens com a reprodução armórica. Então, já 
enriquecidos ramos cadetes de famílias nobres, que sem for- 
tuna haviam deixado os seus lares europeus, geralmente terri- 
tório do glorioso Portugal, estadeavam o seu luxo adornando suas 
moradas com o uso de símbolos heráldicos gravados como nos 
saudosos solares paternos de tradição e nobreza. Assim, peças 
armoriadas do seiscentismo, atestando o fausto de casas nobres, 
enriquecem uma história familiar e centralizam relatos que, de 
avós em avós, chegam a nossos tempos iFig. 2 e 4) .  

Ao fazer a leitura do brasão estampado (figs. 3 e 5)  nestes 
móveis seculares, damos com o escudo partido para a perpetui- 
dade de símbolos de duas estirpes: 1." o dos Gurgéis, 2: o dos 
Amarais, disposiçóes que representam ou a varolinidade ou a 
importância da ascendência(53). Das armas dos Amarais repro- 

53. Conde de São Paio (Dom Antônio), aA Heráldica Portuguesag em 
anais de Primer Congresso de Geneaiogia y Heraidica 132. 
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duzidas só pela metade na mobilia paulista, erro comum de ar- 
tistas antigos que executavam a partição do escudo estenden- 
do-a ao brasão a ser reproduzido, nada temos a dizer, sem em- 
bargo da curiosa forma dos crescentes invertidos e com pito- 
rescos perfis humanos da velha e ingênua representação gráfica 
das meias luas. A iconografia do brasão dos Gurgéis, porém, exi- 
ge alguma explanação, mesmo por ser a heráldica pouco versada - . 
em nosso país. 

A principal figura do brasão de Gurgel é o leão rampante, 
contrariando armoriais luso-brasileiros que a indicam como leo- 
pardo passante. E nenhuma dúvida oferecem os desenhos, ne- 
nhuma confusão possível com um leopardo, figuras distintas de 
forma inconcursa na universal legislação heráldica. 

Em Portugal e, portanto, no Brasil, pela palavra abalizada 
de Armando de Matos, se esclarece que leão "não se representa 
de frente, mas de perfil, seja qual for a posição que tomar en- 
quanto leopardo sempre se representa com a cabeça dr 
frente(54). 

Em França, para onde ainda vamos voltar a nossa atenção, 
P. E. Gheusi ensina que "le léopard est un lion modifié en quel- 
ques -uns de ses attributs essenciels. I1 a toujours la tête de face 
et laisse pendre sa langue sur la lèvre infériuere, n'en relevant 
legèrement que a pointe", enquanto dá para o leão, como cara- 
terístico imutável, Ia tête de profil"(55). 

Da mesma procedência, Gourdon de Genouillac nos afirma 
que "le lion n'est représenté de que profil - le leopard de 
faceW(56), como também proclamam de Lausanne os heraldis- 
tas Galbreath e de Vevey: "un lion ayant Ia tête tournée de face 
s'appelle un léopard" (57). 

Pela origem dos Gurgéis, a qual ja nos referimos, citamos 
primeiramente especialistas franceses, sem desdenhar os espa- 
nhóis que na mesma trilha seguem com suas afirmaqóes ein 
palavras de Alberto y Arturo Carraffa: "10s leopardos se dife- 
rencian de 10s leones en tres cosas esenciales" - "en que 10s 
leopardos tienen la cabeza de frente, mostrando 10s dos ojos, 
en lugar de uno como 10s leones que Ia tienen de perfil"(58). 
E ainda em palavras de A. de Armengol Y. de Pereira: "es de 
notar que en blason 10s leopardos se ponen con Ia cabeza siem- 
pre de frente, viendoseles 10s dos ojos, a diferencia de 10s leones, 
que se colocan de perfil, mostrando solo un ojo"159). 

54. Armando de Matos, BBrasonário de Portugal%. 
55. P. B. Gheusi, «Le Blason Heraldique~ 116. 
56. H. Gourdon de Genouillac, <Gramaire Héraldique 4 2 ~ .  
57.  D. L. Galbreath et H. de Vevey, %Manuel d'Heraldiqueu 66. 
58.  Alberto y Arturo Garcia Carraffa, «Enciclopédia Heraldica Y Genea- 

logica Hispano-Americana» I 57. 
59. A. de Armengol y de Pereira, *Heráldica» 80. 
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Mesmo na heráldica inglesa que difere das latinas, a dis- 
tinção entre leáo e leopardo tem os mesmos característicos, di- 
zendo-se que o leopardo "c'est tout simplement un lion don la 
téte est tarée de face", como afirma A. Guerin-Segueir(60) apoia- 
do por Iain Moncreiffe e Don Potinger que dizem: "lions guardant 
(looking towards you) become leopards"(61). 

Questão inteiramente fora de qualquer controvérsia, não 
admitiria dúvidas na leitura do brasão das cadeiras cujo desenho 
reproduz o leáo de perfil e ainda, com meridiana clareza, lin- 
guado em traços indeléveis. 

Rampante é o leáo das cadeiras, no ensinar de Santos Fer- 
reira, "firmado nas patas traseiras, tendo as dianteiras levan- 
tadas na direção do ângulo direto do chefeX(62); acompanham-no 
as "jumelles" em banda, peça que se náo encontra na armaria 
portuguesa (gêminas), mas usada em França e na Espanha (gz- 
melas). Os Brueys de SainbAndré, velha família francesa, tra- 
zem-na em seu brasão que se assemelha, pelas figuras, as armas 
dos Gurgéis reproduzidas nas cadeiras, "d'or au lion de gueles 
(la queune leopardée) armé et lampassé de sable, une jumelle 
d'argent remplie d'azur brochante, ambrassé des deux pattes 
devant du lion". 

Os velhos móveis nos dão o leáo, as "jumelles" ou gêminas 
e, em chefe, a flor de lis, o formoso ornamento de Luís VI1 
de França, largamente reproduzido com muito encanto na herál- 
dica de países latinos. 

Como diz Santos Ferreira, "a flor de lis também tem sido 
usada como diferença, quer de per si, quer sobre a brica". E 
falando das diferenças, acrescenta que "a mais comum é, sem 
dúvida, a brica"; "seguem-se-lhe a almofaua ou coxim, o anel, 
o cardo, o cisne, o crescente, a estrela, o ferrão, a flor de lis", 
"colocadas na primeira quarta parte do primeiro cantão do es- 
cudo que é o seu lugar clássico, mas se este lugar está ocupado 
por outra peça, coloca-se a diferença no meio do chefe(63). 

Mais nos esclarece o Conde de São Payo (Dom Antônio) 
em sua brilhante comunicação ao Congresso de Heráldica e Ge  
nealogia Nobiliárquica, quando afirma ser a diferença "geral- 
mente escolhida entre o trifólio, o quadrifólio, o farpão, o cres- 
cente, a estrela, a flor de tis" colocada, ou no canto esquerdo 
do chefe, ou no centro do chefe caso chocasse com alguma peça 

60. A. de Guerin-Segueir, «Précis d'Héraldique Britaniqueu na Revista 
do Instituto Heráldico e Genealogico IX 339. 

61. Iain Moncreiffe & Don Pottinger, «Simple Heraldryu 54. 
E>. L. G. dos Santos Ferreira, rArmorial Portuguêsa I1 103. 
6.3. L. G. dos Santos Ferreira, ob. cit. I1 64 e 81. 
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já Ia existente, ou ficasse prejudicada a estética do brasáo"(64j 
(O grifo é nosso). 

Que a flor de lis do brasáo das cadeiras seja uma diferença, 
não é absurdo admitir-se. A origem da família é francesa, é 
da pátria da heráldica flor de lis; outros membros da família, 
como Cláudio Gurgel do Amaral, requerendo e obtendo armas 
em 1705, quando a heráldica portuguesa ainda não registrara 
armas dos Gurgéis, obteve as dos Amarais tendo por diferença 
"uma meia brica sanguinha com uma flor de lis de prata", isto 
é, usando a mesma possível diferença usada no brasão do primo- 
-irmão, o ouvidor Bento do Amaral da Silva. 

Quanto ao significado das diferenças, quer a flor de lis do 
brasão das cadeiras, quer a da carta de Cláudio Gurgel, po- 
der-se-ia concluir uma origem varonil para Gurgel e linha mater- 
na para Amaral, conforme o direito heráldico português e a 
colocação dos brasões nas cadeiras, pela sua época século de- 
zessete, obedientes ao velho "Regimento da Armaria". 

Observando-se o elmo nas duas cadeiras, nós o vemos per- 
feitamente, aberto e com as guarnições certamente de ouro. da 
mais antiga até aos ombros da armadura. A abertura e as guar- 
nições que atestam nobreza antiga nas figuras 3 e 5, documen- 
tam nossas afirmativas, assim como a identidade dos brasões 
do Império brasileiro - "em campo azul um leão rampante 
armado de goles" - com o brasão da família francesa - 
"d'azur, au lion Cor, armé et lampassé de gueles". 

G W E L  NOS ARMORIAIS PORTUGUESES 

Conforme as cartas adiante citadas, o brasáo de Gurgel só 
entrou para a armaria portuguesa em 1769, registrado pelo Rei 
de Armas Portugal; seu uso, entretanto, documentadamente da- 
tava de um século atrás ou de maior tempo, pois já havia dois 
séculos que os Gurgéis estavam estabelecidos como família 
luso-brasileira. 

Sobre estas armas, recorrendo-se a brasonários portugueses, 
encontrar-se-á a imprecisão caracterizando as descrições dos tra- 
tadistas, como se faltasse, as afirmativas, segurança de conheci- 
mento. Cronologicamente apelamos para Vilas Boas e Sampaio 
que, pela época do seu trabalho, não registra armas dos Gurgéis 
e Gorjões para só descrever as de Galhardos nestas palavras: 
"Dom João I11 as deu a Zuzarte Soares Galhardo no ano de 1529". 
"em campo vermelho um leopardo passante e a ilharga da cabem 
uma flor de lis do mesmo em chefe; timbre o mesmo leáo"(65). 

64. Conde de São Paio, ob. cit. 132. 
65.  Antônio de Viias Boas e Sampaio, UNobiliarquia Portuguesaw 283. 
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Enquanto este velho armorial nos dá um leopardo passante 
e por timbre o mesmo leão, Sanches de Baena, confirmando para 
Gurgel as armas de Gorjâo, diz categoricamente: "em campo 
vermelho um leáo de ouro(66) (náo diz passante) com uma flor 
de lis do mesmo metal acima (e não a ilharga) da cabeça; tim- 
bre o mesmo leão. As figuras descritas por um e outro heral- 
dista, entendem-se como passantes, por ser esta a sua habitual 
postura(67); mas fica-nos clara a divergência entre leopardo e 
leão no primeiro e leáo no segundo; entre ilharga e acima da 
cabeça, expressão esta mais adequada e mais precisa a leão ram- 
pante, e aquela a passante. 

Volvendo a Santos Ferreira, vemos em seu armorial descri- 
ção a nos dizer: "de vermelho, com um leopardo de ouro enci- 
mado por uma flor de lis do mesmo. Timbre - O leopardo do 
escudo"(68). No desenho seu, porém, da página 51, volume 11, 
reproduz no timbre o leopardo diferente do leopardo do escudo, 
denotando imprecisão, como se hesitasse entre o leáo e o leo- 
pardo, dúvida que se não reflete nos seus desenhos dos brasões 
de Damião Dias e de Ribeira, no mesmo armorial(69). 

Ora, o que nós vemos nos mais antigos documentos heráldi- 
cos dos Gurgéis, as cadeiras seiscentistas aqui reproduzidas, an- 
teriores ao registro destas armas e aos armoriais portugueses, é 
o leáo rampante e "une jumelle", discordando da identificação 
destas armas com as de Gorjáo e Galhardos, estas últimas con- 
cedidas em 1529, quando já existiam em uso as armas dos Gur- 
géis, mais antigas que as suas semelhantes portuguesas; conven- 
cemo-nos, assim, de terem os Gurgéis o leão rampante com ss 
gêminas entre as patas, e por diferença a flor de lis em chefe. 

Robustece esta nossa convicção, uma outorga do Rei de Ar- 
mas do Império, Luís Aleixo Boulanger, francês de nascimento, 
mais professor de desenho que heraldista, possivelmente autor 
de composições de mercês novas que muitas vezes eram apresen- 
tadas pelos próprios requerentes, outorga feita a um Gurgel. Em 
cartório da nossa nobreza imperial, aos 27 de setembro de 1856, 
livro VI, fls. 31, foram registradas armas de mercê nova ao co- 
mendador José Luís Campos do Amaral, também Gurgel(70); e 

E6 Visconde de Sanches de Baena, ob. cit. pág. LXXX. 
67. L. G. dos Santos Ferreira, ob. cit. I1 125. 
68. L. G. dos Santos Ferreira, ob. cit. I 147. 
69. L. G. dos Santos Ferreira, ob. cit. I1 40 e 94. 
70. José Luís Campos do Amara1 era fidalgo da Casa Imperial, coronel 

superior da Guarda Nacional, comendador da Ordem de Cristo, ofi- 
cial da Ordem da Rosa; casado com Maria Joaquina Neves de Cam- 
pos. Foi pai de Joaquim Mariano Campos do Amaral Gurgel (Almei- 
da Nogueira, %Academia de Direitos VI1 207), nascido em Parati, 
juiz. municipal de órfáos, casado com Luisa de Almeida Gurgel; 
avô de Júlio Campos do Amaral Gurgel batizado em Parati aos 
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sendo mercê nova, não lhe poderia ser concedido o elmo de prata 
aberto guarnecido de ouro, como foi, o que, para nós, denota 
solução encontrada por Boulanger, em casos sucessórios de bra- 
sões, mas carecentes de documentação comprobatória de direito 
de sucessão (fig. 7). 

As  armas então concedidas são, exatamente, as gravadas nas 
velhas cadeiras aqui tratadas, "em campo azul um leão de ouro 
rampante, armado de goles e tendo nas mãos um caduceu de 
prata", modificadas, apenas, na troca das gêminas pelo caduceu. 
Admitimos que o agraciado tenha se valido de algum exemplar 
de armas de seus antepassados, sem poder provar o seu direito 
a sucessão(7l), conseguindo a mercê nova como solução. O mes- 
mo se fez em concessóes de armas dos Alvarengas de São Paulo. 
como discutimos em pequena tese publicada em 1973 (72). Aque- 
la mercê nova vem indicar os metais e os esmaltes do nosso 
móvel iconográfico e encaminhar os Gurgéis para um entron. 
camento de estirpe francesa, de igual brasão, pelo que já his- 
toriamos a origem desta gente. 

CARTAS DE BRASÁO 

A mais velha carta de brasão de Amaral concedida a um 
Amaral Gurgel, é a de Cláudio Gurgel do Amaral, datada de 
sete de abril de 1705, e consta da pública-forma passada por 
tabelião de Itu, aos 15 de novembro de 1851. Sobrinho do pri- 
meiro Cláudio, existiu o segundo Cláudio que foi procurador 
da cidade de Lisboa, e fidalgo da Casa Real; mas nos interessa 
o primeiro do nome, o que obteve a carta de brasão. Afrânio 
Peixoto, fundando-se em Vieira Fazenda, nos diz da vida deste 
primeiro Cláudio no Rio de Janeiro: 

"Em 1682, sentou praça Cláudio do Amaral Gurgel, ser- 
vindo até 86. Pelos governadores Pedro Gomes, Duarte 
Teixeira Chaves e João Furtado de Mendonça foi pro. 
vido nos cargos de provedor da Coroa e Fazenda Real 
e pelo governador Sebastião de Castro Caldas, no de 
provedor da Fazenda Real, juiz da Alfândega e conta- 

19-1-1862, tendo por padrinho o futuro Visconde do Cruzeiro, que 
foi casado com Itelvina Amélia da Silva Coelho; bisavô de Joaquim 
Coelho do Amaral, residente em Campinas, onde faleceu a 25-2-1973, 
de cujo arquivo tiramos os dados presentes. O brasão está em %Ar- 
quivo Nobiliárquico Brasileiro2 do Baráo de Vasconcelos, 573, e em 
aparati, Caminho do Ouro* de Heitor Gurgel e Edelweis Amaral, 
32-33 e 205. 

71. Visconde de Sanches de Baena, ob. cit. página CCXVII. 
72. Celso Maria de Mello Pupo, «O Brasão dos Alvarengasn na Revista 

do Instituto Heráldico e Genealógico I1 319. 



Figura 2 Figura 3 

Figura 4 Figura 5 

2 - A cadeira da terra. 3 - O brasão da cadeira da terra. 4- A 
cadeira baiana. 5 - O brasão da cadeira baiana. 



Figura 6 Figura 7 
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dor dela. Também ao tempo foi juiz vereador e escri- 
vão da Câmara. Teria mérito para tanto. Atuou con- 
tra Franceses arribados e suspeitos. Em 83 irmão da 
Misericórdia, foi mordomo dos presos, escrivão e pro- 
vedor de 1703 a 1705. Foi doutor pelo título que lhe 
dão e, enviuvando, tomou ordens já avançado em ida- 
de. Os haveres da família consideráveis. De desaven- 
ças contra parciais de grupos contrários na cidade, ata- 
cado por populares em emboscada, recebeu ferimentos 
de que veio a falecer na Santa Casa. Vieira Fazenda 
que dá estas informações, não soube se de fato foi en- 
terrado na Glória, como quisera, por condição imposta 
na doaçáon(73). 

Sobre o morro da Glória, conta Me10 Morais Filho, que 
"aquela montanha que se agigantava, coubera em partilha a José 
Rangel de Macedo, em seguida a seu filho Francisco Rangel, 
mais tarde ao capitão Gabriel da Rocha Freire, e d'este possui- 
dor, consta da escritura que temos a vista, passara por compra 
ao Dr. Cláudio Gurgel do Amaral, que em 20 de julho de 1699, 
a cedeu em patrirnônio a Nossa Senhora da G1Ória3'(74). 

E Afrânio Peixoto ainda esclarece que "a escritura de 
dowáo do Dr. Cláudio Gurgel do Amaral de 20 de ju- 
nho de 1699, do Morro da Glória a Irmandade de N. S. 
da Glória acrescenta ao patrimonio da Santa, as terras 
que adquirira em 18 de fevereiro de 1687, que consis- 
tiam em 100 braças na Praia da Carioca". "Em 1703, 
o governador D. Alvaro da Silveira e Albuquerque no- 
meava capitão da fortaleza da Carioca ou da Glória, o 
Dr. Cláudio Gurgel do Amaral" (fig. 9). 

Este primeiro Cláudio, mais tarde faleceu em quarto par- 
ticular da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 

Citamos a carta de brasão que existe, por pública forma 
mandada tirar em cartório de Itu pelo historiador-médico Dr. 
Ricardo Gumbleton Daunt, e conservada pelo seu neto homò- 
nimo, também historiador de mérito, que nos presenteou com 
uma fotocópia da mesma. Poderíamos, assim, reproduzi-la em 
seus termos integrais, o que não fazemos por já estar ela pu- 
blicada na Revista do Instituto Heráldico-Genealógico de São 
Paulo, volume IX, página 622. A concessão desta primeira carta 
conhecida, de brasão de Amaral, data de Lisboa, sete de abril 

73. Afrânio Peixoto, ob. cit. 
'14. Mel0 Morais Filho, «Festas e TradiçOes Populares do Brasil» 277. 
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de mil setecentos e cinco, cinqüenta anos antes de se destruir, 
pelo terremoto, o cartório da Nobreza. 

A segunda carta de brasão de Amaral, foi outorgada em 
1760, a Francisco Carvalho da Cunha e Amaral(75), cavaleiro 
da Ordem de Cristo. capitão-mor da vila de Parati, nascido na 
cidade do Rio de Janeiro. Quatro anos depois, foi concedida a 
terceira carta, a José Viana do Amaral Rocha(76), natural da 
mesma cidade, cavaleiro professo da Ordem de Cristo: e, em 
1769, a quarta carta, a Francisco do Amaral Gurge1(77), senhor 
do engenho de Santo Antônio do Rio Fundo, o primeiro Arnaral 
Gurgel a obter em Portugal o brasão de Gurgel, concessão que 
perpetuou em erro estas armas, igualando-as a outras já exis- 
tentes, como forma simplista de fugir a investigações mais pro- 
fundas. Depois destas, João da Costa Barros Rocha do Ama- 
ra!(78), obteve a quinta carta, esquartelando as armas dos Ama- 
rais com as de outras ascendências, em 1802. 

A documentos, juntamos aqui a história de pequenas peçzs 
armoriadas. Concluindo quanto a origem dos Gurgéis, especi.11- 
mente estudada pelos dois autores que se dedicaram a tal pes- 
quisa, nosso estudo da iconografia heráldica da familia apontn 
uma nova origem que nos parece de melhor fundamento. A coll- 
cessão pelo Império do Brasil, de brasão nitidamente privativo 
dos d.e Gourgues, só se justifica por uma comum origem para 
esta e aquela estirpe. Não encontramos outra explicação para 
a aceitação pelo nosso Rei de Armas, de brasão idêntico a exis- 
tente em França, para membros de uma familia de origem frail- 
cesa, sem que os próprios requerentes não tivessem apresenta. 
do exemplar antigo que herdaram, oferecendo para registro em 
cartório da nova pátria. Na falta de provas de sucessão, foram 
concedidas como mercê nova acompanhadas dos signos de no- 
breza antiga, significados no elmo de prata aberto guarnecido 
de ouro. E as mobílias de Bento do Amaral da Silva, vêm em 
nosso favor para dizermos que Gurgéis, em França, eram de 
Gourgues. 

O OUVIDOR E HERDEIROS DA MOBILIA 

Nasceu o ouvidor Bento do Amaral da Silva no Rio de Ja- 
neiro, em cuja Se foi batizado aos 3 de abril de 1647. Neto de 
Toussaint Gurgel e de Domingas de Aráo do Amaral, pertencia 
a nobre família que se notabilizou pela posição, pelos cargos 

-~ ~ 

75. Visconde de Sanches de Baena, ob. cit. 188, e Heitor Gurgel e Edel- 
weis Amaral, %Parati, Caminho do Ouroa 204. 

76. Visconde de Sanches de Baena, ob. cit. 421. 
77. Visconde de Sanches de Baena, ob. cit. 177. 
78 .  Visconde de Sanches de Baena, oh. cit. 283. 
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ocupados e pela fortuna. Passou as minas buscando ouro e per- 
lustrando suas terras e filóes, até juntar grandes haveres. Rico, 
fixou-se em São Paulo onde viveu pacificamente em seu meio, 
até aos setenta e dois anos de idade, quando faleceu aos 2 de 
junho de 1719. 

Não temos dúvida em aceitar Parnaiba, Estado de São 
Paulo, como a terra onde se casou(79) pelos anos de 1694, pois 
em 1692, ainda era solteiro. Na mesma vila nasceu sua esposa, 
assim como o primeiro filho do casal em 1695; havia estrlbele. 
cido sua residência na cidade de São Paulo onde se mante-,,e 
em grande estado, onde ocupou altos cargos e onde faleceu(80) 
deixando a família na abastança. Sua esposa, Escolástica dr 
Godói, era filha de Antônio de Godói Moreira, sertanista que 
por prestar grandes serviços a Coroa em descobertas de mi- 
nas(81), teve a honra de receber carta de agradecimento fir- 
mada pelo próprio punho de1 rei Dom Pedro 11, em 1698. 

Os Godóis eram fidalgos com brasão de armas, descenden- 
tes de nobre castelhano que passou a São Paulo no domínio de 
Castela, constituindo família ilustre pelos seus feitos de homens 
públicos, bandeirantes e ocupados em muitos campos de ativi- 
dade. A mãe de Escolástica de Godói, Ana de Lima e Morais, 
maior número de fidalgos contava entre seus avós, pois era filha 
*do capitão Guilherme Pompeu de Almeida, capitão-mor da vila 
de Parnaiba, fundador da capela de Nossa Senhora da Concei- 
$50 do Voturuna, que dotou com ricos ornamentos e vultoso 
patrimônio, cuja administração instituiu para o seu filho padre, 
o creso paulista e seu homônimo, com sucessor em seu genro 
Antõnio de Godói Moreira. 

Escolástica de Godói, viúva, conservou em sua meação a 
grande fazenda do Emboaçava para continuar no fausto da vida 
com o primeiro marido. Fez o seu testamento com longas de- 
clarações de fé e recomendação de bens de alma; declarou ter 
sido casada em primeiras núpcias com o sargento-mor Bento 
do Amara1 da Silva de quem teve onze filhos, "seis machos e 
cinco fêmeas"(82). Não poderia, porém, viúva tão rica se ter 
livrado de novos candidatos e, assim, deixou-se agradar por um 
fidalgo vindo para estas terras de mãos vazias, e o desposui~, 
tomando-se a senhora do sargento-mor José Pinto de Meesquita 
e Castro, hábil no gastar e que, falecida Escolástica de Godói 
aos 6 de novembro de 1736, já sofria no ano seguinte um man- 
dado de penhora de seus bens. Deste casal ficou um filho. 

79. Náo existem os assentamentos da época: os existentes se iniciam 
e m  1722. . .. . . . . -. 

80. Arquivo Público do Estado, inventários. 
81. Pedro Taques de Almeida Pais Leme, ob. cit. XMII 255 
82. Arquivo Público do Estado, inventários. 
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Como já vimos, o sargento-mor ouvidor Bento do Amaral 
da  Silva possuia duas mobílias, de doze cadeiras cada uma. A 
mais nova feita na Bahia, com pregadura e maçanetas doura- 
das da qual identificamos uma de propriedade do Museu de 
Arte Sacra de São Paulo, mobilia que Bento do Amaral deixou 
.em uso na capital, permanecendo em poder da viúva Escolás- 
tica até sua morte em 1736, quando em processamento de in- 
ventário de seus bens(831, foi arrematada pelo herdeiro licen- 
ciado Manuel Bezerra Cavalcante, casado com Mécia Gurgel do 
Amaral(84). A mobília mais velha, já com "algum uso" no fale- 
cimento do proprietário, "feita na terra", coube ao filho pri- 
.mogênito capitáo José do Amaral Gurgel, e do seiscentismo a 
proximidade de nossos dias, teve descendentes que por ela ze- 
lassem até ser dividida por volta de 1869, como vai historiado 
a vista de inventários e outros documentos que confirmam a 
tradição. 

O capitão José do Amaral Gurgel, primogênito do ouvidor, 
nasceu em Parnaíba onde foi batizado em 1695; depois de resi- 
dir em São Paulo com os pais, ainda solteiro mudou-se para 
Itu a cuidar de sua sesmaria e ser senhor de engenho(85). para 
lá transportando a mobília paulistana herdada do pai. Em Itii, 
.aos 23 de maio de 1730, casou-se na matriz de Nossa Senhora 
da  Candelária(861, com Escolástica de Arruda Leite Ferraz, 
filha do capitão Pedro Dias Leite, dos Lemes antigos da capita- 
nia, e de Antônia de Arruda, dos Arrudas, Botelhos e São 
Paios(87), famílias das mais distintas de São Paulo. Foi o casa- 
mento testemunhado pelo então sargento-mor João de Mello do 
Rego e pelo capitão-mor Manuel de São Paio Pacheco, ambos 
da mais alta nobreza da terra e todos, nubentes e testemunhas, 
fidalgos de brasão de armas. Foram seus filhos: 

1. José de Arruda Gurgel, casado duas vezes, a primeira 
em Itu no ano de 1758, e a segunda em Sorocaba no 
ano de 1768. 

2. Rita de Arruda Gurgel, casada em Itu em 1761. 

3 .  Vicente Férrer do Amaral, que continua. 

4. Antônio do Amaral Gurgel, casado em Itu em 1761. 

5. Maria do Amaral, falecida solteira. 

83. Arquivo Público do Estado, inventários. 
84. Luís Gonzaga da Silva Leme, ob. cit. VI 141. 
85 .  Arquivo Público do Estado, sesmarias XXX 71 e XLI 14%'. 
86.  Cúria Diocesana de Jundiaí. 
27. Entre São Paio e Sampaio, procuramos conservar a forma usada 

pelo portador do apelido. 
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6. Ana do Amaral, casada em Itu em 1752, com José Pais 
de Campos. 

7. Antônia de Arruda, casada em Itu em 1761, com Bento 
Leme César. 

8. Teresa de Jesus Amaral, casada em Itu em 1767, com 
Antônio Rodrigues Leite de São Paio; são os avós pa- 
ternos do Visconde de Indaiatuba. 

9. Joaquim do Amaral Gurgel, 

José do Amaral Gurgel foi o primeiro juiz ordinário de 
Itu(88) onde passou sua vida e onde faleceu com mais de se- 
tenta anos de idade, legando a mobília, que recebera do pai,. 
a seu filho Vicente Férrer do Amaral. E para bem assegurnr a 
identificação do móvel iconográfico que alicerça nossas conc!u- 
sóes, continuaremos nas gerações que o possuiram. 

Nasceu Vicente Férrer do Amaral em Itu, mas foi batizado 
na Sé de São Paulo a 9 de julho de 1735, tendo por padrinilos 
r. sua avó paterna Escolástica de Godói e o seu tio paterno Gui- 
lherme do Amaral Gurgel. Sempre residiu em Itu, em cuja ma- 
triz de Nossa Senhora da Candelária casou-se as 17,30 horas de 
11 de dezembro de 1769, com Brígida Soares de Camargo, ras-  
cida e batizada na vila de Cotia, aos 3 de março de 1754, fi!ha 
de Inácio Soares de Barros e de Marta Maria de Camargo Lima, 
por quem trouxe o sangue dos célebres Camargos da capitania. 

Vicente Férrer, como o pai, foi senhor de engenho, homem 
de posses, tinha várias propriedades agrícolas, animais, escra- 
vatura e "uma morada de casas no pákio da Matriz", de dois 
lanços(89), de taipa de pilão, confinando com casas do capitão 
Inácio Xavier Pais de Campos e de Agostinha Rodrigues Bueno. 
Na sala principal desta casa, usava a mobília brasonada (fig. 2 )  
que pertencera a seu avô paterno. Do seu casamento teve os 
filhos: 

1. Ana do Arnaral Gurgel (1771) casada em Itu em 1797 
com o tenente João Manuel Gil Ferreira, de quem foi 
segunda mulher. 

88. Pedro Taques de Almeida Pais Leme, ob. cit. XXXII 258. 
89. Esta casa, quando já pertencia a filha de Vicente Férrer, Francisca 

Soares do Amaral, foi lançada para pagamento de imposto predial 
de 186546, que se calculava pelas aberturas da fachada, pe'ns jane- 
las que abriam para a rua da frente; tinha a casa três aberturas 
e mais a porta com duas janelas de um lado e uma do outro. 
Quanto a lanço, já tratamos na nota 36. 
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2 .  Maria do Amaral Gurgel (1773) casada depois de 1809 
com o guarda-mor Manuel José Vaz Botelho, de quem, 
também, foi segunda mulher. 

3 .  Antônia de Pádua do Amaral (1775) casada em Itu, em 
1797, com o tenente Balduino de Mel10 Castanho e Sáo 
Paio. 

4. José, falecido na infância (1776). 
5 .  Padre Melchior de Pontes do Amaral (1777). 
6 .  João Evangelista do Amaral (1778), casado em Porto 

Feliz, em 1802 com Gertrudes do Amaral Campos. 

7 Brígida Soares de Camargo (1781) falecida solteira. 

8. Geltrudes Soares de Camargo (1785) casada em 1801, 
em Itu, com o Capitão José Inacio de Camargo Pen- 
teado. 

9. Francisca Soares do Amaral (1788) falecida solteira. 
10. Capitáo Boaventura do Amaral Camargo (1789) mártir 

da Venda Grande em Campinas, em 1842. 
11. Bernarda (1790) falecida na infância. 
1 2 .  Tomás José do Amaral Gurgel (17911, casado em Cam- 

pinas em 1815 com Maria da Lzpa Barbosa. 

Dos filhos homens do casal, o mais velho, Melchior, ao se 
fazer sacerdote, para o que deveria instituir um patrimônio 
como exigiam, então, os cânones da Igreja, teve-o feito por Vi- 
cente Férrer e sua mulher, instituindo este patrimdnio aos 24 
de novembro de 1805, constante da casa do pátio da matriz de 
Itu, caça que, com a velha mobília brasonada, passou, depois 
da morte de Vicente Férrer do Amara1 em 23 de julho de 1812, 
a pertencer ao filho padre. 

O Padre Melchior de Pontes do Amaral foi, por alguns, 
erradamente chamado Belchior. Ainda que assim se tenha re- 
gistrado no assentamento de batismo em Itu aos 3 de janeiro 
de 1777, o seu verdadeiro nome era Melchior, como sempre usou 
em todos os documentos de sua vida e como sempre assinou de 
seu próprio punho, nome, aliás, em sua lembrança, posto em 
eobrinhos e sobrinhos netos pela estima e respeito que merecia 
o parente padre. Antes de se ordenar, com mais dois irmãos re- 
quereu, em princípios de 1795, as diligências para sua habili- 
tação "de genere", o que fez com esclarecimentos interessantes 
a qualquer estudo genealógico: 

90. Realmente se chamou Boaventura do Amaral Camargo e tinha seis 
anos quando se  fez o requerimento. 
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"Dizem Melchior de Pontes do Amaral, Boaventura 
Gurgel de Camargo(9O) e Tomaz José da Amaral Gur- 
gel, batizados na Matriz da Freguesia de N. Senhora 
da Candelária da Vila de Itu; filhos legítimos de Vi- 
cente Férrer do Amaral, batizado na Sé Catedral dessa 
cidade, e de Brígida Soares de Camargo, batizada na 
Matriz de N. Senhora do Monserrate da Freguesia da 
Cotia; netos pela parte paterna de José do Amaral Gur- 
gel, batizado na Matriz da Freguesia de Sant'Ana da 
Vila de Parnaíba, e de sua mulher Escolástica de Ar- 
ruda b a t i d a  na predita Matriz da Vila de Itu; 
e pela parte materna netos do Capitão Inácio Soares 
de Barros e de sua mulher D. Marta Maria de Camargo 
Lima, ambos batizados na dita Matriz da Freguesia da 
Cotia, todas deste Bispado, que eles desejam ser admi- 
tidos a se Ihes fazerem diligência de genere. . . "(91) 

Ordenado, residia o padre Melchior em Itu onde foi pro- 
prietário da casa da herança paterna no pátio da Matriz, e da 
velha e avoenga mobília brasonada completa (fig. 2 ) .  Nesta casa, 
José Vaz Pinto de Mello(92) sobrinho neto do padre, conheceu 
a velha mobília como cara tradição dos seus antepassados; na 
mesma casa e com o padre, residiram suas irmãs solteiras mes- 
mo depois de ter o padre Melchior mudado para Capivari, sem 
nada levar do mobiliário da casa de Itu. 

O padre Melchior, informa-nos Nardy Filho, "foi sacerdo- 
te virtuoso e ilustrado, dando-se ao estudo de jurispruàência e 
advocacia, abriu seu escritório de advogado em Itu, sua terra 
natal"; "foi consciencioso e dedicado; representou a Câmara e 
o povo de Itu em São Paulo em 1822, pela chegada do Príncipe 
Regente, fez parte da comissão encarregada pela Câmara de 
apresentar emendas ao projeto de Constituição apresentado as 
Câmaras por D. Pedro I, tendo também ocupado diversos e hon- 
rosos cargos na administração de sua terra nataln(93). 

Antônio Pompeu de Camargo em seu "Os Paulistas e a 
Igreja", conta que os padres do Patrocínio tiveram idéias Kan- 
tianas, depois abandonadas, combatidas na época "principal- 
mente pelo teólogo Frei Inácio de Santa Justina e pelos padres 
Melchior Soares do Amaral e Antônio Pacheco da Silva". Anota 
ainda Pompeu, falando do padre Melchior, que "vimos este pa- 

91. Cúria Metropolitana de São Paulo. 
92. Um dos maiores comissários de café, na ocasião. 
93. Francisco Nardy Filho, aA Cidade de Itu» IV 57. 
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dre como primo do padre Feijó"; e a página 150, ao tratar do 
mesmo, mas sob o nome certo de Melchior de Pontes do Ama- 
ral, admite a possibilidade dos dois nomes se referirem ao mes- 
mo sacerdote(94). Efetivamente eram de uma só pessoa e de um 
primo-irmão do padre Feijó. 

Gozando de grande estima residiu o padre também em Ca- 
pivari, onde já havia sido vigário da paróquia de 1827 a 1829, e 
onde finou-se no dizer do obituário: 

"Padre Melchior de Pontes Amaral. Aos 15 de março 
de 1850, nesta Vila, faleceu hidrópico, com todos os 
sacramentos, o Padre Melchior de Pontes Amaral, de 
setenta e três anos: foi envolto em hábito clerical, 
acompanhado e solenemente encomendado, e sepul- 
tado nesta Igreja de Capivari". (a) O Vig? Fabiano Je. 
Mar.= de Camargo(95). 

O inventário de seus bens foi requerido nesta mesma vila 
de Capivari com a declaração de possuir, entre outros, "umas 
casas na cidade de Itu" e "trastes que deixou a sua irmã D. 
Francisca Soares do Amarai". Este inventário não teve prosse- 
guimento, requerendo mais tarde em Itu, esta sua irmã, Fran- 
cisca Soares do Amaral, então única solteira viva, outro inven- 
tário que se consumou e destinou a ela mesma, a casa do pátio 
da Matriz por desistência dos sobrinhos e sobrinhos netos, e a 
mobilia brasonada que já lhe pertencia por doaçáo(96). 

A donatária e herdeira do padre Melchior, Francisca Soares 
do Amaral, nasceu em Itu em 1788, tendo vivido solteira com 
os seus pais e o irmão padre. Falecendo, seus bens foram inven- 
tariados em Itu em 1869; da mobília brasonada, peças foram 
doadas a sobrinhos seus. Por esta ocasião, residia em Santos 
o sobrinho neto do Padre Melchior e de Francisca, José Vaz 
Pinto de Mello que voltando a Itu para representar esta ciaade 
na Convenção Republicana de 1.873, muito lamentou não ter re- 
cebido uma cadeira brasonada, o que levou a sua prima e co- 
madre, professora conhecida como Dona Aninha Mestra, a 
fazer-lhe presente da sua que foi levada para Santos, para o 
sobrado residencial do largo do Rosário (fig. 8). 

Este novo proprietário de uma das cadeiras, neto paterno 
do tenente Balduíno de Mello Castanho e São Paio e de An- 
tônia de Pádua do Amaral, era filho do austero Pedro de Mello 

94. Antônio Pompeu de Camargo, <OS Paulistas e a Igreja» I1 57 e 150. 
95. Cúria Diocesana de Piracicaba. 
96. Segundo Tabelionato de Itu. 
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e Sousa(97). Antes de sua morte aos 17 de maio de 1917, doou 
a cadeira a seu filho Pedro de Mello que, também em fim de  
vida, fez doação da cadeira a seu sobrinho, o atual proprietário. 

Nas doações feitas em Itu, uma outra cadeira da mobilia 
coube ao sobrinho do padre Melchior, José Balduino do Amaral 
Gurgel, filho também de Balduíno de Mello Castanho e São Paio 
e de Antônia de Pádua do Amaral. Fazendeiro em Indaiatuba, 
doou entre 1880 e 1885, a sua cadeira a seu sobrinho carnal 
engenheiro Pedro de Mello e Souza Júnior. E foi curioso o pe- 
regrinar desta segunda cadeira com o seu proprietário engenhei- 
ro arquiteto que, em 1885 resolveu ir aos Estados Unidos da 
América do Norte, onde se havia diplomado, levando engradada 
a cadeira; encarregado de trabalho urbanístico em Ítaca, para 
lá partiu. 

Embarcou o engenheiro em Santos no vapor "Guadiana" da 
Mala Real Inglesa que, ao passar por Abrolhos, bateu numa ro- 
cha e naufragou, salvando-se Pedro de Mello e a cadeira em 
barco de um português que os levou a cidade de Caravelas onde 
ficaram três dias; seguiram depois para a Bahia a bordo do "ca- 
lhambeque Marinho Visconde" do qual passaram para o vapor 
Nilo da Mala Real, continuando a viagem para Lisboa, Vigo e 
Southampton. Desta cidade, a bordo do "Dominique", em dez 
dias estavam em Brooklyn onde todos queriam saber a idade 
da cadeira. A permanência do engenheiro em Ítaca foi de quatro 
anos, voltando ao Brasil em 1889, pelo vapor "City of Rio"; 
residiu dez anos em Santos, mudando-se em 1910, para sua chá- 
cara "Arcádia" na freguesia do ó em São Paulo. Em 1936, doou, 
a seu sobrinho-neto, como presente de núpcias, a sua tricente-- 
nária cadeira. 

COLATERAIS E DESCENDENTES 

Filhos de Mécia de Aráo Gurgel e José Nunes da Silva (este 
filho de Antônio Nunes da Silva, nascido em 1578, em Azinhaga, 
Santarém, casado em 1608, com Maria Jordão) (981, foram o 
sargento-mor ouvidor Bento do Amaral da Silva e Francisco 
do Amaral Gurgel "um dos homens mais principais e afazenda- 

97. Pedro de Mello e Sousa, genealogista que, quando se admiravam de 
seus conhecimentos genealógicos, respondia: *o meu pai conhecia 
muito mais». Foi citado pelo grande genealogista Luís Gonzaga da 
Silva Leme em sua monumental obra a-nealogia Paulistanan V v e 
I V  245, dizendo: «ajudado pelo inteligente velho Pedro de Mellos, 
que para ele era «caráter de rija têmpera, notável pela memória 
que conservou até os últimos anos de sua vida, constituindo depo- 
sitário de quem as geraçóes de hoje iam receber as tradições dos 
seus antepassados>. 

98. Carlos G. Rheingantz, ob. cit. I1 367. 
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dos da dita capitania", nomeado capitão-mar e governador da 
capitania de São Paulo por carta do governador geral do Rio 
d e  Janeiro, de 5 de fevereiro de 1709, cuja posse se deu a 1.0 de 
março do mesmo ano, para ocupá-lo até 1711, quando a capita- 
nia passou, por venda, ao domínio da Coroa. 

Bento do Amaral da Silva casou-se em Parnaíba, dentro do 
seiscentismo, com Escolástica de Godói, de tradicional família 
paulista, para ser o tronco dos Amarais Gurgéis do Estado de 
São Paulo. Dentre seus irmãos, destacou-se pela descendência 
no Rio de Janeiro, Domingas do Amaral, casada com Manuel 
Martins Quaresma, e que foi trisavó de Joana Maria da Fonse- 
.ca casada com o marechal José Joaquim de Lima e Silva, do 
tenente coronel Antônio da Fonseca Costa e da Marquesa de 
Vila Real da Praia Grande; tetravó do marechal Francisco de 
Lima e Silva, do Barão de Suruí, do Visconde de Magé, do 
Marquês da Gávea e do segundo Visconde de Vila Real da Praia 
Grande; pentavó do Duque de Caxias, do Conde de Tocantins. 
do Visconde da Penha, da Baronesa de Suruí e outros titulares 
na rica árvore de sua grande descendência. 

Seu sangue chegou até a casas da mais alta nobreza de Por- 
tugal, como é o caso do ramo paulista que passou ao Paraná 
pelo neto de Bento do Amaral da Silva, o capitáo-mor de Lages, 
Bento do Amaral Gurgel, filho de Isidora do Amaral, antepassa- 
do de grandes figuras como Ubaldino do Amaral Fontoura, se- 
nador, ministro do Supremo Tribunal, presidente do Banco do 
Brasil(99), ramo a que pertencia a sobrinha de Ubaldino, filha 
de Maria Narcisa Cândida do Amaral Fontoura, Eugênia Lopes 
de Oliveira Prestes que foi mãe de outra Eugênia Adelaide Lopes 
de Oliveira Prestes (depois de Macedo Soares), casada com o 
embaixador José Roberto de Macedo Soares e mãe do diplo- 
mata José Augusto Prestes de Macedo Soares, casado com Maria 
Tereza de Castelo Branco, falecida, filha dos lO."J Condes de 
Pombeiro, neta paterna dos 4.03 Marqueses de Belas(100), e mãe 
de José Antônio, José Luís e José Roberto de Castelo Branco 
de Macedo Soares. 

No Estado de São Paulo, honram a família o capitão Boa- 
ventura do Amaral Camargo. herói-mártir da Venda Grande em 
Campinas, em 1842; o Visconde de Indaiatuba, notável chefe 
liberal, paladino da colonização do braço livre e destacado abo- 
licionista; a Baronesa de Serra Negra; o acadêmico, poeta e 
prosador Amadeu Amaral, da Academia Brasileira de Letras; 

99. Dunshee de Abranches, KGovernos e Congressos da Repúblicau I 257. 
100. Antônio Joaquim de Macedo Soares, «Nobiliarquia FluminenseB I1 

304 e Afonso Eduardo Martins Zuquete, <Nobreza de Portugal e do 
Brasilu I11 154. 
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o cônego Manuel Joaquim do Amaral Gurgel, doutor em leis, 
diretor da Faculdade de Direito de São Paulo(lOl), deputado 
provincial e geral, membro do Conselho Geral da Província, do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e cavaleiro da Ordem 
de Cristo; o jornalista e historiador Leopoldo Amaral; Tarsila 
Amaral, famosa pintora; Ana Cândida do Amaral que pelo seu 
casamento foi mãe do laureado pintor Almeida Júnior; o gran- 
de benfeitor dos febrentos de Sorocaba, monsenhor João Soares 
do Amaral; o filantropo e grande benfeitor da Santa Casa de 
Campinas, Antônio Carlos do Amaral Lapa; o reputado profes- 
sor Quirino do Amaral Campos; o vigário da Vara de Piraci- 
caba padre Manuel Joaquim do Amaral Gurgel e seu irmão padre 
Miguel Joaquim do Amaral; a boníssima senhora Ana Leonisia 
do Amaral Camargo, esposa do advogado Cândido Ferreira da  
Silva Camargo, todos falecidos, e tantos mais que deveríamos 
citar se nosso trabalho comportasse. 

101. Manuel Eufrasio de Azevedo Marques, ob. cit. I1 62. 



"DA FEBRE TYPHÓIDE", LIVRO RARO E PIONEIRO 
DA HISTORIOGRAF'IA MÉDICA, EDITADO EM S Ã O  
PAULO, EM 1866, DE AUTORIA DO DR. PEDRO 

ERNESTO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 

Duilio Crispim Farina 

No longo jornadear por livreiros-antiquários e alfarrabistas, 
nos desváos dos escaninhos de velhas estantes e escarapates de 
um tempo antigo, dias d'outrora, surgem as vezes preciosidades ím- 
pares, volumes, tomos únicos que em verdade, por acasos ou de- 
terminismos da Providência, vão permitir ao estudioso analisar 
e divulgar páginas essenciais da memória Histórica Nacional. 

Nada existe por acaso. Sempre há casualidade. Forças impe- 
lem o pesquisador, mais de uma vez, por verdadeiras quimiota- 
xias positivas, a fontes até então insuspeitadas. Náo cai uma folha 
de uma árvore, sem que se manifeste a vontade do Pai Eterno, do 
Criador. Assim em suas andanças o historiógrafo recebe as bem- 
aventuranças dos encontros felizes com velhos códices, manuscri- 
tos raros ou livros de valia e maior procura. 

Esse acaso aparente levou-nos ao preciosíssimo "Da Febre 
Typhóide e Enfermidades subrevientes no Brasil, e seu Trata- 
mento Homeopathico", por Pedro Ernesto Albuquerque de Oli- 
veira. 

Impresso em São Paulo, na "Typographia Litteraria", a rua 
do Imperador n.O 24, no ano da graça de 1866. 

Na folha de rosto do trabalho pioneiro, o autor Pedro Er- 
nesto de Albuquerque de Oliveira apresenta-se como médico ho- 
meopata, professor da Escola Homeopática do Brasil, antigo mé- 
dico da Enfermaria de S. Vicente de Paulo, na Corte, professor 
de medicina Legal, em São Paulo; autor de diversas obras e 
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outros escritos, sobre medicina, literatura, hist,ória, viagens, cos- 
tumes, política etc; membro de diversas corporações médicas, 
científicas e literárias. 

Refere o livro, em suas páginas de apresentação, ser o mé- 
dico o escritor de numerosas obras vindas à luz da impressão 
nos anos 1851 a 1864. E entre elas, em proselitismo meritório, 
aquelas referentes a medicina, como: 

Tratado de medicina Homeopática, 1852 (a 2." edição de 
1857) 

Pathogenesia Homeopathica Brasileira, 1856 
Apendice a Pratica Elementar de Homeopathia, 1857 
Guia Medica (Homeopathia das Familias), 1858 
Memoria Sobre o Cholera Morbus, 1855 
Memoria sobre o Magnetismo e Sonambulismo, 1853 
Estudos sobre os diferentes systemas médicos, 1864 
Deveres do Homem (para uzo da infância), 1865 
_Memoria sobre o infantecidio, 1857 
O medico Popular: jornal medico, 1851 
O Athleta: jornal medico, 1851 
O saudoso Carneiro Giffoni, incansável pesquisador da bi- 

bliografia médica, em seu "Dicionário Bio-Bibliográfico Brasi- 
leiro de Escritores Médicos (1500-1899)", inscreve Pedro Ernesto 
de Albuquerque de Oliveira como médico pela Faculdade de Medi- 
cina do Rio de Janeiro, afirmando, com sua abalizada palavra, 
que "nada mais foi encontrado", sobre suas notas biográficas. 
Eienca algumas obras literárias, em relaçáo restrita, que não 
atinge aquela de Sacramento Blake, a demonstrar que o atilado 
pesquisador Giffoni com toda sua operosidade só encontrou 
poucos informes em não menos escassas fontes de referências. 

Augusto Victorino Alves Sacramento Blake, baiano ilustre, é 
autor do renomado "Dicionário Bibliographico Brazileiro, editado 
em 7 volumes pela Typographia Nacional, Rio de Janeiro, 
1883-1902. 

No item "Pedro Ernesto" registrou de forma significativa: 
"baldado foi meu esforço para obter indicações a seu respeito. 
Só sei que em 1878, era homeopata no Rio de Janeiro, e como 
tal ele se declara em uma de suas obras, e ainda mais como 
ex-professor de medicina legal e membro de várias associações 
de letras e ciências. De associações sei pelo Almanak administra- 
tivo, comercial e industrial de Laemmert, para 1859, que era se- 
cretário do Instituto Episcopal brasileiro e já médico homeopata. 
Escreveu, além de artigos em jornais sobre indústria, artes, lite- 
ratura, história e política, publicados de 1851 a 1870, os seguintes 
trabalhos": 
- Tratado de medicina adaptado ao systema homeopathico 

para uso das pessoas não profissionaes em medicina. Rio de Ja- 
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neiro, 1852, 383-20-VI11 págs. 1 fl. in-4." - Houve outra edição 
em 1857. 

- Memoria sobre o magnetismo e o somnambulismo. Rio 
d e  Janeiro, 1853. 

- Memoria sobre o cholera-morbus. Rio de Janeiro, 1855 - 
Houve outra edição com augmentos em 1865. 
- Pathogenesia homeopatica brazileira. 1856, 259 pags. in-4." 
- Appenàice a pratica elementar (Tratamento por medica- 

mentos indigenas). 1857. 
- Guia medico homeopathico (Homeopathia das famí- 

lias). 1858. 
- Estudos sobre os differenks systemas medicos (A allopa- 

thia não é sciencia). 1864. 
- Memoria sobre a homoeopathia e seu tratamento. 1865. 
- Memoria sobre a hydrophobia e seu tratamento. S .  Paulo, 

1866, 130 pags. in-4.". 
- Memoria sobre o infanticidio, julgado pela religião, pela 

moral e pela lei. 1870. 
- Tratamento homeopathico da febre amarella, febre ty- 

phoide, febre perniciosa, cholera - morbus, escarlatina, variola, sa 
rampo e hydrophobia. Rio de Janeiro, 1873, 133 págs. in-8.". 
- Febre typhoide e enfermidades sobrevenientes no Brazil 

e seu tratamento. Rio de Janeiro, in-4.". 
- Deveres do homem (para uso da infancia). 1865 - Hou- 

ve outra edição em 1872. 
- O escravo fugido: romance brazileiro. 1864. 
- Episodio do Carnaval: romance brazileiro, 1864. 
- Castigo singular: romance brazileiro. 1864. 
- Hippolyto e Isabel. 1860. 
- A vingança: romance brazileiro. 1851 - Redigiu: 
- O Medico popular: jornal medico. 1851. 
- O Athleta: jornal medico. 1852. 
- O Cosmopolita: jornal litterario e scientifico. 1854. 
- O Echo do povo: jornal de interesses populares, 1857. 
- O Monitor Brazileiro: jornal politico. 1858. 
- O Vigilante, jornal maç:. 1870-1871. 
- Resumo analytico e demonstrativo dos estatutos e orga- 

sisaçáo da Sociedade Protectora dos empregados publicos e Mon- 
te-pio popular. Rio de Janeiro, 1876, 15 pags. in-4: com um 
mappa. 

Sacramento Blake repete exatamente a bibliografia mencio- 
nada por Pedro Ernesto em seu "Da Febre Typhoide" de 1866, 
acrescida de obras novas publicadas até 1873. 

No campo médico incluiam-se trabalhos, com bons títulos, 
a demonstrar o evolver, a curiosidade científica e o labor de 
Pedro Ernesto Albuquerque de Oliveira: 
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Apêndice a prática elementar (Tratamento por medicanlen- 
tos indígenas) 1857. 

iMemoria sobre a hydrophobia e seu tratamento. S. Paulo, 
1866. 

Tratamento homeopathico da febre amarela, febre typhóide, 
febre perniciosa, cholera-morbus, escarlatina, varíola, sarampo 
e hydrophobia. Rio de Janeiro, 1873. 

E ainda acrescentava a relação "Febre Typhóide e enfermi- 
dades sobrevenientes no Brazil e seu tratamento", Rio de Janei- 
ro, in-4: (sem data). 

Este último titulo, dado como editado no Rio de Janeiro, 
sem data, é o do livro motivo destas notícias, e que no exemplar 
de nossa posse, impresso em São Paulo, tem a data de 1866. 

Ainda, ao compulsar a "História da Medicina no Brasil". São 
Paulo, Editora Brasiliense, 1947. Zv., do mestre Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho, podemos anotar que Albuquerque e Oliveira 
"médico homeopata no Rio de Janeiro, jornalista, fundou e redi- 
giu jornais de propaganda médica e outros tais como: "O Cos- 
mopolita" (1854, jornal literário e cientifico), "O Eco do Povo" 
(18571, "O Monitor Brasileiro" (1858, jornal político) e "O Vigi- 
lante" (1870-71, jornal maçônico); todos no Rio de Janeiro". 

De qualquer forma a impressão da "Febre Typhóide", em 
São Paulo, no ano de 1866, faz deste trabalho uma das edições 
pioneiras da Paulicéia. O dr. Joáo Henrique Teodoro Langgaard 
(natural da Dinamarca, e radicado em Campinas, após clinicar 
em Ipanema e Sorocaba) publicou sua "Arte obstetrica ou Tra- 
tado Completo dos Partos", em 1862, mas na Laemmert, do Rio 
de Janeiro. Também obra de Langgaard, o "Dicionário de Me- 
dicina Doméstica e Popular", de 1865 foi impresso, pelos irmãos 
Laemmert (Eduardo e Henrique) na capital do Império. 

Tudo leva a crer que este livro raro, pouco conhecido e com- 
pulsado, que sai da noite negra do olvido da História para a 
Memória da Medicina e da Ciência, tem, até novas constatações, 
as galas de ser o primeiro trabalho impresso, sobre medicina 
(Febre Tifóide) no nosso São Paulo dos Campos de Piratininsa. 

Como corolário, é necessário enfatizar que este "Da Febre 
Typhóide e Enfermidades sobrevientes no Brasil", tem apresen- 
tação verdadeira de tese, com pertinente sistemática científica, 
muito boa aliás para o tempo. Dividido em sete partes, com um 
evolver, gradativo e fundamentado, apresenta noções bem funda- 
das para o antanho tempo em que foi redigido: 

1) Natureza da Febre em geral 
2 )  Natureza da Febre tifóide 
3)  Causas da febre tifóide e circunstâncias que favorecem 

o seu desenvolvimento 
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4 )  Das lesões dos tecidos e das funções 
5) Descrição da invasão e desenvolvimento da febre tifóide 
6 )  Tratamento da febre tifóide 
7 )  Das enfermidades sobrevientes as afecções tifóides e seu 

tratamento - Cuidados higiênicos 

Hemorragias subcutâneas. Contusões e ulcerações. Parotitis. 
Surdez. Furíículos. Abcessos. Miliae. Erupções. Diarréias. Tosse. 
Suores. Edema. Tísica. Cuidados higiênicos. 

Lista de medicamentos que nesta obra se empregam nas 
afecções tifóides e suas sobrevientes. 

Notas: Dos tônicos. Racionalismo Alopático. Derramamento 
de sangue pela lanceta. Teorias alopáticas. Terapêutica alopática. 
Das intermitentes. Pseudo tifo. Preventivos. Urina dos tifóideos. 
Dos revulsivos. Ensino da medicina nas escolas alopáticas. Dos 
purgantes e vomitórios. 

O precioso informativo Antônio Egídio Martins em seu "São 
Paulo Antigo 1554 a 1910" inclui, em relação de médicos, clini- 
cando nesta cidade de Anchieta em 1865, o doutor Pedro Ernesto 
Albuquerque de Oliveira com consultório montado a rua de Santa 
Teresa. 

Como curiosidade enumeramos os facultativos, em trabalhos, 
em 1865, segundo a lista de Egidio Martins: "Dr. Frederico Bor- 
ghoff, médico alopata, clinicando nesta capital, assim como o 
Dr. Fidêncio Nepomucenq Prates, rua da Luz; Dr. Francisco Ho- 
norato de Moura, rua de São Bento; Dr. Guilherme Ellis, rua 
Direita; Dr. Gustavo Balduino de Moura e Camargo, rua do 
Carmo; Dr. Inácio Aquiles Betholdi, atrás de Santa Efigênia; 
Dr. Joaquim Justo da Silva, rua de Cadeia, depois Rodrigo Silva; 
Dr. José de Calazans Rdrigues de Andrade, largo de São Gon- 
çalo; Dr. Antero dos Reis Montenegro, rua do Imperador, depois 
Marechal Deodoro; Dr. Luís Lopes Baptista dos Anjos, rua Di- 
reita; Dr. Macedo Soares, rua do Carmo; Dr. Pedro Romão Bor- 
ges de Lemos, rua da Imperatriz; cirurgião-mor Salvador Ma- 
chado de Oliveira, rua do Imperador, depois Marechal Deodoro; 
e Dr. Teodoro Reichert, rua de São Bento, existindo também no 
mesmo ano de 1865, nesta capital, os seguintes médicos homeo- 
patas: cirurgião-mor Cândido Ribeiro dos Santos, largo do Palá- 
cio; Carlos Marques, rua do Imperador, depois Marechal Deodo- 
ro; e Pedro Ernesto Albuquerque de Oliveira, rua de Santa Tere- 
sa. Parteira Mme. Cesarina Chameroy, rua do Quartel, depois 
rua Onze de Agosto". 

Para registrar o espírito e o polemismo do autor transcre- 
vemos, na siia fala saborosa e com ortografia original, o capítulo 
alusivo ao Ensino da medicina nas escolas alopáticas: 
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ENSINO DA MEDICINA NAS EEGHOLhS ALLOPATHICAS 

A historia medica, nos serve para testemunhar o facto da 
divisão de opiniões, que reina em uma só eschola allopathica, 
onde cada professor ensina aos discipulos um systema differente, 
que ella tem adoptado como verdadeiro. Mas como achar a scien- 
cia verdadeira, a luz da verdade em um tal labyrintho de opiniões 
encontradas, em um cahos onde tudo se choca com o antagonis- 
mo das opiniões desencontradas? 

Se a sciencia serve para nos dirigir na pratica, o que é unxd 
sciencia que guia cada um de seus adeptos, por estradas diversas 
e muitas vezes oppostas? 

Admitta-se porém que entre todas essas doutrinas medicas, 
se ache uma boa: mas como conhecêl-a? 

Seria precizo estudar todas, e todas experimentar; mas dez 
existencias de homem robusto, juntas umas a outras, ainda seriáo 
bastantes para supportar esse trabalho de Hercules? Certamente 
que não. 

Dêmos mesmo que podesse existir uma doutrina medica allo- 
pathica, e que ella fosse aceita universalmente; mas essa doutri- 
na quando apparecesse, nullificaria todo ensino seguido nas e s  
cholas até ao presente, e collocaria em falsa posição os allopa- 
thas actuaes, vindo mais uma vez provar-lhes que toda a sua 
sciencia é banal, futil e erronea. 

O que seria então da sciencia Cesses medicos que desenvol- 
vendo as bonitas theorias escholasticas, na pratica bem pouco se 
inquietáo da acçáo esperada pela sua reunião de drogas em uma 
só formula, nem pelas altas dózes de que fazem uzo? 

A allopathia inspira tão pouca confiança aos seus adeptos, 
que, para combaterem uma enfermidade, dirigem a cada sympto- 
ma um medicamento, e assim em uma só fórmula reunem qua- 
tro, seis, ou mais substancias, segundo a imaginaçáo lhe sugge- 
re, não se esquecendo ainda de juntar a estas prescripçóes a san- 
gria, as bixas, as ventosas, ou os causticos. 

Sob a fórma de poções, electuarios, pilulas, etc., elles atirão 
as suas prescripçóes ao corpo humano, como uma bomba que 
deve rebentar e dirigir cada um de seus estilhaços a tocar os 
pontos enfermos, a que elles querem attacar. 

E a estes meios de curar, a esta agglomeração de opiniões 
e methodos contrarios, chamáo as escholas allopathicas-medi- 
cina racional! 

Todos os symptomas, por mais complicados que sejão, for- 
mão uma parte constituinte da enfermidade, e é contrario á na- 
tureza e á razão, querer assim decompór uma entidade, em que 
a reunião das differentes partes, lhe imprime um caracter indi- 
vidual que lhe é proprio. 
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Se a sangria enerva as forças da natureza, e lhe torna mais 
clifficeis os esforços salutares indispensaveis á cura da doença, 
as dózes enormes de medicamentos chamados heroicos e as re- 
ceitas compostas d'essas drogas em grande quantidade, alem de 
exhaurirem as forças, complicão ainda a molestia com os symp- 
tomas especiaes de cada substancia, e muitas vezes produzem 
verdadeiros envenenamentos, ou quando nada, molestias medica- 
mentosas creadas pela acção das drogas, applicadas para curar 
a enfermidade primitiva. 

É assim que muitos doentes escapando á molestia a que te- 
miáo succurnbir, vem a morrer da cura; não pela incapacidade 
do medico, mas pela desordem e defeitos da allopathia. 

Sobre as molestias medicamentosas, citarêmos alguns exem- 
plos tirados dos escriptos de medicos allopathas, que conscien- 
ciosamente tratárão desse assumpto. 

O barão Portal, no seu Tratado de anatomia pathologica; e 
Gianini, no Tratado de febres, citáo a perfuração das membra- 
nas do estômago, o cancro e scirrho do pyloro, devid-os ao abuso 
de aguas mineras, e dos acidos sulphurico e muriatico, adminis- 
trados pela allopathia. 

Licutaud, no seu Tratado pathologico, conta mais de seiscrn- 
tas observações de lesões mortaes do estomago, e dos intestinos, 
devidas aos medicamentos violentos, aos emeticos, aos purgantes, 
e ás substancias venenosas que, em alta dózes, para a cura das 
molestias prescreve a allopathia. 

Nas analyses medicas de Peschier, medico de Genebra, vê-se 
que Laennec, no tratamento da pneumonia, administrava até 
seis grãos de emetico; que Rasori, no tratamento da mesma mo- 
lestia, eleva a dóze de vinte e quatro grãos, até oitava e meia e 
mais por dia; que Borda e outros medicos, tem elevado a dóze 
de ama de louro-cerejo, até 200 gottas por dia; que outros allo- 
pathas, tem administrado até 36 gráos de calomelanos, até 30 
grãos de gomma gutta, até 40 gráos de bismuthum, até 20 grãos 
de arseniato de potassa, até 24 grãos de oxido rubro de mer- 
curio, até 40 grãos de kermes mineral e de digitais, e outras pres- 
cripções de igual natureza com que envenenáo a mizera humani- 
dade, o que é aprovado e ensinado pelas escholas allopathicas. 



CONDE W PARNAÍBA, PERFIL DE UM ESTADISTA, 
NO SESQUICENTENÁRIO DE SEU NASCISIENTO 

Roberto Machado Carvalho 

Na galeria das familias ilustres de São Paulo, ocupa lugar 
de  primeira grandeza a QUEIROZ TELLES. Figuras eminentes, 
por todos os títulos, formaram-se a sombra dos vários patriar- 
cas da numerosa família, os quais souberam plasmar as suas per- 
sonalidades pela prática das boas ações e pelo acendrado amor 
as coisas de São Paulo para o bem do Brasil. Na grande Arvore 
genealógica vamos encontrar o entrelaçamento familiar, fato 
muito comum numa época de relações familiares limitadas aos 
lugares de origem. Criavam-se, assim, paulistas de velhas estir- 
pes, crescidos sob a luz dos exemplos paternos, cultores das tra- 
dições e dos valores que plasmam o caráter reto e honrado, 
amantes do torrão natal e sempre prontos a servi-lo; quando 
abraçavam a vida pública tinham a consciência do que isso re- 
presentava. A inteligência, a cultura, o caráter e a competência 
estavam a disposição da comunidade. 

Foi, na então vila de Jundiaí, que há 150 anos, nasceu uma 
daquelas eminências do Planalto, predestinado a se ombrear aos 
maiores estadistas que São Paulo ofereceu ao Brasil. ANTONIO 
DE QUEIROZ TELLES descendia de uma linhagem bem portu- 
guesa, o que significa bem paulista. Seu avô paterno, Antonio de 
Queiroz Telles, veio de Viana do Castela, região do Minha, norte 
de Portugal, em meados do século XVIII e, em Jundiaí, casou-se 
com Anna Joaquina da Silva Prado, uma das matronas da ilustre 
estirpe Silva Prado, descendente dos primeiros povoadores de 
Jundiai, tronco Siqueira de Morais e Silva Prado. O casal deixou 
um único filho, que, na pia batismal, recebeu o mesmo nome 
l o  pai: Antônio de Queiroz Telles, nascido em Jundiaí, a 1: de 
fevereiro de 1789. Soube bem cuidar das terras herdadas, a fa- 
zenda Jequitibá, próxima da estação de Ressaca, município de 
Moji Mirim e o chamado "Sítio Grande", no município de Jun- 
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diaí, onde cultivava cana de açúcar e café, mais tarde, dividido 
em várias fazendas, doadas a seus filhos. Participou ativamente 
da vida político-administrativa da terra natal, elegendo-se juiz de 
paz, vereador, presidente da Câmara e deputado a Assembléia 
Provincial. Residindo no tão conhecido e, porque não dizer, cé- 
lebre "Solar de Jundiaí", em ponto central da vila, hospedou, em 
1846, o Imperador D. Pedro I1 em sua primeira visita a São 
Paulo. Tornou-se logo grande amigo e admirador da família im- 
perial, sendo agraciado Cavaleiro, Oficial e Comendador da Or- 
dem da Rosa. Entre suas maiores realizações, está a elevação 
da  vila de Jundiaí a categoria de cidade, em 28 de março de 
1865. Como reconhecimento aos seus méritos de homem público, 
exemplar serviçal de sua cidade, o Imperador concedeu-lhe, em 
agosto de 1870, o título nobiliárquico de Barão de Jundiai. Fale- 
ceu otogenário, em outubro do mesmo ano, cercado pela admi- 
ração e carinho dos jundiaienses e especialmente de seus filhos 
e filhas, em número de doze. Os nobres exemplos do velho pa- 
triarca frutificaram numa numerosa e seleta descendência. O 
oitavo filho do casamento com Da. Anna Leduina de Moraes Jor- 
dão, sobrinha do Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, recebeu 
o mesmo nome do pai e do avô: ANTONIO DE QUEIROZ 
TELES, nosso homenageado, nascido a 16 de agosto de 1831. 

Ao abeberar os primeiros ensinamentos, o garoto já demons- 
trava pendores para a cultura humanística e o gosto pelas letras. 
Jovem abonado, como eram os filhos de fazendeiros, descobriu 
logo que seu futuro não estava no simples aproveitamento ma- 
terial dos bens de família. Inteligente, com razoável bagagem 
cultural e a energia juvenil dos 19 anos, segue para a capital da 
Província, matriculando-se no grande polo cultural da época - 
a Academia de Direito de São Paulo. Lá permaneceu os cinco 
anos do curso jurídico, período de 1850 a 1854. Um contemporã- 
neo do futuro Conde e seu primeiro biógrafo, Estevam Leão 
Borroul, em seu precioso livro O Conde do Parnuhyba, Aponta- 
mentos Biográficos, publicado em 1890, lembra que o jovem 
acadêmico "sempre se salientara. por sua aplicação ao estudo, 
por seu gênio investigador e por uma rara compreensão dos 
homens e das coisas". Pouco depois, em 1907, José Luis de Al- 
meida Nogueira, ao lançar sua obra clássica A Academia de São 
Paulo, Tradições e Reminiscéncias, reafirma e amplia o perfil do 
.jovem estudante: "estatura regular, moreno, olhos e cabelos pre- 
tos, pouca barba. Fisionomia grave e simpática; expansivo, na 
intimidade". Quanto aos estudos, acrescentou o letrado memo- 
rialista: "possuía talento e aplicação" e, mais adiante: "era es- 
timado pelos colegas, tanto pela retidão de caráter como por sua 
natural afabilidade". 

No ano de sua farmatura, 1854, Antonio de Queiroz Telles, 
com 23 anos, dividia suas atenções entre os livros e uma donzela 
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ituana, como ele, fruto de uma nobre estirpe. Era a prendada 
jovem Rita M'Boy Tibiriçá, irmã do preclaro João Tibiriçá Pira- 
tininga, o notável republicano de Itu e tia de Jorge Tibiriçá, o 
futuro estadista-governador de São Paulo. Longe da vista, perto 
do coração; os corações dos jovens não resistiram ao chamado 
do Cupido e assim, antes da formatura, a 13 de junho de 1854, 
casavam-se na Igreja Matriz de Itu. Constituía-se o novo lar, 
alicerçado nas mais cândidas virtudes cristãs. 

Bacharel, Antônio não teve dúvidas em instalar seu escritó- 
rio de advocacia na tradicional cidade paulista, adquirindo logo. 
grande nomeada pelo seu talento forense e dotes de espírito e 
bondade. Nos autos do foro ituano encontram-se provas de sua 
formação jurídica, defensor intransigente da lei e da justiça. 

Seguindo a tradição paterna, e revestido de sólida cultura 
jurídica e política, caráter acrisolado e tendo como conselheira 
a esposa, dotada das mais peregrinas virtudes, Antônio de Wei- 
roz Telles foi guindado a política pelo partido Conservador, ele- 
gendo-se em 1855, com apenas 24 anos, deputado provincial para 
o biênio 1856-57. Sua atuação foi tão profícua, que os eleitores 
o reconduziram a Assembléia Provincial por duas vezes, 1858-59 
e 1860-61. Exerceu com raro brilho as funções de legislador, in- 
teressado sobretudo em problemas econõmicos e sociais. Desta- 
cou-se entre seus pares, pela retidão e bom senso em todas as 
manifestações, colocando-se na vanguarda do combate aos negó- 
cios que lhe pareciam duvidosos ou que traziam em seu bojo, 
abusos intoleráveis. Como bem frisou o Padre Camilo Passalac- 
qua em seu necrológio: "jamais sacrificou o bem público nos 
apertados moldes das conveniências pessoais". Tinha a exata 
compreensão da Política, com inicial maiúscula e sabia que o 
respeito do povo era o reflexo da estatura moral do homem 
público. 

Outra faceta marcante na personalidade do Dr. Antônio de 
Queiroz Telles era o culto que devotava ao Bem Comum; consi- 
derava um dever patriótico prestar serviços, colocando sua capa- 
cidade, adquirida nos bancos acadêmicos e na vivència politica, 
a serviço de toda a comunidade paulista. Ao assumir cargos pú- 
blicos, legislativo ou executivo, sua doutrina era sustentada no 
Bem Comum, o interesse geral acima de qualquer vantagem pes- 
soal ou partidária. Pessoal, não podia ser mesmo, pois, era des- 
pido de ambições e talvez, por isso, tenha deixado de ocupar os 
cargos mais altos na administração do Império. Partidário, tam- 
bém não, pois, o Partido era para ele um corpo de princípios, 
útil na medida que servia como instrumento para chegar a@ 
poder. Uma vez alcançado este desiderato, deveria servir a po- 
pulação, apagando as cores partidárias; entendia que todos os 
habitantes da Província eram credores do Tesouro provincial e, 
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por isso, a aplicação dos dinheiros públicos deveria atender a 
todos os municípios, cidades ou vilas. Era o tempo em que se 
respeitava a posição política dos adversários, atendendo-os em 
suas reivindicações, pois eles também eram contribuintes e, as- 
sim, credores das rendas do governo. 

Por outro lado, sabia contemporizar e, muitas vezes, sua 
intervenção servia para acalmar desafetos e restabelecer a har- 
nomia. Ainda mais, Queiroz Telles acreditava piamente no tra- 
balho honesto, sem subterfúgios, voltado ao atendimento das ne- 
cessidades comunitárias. Daí porque, captou toda a estima e con- 
sideração de seus adversários políticos, que, viam nele, o retrato 
de um homem íntegro, pertencente ao rol daquela raça de gran- 
des estadistas de São Paulo. 

O jovem deputado possuía sobejas qualidades para tanto: 
culto, probo e com uma visão dos problemas provinciais que ia 
muito além do horizonte. Não apenas os estudos teóricos e as 
observações práticas serviam-lhe de embasamento, mas, sobre- 
tudo, o exemplo paterno; ocupando uma cadeira na Assembléia 
Provincial, ao seu lado estava o progenitor homônimo, o velho 
Queiroz Telles, o futuro Barão de Jundiaí, a acompanhar os pas- 
sos de seu jovem e estimado filho, assessorando-o com sua expe- 
riência e lembrando-o sempre da máxima: "acima de tudo, a 
Província". Pai e filho, deputados por São Paulo e para São Paulo. 
Coerentes com suas idéias, ambos permaneceram fiéis ao Par- 
tido que os elegera; isto era uma questão de honra para o poli- 
tico e a honra valia muito naqueles tempos. Assim, com a queda 
do Gabinete Conservador, presidido pelo Marquês de Caxias, em 
1862, o Dr. Antônio de Queiroz Telles prefere voltar aos seus 
pagos de origem. Em Itu, sua terra adotiva, retoma as ativi- 
dades da advocacia e elege-se vereador e presidente da Câmara 
Municipal. Aqui cabe um registro para nossa reflexão: o homem 
jamais perdia contacto com suas raizes, estas eram sacrossantas, 
o berço familiar e o lugar de origem. Nelas ia buscar inspi- 
ração e energia para novas labutas, para enfrentar com galhardia 
as adversidades e alcançar com probidade as conquistas. 

Entre a moradia de Itu, a casa paterna de Jundiaí, a admi- 
nistração de seu cafezal da fazenda Jequitibá em MOJ~ Mirim e 
de um empório comercial que possuía em Campinas, a capital 
agrícola da Província, vivia o casal Queiroz Telles-Tibiriçá. 

Dinâmico, mas sempre ponderado nas atitudes, o Dr. Quei- 
roz Telles, com uma larga vjsão dos negócios públicos, sua 
maior vocação, consegue para Itu, uma infra-estrutura, funda- 
mental para a melhoria das condições de vida da população. As 
lides forenses e a vereança vão plasmando o estadista. E o artí- 
fice da canalização de água para o abastecimento da cidade, da 
instalação do cemitério municipal e da melhoria do atendimento 
da Santa Casa; contribui com a reforma do frontispíciio da 
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Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária, ajuda o hos- 
pital dos Iázaros onde pontificava o Apóstolo da Caridade, Pa- 
dre Bento Dias Pacheco, assim como os venerandos colégios "São 
Luis" e "Nossa Senhora do Patrocínio". Os ituanos devotavam 
ao preclaro cidadão, grande admiração e carinho, graças a seu 
gênio empreendedor e seus dotes de benemeréncia cristã. Na 
política, fortaleceu o partido Conservador no distrito eleitoral, 
cuja sede era Itu, o centro de onde irradiava a sua prodigiosa 
liderança. Registre-se, entretanto, que todas as outras facções 
políticas, liberais e republicanas, nos seus mais variados mati- 
zes, o admiravam. 

Premiando seu trabalho de legislador na Assembléia Pro- 
vincial e na Câmara Municipal de Itu, foi agraciado peLo Impe- 
rador, a 31 de dezembro de 1880, com a venera de Barão do 
Parnaíba. Ainda em vida, a cidade de Itu teve oportunidade de 
mostrar todo o seu apreço ao estadista, quando em agosto de 
1887, na qualidade de Presidente da Província, visitou-a, rece- 
bendo justas homenagens. Seu nome está perpetuado numa das 
principais praças de Itu. 

Compreendendo todo o processo de crescimento da terra 
bandeirante, a partir dos meados do século XIX, especialmente 
após a inauguração em 1867 da Estrada de Ferro Santos-Jundiai, 
o Dr. Queiroz Telles logo percebeu que a expansão da rubiá- 
cea iria depender fundamentalmente do binômio estrada-de-fer- 
ro e mão-de-obra livre e assalariada. Tornou-se, então um no- 
tável defensor da expansão ferroviária e da imigração européia. 
E o que havia de melhor do que a estrada-de-ferro e o trabalha- 
dor livre e assalariado? A locomotiva representava um passo 
gigantesco em relação aos transportes movidos a tração animal 
e a mão-de-obra européia traria muitas vantagens sobre o obso- 
leto sistema escravocrata, o qual, teve seu tempo, mas naquele 
momento já não atendia as aspirações de progresso dos paulis- 
tas. Mesmo que fosse lenta, era entretanto necessária a substi- 
tuição do trabalhador. Mais experiente e sobretudo mais moti- 
vado pelos frutos de seu trabalho, o europeu viria trazer novas 
energias e novo sangue para São Paulo. Em ambos os proble- 
mas - transportes e imigração - a contribuição de Queiroz 
Telles foi decisiva. Obedecendo a direção da "onda verde" que 
seguia rumo as ubérrimas terras do norte da Província, era 
preciso começar ligando Campinas a Moji Mirim, o primeiro 
passo para a conquista daquelas terras. Toma então a iniciativa 
de fundar, em 1872, a Companhia Mojiana de Estradas de Ferro, 
exercendo a presidência pelo largo periodo de 13 anos, 1873 a 
1886. 

Sua gestão na Companhia não se limitou a planejamentos 
teóricos, mapas, traçados e observações de fincamentos dos tri- 
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mos, dormentes e estações ferroviárias. Quis ver de perto os 
centros mais adiantados em técnicas ferroviárias, estudando-as 
"in loco". Claro que a isto juntava a questão da mão-de-obra. 
'Para atender a essas finalidades, viaja em maio de 1878, com a 
familia, para a Europa, visitando França, Itália, Áustria, Alema- 
nha, Suiça, Belgica, Holanda e Inglaterra. Ao retornar, um ano 
depois, traz uma excelente bagagem técnica e é o homem talha- 
do para o pioneirismo ferroviário de São Paulo. Todos os pre- 
sidentes da Província são unânimes em registrar nos clássicos 
:Relatórios, as mais desvanecedoras referências ao tirocínio firme 
e brilhante da direção Queiroz Teiles na construção da Cia. Mo- 
jiana. Em 27 de agosto de 1875, foi inaugurada, com a presença 
do monarca, o primeiro trecho dos trilhos, 106 km, que partin- 
do de Campinas alcançava Moji Mirim. Em 15 de novembro 
do mesmo ano, inaugurava-se o ramal de Amparo, mais 30 km. 
Q Relatório do presidente Sebastião José Pereira refere-se ao 
justo prêmio recebido pelo Dr. Queiroz Telles das mãos do so- 
berano: a comenda da Ordem de Cristo. 

Avançam os trilhos em direção de Casa Branca (18781, Ri- 
beirão Preto (1883), Franca (1887) e Batatais até alcançar as 
barrancas do rio Grande na divisa com Minas Gerais e, trans- 
pondo a Mantiqueira, penetrar, via Poços de Caldas, na Provín- 
cia mineira. Entre os rios Grande e Paranaiba, a ferrovia chega 
a Uberaba. Em seu Relatório de 1887, a Assembléia Provinciai, 
o Dr. Queiroz Telles anota um certeiro prognóstico: "podemos 
portanto, prever o tempo, não mui longe, em que o sibilo da 
locomotiva da Mojiana acordará os ecos dos remotos sertões 
.de Goiás, levando o progresso e a abundância aquelas paragens, 
que foram o teatro dos feitos homéricos dos povoadores da an- 
tiga Capitania de São Vicente". E mais adiante, como sempre 
fez em toda sua vida, realçava que, tudo aquilo, era obra da 
Província de São Paulo, graças ao "espírito de patriotismo, ini- 
ciativa e empreendimento dos Paulistas, esses bandeirantes da 
.civilização". 

O Dr. Antônio de Queiroz Telles só deixou a presidência da 
Cia. Mojiana por imposição legal, isto é, em 1886, quando foi 
exercer a presidência da Província de São Paulo, substituindo 
o Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira. Pouco antes, com a que- 
da do Gabinete Liberal de José Antonio Saraiva e a ascensão 
do Gabinete Conservador presidido por João Mauricio Wander- 
ley, o Barão de Cotegipe, tinha sido nomeado, por Carta Im- 
perial, primeiro vice-presidente da Província. 

Sobre sua posse na presidéncia, a 26 de julho de 1886, ano- 
tou em seu Relatório: "aceitei tão pesado quanto difícil encargo, 
não por confiar nas minhas forças para desempenhá-lo com bri- 
ihantismo, mas porque não me julguei dispensado de corres- 
ponder a prova de confiança que o governo Imperial acabava 
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de dar-me, o de prestar a minha Província os serviços que ela 
tem o direito de exigir de seus filhos". Eis aí o perfil de um 
verdadeiro estadista, moldado num robusto espírito cívico; dei- 
xa-se tudo para servir a São Paulo. 

O que foi a presidência do ilustre paulista? Primeiramente 
é preciso lembrar que a eficiência de uma administração náo 
se mede pelo tempo, mas sim, pelo trabalho. Foram apenas 
vinte meses, mas que valeram por vários anos. Nenhum setor 
da vida administrativa da Província foi descurado. Os dois Rela- 
tórios em que prestou contas de seu governo, um entregue a 
Assembléia Provincial e outro ao seu sucessor, constituem mas- 
níficos atestados da flama bandeirante, voltada para o progres- 
so de São Paulo. 

Iniciou sua administração atacando o problema de sempre: 
a ordem nas finanças públicas; mesmo recebendo um apertado 
orçamento, soube o ínclito paulista, fiscalizar severamente a 
receita e despesa provincial, preocupando-se em bem distribuir 
o sagrado dinheiro público. Não esqueçamos que falamos de um 
tempo em que os governantes tinham o pudor de provar a rigo- 
rosa aplicação dos dinheiros públicos; arrecadados, via suor dos 
trabalhadores, explicava-se o investimento, tostão por tostão; e 
os contribuintes sabiam que os dinheiros pagos eram bem admi- 
nistrados. Adquiria-se, assim, uma ilimitada confiança na atua- 
ção dos homens públicos. 

A distribuição dos recursos vinha atender ao avanço ferro- 
viário para o norte e oeste, ao alojamento e posterior desloca- 
mento dos imigrantes, a instrução pública, a assistência de 
saúde através das Santas Casas. a diversas construções na ca- 
pital da Província como o edifício da Tesouraria Fiscal e a re- 
forma na repartição de Obras Públicas, ao problema do índio, 
organizando um serviço de catequese dos silvícolas, localizados 
entre os vales do Tietê e Paranapanema. 

Na política, o maior galardão do período Queiroz Telles foi 
a ordem para que todas as manifestaçóes eleitorais corressem 
livremente. 

Iriamos longe na lista das preocupações do curto, mas pro- 
fícuo governo. Uma delas, porém merece um registro especial, 
pois, constituiu o centro das maiores atenções: o intrincado pro- 
blema da transformação do tipo de mão-de-obra no trabalho 
agrícola, isto é, a substituição do braço escravo pelo braço livre. 
Tratava-se de um ponto de honra, pois, dele dependia o futuro 
de São Paulo. 

O período de sua presidência, julho de 1886, a novembro 
de 1887, foi um dos mais delicados da história provincial. De 
um lado, os fazendeiros a reclamar sobre a perspectiva de grave 
crise econõmica, se prosseguisse a debandada de escravos, ãe 
outro, o ardor dos abolicionistas a instigar as fugas, a agitar as 
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ruas das pequenas e médias cidades e a tomar posição contrária 
na questão da indenização aos proprietários. Para Queiroz Telles, 
o principal era fazer respeitar o princípio da autoridade e ga- 
rantir a ordem e a liberdade públicas; a difíciI questão deveria 
ser resolvida, lenta mas obstinadamente, sem abalos ou agita- 
~ õ e s .  

Aos poucos, a imigração para as fazendas ou a formação 
de colónias ia penetrando como novo e poderoso elemento na 
paisagem agro-pecuária da Província. Para consolidar essa gi- 
gantesca tarefa, Queiroz Telles, ao lado de Martinho Prado Jr., 
Nicolau de Souza Queiroz, Rafael Aguiar Paes de Barros, Elias 
Antonio Pacheco Chaves e outros, fundou a Sociedade Promo- 
tora de Imigração e mandou cumprir a lei provincial que de- 
terminava a construção de um novo e majestoso edifício da 
Hospedaria dos Imigrantes, no bairro do Brás, com capacidade 
de abrigar até quatro mil recém-chegados das plagas européias. 
Não se conteve com o envio de trabalhadores livres e assala- 
riados para as fazendas, introduziu uma experiência pioneira na 
Província, ao criar núcleos coloniais, subsidiados pelo governo 
central, convidando o imigrante a estabelecer-se em pequenas 
propriedades: em Jundiaí, o núcleo denominado" Barão de 
Jundiaí", em Porto Feliz, o núcleo Conselheiro Rodrigo Silva; a 
fazenda Cascalho no município de Rio Claro, adquirida pela ad- 
ministração anterior, recebeu nova demarcação de lotes e di- 
versos melhoramentos, o mesmo se passou com o núcleo de 
Canas no município de Lorena, com lotes e habitações prontas; 
no município de São Paulo, os núcleos de Sant'Ana, São Caeta- 
no e São Bernardo; na região de Ribeirão Preto, terras devo- 
lutas foram divididas em lotes. 

Para se ter uma idéia da importância que sua adrninistra- 
ção deu a imigração, basta revelar os números: nos quatro anos 
anteriores entraram na Província 21 mil imigrantes; no ano de 
1886, quando assumiu a presidência, entraram 10 mil alieníge- 
nas e em 1887, esse número subiu para 30 mil. Assim, em me- 
nos de dois anos, dobrou o número de imigrantes. Não foi por 
acaso que seu nome passou a história como o Apóstolo da 
Imigração. 

Dada sua flêuma de moderação e prudência, procurando 
.soluções justas, humanas e pacíficas, o Dr. Queiroz Telles foi 
acusado de protelar o problema, chegando mesmo, os mais exal- 
tados, na tribuna e na imprensa, a chamá-lo de escravocrata. 
Era um ambiente carregado de impulsos emotivos. Tudo porém 
desmentia as asserções. Queiroz Telles era o maior paladino da 
substituição do escravo pelo homem livre, mas, bem entendido, 
sem atropelos que poderiam provocar maiores prejuízos a la- 
voura e aos cofres provinciais. Além disso, os seus sentimentos 
humanitários e a alforria que concedeu aos escravos de sua 
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fazenda, colaboravam para atestar sua decisão. Defendia a imi- 
gração expontânea ou particular sem ônus para o erário públi- 
co; o governo provincial deixava, assim, de ser mero empresá- 
rio da imigração. Concordava apenas no pagamento da plssa- 
gem, hospedagem por oito dias e eventual auxílio para aquelas. 
famílias que efetivamente fossem para o meio rural paulista; 
concedia todo o apoio necessário, mas sem aqueles contratos 
de trabalho, que geralmente, não sendo cumpridos de um lado 
ou de outro, redundavam em fracassos. Propunha a vinda de 
famílias bem constituídas, atraídas pela ajuda ou incentivo de 
parentes e amigos que aqui já estivessem fixados ou de promo- 
ções feitas nos paises europeus, divulgando a qualidade de nos- 
sos solos e a boa organização do trabalho agrícola, tanto para 
grandes como para pequenas culturas. Era tão forte a crença 
em suas convicções sobre os meios de atrair o imigrante, que 
obteve, através da Sociedade Promotora da Imigração, do Mi- 
nistério da Agricultura dirigido pelo Cons. Antonio da Silva 
Prado, uma quantia para a impressão de 60 mil exemplares de 
um opúsculo intitulado A Província de São Paulo no Brzsil, tra- 
duzido para o italiano e alemão e distribuído nos centros de 
origem dos trabalhadores de além-mar. Assim, com toda exatidáo 
e lealdade, o meio paulista era conhecido do imigrante, que, sa- 
bia de antemão, as vantagens e as dificuldades que tinha prla 
frente. Interessava a São Paulo o trabalhador, aquele que dei- 
xasse sua Pátria de origem, movido pela necessidade de sobre- 
vivência e atraído pela possibilidade de uma vida mais digna, 
através do trabalho honesto e produtivo. Em seu Relatório de 
1887, a Assembléia Provincial, Queiroz Telles lembrava que mui- 
tos daqueles trabalhadores, que chegavam sem recursos e srm 
prática, tornaram-se proprietários. Advertia, porém: "É bom que 
o estrangeiro entenda que encontrará no Brasil, solo fértil, ms. 
que, não produz sem trabalho". 

Lembramos ainda sua participação no grande Congresso da 
Lavoura Paulista, realizado a 15 de dezembro de 1887, pouco 
após deixar a presidência da Província, já com os títulos de 
Visconde com grandeza de Parnaíba, conferido a 7 de maio de 
1887, e Conde, a 3 de dezembro do mesmo ano. Naquele Con- 
gresso foram estabelecidos prazos certos para as alforrias. o 
que significava um golpe fatal na instituição escravocrata. Coxo 
em outros acontecimentos, a iniciativa particular antecedia as 
medidas oficiais. 

O Dr. Antonio de Queiroz Telles, ao passar a presidência da 
Província ao Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves, recebeu 
os aplausos e a admiração do povo paulista; voltou aos seus 
afazeres particulares, permanecendo, porém, até o último mo- 
mento, atento aos negócios de interesse público e aos destinos 
de São Paulo. 
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Seu desaparecimento foi prematuro e inesperado. Em 27 de 
abril de 1888, acompanhou seu filho Sálvio ao Rio de Janeiro, 
onde o jovem, ia embarcar com destino a Europa, a fim de 
prosseguir os estudos. Hospedou-se no Hotel Carson, praia do 
Botafogo, juntamente com dois amigos e distintos campineiros, 
Francisco Pompeu do Amara1 e António Carlos de Almeida No- 
gueira. Três dias depois, ao retornar pela Ferrovia do Norte, 
mais tarde Central do Brasil, percebeu os primeiros sintomas 
da febre amarela, uma insidiosa moléstia na época. Chegando a 
São Paulo, dirige-se imediatamente a fazenda de Ressaca, Moji 
Mirim. Numa tentativa de encontrar melhoras, foi levado para 
uma aprazível chácara no bairro Guanabara em Campinas, per- 
tencente ao seu genro e sobrinho Jorge Tibiriçá, casado com 
sua filha Anna. Apesar dos cuidados médicos, seu mal agravou-se. 
Na manhã de 6 de maio, notando a proximidade do momento 
final, reuniu em torno do leito, toda a família e, antes de des- 
pedir-se, fez diversas considerações sobre o progresso de São 
Paulo. Lembrando o período de sua administração, disse que 
tinha consciência de ter feito tudo quanto lhe fora possível pela 
Província de São Paulo e que sentia não poder presenciar o que 
ela seria nos anos vindouros. Finalmente pediu que fosse sepul- 
tado em sua terra natal, Jundiaí e, na impossibilidade disso, em 
Itu. Faleceu no mesmo dia, um domingo. A tarde, grande massa 
popular acompanhou o enterro até a estação ferroviária de 
Campinas. Conduzido para Jundiaí, foi sepultado no cemitério 
local. 

São Paulo perdeu um verdadeiro varão de Plutarco, um 
nome, que, por todos os títulos, engrandeceu a terra paulista. 



A LIGA NACIONALISTA 

Paulo da Silveira Santos 

Sob o título acima, o conhecido historiógrafo e escritor dr. 
Brasil Bandecchi, vice-presidente do Instituto Histórico e Geo 
gráfico de São Paulo, publicou excelente trabalho ilustrado, 
cujas páginas se iniciam focalizando, com muita precisão, aque- 
la fase conturbzda da vida paulistana, por volta de 1914, as vés- 
peras da 1." Grande Guerra Mundial. 

Nessa época, o poeta Olavo Bilac, da Academia Brasileira 
de Letras propunha que o Brasil se preparasse militarmente, 
para enfrentar o conflito mundial. Este grave conflito, tendo se ini- 
ciado numa luta entre a Áustria e a Sérvia, foi aos poucos se 
alastrando e tomou ímpeto inesperado quando as tropas alemãs, 
sob o comando do marechal Hindemburg, em três dias invadi- 
ram a Bélgica e chegaram quase as portas de Paris. 

Com a magia de sua palavra, orador inflamado que era, o 
poeta sabia arrebatar o público e com entusiasmo, desfraldou 
então a bandeira da campanha nacionalista. Na Faculdade de 
Direito do Largo de São Francisco, aos 9 de outubro de 1915, 
proferiu aos estudantes e ao povo em geral, vibrante oração, da 
qual o dr. Brasil Bandecchi transcreve os trechos mais expres- 
sivos. Ela corresponde a fé de ofício do consagrado poeta, o 
qual, embora não fosse militarista, encarecia a necessidade da 
militarização dos civis, justamente para formar uma elite escla- 
recida que combatesse a casta militar. E pregava o triunfo da 
democracia através da ordem, da coesão e do patriotismo, con- 
tra a oligarquia do Governo. 

É que naquela época, menas de 30 anos decorridos da pro- 
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clamaçáo do novo regime, o velho Partido Republicano, abole- 
tado no poder, era o senhor absoluto do mando, numa espécie 
de  ditadura de ferro. Contra essa situação vexatória, conclamava 
Bilac: 

"Moços de São Paulo! Estudantes de Direito! Sede também 
os estudantes e os pioneiros do ideal brasileiro! O Brasil não 
padece apenas da falta de dinheiro: padece e sofre da falta de 
crença e de esperança. O agonizante não quer morrer: quer 
viver, salvar-se, reverdecer, reflorescer, rebentar em nova e 
fecunda frutificação. Dai-lhe os vossos braços, dai-lhe a vossa 
generosidade, dai-lhe as vossas almas e o vosso sacrifício!. . . 

"Desta velha Casa, de entre estes sagrados muros que e s  
plendem de tradições venerandas, deste quase secular viveiro 
de tribunos e de poetas, daqui sairam em rajadas de heroísmo, 
em ímpetos de entusiasmo, as duas campanhas gloriosas, coroa- 
das pela vitória da Abolição e da República!. . . Estmja de novo 
a casa, estremeçam de novo os muros! e de novo palpite e r e i  
soe o aviário canoro, cheio de hinos de combate e de gorjeios 
de bondade! Inaugurai, moços de São Paulo, nova campanha! 
Trabalhai, protestai desde já! Contra o desinteresse, contra a 
mesquinharia, contra o egoísmo, contra a baixeza do "arri- 
vismo"!. . . 

E prossegue nesse tom o inflamado apelo de Bilac, em sua 
vigorosa campanha contra a pasmaceira, contra a inércia geral, 
conseqüência daquele estado de coisas, em que as raposas velhas 
da política, aboletadas no poder, nada faziam em prol da cultu- 
ra ou do progresso da Nação. 

De modo que a vibrante campanha, iniciada por Bilac nesta 
Capital, prosseguiu no Clube Militar do Rio, em Minas, no Paraná, 
Rio Grande do Sul e outros Estados. Por toda a parte, a mesma 
receptividade, o mesmo calor e entusiasmo das multidões, que 
se solidarizavam com o consagrado poeta. E dessa pregação cí- 
vica, nasceu em São Paulo a Liga de Defesa Nacional. 

A Liga reuniu, em nosso meio, alguns dos maiores e mais 
respeitáveis nomes do patrimônio cultural de nossa terra. E em 
25 de janeiro de 1917, a data da fundação de São Paiilo torna- 
va-se o marco inicial pela renovação política, conforme assi- 
nala Brasil Bandecchi. Da primeira Diretoria fizeram parte Ver- 
gueiro Steidel, Paula Souza, fundador de Escola Politécnica, Ar- 
naldo Vieira de Carvalho, fundador da Faculdade de Medicina, 
Macedo Soares, Abelardo Vergueiro Cesar. Além deles, uma por- 
ção de notáveis tribunas e jornalistas, como Gama Cerqueira. 
Reinaldo Porchat, João Sampaio, Oscar Tompson, Roberto Mo- 
reira, Antônio Prado, Spencer Vampré, Amadeu Amaral, P l í O  
Barreto, Nestor Range1 Pestana, Brenno Ferraz do Amaral, estes 
quatro últimos, cintilantes jornalistas, redatores do "O Estado 
de S. Paulo". 
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A Liga Nacionalista e a Liga de Defesa Nacional - obser- 
va Brasil Bandecchi - filhas da mesma inspiração bilaqueana, 
eram independentes uma da outra, mas tinham finalidades idên- 
ticas e muitos membros em comum. A instalação solene do Con- 
selho Deliberativo da Liga ocorreu na noite de 26 de julho de 
1917, no salão nobre do Instituto Histórico. Formavam também, 
na vanguarda diretora da Liga: Henrique Bayma, Afonso Paes 
de Barros, Júlio de Mesquita Filho, Prudente de Moraes Neto, José 
Alves Palma, Cristiano Altenfelder Silva, Pereira Barreto e outros. 

Com essa plêiade brilhante de nomes ilustres, a mocidade 
estudiosa de São Paulo logo aderiu a campanha patrocinada 
pelas duas Ligas, a Nacionalista e a de Defesa Nacional, ambas 
unindo os esforços pelos ideais comuns. Aliás, os moços desse 
tempo primavam pela educação, eram cultos, vestiam-se com 
elegância, cabelos bem aparados, usavam paletós e gravatas, 
numa presença decente e limpa. Assim é que, vemos neste 
opúsculo, uma foto tirada a 12 de outubro de 1917 (um baile 
promovido pela Liga Nacionalista) em que aparecem os rapa- 
zes e o dr. Vergueiro Steidel, todos trajados a rigor - casacas 
e gravatas brancas. 

Nos capítulos seguintes, o dr. Bandecchi focaliza a organi- 
zação, os objetivos fundamentais da Liga, a Comissão de Ins- 
trução, o Serviço Militar, o monumento a Bilac, o programa de 
ação. Mas eis que, em novembro de 1918, coincidindo com o tér- 
mino da 1." Grande Guerra (1914-1918) irrompe pavorosa epide- 
mia, a chamada "gripe espanhola" que se alastra terrivelmente 
por todo o mundo, levando a morte e a desolação gerais. A 
pandemia atingiu proporçães alarmantes, por ser desconhecida 
dos médicos, e altamente contagiosa. Nesta Capital, a Liga criou 
então as patrulhas de socorro, que tiveram papel de inapreciá- 
vel importância no setor médico-assistencial. 

Por essa ocasião, faleceu no Rio, o poeta, conferencista e 
acadêmico Olavo Bilac, iniciador da memorável campanha, que 
produziu frutos. Enfim, terminado o pesadelo da "gripe espa- 
nhola" a Liga reanimou-se e retomou sua atuação política. Infe- 
lizmente, porém, logo esbarrou numa série de dificuldades, a 
começar pela ignorância generalizada de nosso povo, sobretudo 
a grande maioria, ainda inteiramente despreparada em matéria 
política. . . 

É que a implantação da República em 1889, se representou 
um grande avanço em direção ao progresso, herdou, entretanto. 
por outro lado, todos os vícios e mazelas de um sistema elei- 
toral falho, como era o da monarquia deposta. E não só não 
os eliminou, como até os aperfeiçoou no pior sentido, isto é, 
nas fraudes eleitorais! 

Diante disso, tornaram-se inúteis todos os apelos, todas as 
belezas das intenções regeneradoras da Liga: e então, no ba- 
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tismo de fogo, que foi o seu primeiro embate eleitoral, colheu 
ela uma derrota acachapante! 

O caso foi o seguinte. Tendo ocorrido uma vaga no Senado 
paulista, o Partido Republicano (PRP), dono absoluto da situa- 
ção, lançou como seu candidato o cônego F. Vallois de Castro, 
velho politiqueiro, conhecido agiota e germanófilo, que lecio- 
nava no Colégio São Bento. Era germanófilo declarado, numa 
época em que o Brasil combatera a Alemanha ao lado dos alia- 
dos e o "germanófilo" era anátema, que hoje corresponde ao 
de "quinta-coluna". 

Para combater Vallois, a Liga lançou o nome impoluto do 
médico dr. Luís Pereira Barreto, embora contra a vontade deste. 
Mas lançou-o justamente por serem duas figuras diametral- 
mente opostas: Pereira Barreto fora senador do primeiro Sena- 
do paulista (1889). republicano; médico, cientista, escritor, pe- 
cuarista, jornalista eminente, polemista vigoroso, filósofo, com 
vLírios livros publicados. Como escritor, foi um dos fundadores 
da Academia Paulista de Letras (1909), e como positivista, ho- 
mem de moral inatacável. 

Pois bem. Vieram as eleições a 1: de junho de 1918 e Vallois 
foi o vencedor. Venceu em todas as urnas do Estado, num pleito 
em que o voto era a descoberto e na apuração não havia votos 
nulos, nem em branco. Por que? Porque era o Governo, ou 
melhor, eram as próprias mesas receptoras, que manipulavam 
as atas e, claro, davam o resultado a seu favor. Além disso, 
havia os truculentos cabos eleitorais e os poderosos chefôes, 
como o major Molinaro. No Interior, o eleitorado de cabresto, 
os "currais" e "viveiros" em que os coronéis compravam aber- 
tamente os seus eleitores. Uma farsa completa! 

Foi assim que o Marechal Hermes da Fonseca venceu o civi- 
lista Rui Barbosa, em 1910, no pleito para a presidência da 
República. E o paulista Júlio Prestes, do PRP venceu o gaúcho 
Getúlio Vargas, da oposição, também para a presidência, no plei- 
to nacional de 1930. 

Entretanto, um historiador imparcial e tão meticuloso e 
seguro, como é o dr. Brasil Bandecchi, na exposição dos fatos, 
não menciona esses antecedentes e a forma como se realizavam 
as eleições nesse tempo. Apenas transcreve, sem comentários, 
o boletim eleitoral da 16.= seção da Capital, com o resultado 
da apuração: Vallois de Castro, 29 votos; Pereira Barreto, 23 
votos. Ainda bem que o Governo foi generoso, concedendo ao dr. 
Barreto uma derrota equilibrada; porque se quisesse, em cada 
52 votos apurados, o padre Vallois teria 50 e o dr. Barreto 
apenas 2. 

Também não menciona o dr. Brasil Bandecchi, a expressiva 
manifestação popular que Pereira Barreto recebeu, e m  desa- 
gravo, após a derrota, embora esta fosse esperada. E o vibrante 
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artigo que ele, Barreto, publicou no "O Estado" de 17-6-1918, 
.em que diz umas verdades duras. 

O brilhante autor de "A Liga Nacionalista" atribui a derrota 
do dr. Pereira Barreto a organização secreta "A Bucha" e à 
maçonaria. Acred'to, entretanto que, se se invertessem os papéis, 
ou seja, se o dr. Barreto fosse candidato do PRP e o padre 
Vallois, da Liga Nacionalista, aquele seria o vencedor, apesar 
.da "Bucha" e da maçonaria. 

Estas pequenas observações eu me permito fazer, apenas a 
titulo de colaboraçáo, para que o eminente mestre e amigo, dr. 
Brasil Bandecchi - autor de tantos e primorosos trabalhos de 
pesquisa histórica, que lhe deram merecido renome nesse 
.campo - quando tirar nova ediçáo deste seu primoroso opús- 
culo "A Liga Nacionalista" possa completá-lo, numa visão de 
conjunto. E então mencione o sistema eleitoral falho e viciado 
que tivemos, desde o início do século, até 1930, já em pleno r e  
gime republicano. 

Na verdade, a emperrada máquina eleitoral do PRP só foi 
desmantelada em 1930. A seguir, a primeira eleição com o voto 
secreto ocorreu no pleito realizado em maio de 1933, e dai para 
cá vem sendo gradativamente aperfeiçoado. 

AS ELEIÇOES ATÉ 1930 

Transcorreu em 1980, na data de 1." de março, o cinquente 
nário do último pleito eleitoral realizado na chamada República 
Velha. Nessa data, e recordando a efeméride, o jornalista Hélio 
Damante publicou no "O Estado" longo artigo alusivo a esse 
cinquentenário; depois de referir-se aos candidatos a presidèn- 
cia da República, dr. Júlio Prestes de Albuquerque, presidente 
de São Paulo, tendo como Vice, o presidente da Bahia, dr. %tal 
Soares; e o dr. Getúlio Vargas, presidente do Rio Grande do 
Sul, tendo como Vice o dr. João Pessoa, presidente da Paraíba, 
a certa altura, diz Hélio Damante: 

"Todos sabem, pelo menos por ouvir dizer, o que eram as 
eleições naquele tempo, feitas "a bico de pena": mortos vota- 
vam, as atas eram falsificadas e as urnas, se preciso, roubadas. 
O "voto de cabresto" era norma, e não só no remoto sertão. 
Todas as pressões, a começar pela força armada, eram mobili- 
zadas e o resultado das urnas garantido por um eleitorado fan- 
tasma, que não incluia só defuntos. Assim, no próprio dia do 
pleito, o correspondente do Estado em Tietè informava a che- 
gada a cidade de um trem especial conduzindo "phosphoros", 
na ortografia do tempo, ou seja, eleitores do oficialismo desti- 
nados a garantir o resultado das urnas." E mais adiante: 

"A campanha eleitoral de 1930, iniciada em fins de 1929, 
fora particularmente violenta. Em toda a parte registravam-se 
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tiroteios e mortes. Nesta Capital, dois ou três dias antes do 
pleito, num comício da Vila Guilherme, era morto um delegado 
de Polícia, enquanto o "major" Molinaro, famoso cabo eleitoral 
do PRP, líder dos motoristas de taxi, mobilizava seus capangas. 
A Paraíba já estava em armas, com a rebelião de José Pereira, 
em Princesa, estimulada pelo situacionismo. Nas cidades de Mi- 
nas e Rio Grande do Sul ocorriam conflitos graves. Mas o pleito, 
pelo menos em São Paulo, transcorreu em perfeita ordem "não 
ocorrendo derramamento de sangue" (sic) registrava ainda o 
Estado. Fora, certamente, apesar dos pesares, a maior eleição 
da República. Embora viciada e de resultado previsível, apresen- 
tava novas nuanças. no quadro da cisão irreversível do bloco 
hegemônico do Partido Republicano, cujas raizes se embebem 
na Campanha Civilista". 

E o jornalista informa que, realizadas as eleições presiden- 
ciais a 1." de março, já aos 28 desse mes se delineava a esperada 
vitória da dupla Júlio Prestes-Vital Soares, com 1.027.000 votos, 
enquanto a chapa Getúlio-João Pessoa obtinha 809.307. Faltavam 
apenas os resultados do Interior, que viriam aumentar a dife- 
rença na já esperada vitória governista. 

Se isto era assim, num pleito de âmbito nacional, para a 
presidência da República, é fácil imaginar como foi o pleito de 
1918, para uma vaga no Senado Estadual paulista. 

Eu poderia encerrar estas notas lembrando quem foi o vulto 
preeminente de Luís Pereira Barreto. Mas isto me parece dis- 
pensável, diante das belíssimas páginas que, sobre ele escreveu 
o saudoso acadêmico Ivan Lins em sua monumental "História 
do Positivismo no Brasil" edição Brasiliana, 1964. Leiam-se, nesse 
volume, os 4 capítulos dedicados ao renomado médico, escritor, 
pensador e pecuarista. Ou então, melhor ainda, o substancioso 
volume do prof. Roque Spencer Maciel de Barros - "A Evolu- 
ção do Pensamento de Pereira Barreto", edição da USP. 1967 - 
sobretudo o capítulo VI  - "Os últimos anos de uma vida fe- 
cunda" (págs. 236-249). 

Contudo, vale a pena recordar alguns aspectos curiosos de 
sua vida, tão nobremente preenchida. Nasceu em Resende, RJ, 
e formou-se com distinção pela Faculdade de Medicina da Uni- 
versidade de Bruxelas, onde defendeu com brilhantismo a tese 
de doutoramento. Ainda jovem veio para Jacareí, cidade em que 
grangeou renome de benemérito e afamado clínico. Mudando-se 
para São Paulo, foi chefe de clínica da Santa Casa e teve ali, 
como assistente, seleto grupo de moços, entre os quais Arnaldo 
Vieira de Carvalho. Ruidou a Sociedade de Medicina e Cirurgia, 
de que foi o primeiro presidente. Escritor fecundo, jornalista 
e polemista vigoroso, colaborou no "Correio Paulistano" em "O 
Estado" e, neste século, na Revista do Brasil, de Monteiro Lo- 
bato. Em artigos e polêmicas, Pereira Barreto tratou de tudo: 
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apologista da terra roxa, da agro-pecuária, da imigração euro- 
péia para substituir o braço escravo na lavoura; do café, da 
viticultura e da agricultura em geral; participou das polêmicas 
em torno do gado caracu e do zebu. Lançou em Ribeirão Preto 
(1876) e café tipo bourbon, que fez a riqueza de inúmeros cafei- 
cultores, tornando-se o município de Ribeirão, poderoso baluar- 
te da rubiácea. Com o seu irmão Miguel, fundou lá a fazenda 
"Cravinhos" para cultura do café. 

mindou em São Paulo a Sociedade Rural Brasileira, de que 
foi presidente. Aqui, através de artigos e folhetos, lançou a cam- 
panha pela viticultura científica, cuja parte experimental reali- 
zou, com êxito, em seu sítio de Pirituba. E teve uvas premiadas 
numa Exposição Agrícola Nacional, aqui promovida. Republi- 
cano entusiasta e abolicionista, formou na falange publicitária 
dos maiores propagandistas da Abolição e da República. 

Quando a Cia. "Antarctica" instalou na Água Branca sua 
enorme fábrica de gelo (a 1." de São Paulo) Pereira Barreto 
sugeriu que se ampliassem as instalações, transformando-a na 
I.= fábrica de cerveja. Em 1889, proclamada a República, foi no- 
meado para o primeiro Senado Estadual paulista, do qual assu- 
miu a presidência, eleito por seus pares. Ainda em dezembro de 
1889, lançou o projeto da Universidade de São Paulo, composta 
de 4 institutos: de Medicina, Engenharia, Agricultura e Veteri- 
nária, Artes e Ofícios. Desejava, porém, que fosse uma entidade 
particular, e não do Governo. Foram então arrecadados os fun- 
dos para esse fim, que somaram quantia apreciá.ve1, mas insufi- 
ciente para a execução do plano. A vista disso, fez a doação 
total da quantia, para a Santa Casa. 

Neste século, lançou a fórmula do refrigerante guaraná, o 
"Guaraná Espumante" feito a base da planta indígena medici- 
nal do mesmo nome (paulinia sorbilis); este refrigerante foi 
lançado com grande sucesso pela firma Zanota & Lorenzi, de- 
pois adquirido pela "Antárctica". Em 1909 foi um dos membros 
fundadores da Academia Paulista de Letras, ocupando a ca- 
deira n." 3. 

Segue-se, portanto, que um benemérito, como Pereira Bar- 
reto, aureolado com justificado renome, bem poderia contar, no 
pleito de 1918, com a imensa legião de seus amigos - a classe 
médica, os engenheiros, os pecuaristas, os jornalistas, os repu- 
blicanos, enfim os intelectuais e os elementos cultos, que tanto 
o admiravam - e esse eleitorado seria o bastante para elegêlo. 
Ah!. . . mas isso se as eleições ocorressem com correção e inde- 
pendência, e a apuração se fizesse na Justiça Eleitoral. Mas 
em 1918.. . 

Pereira Barreto faleceu aos 11 de janeiro de 1923, data em 
que completava 83 anos de idade. Seu desaparecimento reper- 
cutiu profundamente por todo o País, e não tardou que sua ben- 
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fazeja memória recebesse a merecida homenagem póstuma: na 
praça Marechal Deodoro, ergue-se a estátua de bronze, preito de 
gratidão do povo paulista. * 

Foram essas as observações que me ocorreram apresentar 
a margem do esplêndido opúsculo do dr. Brasil Bandecchi, no 
qual o ilustre historiógrafo e acadêmico, em estilo adequado, nos 
recorda tantos episódios interessantes, que marcaram a vida polí- 
tica do São Paulo de ontem. 

Nos dois últimos capítulos, o autor focaliza a revolução de 
juiho de 1924, irrompida nesta Capital, sob a chefia do general 
Isidoro Dias Lopes e, em seguida, a extinçáo da Liga Nacionalista. 
Em conseqüência, surgiu o Partido Democrático, cujo primeiro 
Ciretcrio se instalou em 1926. 

Trata-se de um estudo muito bem documentado e ilustrado 
com diversas fotografias. Um estudo que revela acuradas pesqui- 
sas, e é pioneiro no gênero, como observa o prof. Vinício Stein 
Canipos, pois nada existe sobre a Liga Nacionalista, a não ser 
alguns artigos e referências breves e esparsas. 

Em suma, um trabalho oportuno, que traz valiosa contri- 
buição para as nossas letras históricas. 



ALOÍSIO DE CASTRO 

(Centenário de nascimento) 

Lycurgo de Castro Santos Filho 

A 14 do mês de julho deste ano de 1981, passa o centenário 
de nascimento de Aloísio de Castro, uma das mais fulgentes per- 
sonalidades da intelectualidade brasileira da primeira metade 
do nosso século XX. A lhaneza de Duílio Crispim Farina indi- 
cando-me, e a iniciativa do presidente José Pedro Leite Cordeiro 
designando-me, traduziram-se em minha presença nesta tribuna 
para a oração comemorativa e laudatória. 

Aloísio de Castro esplendeu em sua rica e bela vida de 78 
anos, tendo morrido no Rio de Janeiro, onde nascera, a 7 de 
outubro de 1859. Estudante excepcional, doutor em Medicina 
com prêmio de viagem a Europa (1903), neurologista de reno- 
me, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, seu 
diretor e operoso construtor do imponente edifício da Praia Ver- 
melha - hoje derribado pela desmemória de um povo que teima 
em aniquilar os velhos marcos da cultura nacional - professor 
honorário da Faculdade de Medicina de Montevidéu, titular em 
sucessão ao insigne Osvaldo Cruz, e presidente da Academia 
Brasileira de Letras, diretor do Departamento Nacional do En- 
sino, estilista, poeta que versejou em português e em francês, 
musicista e compositor, orador excelente, cultor das letras clás- 
sicas, membro de associações nacionais e estrangeiras, autor de 
tratados de Medicina, de discursos médicos e literários e de m e  
mórias clínicas, um fino e elegante homem de sociedade, Aloísio 
de Castro, pela posição destacada no cenário cultural e pela au- 
réola de profissional afamado na capital da República, formava 
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entre os últimos abencerrages de uma classe há muito extinta, a 
dos luminosos médicos hurnanistas, aqueles que foram justamen- 
te cognominados os "monstros sagrados" da Medicina bra- 
sileira. 

Ele viveu na época dos grandes valores, que, por serem pou- 
cos, eram conhecidos em todo o território nacional. E foi Aloísio 
quem ensejou que se proferisse uma frase de grande reper- 
cussão, bem guardada na história da Medicina brasileira. Era, 
então, diretor da Faculdade de Medicina e regressava, em outu- 
bro de 1916, de Buenos Aires, onde estivera como convidado es- 
pecial ao Primeiro Congresso Médico Argentino, quando, no ban- 
quete que lhe foi oferecido no Rio de Janeiro, o orador oficial, 
também professor da Faculdade de Medicina, o inolvidável Mi- 
guel da Silva Pereira, ao encarecer a necessidade do saneamen- 
to dos sertões, sentenciou: "O Brasil é um imenso hospital". 
Contristador labéu, cuja dimensão afortunadamente vem sendo 
através dos tempos reduzida em muitos estados graças a assis- 
tência sanitária proporcionada pelos sucessivos governos. 

Aloísio era filho de outro eminente catedrático da Faculda- 
de de Medicina do Rio de Janeiro, Francisco de Castro, baiano 
que se radicara na capital da República. Diretor da Faculdade, 
membro eleito e não empossado na Academia Brasileira de Le- 
tras, clinico de muita fama e grande clientela, morreu aos 44 
anos de peste bubônica, contraida de um paciente a quem aten- 
dera. O enterro de Francisco de Castro, em 1901, constituiu-se 
em verdadeira apoteose, pelas homenagens que lhe foram tri- 
butadas. Aloísio, que então cursava a Faculdade, sentiu profun- 
damente a perda. E ao longo de toda a sua vida jamais irá es- 
quecer o pai. Chefe-de-escola venerado. os discípulos de Francis- 
co de Castro apelidaram-no de "divino mestre". Uma sua está- 
tua, de corpo inteiro, com a veste talar, de comprida bata, er- 
guia-se nos jardins do edifício da Praia Vermelha. Em meu tem- 
po de estudante - e essa fauna bípede sempre se mostrou des- 
respeitosa - a estátua foi irreverentemente chamada de "mãe 
do Aloísio". 

A admiração que o filho votava ao pai era realmente mere- 
cida. São de sua observação os dois seguintes relatos demons- 
trativos dos altos predicados do espírito de Francisco de Castro: 
notara Aloísio que o pai entrava na Santa Casa de Misericórdia 
do Rio de Janeiro sempre apressado e olhando para o chão. 
Indagado sobre a razão desse proceder, respondeu-lhe que em 
um hospital de caridade sempre pode haver alguém que não 
queira ser reconhecido. E em outra ocasião, em uma lição de 
clínica na enfermaria, viram todos Francisco de Castro tomar 
de uma escarradeira e entregá-la ao paciente que tossia sem 
cessar. Explicou o mestre aos alunos: "senhores, isto se faz aqui 
no hospital, com o indigente, a quem temos a honra de servir". 
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Mas nunca na residência do enfermo abonado, pois ao médico 
não cabe o encargo de enfermeiro. 

Afável, delicado, Aloísio encantava pelos trato, pelas manei- 
ras, pela polidez. Elegante no trajar, de estatura mediana, rosto 
bonito e bigode cheio, era moreno pálido. Casou-se com a filha 
do deputado federal baiano Eduardo Pires Ramos, diretor da 
Faculdade de Direito do Salvador, autor de não muito significa- 
tiva bagagem literária, e que, eleito para a Academia Brasileira 
de Letras, morreu antes da posse. Para essa eleição devem ter 
concorrido o prestígio e o fascínio do genro, já acadêmico. 

Purista sem exageros, rebuscado o bastante para sobressair 
no meio-sócio-cultural em que atuou, Aloísio foi um prosador 
primoroso. Ao recebê-lo na Academia Brasileira de Letras, em 
1919, o seu colega, professor e romancista Afrânio Peixoto, refe- 
riu que os seus discursos "eram poemas, odes, elégias, tanto a 
imagem e a locuçáo, o concerto e as proporções fazem mode- 
!os de bem dizer, vernáculo e polido, as "Alocuçóes", "Novas 
Alocuçóes", "dltimas Alocuçóes", que todos vos trouxeram aqui, 
como um cultor exímio da língua, diserto orador, das comoções 
e pensamentos mais nobres". 

Em o volume "Discursos médicos" - e também ele publi- 
cou em outro livro, reunidos, os "Discursos literários" - encon- 
tram-se períodos, trechos que são verdadeiros poemas, odes e 
elégias, como disse Afrânio Peixoto. Ao pronunciar o elogio fú- 
nebre de Miguel Pereira em sessão da Congregação da Faculda- 
de de Medicina do Rio de Janeiro, a 2 de março de 1917, pero- 
rou Aloísio: - "Honremos, senhores, a grande memória de Mi- 
guel Pereira, em cujo túmulo ainda mal fechado, transidos de 
dor deixamos tantas das nossas comuns aspirações, e viva ele 
conosco no nostálgico esplendor das horas de evocação, tal 
qual foi na doçura e boa graça de sua alma. No silêncio da nossa 
saudade estamos a ouvir o farfalhar das folhas que o vento 
agita e dispersa, e em nosso recolhimento vemos surgir aquele 
símbolo que a sua imaginação de poeta foi um dia pedir as len- 
das da Escandinávia. "Igdrazil" é a grande árvore triste, árvore 
da vida, "cujas raizes se embebem de seiva na misteriosa man- 
são dos mortos". "O cicio de sua copa é o rumor da hurna- 
nidade, com todos os seus soluços, as suas preces, os seus risos 
e as suas loucuras, e o oscilar de seus galhos a sorte vária das 
nações". No sepulcro do nosso chorado amigo, braceja as tuas 
raizes, "suga, Igdrazil, árvore da existência, um pouco dessa 
seiva límpida e puríssima que circula em teu tronco milenário 
e converte-a numa larga e propícia folha, a cuja sombra se aco- 
!ha o coração dolorido dos médicos brasileiros". 

De uma oração aos doutorandos de 1915, colhe-se um rema- 
te saboroso e inusitado: "Num velho livro se conta o caso que 
passou em tempos muito atrás, como nenhum expressivo do es. 
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pírito de indagação médica. A pedir o último socorro buscara 
ao clínico certo homem, tísico no extremo. Esperança de cura 
não havia; mas o médico, para o não desenganar, o mandou 
que se fosse a usar de umas ervas, remédio do vulgo. Tempos 
mais tarde torna o doente a consulta, e de posto no osso que 
estivera, vinha nédio, garrido e bem disposto, nem mais tosse, 
nem escarros ensangüentados. Picou-lhe ao médico a curiosida- 
de, tendo-o visto na espinha e vendo-o agora esplêndido: logo 
entrou a examinar o paciente, e foi quando sem mais detença 
lhe cravou certeira e mortal punhalada, que o prostrou aberto 
dos peitos. Para abreviar a história, quando chegou a justiça, 
deu com o médico a examinar o cadáver, já todo anatomizado, a 
ver se fora real a cura do pulmão do que ainda duvidava. 
Cabe dizer que apurada a verdade foi o médico absolto da 
pena em que incorrera "por ceder em aumento da Arte e em 
utilidade pública". . . Não vos leve, todavia, o exemplo desta e 
de outras impunidades ao extremo de qualquer prática que de 
longe sequer melindre ou prejudique o doente, objeto sagrado 
em vossas mãos". 

Os livros de poesia de Aloísio de Castro publicaram-se 
após o seu ingresso na Academia de Letras. "Rimário" é de 1926. 
Seguiram-se "As sete dores e as sete alegrias da Virgem", "Car- 
mes" e mais outros volumes, alguns em língua francesa. Usava 
o pseudônimo gaulês de "Guy d'Auberva1". 

Neo-parnasiano, sóbrio nas imagens, moderado na fantasia, 
apurado na versificação, cultivador do soneto, a sua poesia é 
comedida, comportada, bem metrificada, sem arroubos, sem de- 
leites. Afrânio Peixoto, que recebera Aloísio em 1919, na Acade- 
mia Brasileira, como se mencionou, anos mais tarde, em 1934, 
por ocasião da comemoração do jubileu do mestre, em uma es- 
pécie de "post-scriptum" ao discurso de recepção, disse que ele 
"se librara as regiões etéreas da poesia". Muito habilmente trans- 
creveu alguns sonetos aludindo a idéia, ao sentido do conteúdo, 
e gabando com altos louvores o continente, ou seja, a impres- 
são dos volumes. "Fazei obras primas", referiu Afrânio, "conti- 
nente digno do conteúdo". "Conseguis isso, um prodígio, no 
Brasil, livro objeto de arte". "Papel custoso, caracteres novos, 
impresso nas oficinas nacionais". Duvidar-se-ia "terem mesmo 
saído da Imprensa Nacional, e no Brasil, onde se imprime tão 
mal, que o conseguido por vós será milagre". 

Guarde-se que esteta e amante das artes, o mestre também 
foi um requintado bibliófilo. 

Dos sonetos transcritos por Afrânio, os dois seguintes pro- 
porcionam bem uma idéia da poesia de Aloísio: 
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"ARS SUPREMA 

Este, nos duros mármores polidos, 
Dos deuses animou a efigie augusta, 
E aos monumentos deu a linha justa, 
No i b r m e  que memora os  tempos idos. 

Este no escrinio pos a arte que ajusta 
Paciente as gemas, este áureos tecidos 
Broslou, este du taça os esculpidos, 
Relevos rebruniu, este venusta, 

Imagem nos painéis, em obras primas, 
As cores debuxou mo molde terso: 
Mas este, o sumo artista, este as opimas 

Formas lavrou, na inspiração diveno, 
E perfeito, elegendo as pulcras rimas, 
De pérolas e estrelas fez o verso". 

"ADEUS 

Adeus, castas visões du leve mocidade, 
Nobre casa paterna &e vi& outrora, 
Jardins onde folguei e onde contemplo agora 
A sombra que baixou por sobre a claridade. 

Velhas coisas que amei, no fugaz correr da hora 
De ventura e esplendor, encantos da &de, 
Risos, festa e prazer, volvidos em saudade, 
Tudo sorriu, cessou, tudo e m  lembrança chora. 

E vós, formosas, vós, graças de um dia breve, 
Vós todas, cujo nome esta. mão inda escreve, 
Levastes mundo e m  fora, os áureos sonhos meus..  

Hoje é noite e deserto e silêncio e abandono, 
E uivo sem viver, entre a uigilia e o sono: 
Nasci, cresci, passei e ao que fui digo adeus!" 

O soneto seguinte é u m  epitalâmio, um canto nupcial, ofe- 
renda de Aloísio a filha do professor Pacheco e Silva, Clarita, 
no dia de seu casamento, e m  1943: 
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"SONETO 

Livre no céu azul da Primavera, 
Despede o vôo o p2ssaro a cantar: 
Outro como ele, o coraçáo, espera, 
Preso no peito, a doce voz do par. . 

Enfim um dia se desemarcera 
E com as asas do amor pousa no altar: 
Ei-10 transfigurado e, sendo io que era, 
É outro e se divide para amar. 

Noiva gentil! Que as tuas .graças todas 
E teus dons hoje sejam teu diadema! 
Olhos cheios de sonho, em tuas bodas 

Marcarás teu destino na subida. 
Canta em teu coração! E põe num poema, 
No epitalâmio, as músicas da vida!" 

O eminente acadêmico e professor emérito da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, Antônio Carlos Pache 
co e Silva - a quem agradeço a valiosa contribuição - foi discí- 
pulo e privou da amizade de Aloísio de Castro. Corresponde 
ram-se. Encontraram-se em congressos de Neurologia. E em um 
deles intentaram ambos a realização de uma meritória ação no 
campo da cultura universal, segundo o expressivo dépoimento 
do mestre paulista, datado de 22-6-1981: - "Na última Grande 
Guerra, logo depois da ocupação de Paris, os alemães, necessi- 
tados de bronze para o fabrico de suas armas e munições, não 
tiveram dúvida em apropriar-se o derreter, num ato de verda- 
deiro vandalismo, grande número de estátuas existentes na 
França. Entre elas, lá se foi a de Charcot, colocada a porta da 
Salpêtrière, onde só ficou sobrando um pedestal de pedra. Anos 
depois Aloísio e eu, fomos até a Salpêtrière, a fim de participar de 
um Congresso de Neurologia. Ao cruzar a entrada do velho hospital, 
Aloísio deu com o pedestal vazio e, tomado por justa indignação, 
ao saber do destino dado a estátua, disse-me: Não me conformo 
com o que se me depara. Vamos fazer uma subscrição para r e  
por a estátua de Charcot no seu devido lugar? Talvez seja pos- 
sível, descoberto o nome do escultor, encontrar o molde para 
fundi-la. Achei a idéia sublime e me prontifiquei a colaborar 
com ele, na obtenção dos recursos necessários. Os colegas fran- 
ceses ficaram encantados com a lembrança. De volta ao Brasil 
tratamos, ele e eu, de levar avante a idéia. Fiquei encarregado 
de angariar fundos em São Paulo, onde encontrei a melhor acei- 
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tação dos colegas paulistas, remetendo a Aloísio a lista dos con- 
tribuintes e o cheque com a quantia arrecadada. O total da 
importância levantada no Brasil foi enviado a Sociedade de Neu- 
rologia de Paris. Anos depois, já morto Aloísio, indaguei dos co- 
legas franceses a razão porque a idéia não fora levada avante. 
Resposta: - Os brasileiros foram os Únicos a contribuir: nós, 
os franceses, empobrecidos com a guerra, não pudemos parti- 
cipar. Do resto do mundo, nem uma só contribuição! E o pe- 
destal lá está a espera da estátua de Charcot, até hoje. Não sei 
qual foi o destino dado a quantia enviada pela comissão encar- 
regada dos fundos, pelo tesoureiro Austregésilo Filho". 

Senhoras e senhores! Típico exemplar do intelectual ainda 
não atormentado pelas comoções políticas e sociais, ainda não 
massacrado pelos problemas econômicos que hoje constrangem 
e desgastam a sociedade humana, Aloísio de Castro soube bem 
usufruir a sua rica e bela vida de 78 anos. como ao início 
referi. 

Termino evocando uma das incontaveis bonitas e sugestivas 
imagens que povoam a sua obra: "O nosso futuro é a vida do  
nosso passado. O que passou, não passou senão para ficar de 
outra forma, e nós não somos, em cada instante que vivemos, 
senáo a imagem nova daquilo que já fomos". 

Senhoras e senhores! Aloísio passou. Saiu do mundo. Mas 
no mundo permaneceu pelo que disse. 



Prof .  Dr. Álvaro d e  Lemos  Torres 



PROFESSOR DR. ALVARO DE i&MOS TORFC3S 

Ulysses Lemos Torres 

Em julho de 1956, tive a honra de ser empossado como 
Sócio Honorário do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo. Rezam os estatutos desse Sodalício que o recipiendário 
indique seu patrono. Na ocasião, intimamente o fiz, escolhendo 
o Prof. Dr. Alvaro de Lemos Torres, meu pai. Mas, proposita- 
damente não tornei pública a minha preferência, para que o 
tempo amainasse a carga afetiva que ainda acompanhava a es- 
colha e sua figura de homem público pudesse ser mais objeti- 
vamente por mim analisada. 

Hoje congratulo-me com o acerto da decisão. A figura do ser 
social cresceu, avolumou-se. Lemos Torres, sem ser um histo- 
riador propriamente dito, é inegavelmente uma figura histórica 
pelo que representou para o progresso da Ciência Médica Pau- 
lista e Brasileira. Descobridor de um sinal de derrame pleural, 
universalmente conhecido, que tomou o seu nome, iniciador da 
especialidade cardiológica entre nós. Seus cursos livres de pro- 
pedéutica e clínica médica, na Faculdade de Medicina de São 
Paulo, vieram a constituir o que se convencionou chamar de 
"Escola da 2.& Medicina da Santa Casa ou "Escola Lemos Torres". 

Alvaro de Lemos Torres, foi um Homem de Inteligência e, 
como tal, filósofo, voltado para a natureza e para os homens, 
e por isso humanista. Estéta e 6tico. Por tudo se interessava, 
estudava e pesquisava. 

Nos últimos anos de sua vida dedicava-se também ao Latim 
e a Cosmografia; com um telescápio que adquirira na Alerna- 
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nha e instalára em sua casa, a rua da Consolaçáo, perscrutava 
o céu em suas noites de insônia, segundo dizia. 

O prof. Dr. José Inácio Lobo, seu ex-aluno assim o des- 
creve: 

. . ."um espírito eminentemente objetivo, que, no julgamen- 
to dos fatos, não se deixava dominar por preconceitos ou mo- 
tivos emocionais. Refutava as afirmações que entendia errôneas, 
com a mesma sinceridade e com a mesma firmeza com que acei- 
tava as objeçóes que lhe pareciam justas. O rigor da critica por 
vezes desagradava o contendor, mas, a absoluta probidade men- 
tal com que a exercia lhe granjeou o respeito e admiração de 
seus discípulos e colegas." E acrescenta; "Foi inegavelmente um 
legitimo chefe de escola de Propedêutica e de Cardiologia, pois 
deixou numerosos discípulos que continuaram a sua trajetória." 

Mas, Lemos Torres nunca se considerou um "especialista" 
nesta ou naquela matéria médica, pois continuou sempre, sendo 
um Clínico Geral, preocupado com toda a patologia do homem 
que sofre, fiel a máxima de Terêncio: 

"Homem sou e nada que se refira ao homem me é indife- 
rente", frase que dele ouvi, amiudadas vezes. 

O Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto em seu discurso de posse 
na Cátedra de Clínica Cirúrgica. da Faculdade de Medicina de São 
Paulo, em 1.0 de dezembro de 1935, declarou; 

" .  . . Dr. Lemos Torres, foi quem guiou os meus passos na 
técnica propedêutica e como seguro timoneiro, acendeu a luz do 
meu entendimento as questões clínicas, indicou-me os nortes 
pelos quais devia me orientar, cimentando as pedras fundamen- 
tais da cultura incipiente com os princípios de moral científica, 
rigorosos e intransigentes." 

RESUMO DO CURRICULUM VITAE DE ÁLVARO 
DE L a O S  TORRES 

Nascido a 15 de abril de 1884, na cidade do Rio de Janeiro. 
Foram seus pais, João Pereira de Lemos Torres e Ermelinda da 
Louzada Torres. Fez o curso de Humanidades no Colégio Pedro 
I1 (então Ginásio Nacional) do Rio de Janeiro, bacharelando-se 
em Ciências e Letras em 1902. Em 1903, prestando "exame vago" 
do I ano da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, matri- 
cula-se diretamente no segundo ano da referida Faculdade. Em 
dezembro de 1907, defende tese com o título de: "Syndrome de 
Dercum" e com distinção conquista o titulo de doutor. 

De 1908 a 1913, clinicou em Avaré, interior do Estado de 
São Paulo, onde dirigiu como Diretor Clínico a Santa Casa local 
e exerceu a medicina em toda a potencialidade; aí, foi Médico, 
Operador e Parteira. Granjeou vasta clínica e prestígio reno- 
mado. 



194 REVISTA W INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

Em 1913, transferiu sua residência para a capital de São 
Paulo, em busca de melhores meios para pesquisa e estudo. 
Procurou o Dr. Arnaldo Vieira de Carvaiho, organizador e Di- 
retor da Faculdade de Medicina, então recém criada, "dizendo-lhe 
de sua pretensão de fazer parte do corpo docente da Faculdade". 
Respondeu-lhe o Dr. Arnaldo: - "entre para um laboratório, tra- 
balhe e mostre do que o Senhor é capaz.". 

Em 1914, é preparador voluntário a cadeira de Parasitologia, 
regida pelo Prof. Brumpt; nesse mesmo ano é indicado para assis- 
tente interino do Instituto Butantá, encarregado da Serologia Anti- 
Ofidica. 

Em 1915, preparador voluntário de Histologia e Anatomia. 
regida pelo Prof. Afonso Bovero, que sobre ele fala: - "Persuadi- 
do do raro valor técnico do Dr. Lemos Torres e do seu entusiás- 
tico desejo de aprender, foi com verdadeiro pezar que no início 
do ano escolar de 1916, recebi dele, a recusa ao convite que eu 
expontaneamente lhe fiz, para ocupar o cargo de preparador efe- 
tivo da cadeira de Histologia". 

Em 1916, é nomeado assistente efetivo de Clínica Propedêu- 
tica da Faculdade de Medicina de São Paulo. Nesta mesma oca- 
sião passou a frequentar com assiduidade os trabalhos teóricos e 
práticos da cadeira de Patologia, cujo Prof. W. Haberfeld, declara: 
"auxiliou os trabalhos práticos como assistente voluntário". Das 
suas funções de assistente de propedêutica fala o Prof. Rubião 
Meira; "encarregado anualmente de fazer o curso complementar 
de propedêutica aos alunos do 3." ano do Curso Geral tem se de- 
sempenhado com galhardia". 

Em 1918, por ocasião da pandemia de gripe que assolou o 
nosso país, organizou e dirigiu o Hospital do Mackenzie College. 

Em agosto de 1919, é convidado pela "Rockefeller Foudation", e 
parte para Nova York, onde é assistente voluntário do Prof. Long- 
cope do "Presbyteriam Hospital", durante seis meses; faz um 
curso de Bacteriologia com o Prof. Zinsser da "Colombia Univer- 
sity", com o Prof. Dobkin da "Post Graduate School", um curso 
de Moléstias do Estômago. Em Baltimore, na "University de John 
Hopkins" faz os cursos de: Microscopia Clínica e Desenho Apli- 
Eletro-cardiografia e outros métodos gráficos aplicados ao diag- 
cado a Medi'cina, de Moléstias da Criança, de Nutrição e Meta- 
bolismo infantil. Na mesma universidade, estudou Radiologia 
Clínica, e com o Prof. Meyer fez um curso de Psiquiatria. Em 
Boston, na "Harvard University", segue um Curso Especial de 
Eletro-cardiografia e outros métodos gráficos aplicados ao diag- 
nóstico das moléstias cardio-vasculares com o Prof. White no 
"Massachussets General Hospital" e, no "Peter Bent Hospital", 
fez com o Prof. Levine um curso de Moléstias do Coração. No 
"Deacon Hospital" segue os serviços dedicados ao tratamento 
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das Moléstias da Tireoide. Ainda em sua estadia em Boston, 
toma um curso de Metabolismo com Means e aproveitou para 
estudar a organização do "Social Work", Medicina Industrial 
e Organização da Assistência Social. Em fevereiro de 1921, de 
volta a São Paulo, recomeça a sua atividade normal, dando 
cursos livres de propedêutica e de clínica médica; introduziu 
entre nós o estetocópio biauricular, intensificou e difundiu o s  
estudos da cardiologia em nosso meio. 

Em 1919, foi nomeado por proposta do então Diretor Clínico 
da Santa Casa de São Paulo, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, 
Chefe de Clínica da 5." Enfermaria de Homens e Mulheres. 

Em 1922, o diretor da Faculdade, Dr. Celestino Bourroul, o 
designou para ministrar o Curso Complementar de Patologia 
Médica do currículo escolar. 

Em 1923, a "Rockefeller Foudation", contrariando suas pra- 
xes, o convidou de novo para "fellow-ship", indo então, para a 
Universidade de Michigan em Ann Arbor, onde esteve estudan- 
do sob a direção de F. Wilson, Eletro-cardiografia e Moléstias 
do Coração. Aí, também seguiu o curso de tratamento de diabe- 
te melitus pelos métodos modernos, ministrado por Newburgh 
e Marsh. E ainda, fez o curso de Radiologia do Estômago, diri- 
gido por Hickey. Voltou a Boston, frequentando de novo o ser- 
viço de White. Depois, em N. York, visitou os serviços dedicados 
às moléstias do coração e com Eggleston, estudou o método da 
digitalização em grandes doses na insuficiência cardíaca con- 
gestiva. Em seguida, foi a Inglaterra, onde frequentou o serviço 
de cardiologia do prof. Lewis. Em Paris visitou os serviços de 
Vaquez e Laubry. Este período de estudos teve a duração de 
nove meses. De volta a São Paulo, trouxe da Inglaterra o pri- 
meiro Eletro-cardíografo para o Brasil e introduziu em nosso 
meio o método de Eggleston no tratamento da insuficiência car- 
díaca. Instalou o primeiro serviço de medicina interna, especial- 
mente de cardiologia, na assistência pré-natal da Maternidade 
de Sálo Paulo, a convite de seu diretor, Dr. Sylvio Maia e do Prof. 
Raul Briquet que a propósito deste evento diz: 

"Foi, portanto, o pioneiro desse aspecto importante de as- 
sistência pré-natal, corno se entende e se pratica nas clínicas de 
Newel, em Boston e, de Wilson, em Ann Arbor. O Dr. Lemos 
Torres é um excelente orientador, cuja ação de iniciativa e en- 
tusiásmo constitui exemplo e incentivo". 

Desse serviço nasceu o trabalho ''Coração e Gravidez" que 
publicou com os seus assistentes, trabalho laureado pela Acade- 
inia Nacional de Medicina, com o prêmio máximo "Madame Du- 
rochez" de 1935. 

Em 1925, requer sua transferência de assistente da Primeira 
Cadeira de Clínica Médica para igual cargo da Terceira Cadeira 
de Clínica Médica. Nesse mesmo ano vagando-se o cargo de 
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Prof. Substituto da Oitava Seção de Clínica Médica, requer ins- 
crição para o concurso de provimento. Sendo-lhe negada, ten- 
do-se em vista um memorial de professores catedráticos solici- 
tando a extinção da referida cadeira. 

Em 1926, conquista o título de Livre Docente da Faculdade 
de Medicina de São Paulo. 

Em 1932, foi obrigado a cessar os cursos e lições livres em 
virtude do Decreto nP 5.351, de 16 de janeiro de 1932. Nesse 
mesmo ano, é encarregado pelo Dr. Synesio Range1 Pestana, Di- 
retor Clínico da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, para 
dirigir e organizar o Hospital São Luís Gonzaga em Jaçanã, para 
abrigar tuberculosos. E este hospital veio a ser um importante 
centro de estudo e pesquisa da tuberculose na América do Sul. 
Em 1934, é eleito Presidente da Seção de Tisiologia da Asso- 
ciação Paulista de Medicina. 

Em 1933, é um dos fundadores da Escola Paulista de Me- 
dicina e escolhido para professor da l." Cadeira de Clínica Mé 
dica da mesma faculdade. De suas "lições proferidas.. . para os 
alunos", Lemos Torres publica: Patologia Renal (bases para tra- 
tamento das Glomerulonefrites, Nefroses e Nefro-escleroses). 
Notável compêndio sobre moléstias renais, com as aquisições 
mais modernas de então, fruto de seus estudos na Alemanha 
(19361, onde passou 5 meses em Frankfur frequentando as 
clínicas e laboratórios do Prof. Volhard, estudando moléstias 
dos rins e da circulação, cursando Anatomia Patológica com o 
Prof. Kalbfleich, em especial do aparelho renal e ainda um curso 
de Fisiologia Patológica do Prof. Becher e, em Bad Nanheim, 
com o Prof. Weber, se aperfeiçoou em eletrocardiografia e ou- 
tros métodos gráficos a cardiologia. 

Em 1936, representou o Brasil nos Congressos de Medicina 
Esportiva de Berlim e de Medicina Interna, em Wiesbaden. 

* 
Em fins de 1938, foi escolhido pela Congregação da Escola 

Paulista de Medicina para o cargo de Diretor. No exercício deste 
posto consolidou e reergueu o prestígio dessa Sociedade, conse- 
guiu o reconhecimento federal da Escola, inaugurou o Hospital 
São Paulo e com a cooperação das Franciscanas Missionárias 
de Maria, fundou a Escola Paulista de Enfermagem. 

Em 18 de janeiro de 1942, veio a falecer, quando praticava 
seu esporte predileto na Hípica Paulista. O Prof. Dr. Antônio 
Carlos Pacheco e Silva, falando em nome da Congregação da 
Escola Paulista de Medicina, em discurso a beira de seu túmulo, 
assim se expressou: 

"O Diretor não pode mais comparecer as sessões da Con- 
gregação, mas esta, para aqui se transportou e responde "pre 
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sente" a chamada de quem continua a inspirá-la nas suas de- 
cisões." 

" . . . O nosso pranteado companheiro tombou fulminado 
ainda na maturidade, em pleno vigor físico e intelectual, quando 
abrigava sob sua sombra acolhedora uma plêiade de discípulos 
dedicados. Dir-se-ia que o Jequitibá frondoso, cujo símbolo ele 
próprio escolheu, quando procurava um emblema para o escudo 
da nossa Escola, foi alcançado e abatido por um raio impie- 
doso". 

" .  . . Os professores da Escola Paulista de Medicina, irmana- 
dos continuadamente pelo mesmo e grande ideal de educar a 
mocidade, transmitindo-lhe os ensinamentos que desde Hipócra- 
tes, passam de geração a geração; fiéis a memória daquele que 
foi companheiro leal, amigo dedicado e orientador seguro, aqui 
vieram em romaria votiva para render piedosa homenagem a 
figura de Lemos Torres, cujo exemplo será sempre evocado por 
nós como um dos mais dignos do nosso respeito, da nossa ad- 
miração, pelo muito que fez pela grandeza da medicina paulista". 

Muito se falou de como e o porque da morte de Lemos 
Torres, aos 58 anos de idade, num passeio a cavalo. A versão 
mais corrente foi que morreu do coração, e que, quando caiu do 
cavalo já estava morto, acometido por um ataque cardíaco; - 
por esta razão, suas luvas estavam limpas, não amortecera com 
as mãos a queda, caindo indefeso, fraturando a base do crânio. 

Aqueles que assim afirmavam desconheciam o seu estado de 
saúde e os antecedentes do desastre. 

Tinha uma saúde de ferro; depois da gripe de 1918, nunca 
o vi de cama, a não ser acometido por tremenda enxaqueca, de 
vez em quando, em geral de origem emotiva. 

A queda em que todos se fixaram foi a segunda, pois já caíra 
antes. Nesse mesmo domingo, montando cavalo fogoso, sai a 
passeio em companhia de amigos; já de volta, distanciado a 
frente, cai sentado. Os amigos acorreram e já o encontraram se 
levantando. Aceitou e admitiu trocar de cavalo e montar num 
mais manso. Foi deste, que quando já próximo as cocheiras da 
Hipica, caiu morto, ferindo a testa e o dorso do nariz. 

Lemos Torres fraturara a base do crânio; de seus ouvidos 
minava sangue. Isto ocorrera na primeira queda; talvez tenha 
sido acometido de uma tontura (já acontecera antes), perde o 
equilíbrio e cai sentado, posição em que a resultante do choque 
é um forte trauma na base do crânio. Somente sob influxo de  
forte choque e sentindo-se mal é que podemos admitir, conhe- 
cendo-o como o conhecíamos, que, sem protestar, silenciosamen- 
te, aceitasse a troca de cavalo, ele que em queda anterior, todo 
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ensanguentado, fizera questão de montar o mesmo animal e 
pular o mesmo obstáculo. Depois, foi para a cama, onde pas- 
sou vários dias curando seus ferimentos. Aceitou a troca. Mon- 
tando sem palavra, e apressando-se em voltar, já com a hemor- 
ragia se processando, foi cair adiante, inerte. Também na morte, 
a fatalidade obedeceu aos desígnios de uma vida pré-traçada. 
Lemos Torres conduziu-a como conduziu sua vida. Morreu a 
cavaleiro. 

São decorridos quase quarenta anos da morte física de Á1- 
varo de Lemos Torres e ainda seus ensinamentos continuam 
vivos na lembrança de seus discípulos, sua figura, presente aos 
que com ele conviveram e seu exemplo já constituindo paradig- 
ma para os que não o conheceram. Em verdade não morre quem 
yermanece na lembrança dos pósteros. 

Este foi o desejo de Alvaro de Lemos Torres, tão bem ex- 
presso por ele na sua festa jubilar quando afirmou e declarou - 

que: 
"Existe no homem uma tendência a fugir ao aniquilamento 

final, como um anseio de imortalidade, que se manifesta qual 
força instintiva: - aqui, o instinto sexual que procura na ma- 
nutenção da espécie, tornar imperecível o protoplasma; ali o 
artista concretizando na estátua, no quadro, sua inspiração, es- 
pera o bafejo da imortalidade; agora o filantropo que investe a 
fortuna, nas obras de caridade, pensando perpetuar a sua me- 
mória; adiante, o homem de ciência consubstanciando nas pes- 
quisas, num tratado, julga legar a posteridade as últimas ver- 
dades que conquistou. Mas, dentre todos, é sem dúvida o Pro- 
fessor quem mais se aproxima da aspiração de perpetuidade; 
a estátua por mais perfeita que seja, permanecerá sempre na 
sua nudez estática; a beneficência do filantropo é apenas o pro- 
duto do ouro materialmente acumulado; o livro do homem de 
ciência, nem sempre triunfa do tempo, pois as verdades de hoje, 
serão muitas vezes os erros de amanhã; ao passo que o pro- 
fessor, embora não transfunda a alma numa obra material e 
tangível, contudo, pela sua intuição, pela sua palavra, pelo seu 
raciocinio, pelos seus métodos, tem o dom de criar e de fazer 
fulgir na sucessão dos discípulos, a centelha de luz que teve 
a fortuna de captar. 

"E, quando contemplo ao redor de mim, e me vejo cercado 
de professores dos quais muitos foram meus discípulos, a quem 
guiei os primeiros passos na medicina, e de quem posso hoje 
receber ensinamentos; e quando além desse renascer de mestres, 
vejo surgir outra geração, que com eles aprende, tenho a im- 
pressáo - permitam-me a franqueza - de que o verdadeiro 
vinculo da imortalidade está na influência sutil, imponderável, 
mas penetrante do professor na formação do espírito dos seus 
discípulos". 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 199 

Lemos Torres, U. - "Lemos Torres", Anhembi (S. Paulo); v01 
XLVIII, nov. 1962, 26 pgs. 

Lemos Torres, A. - Curriculum Vitae - São Paulo, Ed. Ltda., 
1937, 59 pgs. 

Inácio Lobo, J. - "Alvaro de Lemos Torres "in" A Escola Pau- 
lista de Medicina", São Paulo, Ed. Empresa Gráfica da Rev. 
dos Tribunais S. A. 1977, 391 pgs. 

Pacheco e Silva, AC - "Alvaro de Lemos Torres" pgs. 615-617 
in Palavras de Psiquiatria, S. Paulo, Ed. Edigraf, 1950. 

Lemos Torres, A. e cols - "Coração e Gravidez", São Paulo, 
Edit. Marcial Ftibeiro de Souza, 1936. 

Lemos Torres, A. - "Patologia Renal" (bases para o tratamento 
das Glomerulo-nefrites, Nefroses e Nefro-escleroses), São 
Paulo, Cia. Editora Nacional, 1941, pgs. 196. 

Lemos Torres, U. - "Na passarela do Tempo", Ed. Gráfica Nagy 
Ltda. 1981, pgs. 346. 

Silva Lacaz, C. - "Lemos Torres" pgs. 65 in" Vultos da Medi- 
cina Brasileira", São Paulo, Ed. Helicon Ltda., 1963, pgs. 100. 

Lemos Torres, A. - "Discurso pgs. 35, "in" Festa Jubinar do 
Prof. Dr. Alvaro de Lemos Torres", S. Paulo, 23 de abril 
- 1939. 



GENERAL MANOEL RABELLO 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, com seus 
quase 90 anos de existência, acolhendo o que há de mais expres- 
sivo na intelectualidade paulista, representa qualquer coisa de 
muito notável na história de São Paulo.. e para ele fui eleito 
"Sócio Titular"! Esta honra de estar aqui, entre expoentes de 
nossa cultura, de nossa intelectualidade, devo-a aqueles dez só- 
cios que me propuzeram e dentre eles os brilhantes historia- 
dores, Pedro Brasil Bandecchi e Raul de Andrada e Silva, a 
quem muito agradeço. 

Agradeço também, de modo muito especial, aos que, assu- 
mindo a atitude de advogados de defesa, sustentaram no Ple- 
nário a viabilidade estatutária de meu ingresso neste Instituto, 
como o fizeram, segundo vim a saber (uma vez que as discussões 
são sigilosas) Pedro Brasil Bandecchi. Odilon da Costa Manso, 
este com o seu brilho de consumado tribuno, e J. B. Silveira 
Peixoto, renomado jornalista e advogado. Aliás, todos os cita- 
dos, são Ou foram advogados, e daí a razão de estar eu muito 
bem acolitado. 

A todos os meus agradecimentos profundos, inclusive tam- 
bém ao ilustre orador oficial do Instituto, muito amável ao refe- 
rir-se a minha pessoa. 

Segundo dispõe o art. 4.0, letra "a" do Estatuto, sócio titu- 
lar é a pessoa que "apresente trabalho meritório, de sua lavra, 
sobre assunto relacionado com a finalidade estabelecida no art. 
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1: deste diploma estatutacional.. ." e o art. 1: declara ser a 
finalidade do Instituto "promover o estudo e a divulgação da 
História, da Geografia e das ciências e disciplinas correlatas, 
especialmente das que se relacionam com São Paulo". 

Com o saudoso Coronel Salvador de Moya e outros, organi- 
zamos o Instituto Genealógico Brasileiro, do qual sou sócio 
fundador. 

A Genealogia é a História das Famílias, portanto, o genea- 
logista é historiador. Ocorre ainda que, há muitos anos colaboro 
na imprensa e daí ser membro da Ordem dos Velhos Jornalis- 
tas, e o jornalista não deixa também de ser historiador. Ainda 
agora, um jornal desta Capital - Jornal da Tarde - está pu- 
blicando uma série de reportagens sobre nossos bairros. Que 
é isto se não história dos bairros? 

Esta minha profissão de fé é encerrada, lastreada nas va- 
liosas opiniões de Brasil Bandecchi, Costa Manso e Silveira Pei- 
xoto e ainda na de outro notável jornalista, o saudoso Fernando 
Góes. citado aor João Lanaro em seu discurso de posse neste 
sodalício. 

O Regimento Interno deste Instituto estabelece dever o "só- 
cio titular" escolher seu Patrono (art. 56) que no momento da 
posse lhe será atribuido (art. 60). E o art. 58 declara poder 
ser adotado como Patrono, vulto histórico e personalidade de 
relevo nas ciências, letras e artes, falecidos há mais de dois 
anos e relacionados com a História e a Geografia do Brasil. 
preferivelmente de São Paulo. Finalmente, determina o Regi- 
mento. apresente o sócio ao Instituto, estudo sobre a vida e a 
obra de seu respectivo Patrono íart. 62).  

Escolhi para meu Patrono, o General Manuel Rabello, não 
só por um dever de gratidão mas também pelo fato de preen. 
cher ele, como se verá, as condições regulamentares, quais se- 
jam: vulto histórico, personalidade de relevo relacionada com 
a história e Geografia do Brasil, preferivelmente de São Paulo. 

* 
Em 1931, fervilhava a política de São Paulo e o General 

Góes Monteiro, então Comandante da 2.= Região Militar, aqui 
sediada, político perspicaz, vendo as coisas mal paradas, rumou 
incontinenti para a aprasível cidade do Rio de Janeiro, obri- 
gando assim a assumir o comando da 2." Região, o Comandan- 
te do 4." Regimento de Infantaria, em Quitaúna, Coronel Ma- 
noel Rabello, um autêntico militar, homem de caserna e admi- 
nistrador, absolutamente jejuno das coisas da política. 
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Logo após a partida do General Góes Monteiro, o Inter- 
ventor Federal Dr. Laudo de Camargo, em 13 de novembro de 
1931, renunciou a seu cargo, e assim, o Coronel Manoel Ra- 
bello, que se encontrava no Comando da 2" Região, substituindo o 
General Góes Monteiro, se viu forçado a assumir as rédeas do 
Governo, permanecendo no cargo de Interventor por uns quatro 
meses, ou mais precisamente, até o dia 7 de março de 1932, 
quando, então. foi nomeado interventor "um civil e paulista", 
Dr. Pedro de Toledo, como desejavam os "politicos". 

Quando, em 13 de novembro de 1931, o então Coronel Ra- 
bello assumiu a Interventoria do Estado (pelo fato, como se 
viu, de ser comandante da Regiáo Militar), os "politicos" se 
alvoroçaram iniciando ternvel campanha contra o novo inter- 
ventor, procurando ridicularizá-lo e propalando aos quatro can- 
tos que, um interventor para o nosso Estado, deveria ser "civil 
e paulista" e não militar e cabeça chata inimigo de São Paulo. 

Mas Manoel Rabello, era fluminense, descendendo pelo lado 
materno da família Marcondes dos Reis, do Vale do Paraiba. 
Nasceu em Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, em 11 de 
janeiro de 1878, sendo seus pais, o bondoso médico Dr. Eduar- 
do Rabello, nascido no Rio de Janeiro, em 10 de junho de 1836 
e da virtuosa D." Maria Teodora dos Reis, nascida em Barra 
Mansa, em 25 de março de 1854, neta dos Barões de Rio Claro. 
Dai ter o General Rabello, após a Revolução Constitucionalista, 
cm longa entrevista que concedeu a imprensa. declarado: ". . .Eu, 
portanto, oomo podem verificar os paulistas, nascido a poucos 
metros da fronteira de São Paulo com o Estado do Rio, criado 
em Bananal, onde meu pai era médico, com meus parentes em 
São Paulo, não poderia, em absoluto, ser contra esta grande 
terra. Contra a politicalha, sim, como todos os paulistas de 
boa-fé, e contra ela estarei sempre vigilante como soldado que 
sou, na minha caserna" (Correio da Manhã, Rio, 18-10-1932). 

E assim, Manoel Rabello, que sempre tendera para as cau- 
sas justas, não aderiu ao Movimento Constitucionalista, de 9 
de julho de 1932, porque, tendo sido aqui, Interventor Federal 
e estando por dentro da política desenvolvida naquela época, 
conheceu muito bem a camarilha que formava o "deus ex ma- 
china" que incentivava esse Movimento de políticos matreiros, 
sequiosos do poder perdido, ludibriando com sua Iábia de velhas 
raposas, a boa-fé da quase totalidade do povo paulista, inclusive 
eu e meus irmãos. E por ironia do destino, a única via pública 
em São Paulo que porta o nome daquele ilibado militar - a 
Rua General Manoel Rabello - se localiza no "Jardim 9 de 
Julho". 

* 
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Manoel Rabello, como se viu, tornou-se político por obra do 
acaso e não por injunções, pois, não fora Comandante de Qui- 
taúna, não seria Comandante da 2." Região Militar; não fora 
Comandante da Região e não seria, Intementor Federal de nosso 
Estado; e não fora Intementor não se veria envolvido pela política. 

Como seu ilustre pai, era Manoel Rabello também um ho- 
mem de sentimentos puros e nobres, caráter incorruptível e foi 
esta mentalidade que baixou aquele Aviso, onde Ivan Lins en- 
xergou "a manifestação típica da bondade e do romantismo 
político do Interventor Manoel Rabello" (História do Positivis- 
mo no Brasil, Ed. 1967, pág. 177). 

Efetivamente, quem leia os vinte "considerando" que pres- 
cedem a determinação e o pedido dirigido a seu Secretário da 
Justiça, o notável advogado, Dr. Florivaldo Linhares, conven- 
cer-se-á de que aquele Aviso seria mesmo digno de um São Fran- 
cisco de Assis, cuja vida, aliás era conhecida dele, General Ra- 
bello, positivista que tinha profunda veneração pelo "Poverello". 

Este Aviso do Intementor Federal, garantindo a liberdade 
de esmolar, originou-se da seguinte passagem: dirigia-se o então 
Comandante da 2: Região Militar ao Quartel General, a Rua Con- 
selheiro Crispiniano, quando, no Viaduto do Chá esquina da 
Rua Libero Badaró, assistiu a uma covarde cena onde policiais 
espancavam e jogavam para dentro do "tintureiro" ou "cam- 
buráo", os indefesos mendigos que ali pediam esmola; e isto 
porque estes párias perambulando pelo centro da cidade mais 
rica do Brasil, causavam desagradável impressão aos turistas. 
Mas como dizia ele: "ocultar os mendigos aos olhos dos foras- 
teiros, é querer iludir a estes quanto a anarquia social em que 
vivemos todos os ocidentais". 

Impressionado com esta cena de espancamento dos mendi- 
gos, Manoel Rabello, visceralmente liberal (seu pai, o médico 
Dr. Eduardo Rabello, sempre fora a favor da libertação dos 
escravos), treze dias após ter assumido a intementoria federal 
em nosso Estado, ou seja, em 26 de novembro de 1931, não 
teve a menor dúvida em baixar aquele Aviso. 

Como se vê, tal atitude do General Manoel Rabello, foi fruto 
da imaturidade política, ou melhor, da falta de senso político 
de um homem bom e honesto. 

Fosse ele, não um homem de caserna e administrador, mas 
um político com aquela acuidade típica dos mineiros e o pro- 
blema da mendicância seria resolvido, não como ele pretendeu, 
dando ampla liberdade ao mendigo, e nem a maneira de 
policiais cariocas, jogando-os no Rio da Guarda, mas minei- 
ramente, isto é, em silêncio, sem alarde, maneirosamente. 

* 
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Em 1907, Hermann von Ihering, então Diretor do Museu 
Paulista, publicou um artigo sobre "Antropologia no Estado de 
São Paulo", onde dizia que os atuais índios do Estado de São 
Paulo, não representavam um elemento de trabalho e de progres- 
so, e " . . . como os cailzgangs selvagens são um empecilho para 
a colonização das regiões do sertão que habitam, parece que não 
há outro meio, de que se possa lançar mão, senão o seu exter- 
mínio" ( apud  Ivan Lins - op. cit. pág. 174). 

Ora, se em 1907, um homem culto como von Ihering, as- 
sim pensava, o que dizer-se de um rude bandeirante, ou mesmo 
dos colonizadores das Américas, nos Séculos XVI e XVII, apri- 
sionando, escravizando ou exterminando os silvícolas? 

Mas, em 1907, essa mentalidade não era generalizada, tanto 
assim que em razão desta manifestação do sábio von Ihering, 
logo surgiram os protestos de dois positivistas, Sílvio de Almei- 
da e do jovem catedrático de Mecânica e Astronomia do Gicásio 
de Campinas, Luiz Bueno Horta Barbosa. 

Raimundo Teixeira Mendes, em artigo sobre os "Indígenas 
do Brasil", sustentava que "a responsabilidade do branco era, 
não a de catequizar, mas a de colocar a disposição deles os bene- 
fícios da ciência e da indústria", e Horta Barbosa, citando estes 
ensinamentos, sustentou que "em primeiro lugar seria neces- 
sário ganhar sua amizade e lealdade e isto exigiria aquele tipo de 
programa que os jesuítas usaram com tanto sucesso: música, 
presentes e promessas, raciocínio claro e honesto por homens 
que falavam a língua dos nativos" ( a p u d ,  Ivan Lins, op. cit. 
pág. 175).  

Aliás, esta recomendação preconizada por Teixeira Mendes 
de "colocar a disposição do selvagem os benefícios da ciência e 
da indústria" é seguida até hoje pelos indianistas e etnólogos 
da FTJNAI, e dai não estranharmos um cacique, Juruna, não se 
separar de seu gravador, ou de seu radiozinho de pilhas. 

Pois bem, ante esta animosidade existente em 1907, entre 
o civilizado e os índios, para atuar junto aos Caingangs, ou Co- 
roados, o jovem Tenente Manoel Rabello, foi designado pelo Ser- 
viço de Proteção dos Índios, chefiado pelo seu grande amigo, 
General Cândido Mariano da Silva Rondon, a fim de evitar o 
extermínio daqueles índios, como havia sido preconizado, por 
serem indomáveis. 

Mas o jovem Tenente Rabello, com trabalho paciente e ado- 
tando a divisa "morrer mas não matar", conseguiu entrar em 
contacto com aqueles silvícolas e assim permitir o prossegui- 
mento da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) paralisa- 
dos pelo estado de beligerância existente entre seus trabalhado- 
res e aqueles silvícolas. 

Aliás o General Manoel Rabello, sempre defendeu os nossos 
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índios e em abril de 1945, como membro do Conseiho Nacional 
de Proteção aos Índios, pronunciou no Rio de Janeiro, ante a 
esthtua de Guatemoc, bela oração exaltando a raça indígena das 
Américas. 

* 
Manoel Rabello, como engenheiro militar, por duas vezes, 

então como Tenente, servira na Comissáo de Linhas Telegráfi- 
cas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas (1907 e 1909 e 
1915 e 1918). 

Fez parte da Comissão encarregada da carta do sul de Mato 
Grosso, em pleno sertáo, efetuando o levantamento de vários 
rios e determinando as coordenadas geográficas de muitos 
locais. 

* 
Uma das características da personalidade de Manoel Ra- 

bello foi a defesa das causas que julgava justas. Assim foi que, 
em 1922, Capitão que era, aderiu com seus comandados, em 
Mato Grosso, a revolta do Forte de Copacabana de Eduardo 
Gomes, Siqueira Campos e outros, tendo sido então preso e so- 
frido horrores nas prisões da Ilha das Cobras, Ilha Grande, 
Fortaleza de São João e outras. 

Solto em 1927, mas desligado do Exército, portanto, sem 
vencimentos, passou a exercer a engenharia no Estado do Rio 
de Janeiro para poder sobreviver, pois, bacharel em Matemática, 
e Ciências Físicas e Naturais, este titulo lhe conferia também O 
de engenheiro militar. 

Com a Revolução de 1930, foi sendo promovido atingindo o 
generalato. 

Em 19 de agosto de 1941, foi nomeado Ministro do Superior 
Tribunal Militar, último cargo dz sua brilhante e conturbada 
carreira, onde proferiu admiráveis votos, revelando-se ainda 
como jurista, tendo sido famosos os pronunciados em favor de 
um melhor tratamento a Luiz Carloç Prestes e outros comunis- 
tas presos, não obstante sua notória divergência doutrinária do 
credo comunista. 

No dia 8 de novembro de 1945, vitima de uma parada car. 
díaca, falecia em sua residência a Rua Dias da Rocha, em Copa- 
cabana, quando redigia um discurso a ser proferido num comí- 
cio em favor da candidatura à Presidência da República, de seu 
amigo Brigadeiro Eduardo Gomes, herói do Forte de Copaca- 
bana, na Revolução de 1922, a qual aderiu, em Mato Grosso, 
o então Capitão Manoel Rabello. 

O General Manoel Rabello, "ex vi legis" tem direito ao titulo 
de Marechal. 
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Eis, meus Senhores e Senhoras. em apertado escorço, a vida 
e obra de meu patrono, Marechal Manoel Rabello, etnólogo que 
pacificou os índios Caingangs do Estado de São Paulo; militar 
c administrador, comandante das guarnições de Quitaúna, 2". 5." e 
7." Regiões Militares; Diretor de Engenharia do Exército, citan- 
do-se dentre suas iniciativas mais importantes, as construções 
do Quartel General, no Rio de Janeiro, a Escola Militar de Re- 
zende, e a Vila Militar da 7." Região, em Recife; como político, 
foi Interventor Federal em nosso Estado. 

Oportunamente, a interessante personalidade, a vida e a obra 
do General Manoel Rabello, positivista, liberal, agnóstico mas 
com três irmãs e três sobrinhas religiosas de Sion e de São 
Vicente de Paulo, será por mim estudada e exposta com maior 
largueza, em obediência ao Regimento Interno, cujo art. 62 de- 
termina: "Os sócios devem apresentar ao Instituto estudo sobre 
a vida e obra de seus respectivos patronos". 



JOSE CARLOS DE MACEDO SOARES 

ESBOÇO DE BIOGRAFIA 

AEcindo Brito 

Não só como estadista e diplomata, não só como parlamen- 
tar, advogado, jornalista, historiador e economista, náo só como 
escritor e conferencista, mas, e, sobretudo, como homem de 
largo descortinio, o embaixador José Carlos de Macedo Soares 
atingiu os mais altos postos na hierarquia intelectual do Brasil. 
Tendo começado sua vida, na juventude, como professor, jamais 
deixou de se interessar vivamente pelos problemas do ensino, das 
escolas e academias, e a projeção do seu nome, além fronteiras, 
como doutor e professor honoris causa, não foi senão a confir- 
mação dos méritos do estudante de direito, que foi presidente 
do Centro Acadêmico XI de Agosto da Facuidade de Direito da 
Universidade de São Paulo, assim como o reconhecimento con- 
tinental a elevada cultura e lúcida inteligência de um dos maio- 
res brasileiros de todos os tempos. Discípulo de Ruy, possuidor 
de toda a obra do mestre insigne, a qual lhe enriquece a biblio- 
teca de 50.000 volumes, uma das maiores e mais selecionadas 
bibliotecas particulares de todo o mundo, e em cuja convivência 
espiritual ainda hoje vive diuturnamente. Como Ruy é um obrei- 
ro da madrugada. "O amanhecer do trabalho há de antecipar-se 
ao amanhecer do dia" e quem como Macedo Soares sempre 
amanheceu no estudo, antes do amanhecer do dia, teria de 
atingir as culminâncias, teria de se firmar como persona- 
lidade de excelsas virtudes. não só em nossa vida nacio- 
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nal, mas em todos os setores da vida continental. Doutor hono- 
ris causa pela "Catholic University of America" dos Estados 
Unidos da América do Norte; pela Universidade do Chile; pela 
Universidade de São Marcos, de Lima, no Peru; pela Universi- 
dade Central do Equador; pela Faculdade de Direito da Univer- 
sidade de São Paulo; pela Universidade do Brasil; presidente do 
Conselho Superior da Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo; professor honoris causa da Faculdade de Direito de Mon- 
tevidéu, Uruguai e da Academia de Belas Artes de São Paulo, - 
tais são alguns dos altos títulos que exornam a personalidade 
do brasileiro ilustre, ainda há pouco qualificado pela imprensa 
de Quito como o chanceler das Américas. 

Data de 1935, a concessão do título de doutor honoris causa 
a Macedo Soares, pela Universidade de São Paulo. Da ata da 
sessão do Conselho Universitário, realizada a 13 de Setembro de 
1935, consta: - "A seguir é apresentada pelo professor Francis- 
co Morato uma proposta firmada por dez professores da Fa- 
culdade de Direito e substituida por uma indicação da Congre 
gaçáo da mesma Faculdade para que o Conselho Universitário 
outorgue o título de doutor honoris causa ao senhor José Carlos 
de Macedo Soares, indicação essa que é pelo senhor Reitor enca- 
minhada a Comissão de Ensino e Regimentos." 

É de ver que a proposta, firmada por dez professores, foi 
substituida por uma indicação da Congregação, fato a indicar a 
alta apreciação de um elevado número de intelectuais, sem dis- 
crepância, a inteligência e cultura de Macedo Soares. A proposta 
segue os trâmites regulamentares e é objeto de deliberação na 
sessão de 11 de Outubro do mesmo Conselho Universitário. A 
ata da 505 Sessão, livro 2, página 86, confirma a unanimidade 
da proposta e reafirma o reconhecimento aos méritos do home- 
nageado: - "Entra em discussão o processo 165, referente a 
proposta da Congregação da Faculdade de Direito para que o 
Conselho Universitário outorgue o titulo de doutor honoris causa 
ao Dr. José Carlos de Macedo Soares. Lido o parecer respectivo, 
da Comissão de Ensino e Regimentos, favoráveis a essa propos- 
ta, observa o Reitor que a mesma iria ser submetida a discussão 
por mera formalidade, desde que estava virtualmente aprovada, 
pela indicação da Faculdade de Direito, que solicitara da Uni- 
versidade aquela homenagem, como reconhecimento aos rele- 
vantes serviços prestados ao país e a humanidade pelo eminente 
Chanceler da Paz. Posto em votação, é o parecer unanimemente 
aprovado." 

Decorreram ma's de vinte anos entre a data da concessão 
do título e a data da posse. Esta se realizou, em sessão solene, 
a. 18 de Dezembro de 1955, no salão nobre da Faculdade de 
Direito, em assembléia universitária, em que seis outros lau- 
reados receberam também os seus títulos. 
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Respondendo a saudação do professor Honório Monteiro, 
representante do Conselho Universitário, Macedo Soares falou 
pelos agraciados. Seu discurso foi uma reafirmação de fideli- 
dade ao espírito de Ruy, que, em todos os passos e com cons- 
tância notável influi em sua conduta. "Se falarmos em justiça, 
somos levados a falar em liberdade. A liberdade do indivíduo, 
como sabeis, vai até onde não atinge a liberdade de outrem. 
Este é o velho conceito, historicamente sempre novo, que, ain- 
da hoje, temos que sustentar e defender, porque a liberdade é 
uma das conquistas da civilização cristã mais penosamente 
adquiridas. Sabemos de sobra que a supressão da liberdade é 
um golpe violento que atinge profundamente a justiça e o di- 
reito. Quando não se garante ao homem o direito de ser livre, 
ele fica reduzido a uma sombra de si mesmo, destituido social- 
mente de personalidade. Vivemos uma época trágica e agitada 
em toda a parte do mundo, em que o homem se vê consumido 
pela angústia, pela inquietação, pela revolta, oprimido psicoló- 
gica e socialmente, vítima das guerras e das crises. O grande 
bem que ainda desfruta é ver respeitado o seu direito de sen- 
tir-se livre para a realização de seus anseios." 

Esplende, nas palavras que acabamos de transcrever, o de- 
votamento de Macedo Soares, devotamento constante e indes- 
viável, a essa tríade em que se encontram a substância e a es- 
sência do mais elevado espírito filosófico: - o Homem, a Jus- 
tiça e a Liberdade. 

Isso mesmo, que vem desde a mais tenra juventude, há de 
se verificar em todas as suas manifestações posteriores. Não 
conhecemos de Macedo Soares uma só manifestação, uma só 
deliberação, uma página ou um discurso em que. ao equacionar 
o problema, não tenha posto primeiro e precedentemente o Ho- 
mem e com o Homem, a forma de lhe respeitar a liberdade e 
distribuir-lhe justiça. 

Saudado a 27 de Janeiro de 1937, em Washington pelo pro- 
chanceler da Universidade, Patrick J. McCormick e pelo repre- 
sentante do presidente Rancklin D. Roosevelt, assistente de Se- 
cretário de Estado Summer Welles, ao receber o título do dou- 
tor honoris causa pela "The Catholic University of America", 
respondeu Macedo Soares em magnífica oração, logo publicada 
no diário oficial do Congresso dos Estados Unidos, uma exceção 
raramente admitida e só justificada pela magnitude do aconte- 
cimento, já que o "Congressional Record", de hábito não se 
afasta de sua rígida conduta de somente se ocupar dos assuntos 
da vida íntima do Congresso. 

Nessa oração já transluz aquela mesma tríade que lhe fe- 
cunda o espírito, desde cedo influenciado pela convivência de 
Ruy. Sempre a preocupação do Homem, da Justiça e da Liber- 
dade. "Trouxemos a nossa idéia moral pelos caminhos das des- 
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cobertas, impregnamos a terra virgem do espírito que carrea- 
vamos e palpitantes fundamos a nossa nação, criamos o Novo 
Mundo. Depois de assim nos reconhecermos moralmente unifi- 
cados, constatamos as diferenciações sociais e políticas quanto 
à Europa. De lá viemos juntos, aqui nos separamos. Reparai 
bem nesta frase: "de lá viemos juntos" aportamos aqui unidos 
com um bem comum, "aqui nos separamos" casando-nos com a 
terra nova segundo as nossas leis peculiares imutáveis, ficamos 
sob o signo da liberdade, aceitamos a força indômita do indi- 
víduo livre e ardente, traçamos o próprio destino, desbravando 
e modelando a América! O ideal da América é a liberdade tão 
grande, tão vasta e tão profunda quanto o permite outro ideaI 
excelente: o que se encerra nos princípios morais de Jesus 
Cristo." 

O decurso do tempo vai agigantando a personalidade de Ma- 
cedo Soares. É um espírito em incessante ascensão. Cresce e ex- 
travasa. Já não é uma voz para sua cátedra, nem para seu 
Estado, nem para sua Pátria. E uma voz vigorosa, veículo de 
uma grande Mensagem, que se faz ouvir, atenta, em todo o Con- 
tinente. Ouçamo-lo ao receber o título de doutor honoris causa 
pela Universidade do Chile. "Cada dia que se passa mais se 
entrelaça a vida cultural das nações sul-americanas. Isto, aliás, é 
de uma grande significação para nós que somos no Novo Mundo 
os herdeiros da cultura latina." 

Na Universidade de São Marcos, de Lima, no Peru, a mais 
antiga Universidade do Hemisfério, declarando falar "como bra- 
sileiro e como homem livre das Américas", renova sua exaltação 
ao Homem, a Justiça e a Liberdade. A ciência que aqui trans- 
mitiste~ e desenvolvestes é uma ciência humana, adequada as 
necessidades do homem e as suas reinvindicações de melhores 
formas de convivência social e econõmica. Vossa tradição é uma 
tradição cristã de liberdade e de justiça". Reafirma que "ainda 
hoje, como no tempo de Protógoras, o homem ainda é a medida 
de todas as coisas", e, nesse passo, diverge de Pascal e o corrige. 
"Pascal viu no homem apenas um caniço e o mais frágil caniço 
da natureza. Entretanto, por mais frágil que seja o homem. ele 
é um caniço que pensa e que, portanto, é mais forte do que toda 
a Natureza, mesmo quando essa Natureza consiga esmagá-lo. E 
isto simplesmente porque o homem saberá que está sendo es- 
magado, quando o Universo não saberá que o esmaga. Esse pen- 
samento me volta a lembrança quando o homem se aventura a 
desvendar os mistérios do Espaço sem ter previamente conquis- 
tado os arcanos do seu pequeno coração. Que sentido poderá 
ter para o homem o domínio do Universo, quando ele tiver 
perdido o domínio de suas ações, de seus pensamentos, de suas 
emoções? Para nós, o mundo ainda é o mundo do Homem e 
não um feixe arbitrário de fórmulas científicas e matematicas. 
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Quando esse frágil caniço de Pascal se revelar incapaz de pensa- 
mento e incapaz de fé, então, sim, o Homem será subjugado pelo 
Universo. Mas, como criatura de Deus, ele não poderá ser derrotado 
pelas forças do mundo externo se antes não o for por si 
mesmo, por suas contradições e seu desespero. É por isso qúe 
vos peço, senhores professores, para conservar sempre este sen- 
tido humano em vossas atividades culturais e científicas; é por 
isto que eu vos peço, Mestres desta douta Universidade, para 
conservar-vos fiéis a esta civilização humanística, que coloca o 
Homem no centro de todas as  coisas." 

A 6 de março de 1958, recebeu, em Quito, o título de doutor 
honoris causa pela Universidade Central do Equador. A s  mani- 
festações que, então, lhe foram tributadas, por intelectuais, pro- 
fessores e alunos, constituiram as maiores e mais calorosas de 
quantas têm sido até agora prestadas as mais eminentes perso- 
nalidades. 

As mesmas calorosas manifestações lhe foram tributadas no 
Peru, quando agraciado com o titulo de doutor honoris causa 
pela Universidade de São Marcos, de Lima. Em discurso pro- 
nunciado a 31 de Julho de 1958, na Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, o deputado Manoel de Figueiredo Ferraz, 
que fez parte da comitiva, que o acompanhou ao Peru, em de- 
poimento histórico assim descreve aquelas manifestações: "Foi 
comovente a cena que se passou em seguida a entrega do titulo 
de doutor honoris causa da Universidade de L i a  ao Chanceler 
brasileiro. É que o Min. Macedo Soares tinha escrito um discurso 
de agradecimento dirigido naturalmente as Congregações que lhe 
haviam concedido tão elevada distinção honorífica. Tal era, en- 
tretanto, o ambiente de entusiásmo e carinho formado pelo 
calor das manifest~ões acadêmicas, que o Chanceler brasileiro 
deixou de lado as laudas de seu discurso e pronunciou de impro- 
viso uma saudação a mocidade universitária, sendo entusiasti- 
camente aplaudido. Ã sua saída, foi acompanhado por milhares. 
de estudantes, que o aclamavam vivamente". 

Em Bogotá, na Colômbia, relata no mesmo discurso o depu- 
tado Figueiredo Ferraz: "Macedo Soares foi recebido na porta 
principal da Cidade Universitária por uma grande massa estu- 
dantil. No salão magno, que dispõe de duas mil cadeiras e ainda 
possibilita a presença de mais algumas centenas de estudantes, 
o Embaixador Macedo Soares foi aclamado delirantemente. Os 
discursos pronunciados pelo Magnífico Reitor, pelo representan- 
te das Congregações, pelo orador da Confederação Universitária, 
foram todos largamente laudatórios nara o Brasil e seu eoverno - 
atual. 

O úItimo dos diplomas de doutor honoris causa, até agora 
conferidos a Macedo Soares, é o que lhe concedeu a Universi- 
dade do Brasil, por proposta da Faculdade Nacional de Ciências 
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Económicas. A solenidade, realkada a 19 de Março de 1959, no 
salão do Conselho Universitário, no Rio de Janeiro, foi presidida 
pelo Magnífico Reitor, professor Pedro Calmon, tendo a presen- 
ça de grande número de professores e de alunos, de sócios do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e de eminentes per- 
sonalidades. O discurso oficial foi proferido com brilhantismo pelo 
professor Ildefonso Mascarenhas da Silva. Na abertura do dis- 
curso retrata o homenageado. "Sois um homem raro, pois ten- 
des todas as excelências e constituis uma reserva permanente da 
Pátria. Tendes sido sempre superior e notável nas vossas mul- 
tiplas atividades de professor, economista, industrial, adminis- 
trador, internacionalista, literato, historiador, acadêmico, políti- 
co, diplomata, americanista, governante, ministro, parlamentar, 
estadista. Vossos atributos, merecimentos e virtudes, o tornam 
uma personalidade aglutinante e um dirigente inspirado. Sois 
uma expressão de brasilidade porque reunis o dinamismo do pau- 
lista - vossa naturalidade é São Paulo - o equilíbrio do mi- 
neiro, a lógica do baiano, a energia do gaúcho, a tenacidade 
do cearense, a lucidez do nortista, a tolerância do carioca, a 
resistência do sertanejo, a fidalguia do pernambucano. Sois um 
forte porque sabeis dominar-vos, tornando-vos paciente, manso 
e bom, mas com vitalidade espiritual bastante e nobre, porque 
não vos irritais e não vos exaltais, reconhecendo que a ira é íni- 
miga da bondade e que a exaltação impede a justiça. Vossos ser- 
viços a Nação e vossa fecunda atuação no Itamaraty marcaram 
época, tornando a Casa de Rio Branco também a Casa de Ma- 
cedo Soares e incluindo vosso nome entre os benfeitores da 
Pátria. Fostes o primeiro diretor da Faculdade Nacional de Ciên- 
cias Económicas. Sua Congregação, consagrando o organizador, 
o economista e o professor, reconhecendo vossa valiosa contri- 
buição a cultura brasileira, propos a concessão, e o Conselho 
Universitário, por unanimidade de votos vos outorgou o título 
de Doutor Honoris Causa da Universidade do Brasil, láurea só 
atribuida aos expoentes e aos beneméritos. Já recebestes idênti- 
ca homenagem da Universidade de São Paulo; da American Ca- 
tholic University, de Washington; da Universidade Central do 
Equador; da Universidade de La Paz; da Pontifícia Universidade 
Católica Javeriana, da Colómbia; da Universidade de São Marcos, 
do Peru; e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
Sois professor honoris causa da Faculdade de Ciências de Bog* 
tá; da Faculdade de Direito de Montevidéu e da Universidade de 
América, da Colómbia. Iniciastes vossa vida profissional, 
ainda acadêmico, como professor do Ginásio Macedo Soares, de 
São Paulo, do qual fostes diretor, e, em 1906, logo depois de 
formado em direito, lecionastes Economia Política e Finanças no 
Curso Superior da Escola de Comércio Alvares Penteado. Depois 
do ensino secundário e do técnico, ingressastes no magistério 
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superior, na nossa Faculdade, em 1939. Fundastes, como Inter- 
ventor Federal de São Paulo, em 1947, a Faculdade de Ciências 
Econômicas e Administrativas e o Instituto de Administração 
da Universidade de São Paulo. Vossa vida tem sido uma luta 
generosa e idealista pela difusão da cultura e pela união dos 
povos da América. Vossa biografia exige um livro e será obra 
para ser dedicada a mocidade, pois mereceis ser apontado como 
exemplo a ser imitado". E com as seguintes palavras, com que 
fecha o discurso, abre-lhe as portas da Universidade: "Sr. Em- 
baixador José Carlos de Macedo Soares, podeis ensinar porque 
dais o exemplo e mereceis ser imitado. Contribuistes para o de- 
senvolvimento da cultura e deixastes vossa marca na vossa obra. 
A Universidade do Brasil coroa vosso profícuo trabalho. Sois 
feliz porque vossa ação e atitudes confirmam vossos princípios 
e orientação, porque sais um Homem na verdadeira extensão da 
palavra: porque lograstes ser americano integral merecendo do 
presidente da República Argentina o cognome de Chanceler da 
Paz, que a América ratificou: porque vos tornastes um Homem 
universal pelo vosso espírito, nobreza, ação, prestigio e beneme- 
rência. Sede benvindo e eu vos declaro, em nome do douto Con- 
selho Universitário, que a Casa é vossa e somos felizes em vos 
receber como irmão e como mestre." 

Em seu discurso de agradecimento o homenageado enaltece 
a obra da Universidade e generalizando a apreciação, afirma: 
"Nunca é demais dizer que as Universidades são o ponto de con- 
fluência das diversas gerações. Jovens e velhos se reunem, tra- 
zidos pelo mesmo ideal de ensinar e de aprender. Se por um 
lado preservamos aqui o que já fizemos, por outro preparamos os 
dias de amanhã. A experiência como o produto de largos anos 
de investigação e de estudo junta-se o desejo criador da inovação. 
Preservar e inovar, eis a grande missão dos defensores e dos 
propagadores da cultura." * 

O título de professor honoris causa da Faculdade de Direito 
e Ciências Econômicas da Universidade da República do Uru- 
guai, foi concedido ao Ministro José Carlos de Macedo Soares 
em Montevidéu, a 27 de Julho de 1956. 

* 
As cátedras universitárias são focos que irradiam luz e 

saber sobre a inteligência popular, ao mesmo tempo que atraem 
aqueles focos que por brilharem com maior intensidade, aqui 
e ali, e raramente em cada país e em cada geração, projetam-se 
para além do espaço que deviam aIumiar. José Carlos de Macedo 
Soares é um desses focos a espargir luz e calor sobre o Con- 
tinente. 
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A escolha de José Carlos de Macedo Soares para membro 
.da Academia Brasileira de Filologia foi um ato acertado da 
ilustre agremiação. A presença dele não representa a de mais 
um filólogo no sentido estreito do vocábulo, isto é, de um espe- 
cialista em uma ciência histórica, positiva, baseada em documen- 
tos submetidos a método crítico próprio do qual nem sempre 
os gramáticos, os professores de vernáculo, os peritos em cons- 
tmçôes gramaticais, os textualistas comuns, são cultores.(l) 

No sentido lato da palavra filologista, ela tem todo o cabi- 
mento, pois segundo o Professor Joaquim Matoso Câmara Jú. 
nior, o helenismos Filologia significa amor a ciência que apli- 
cado ao domínio da linguagem se ocupa da língua na literatura 
e diferenciando-se da lingÜística.(Z) 

Neste sentido de relaçbes entre o filologista, homem devo- 
tado a sorte da língua e o escritor, criador de problemas filoló- 
gicos, não padece dúvida que José Carlos de Macedo Soares, 
como outros, pode pertencer a uma instituição formada de inte- 
lectuais dedicados ao estudo e ao serviço da língua nacional. A 
Academia Brasileira de Filologia cometeu um ato de justiça ele- 
gendo-o seu consócio. 

É habitual nas instituições culturais especializadas, do gê- 
nero Academia de Filologia, a presença do binômio: técnico e 
político. Aquele, o especialista nas matérias que são o objeto e 
a finalidade da agremiação; este, o que não é especialista por- 
que o seu campo é o do intercâmbio com o mundo cultural. A 
visão do confrade político é mais larga, a sua ação se faz a dis- 
tância, a sua contribuição colhe frutos servindo por fora da 
:especialização, no sentido da defesa, do prestígio e de outros 
motivos necessários a vida institucional. 

Este modo de encarar a estrutura de uma Academia espe- 
cializada como a de Filologia, vendo entre os seus membros, 
aqui o filólogo, ali o filologista, este o gramático, aquele o lingüis- 
ta, aquele outro o escritor, não é capcioso, é natural e justo. 

Assente-se pois o gramático ao lado do escritor, o escritor 
ao lado do linguista, o linguista ao lado do filólogo, pois todos 
eles estão servindo a uma causa comum, a língua, instrumento 
de comunicação entre os filhos da mesma pátria, os cidadãos de 
outras nações e os homens de todos os povos. Na Casa da filo- 
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logia cabem todos os que amam a língua e que dela se ufanam. 
no falar e no escrever. O gramático, zelando pela linguagem, 
torna-a escorreita; o escritor utilizando-se dela através da sua 
emoção, cria o estilo e conseqüentemente a estilística, ramo 
ilustre da filologia, e o linguista estudando-a como ciência na- 
tural do homem, fá-la universal. Todos têm um campo próprio 
para atuar em favor do idioma. 

A Academia estima a todos como obreiros da sua causa 
e quando um deles escapa a estas limitações para se apresentar 
como um espírito político, ela não maldiz, ao contrário, o ben- 
diz. A exigência que ela faz é que a obra pela qual é este res- 
ponsável, traga o que alguém autorizado denomina "a consciên- 
cia linguística do autor:" Esta consciência é representada por 
um conjunto de exigências capazes de serem cobradas na hora do 
julgamento.(3) 

Quanto a José Carlos de Macedo Soares esta exigência não 
era cabida apenas ao penetrar ele na Academia de Filologia. 
vinha antes, do dealbar da vida cultural, do período da forma- 
ção acadêmica e dos bancos escolares. 

Macedo Soares teve a fortuna de ter sido aluno de dois 
grandes mestres da língua vernácula que viveram na sua cidade 
natal, São Paulo. Foram êles, os Professores Sílvio de Almeida(4( 
e Eduardo Carlos Pereiraí5). 

Serafim da Silva Neto, Introdução ao Estudo da Fiiologia Portu- 
guesa, 1956, pág. 169. 
<Por consciência linguística enbende-se o sentido que cada um pos- 
sui da sua lingua, o maior ou menor número de contactos indivi- 
duais ou coletivo, o conhecimento das suas normas, do seu gênio. 
e sobretudo de suas tendências evo1utivas.h' 
Silvio de Almeida, nasceu em 1867, na cidade mineira de Pouso Ale- 
gre, estudou em São Paulo onde formou-se em Direito. Foi profes- 
sor e diretor do Colégio Ivai que tomou depois o seu nome. Pro- 
fessor de literatura no Ginásio do Estado. Gozou de grande renome 
como escritor clássico. Publicou vários livros: Efemérides (versos), 
Vernáculo antigo, Palestras filológicas. Colaborou em jornais da Ca- 
pital e de Campinas. Membro fundador da Academia Paulista de 
Letras, 1909. Na fase da Academia de Direito foi propagandista da 
República, redigindo o jornal *A República%. Mereceu de Lúcio de 
Mendonça um soneto inserto na coleção avergastasw. Foi amigo de 
Raymundo Correia que ihe prefaciou as Efemérides. Revista da 
Academia Paulista de Letras. 
Eduardo Carlos Pereira, nasceu a 8 de Novembro de 1855, na Cidade de 
Caldas, Minas Gerais, filho de Francisco Pereira de Magalhães e D. 
Maria Eufrazina de Nazaré. 
Estudou em Araraquara e Campinas em 1874, no Colégio Ipiranga. 
Em 1875, faz profissão de fé evangélica em São Paulo. Em 1880 foi 
licenciado pelo Presbitério do Rio de Janeiro. Em 1888, era pastor 
em Sáo Paulo. O seu principal livro de Confissão religiosa e: O 
Problema Religioso na América Latina. 
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Depois de formado em Direito, turma de 1905, ao consti- 
tuir a sua biblioteca com livros de direito, economia, sociologia, 
psicologia, pedagogia, geografia, história, religião e literatura bra- 
sileira e portuguesa, constituída de numerosos autores clássicos, 
deu especial apreço as obras de Camilo Castelo Branco e de Ruy 
Barbosa, das quais possui coleção muito apreciada pela priori- 
dade e raridade das edições. 

Relativamente a coleção "ruyana" é para assinalar como curio- 
sidade de então que durante muito tempo havia na Biblioteca de 
Macedo Soares em São Paulo, publicações que nem em São Cle- 
mente havia, na Biblioteca do próprio Ruy Barbosa. Hoje já 
não é assim depois da Edição sistemática da obra do excelso 
brasileiro. 

Estes indícios na vida de um homem assoberbado de inte- 
resses pragmáticos são valiosos para o conhecimento dos seus 
precedentes intelectuais. No exercfcio mesmo dos seus afazeres, 
ao relatar as coisas profissionais não descuidou nunca da lin- 
guagem com que havia de se exprimir, bem policiada, porém, 
sem nenhuma preocupação de vernaculismo, o suficiente para, 
quando a ocasião lhe chegou para subir aos pináculos da vida 
cultural do país, o fizesse tranqüilamente, reconhecido pelo con- 
senso de seus pares e julgadores, sem que deste flanco da sua 
obra lhe viesse nenhum vexame. 

Ao bater a porta da Academia Brasileira de Letras, apresen- 
tou-se como escritor bem apessoado no falar e no escrever, sem 
cogitar contudo que a sorte haveria de lhe oferecer ocasião a 
mais propícia de servir à língua pátria. Esta ocasiáo foi che- 
gada com a presidência da Academia Brasileira de Letras, no 
biênio 1942-1943, pois quando desceu da curul presidencial trou- 
xe na mão, para servir aos brasileiros alfabetizados, o Pequeno 
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. 

Este serviço tem uma história que merece ser contada. 

A questão ortográfica se apresentava naquela época, vindo 
de outras, como um cáos. As tentativas de reforma no sentido 

Foi o primeiro Professor de Português do Ginãsio do Estado de São 
Paulo, fundado em 1894. Desde a fundaçáo até o ano da sua morte, 
em março de 1923, lecionou o vernáculo a numerosas gerações de 
moços paulistanos. Teve grande nomeada como filúlogo. Publicou 
Gramática Expositiva para Curso Superior e Elementar ((19071, e 
Gramática Histórica, 1916. Além disto publicou, em defesa da sua 
Gramática Expositiva - Questões de Filologia. A sua Gramatica 
Expositiva teve 96 ediçóes, e a Histórica, 10 edições. A sua Gramá- 
tica Histbrica foi a primeira publicada em lingua portuguesa. (O 
Estandarte, Sáo Paulo, XI, 1955.) 
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de simplificar a grafia portuguesa no Brasil foram muitas, todas 
infrutíferas, desde 1909.(6) 

Não foi sem atrito entre a autoridade ministerial de então, 
1941, e a Academia Brasileira de Letras, que a reforma orto- 
gráfica foi levada para a frente por parte desta com resultado 
muito satisfatório. 

Ao assumir Macedo Soares a presidência da Academia Bra- 
sileira de Letras, encontrou sobre os ombros da Academia a 
incumbência dada pelo Chefe do Governo de elaborar o Voca- 
bulário ortográfico, de acordo com os termos do Decreto-lei n? 
292 de 23 de Fevereiro de 1938. Dando imediato cumprimento 
a tarefa, a Academia escolheu cinco dos seus membros para, 
em comissão sob a direção do Presidente, Acadêmico Macedo 
Soares, se encarregar dos trabalhos de elaboração do Vocabu- 
lário sob a orientação dele, como Presidente que era da Acade- 
mia. (7) 

A primeira medida tomada pela Comissão de Acadêmicos 
foi traçar as proporções da reforma e estabelecer as instruções 
ou formulário que serviriam para guiar os trabalhos da mesma, 
ouvido O maior número de filólogos sobre a matéria em debate. 

Já nos últimos dias de Dezembro de 1941, o Presidente da 
Academia dirigia-se ao Professor J. Sá Nunes convidando-o para 
secretariar os trabalhos da Comissão de Acadêmicos e solicitan- 
do dele um projeto dê instruções para servir de base ao voca- 
bulário ortográfico da Academia. Este projeto foi prontamente 
confeccionado pelo Prof. Sá Nunes nos primeiros dias de Ja- 
neiro. Mimeografado foi levado ao conhecimento da Comissão 
e por esta julgado bom para ser enviado aos filólogos do Brasil 

( 6 )  Enumeraçáo das reformas ortográficas feitas no Brasil. 
A primeira deve-se a Miguel Lemos, que publicou em 1888, o apús- 
culo SOrotografia positivista». 
Em 1907, Medeiros de Albuquerque através da Academia Brasiieira 
de Letras, propôs que se estabelecesse um Sistema de escrita pró- 
prio, idéia a que serviu espontaneamente o filólogo portugues Gon- 
çalves Viana. 
O que foi admitido em 1907, pela Academia foi retocado e redigido 
por João Ribeiro em 1912, para em 1915, de novo, pela mão de 
Silva Ramos se ajustar ao sistema ortográfico de simplificação ado- 
tado em Portugal graças aos estudos de Gonçalves Viana. 
Não demorou muito esta atitude da Academia, pois em 1919 por 
indicação de Osório Duque-Estrada ela voltou atrás e revogou tudo, 
regressando ao nstatus q u o ~  anterior, isto é a balbúrdia, segunao 
Gladstone Chaves de Melo. Ver Iniciação a Filologia Portuguesa, 2." 
edição, Livraria Acadêmica, 1957, págs. 278 e seguintes. 

(7)  Comissão de Acadêmicos: Fernando de Magalhães, Cláudio de Souza, 
Rodolfo Garcia, Afonso Taunay, Macedo Soares. 
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e Portugal. Tornou-se por esta forma - A s  Instruções da Co- 
missão a serem debatidas pelos filólogos.(8) 

Cabe-me aqui declarar que estou me utilizando, por con- 
fiança merecida da parte da Senhora Viúva, Sá Nunes, de um 
original do próprio punho do saudoso Professor, no qual lan- 
çava, sob forma de notas, todos os passos da sua ação junto da 
Comissão Acadêmica do Vocabulário. 

Enquanto não se colhiam os pareceres dos filólogos consul- 
tados sobre - As  Instruções expedidas pela Comissão - os 
professores - Antenor Nascentes, Sílvio Elia e Sá Nunes, por 
incumbência especial do Presidente da Academia, foram autori- 
zados a fazer as emendas, os cortes e os acréscimos no Vocabu- 
lário lusitano de Rebelo Gonçalves, adotado pela Academia Bra- 
sileira, por sugestão feita pessoalmente pelo Ministro da Edu- 
cação, por ocasião da visita que fez a Academia de Letras no 
dia 29 de Janeiro de 1942. As alterações praticadas pelos três 
mestres da nossa língua, tinham em mira obedecer as "Instru- 
ções" aceitas pela Comissão de Acadêmicos e por eles também, 
salvo quanto a acentuação gráfica, questão na qual o Professor 
Nascentes tinha opinião muito radical. 

Os cortes recaiam sobre os provincianismos arcaismos, ple- 
beismos, chuiismo, termos familiares e populares do vocabulá- 
rio luso; os acréscimos foram: brasileirismos, africanismos, es- 
trangeirismos usuais e termos de gíria que passaram para a lín- 
gua culta. 

Este trabalho foi realizado de Fevereiro a Março de 1942, 
com muita solicitude pelos filólogos mencionados e vivo estí- 
mulo do Presidente da Academia. 

A 20 de Maio foi feita a distribuição das Instruções para 
organização do Vocabulário, aos filólogos brasileiros, mediante 
relação fornecida por J. Sá Nunes, conforme nota abaixo men- 
cionados(9) acrescidos de outros posteriormente. 

(8) Ver Instruções para Organização do Vocabulário Ortogrifico da 
língua nacional, publicação da Academia Brasileira de Letras, expe- 
dida pela Comissão encarregada de elaborar o *Vocabulário Orto. 
gráfico da Língua Nacional com 20 páginas e divididas em 16 itens: 
Alfabeto - K.W.Y. - H - consoantes mudas - SC - Consoan- 
tes geminadas - Vogais nazais - Ditongos - Parõnimos - Nomes 
Próprios - Acentuação gráfica - Apóstrofo - Hifen - Divisão 
silábica - Emprego das Iniciais Maiúsculas - Sinais de Pontuação. 

19) Clóvis Monteiro, Augusto Magne, Souza da Silveira, Júlio Nogueira, 
Otelo Reis, Jaques Raimundo, Conde Pinheiro Domingues, Pedra 
Pinto Jonas Correia, Ruy Almeida, José Oiticica, Gladstone Chaves 
de Melo, Ismael Coutinho, Daltro Santos, Cândido Jucá Filho, Jona. 
thas Serrano, Silvio Elia, Antenor Nascentes, J. Sá Nunes, Basílio de 
Magalhães, Almir Câmara, Marques da Cruz, Quintino do Vale, João 
Luís de Campos Júnior, Benedito Leal, Bueno da Silveira. 
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O Presidente da Academia dirigiu-se por carta a cada um 
deles solicitando-lhes a preciosa colaboração dentro de um prazo 
marcado. Desses filólogos consultados muitos enviaram por es- 
crito os seus pareceres, alguns preferiram fazê-lo oralmente pe- 
rante a comissão de acadêmicos. 

Desta forma o Professor José Oiticica a 24 de Junho de 
1942, comparece perante a Comissão do Vocabulário para ex- 
planar a sua opinião sobre a reforma ortográfica e a elaboração, 
do vocabulário. Foi longa, cêrca de duas horas, a preleção do 
Professor do Colégio Pedro I1 e repetiu-se por tempo igual, nos 
dias 1, 15 e 22 de julho no mesmo lugar. A última dessas prele- 
ções foi assistida pelos Professores Almir Câmara e Silvio Elia 
que tiveram por sua vez permissão da parte do Presidente da 
Academia, para se manifestarem a favor ou em contrário das 
considerações expendidas pelo mestre José Oiticica. 

Todos os pareceres enviados eram anotados pelo Secretário 
da Comissão de Acadêmicos, para serem apresentados quando 
da sua reunião. Na reunião do dia 10 de Agosto, na sala da 
Biblioteca da Academia, o Presidente apresentou os pareceres 
até aquele dia enviados pelos filólogos e encarregou o Secretá- 
rio para fazer o relatório das opiniões exaradas. A questão da 
acentuação dos vocábulos deu ensejo a que os Acadêmicos, 
Cláudio de Souza, Afonso Taunay e Rodolfo Garcia se manifes- 
tassem muito divergentemente. 

Dois dias depois teve lugar nova reunião da Comissão.?~ 
Vocabulário para tomar conhecimento do Relatório dos pare- 
ceres sobre as Instruções, consignados os do Padre Magne, Cló- 
vis Monteiro, Júlio Nogueira, Daltro Santos, Pedro Pinto, Jaques 
Raimundo, José Oiticica, Ruy Almeida, Jonas Correia. Marques 
da Cruz, Othelo Reis, Qiiintino do Vale, Jonathas Serrano, Fer 
nando Nery, Basílio de Magalhães, Benedito Leal. 

É seguindo essas notas que estou fazendo o histórico das 
principais passagens do trabalho da Comissão do Vocabulário, 
em conjunção com a contribuição dos filólogos brasileiros, con- 
forme método adotado com muita propriedade pelo Presidente 
da Academia e de cujo êxito a publicação do vocabulário em 
tempo exato, foi a esplêndida comprovação. 

Transcrevo uma informação textual do Secretário da C6- 
missão. "Fui lendo, ponto por ponto e imediatamente a Comis- 
são discutia o assunto e depois de bem examiná-lo, decidia e 
eu tomava nota do próprio Relatório. "Ficaram acertados alguns 
pontos importantíssimos". Assim escreveu Sá Nunes à página 
do seu Canhenho. 

Para desvanecer dúvidas, de algiins membros da Comissão 
e de pessoas estranhas a Academia, mas que tinham autoridade 
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para interceder na questão, o Presidente da Academia pediu ao 
Secretário técnico da Comissão que fizesse um relatório das 
incongruências, erros e coisas inaceitáveis do Vocabulário Por- 
tuguPs de Rebelo Gonçalves, a fim de convencer aos da Comis- 
são que esse Vocabulário não pode ser aceito integralmente. 
Esse relatório foi de grande utilidade porque venceu alguns re- 
calcitrantes. O mesmo foi enviado ao Ministro da Educação. 

Em reunião do dia 18 de Outubro a Comissáo continuou a 
ouvir a leitura do Relatório dos pareceres dos Nólogos consul- 
tados, ao mesmo tempo que se iam expondo as regras das Inç- 
truções. Os acadêmicos da Comissão iam votando imediatamen- 
te. Foram feitas várias modificações na acentuaçáo gráfica, em- 
prego do hífen, divisáo silábica, emprego de maiúscula e pontu3- 
çáo. A parte onomástica ficou fora do Vocabulário Ortográfico 
e será objeto do decreto especial. No fim da reuniáo a Comissão 
encarregou o Secretário de redigir novas Instruções a fim de 
serem as suas normas aplicadas no Vocabulário. 

Já em 19 de outubro o Secretário da Comissáo tinha feito 
a revisão completa das Instruções conforme a vontade da Co- 
missão. Foram impressos doze exemplares das mesmas por or- 
dem do Presidente da Academia. 

Os trabalhos váo entrar em nova fase de realização. Já as 
dificuldades técnicas quanto a estrutura da reforma, represen- 
tadas pelas Instruções ouvido numeroso grupo de filólogos, 
estão passadas. 

Uma confissão marca a engrenagem do trabalho no sentido 
prático, fora do âmbito da Comissáo, mas sob a exclusiva tutela 
do Presidente da Academia, com estas palavras de Sá Nunes "o 
Embaixador Macedo Soares entregou-me 612 páginas impressas 
do Vocabulário Brasileiro, para eu fazer a correção de acordo 
com o que ficou assente definitivamente". 

Era a concretização dos estudos até então feitos pela Co- 
missão Acadêmica do Vocabulário. 

Em uma reunião da Comissão realizada a 25 de Setembro 
de 1942, a qual compareceu pela primeira vez o Acadêmico Ma- 
nuel Bandeira, Afonso Taunay mostrou-se intolerante em rela- 
ção a vocábulos torpes, indecentes e indelicados, negando-lhes 
a necessidade, bem como sobre a acentuação de certos vocábu- 
los terminados em ditongos nasais orais, dos vocábulos acaba- 
dos em: em e r, (convém, impar). Diante porém das considera- 
ções de ordem didática e pedagógica feitas pelo Professor Sá 
Nunes, Mestre de Português e filólogo da Comissáo, ele e outros 
concordaram com o já estabeiecido pelas Instriiçóes definiti- 
vas. Foi um caso de má compreensáo que não teve maior con- 
seqüência. 
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O Presidente da Academia autorizou o Secrethrio da Comis- 
são a procurar o diretor da Imprensa Nacional, Dr. Rubéns 
Porto, a fim de tratar dos trabalhos de impressão e revisão das 
provas do Vocabulário e fazer a impressão de 100 exemplares 
das Instruç6es. Da mão do Presidente recebeu o Secretário ou- 
tras 1.400 páginas, em duas colunas, para serem por ele revistas. 

A Imprensa Nacional começa a receber os originais do vo- 
cabulário devidamente emendados e refundidos para serem im- 
pressos. A s  primeiras remessas foram entregues ao Diretor da 
Imprensa Naoional no dia 8 de Outubro de 1942. Os trabalhos 
não puderam ter marcha ininterrupta por causa do escrupuloso 
critério de revisão adotado pelos técnicos sob a direção do Pro- 
iessor Sá Nunes. A revisão das provas definitivas era por si 
mesma uma coisa a se fazer lentamente. 

A 29 de Outubro foram entregues ao Presidente da Acade- 
mia 100 exemplares das Instruções, em bom papel e brochados, 
e 10 em papel cartonado. Elas vão figurar na introdução do 
Vocabulário Ortográfico. Assinaram os exemplares especiais os 
membros da Comissão de Acadêmicos. Quando foi a vez do Aca- 
dêmico Taunay assinar disse ele que pela primeira vez na vida 
fazia o sacrifício de escrever com um só f seu prenome Afonso. 

Durank o mês de Dezembro a Imprensa Nacional começou 
a enviar as primeiras provas da composição do Vocabulário da 
Academia Brasileira de Letras, para serem revistas pelos filólo- 
gos com quem a Comissão se pusera em contacto na fase ante- 
rior dos trabalhos. 

Novos afazeres estavam com isto anunciados. 
Em data de Dezembro de 1942. o Presidente da Academia 

endereçou ao filologo Sá Nunes a carta abaixo transcrita(l0) que 
aos poucos foi sendo enviada aos demais filólogos, a medida que 
as provas tipográficas iam chegando. 

- 

(10) Sr. Professor J. de Sa Nunes 

GDepois de cumprimentá-lo atenciosamente e de lhe agradecer a s  
sugestões enviadas sobre o projeto de aInstruções para 01ganiZaçã0 
do nvocabulário Ortográfico da Lingua Nacionalu tenho o Prazer 
de passar-lhe às máos as primeiras provas tipográficas desse tra- 
balho, ao mesmo tempo que lhe solicito o especial obséquio de in- 
troduzir-lhe as emendas e os acréscimos necessários, precipuamente 
de brasileirismos decorrentes na linguagem literária e dos que ainda 
não dicionarizados o devem ser oela sua emressividade e boa for- 
mação. 
Esperando que V.S. não se esquive a esse patriótico trabalho, li- 
gando o seu nome a esse valioso serviço prestado às letras, à ins- 
trução e a civilizaçáo do nosso País, exoro-lhe a f i n m  de não se 
afastar das «Instruções% definitivas que vão juntamente, a fim de 
conseguirmos unidade na colaboração, bem como o favor de devol- 
ver as provas devidamente emendadas e acrescentadas, ate o fim 
da primeira quinzena do mês de janeiro. 
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Este trabalho foi dos mais criteriosos por parte do secreta- 
riado da Comissão do Vocabulário. Foi adotado um livro em 
branco contendo o nome de cada filólogo, a fim de controlar a 
remessa e a devolução das provas tipográficas, desde a primeira 
até a última página do Vocabulário. As remessas variavam, em 
geral eram formadas por cerca de 100 páginas de composição. 

É com a mais grata satisfação que me subscrevo atenciosamente - 
José Carlos de Macedo Soares, Presidente da Academia Brasileira 
de Letras*. 

(1C-A) Lista de Filólogos brasileiros: 

Professor Dr. Souza da Silveira 
Padre Augusto Magne 
Professor Clóvis Monteiro 
Coronel Jonas Correia 
Dr. Jacques Raymundo 
Dr. Cândido Jncá Filho 
Conde de Pinheiro Domingues 
Tenente Coronel Ruy Almeida 
Professor José Oiticica 
Professor Daltro Santos 
Professor Gladstone Chaves de Mello 
Dr. Pedro Augusto Pinto 
Dr. Fernando Nery 
Professor Júlio Nogueira 
Professor Alfredo de Assis 
Professor J. Marques da Cruz 
Professor Othoniel Motta 
Professor Jonaihas Serrano 
Professor Joaquim Ribeiro 
Professor Mattos Peixoto 
Professor David Peres 
Professor Joaquim Mattoso Câmara Júnior 
Professor Basilio Magalhães 
Professor Oihelo de Souza Reis 
Professor J. S. Nunes 
Professor Antenor Nascentes 
Professor Manuel Said Ali 
Professor Sylvio Elia 
Professor Mário de Souza Lima 
Professor Alexandre Correia 
Professor Artur Neiva 
Professor Plinio Ayrosa 
Professor Alfredo Augusto da Matta 
Professor Antonio J. Chediak 
Professor Femando São Paul0 
Professor Aurelio Buarque de Holanda 
Professor José Batista da Luz 
Professor Cláudio Brandáo 
Professor Lindolfo Gomes. 
Professor Ayres da Matta Machado Filho 
Professor Silva d'Azevedo 
Professor Silveira Bueno 
Professor João Luiz de Campos 
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Foram enviadas de meados de Dezembro de 1942, até metade 
de Abril de 1943, dando-se maior prazo somente aos filólogos 
que não habitavam o Rio de Janeiro. 

Deste livro também consta o nome de todos os Acadêmi- 
cos da Academia Brasileira de Letra em número de 38, o que 
demonstra que todos tomaram parte na elaboração do vocabu- 
lário Ortográfico. - 

O interesse pelo desenvolvimento da empresa a ser cumpri- 
da pela Academia Brasileira de Letras, da parte do acadêmico 
Macedo Soares, foi tão grande que aceitou a renovação do seu 
mandato presidencial cometendo uma infraçáo a tradição da 
Casa de Machado de Assis, de não serem reeleitos os Presidentes, 
contanto que os trabalhos já adiantados da simplificação grá- 
fica com a publicação do Vocabulário não sofressem interrup- 
ção. É o que ele próprio confessa em seu discurso do fim do 
ano.(ll) 

A partir do mês de Janeiro de 1943, o Presidente da Acade. 
mia começou a receber pareceres cartas e provas, revistas por 
filólogos e vernaculistas consultados e os entregava aos secre 
tários da Comissão para ser feito relatório especial a ser apre  
sentado em reuniões futuras da Comissão do Vocabulário. 

Ao lado desta finalidade próxima, o relatório se destinava 
também a ser enviado além-mar. Assim foi feito. Nos últimos 
dias de Janeiro, o Presidente da Academia Brasileira de Letras 
enviou ofício endereçado ao Dr. Júlio Dantas, Presidente da 
Academia de Ciências de Lisboa, acompanhado de todos os do- 
cumentos até então obtidos com os estudos feitos no Brasil 
sobre a reforma ortográfica, e solicitando daquela Academia seu 
altíssimo parecer. 

Ficou-se sabendo aqui de como foram bem recebidos em Por- 
tugal os documentos enviados: As Instruções, ou Formulário e 
as  primeiras provas do Vocabulário. Em discurso pronunciado 
em 11 de Março de 1943, o Dr. Júlio Dantas deu conhecimento 
aos seus pares da Academia de Lisboa, que todas estas provas 
da atividade da ilustre Casa de Machado de Assis estavam em 
consonância com "as cláusulas do instrumento inter-acadêmico 
de 3 de Abril de 1931, e em harmonia com o Vocabulário recen- 
temente publicado pela Academia de Ciências de Lisboa; propóe 
então que se desse conhecimento ao Governo, saudou em eleva- 
dos termos o Brasil, na pessoa de seu Embaixador, Dr. Araújo 
Jorge, a Academia de Letras e o respectivo Presidente, Dr. José 
Carlos de Macedo Soares, a quem agradece a atenção, e congra- 
tula-se pela permanência do Espírito fraterno que anima na 

(11) Macedo Soares, Programa de trabalho em 1943. Revista da Academia 
Brasileira de Letras, Vol. 64, pág. 241, Sessão de 31-12-1942. 
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sua estrita e leal colaboração as duas Academias de Língua Por- 
tuguesa".( 12 ) 

Não obstante a marcha dos trabalhos da reforma ortográ- 
fica eis que surgem duas impertinências. Uma delas foi da parte 
d o  DASP cujo diretor se dirigiu ao Presidente da Academia de 
Letras, pedindo a reedição do Formulário de Laudelino Freire 
de 1931. Isto deu motivo a que o Presidente da Academia es- 
crevesse pessoalmente ao Chefe do Governo, Dr. Getúlio Vargas 
enviando-lhe "as provas do Vocabulário que se está imprimin- 
do". Outra, o Ministro da Educação, por autorização do Governo, 
baixa Portaria, publicada nos jornais de 10 de abril de 1943, 
mandando adotar de novo a ortografia de 1932, revogando O 
Decreto n? 292, de 28 de Fevereiro de 1938.(13) 

- Um mestre havia que ainda não tinha sido ouvido e a 
sua opinião era tida por todos como valiosa.(l3-A) O dia 1." de 
Maio de 1943, foi o escolhido para o encontro dele, o Professor 
Souza da Silveira com a Comissão Acadêmica do Vocabulário. 
Sendo dia feriado foi marcada a reunião em casa do Presidente 
da Academia a Praia do Flamengo 2, a qual compareceram: 
Souza da Silveira, Cláudio de Souza, Manuel Bandeira, Clemen- 
tino Fraga e Rodolfo Garcia. Sobre a mesa havia um exemplar 
das Instruções e provas do Vocabulário ortográfico, papel, lápis, 
tinta. O Presidente expôs o fim da reunião e deu a palavra ao 
Professor Souza da Silveira. Este disse: "As Instmções" são o 
melhor trabalho que no Brasil já apareceu sobre ortografia, mui- 
to melhor do que o de 1931, mas contém alguns dispositivos com 
os quais ele não pode concordar, como o apóstrofo, capitulo 13, 
letras e, f, g, item 16, do emprego das maiúsculas." Com a pa- 
lavra dada pelo Presidente o Professor Sá Nunes fez ver que 
tudo isso não era dele, nem ele estava de acordo com tudo isto, 
mas sim de Gonçalves Vianna e Rebello Gonçalves, e acrescen- 
tou: - "o Sr. Ministro da Educação quando entregou a elabo- 

-- -~ - 

(12) Boletim da Academia de Ci6ncias de Lisboa; Sessão da Classe de 
Letras, de 11 de Março de 1943, págs. 89 e 91. 

(13) Decreto n." 5.186, de 13 de Janeiro de 1943, Regula o uso da orto- 
grafia em todo o pais. 
Art. 1P - Até que seja adotado em definitivo o vocabulário oficial 
em elaboração que consubstitui de modo seguro, o acordo cele- 
brado em 1931, entre a Academia Brasileira de Letras e a Academia 
das Ciências de Lisboa, vigorará em todo o pais, como formulário 
ortográfico, o do uvocabulário Ortográfico e Ortoépico da L inW 
Portuguesa organizado pela Academia Brasileira de Letras de acordo 
com a Academia das Ciências de Lisboa», publicado em 1932. 
Art. 2.0 - O Ministro da Educação e Saúde fixara os prazos de 
obrigatoriedade relativos h ortografia dos livros didáticos e, bem 
assim, resolverá, por instruções, toda a matéria atinente a orto- 
grafia. 
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ração do Vocabulário à Academia, recomendou que se tomasse 
por base o Vocabulário de Rebelo Gonçalves, que por sua vez 
se baseou no de Gonçalves Viana. 

Interpelado pelo Presidente da Academia, se ele, Sá Nunes. 
era de opinião que se omitissem aqueles dispositivos criticados 
pelo Professor Souza da Silveira, respondeu que sim. 

Em seguida foi aventado o caso do trema, do acento grave, 
e na primeira pessoa do plural do pretérito perfeito dos verbos 
da primeira conjugação, o Professor Souza da Silveira, falou 
amplamente sobre eles concluindo por opinar pelo seu uso fa- 
cultativo. O trema disse ele, é útil na poesia, quando o poeta 
quer mostrar que i ou u formam sílabas por si sós, como em 
saudade e alívio, que às vezes se encontram no verso com 4 sila- 
bas, alívio, e também facultativamente, em palavra com Cons- 
tituição quando o orador quer patentear a sua prosódia, poden- 
do se escrever constitu-içáo em vez de pronunciar com 4 sílabas 
apenas. Quanto ao acento grave, disse que podia ser aconselha- 
do pela Academia como aconselhado seria o trema, e nos "amos" 
do pretérito perfeito o acento agudo, menos em palavras como 
avòzinha onde ele se faz necessário. Replicando, Sá Nunes diz 
que isto de regra facultativa é antipedagógico e antididático; 
gera confusão no espírito do aluno e mesmo do professor. Souza 
da Silveira respondeu que os professores podiam receber espe- 

(13-A) Carta do Embaixador Macedo Soares ao Professor Souza da Sil- 
veira. 

nExmo. Sr. Professor Souza da Silveira, 

Atenciosos cumprimentos. 

Ponderando as alegações da sua carta de 15 do corrente n h  posso 
deixar de mais uma vez manifestar-lhe o meu supremo desejo de 
vê-lo a cooperar na grande obra do Vocabulário ortográfico da nossa 
lingua. 

Compreendendo que o ilustre mestre depois de exaustivo trabalho 
do ano letivo de 1942, necessitava de repouso; mas em momentos 
vagos, quando seu espírito estiver disposto a tratar do assunto. 
estou certo de que não me negará o seu esforço, que será bem 
aplicado, pois vai dispensá-lo em beneficio das letras nacionais, da 
instrução pública, da unidade da lingua. 

Assim pensando quero pedir-lhe o favor de concretizar os pontos 
em que discorda das aInstruções» que ihe enviei. dizendo a razão 
Ou as razóes porque náo as julga dignas de adoção oficial. Não 
obstante terem sido consideradas «definitivas> nunca serão tardias 
as suas observações, as suas emendas, as suas luzes para melhorá-las 
e aperfeiçoa-las. Considerando o provecto filólogo que faço questão 
absoluta da sua douta colaboração, aguardo, confiante, a sua res- 
posta, que lhe saberei agradecer devidamente. 
Reitero-lhe os meus protestos de estima e elevada consideração. 
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cial recomendação a este respeito para ensinar os alunos a usa- 
rem ou não esses acentos. 

A comissão por sua maioria presente concordou. 
O Presidente da Academia no final da reunião apelou para 

o Professor Souza da Silveira para que desse a sua colaboração 
aos trabalhos do Vocabulário. Foi-lhe solicitado também fizesse 
no exemplar das Instnições que levou consigo as anotações que 
julgasse necessário. 

Por solicitação do Presidente da Academia, o Prof. Sá Nunes 
no dia 10 de Maio procurou o acadêmico Diretor da Bibliotéca 
Nacional, Dr. Rodolfo Garcia, a fim de entender-se com este 
sobre os brasileirismos de origem tupi. 

A 19 de Maio foram entregues a Imprensa Nacional as pro- 
vas do Registro das abreviaturas do Vocabulário. 

O Presidente da Academia se dirigiu ao Diretor do Serviço 
de Mineralogia do Ministério da Agricultura, Professor Everardo 
Backeuser solicitando o favor de uniformizar os sufixos, ita, 
ite, ito, e acrescentar os termos modernos usados nas Ciências 
Mineralógicas. 

Idêntico comportamento teve o Presidente da Academia em 
relação ao futuro Instituto Tecnológico(l4). 

De novo em casa do Presidente da Academia, no dia 29 de 
Junho de 1943, presentes os Acadêmicos, Cláudio de Souza, Cle- 
mentino Fraga, Manuel Bandeira; Dr. Mário Teixeira de Freitas, 
do Instituto de Geografia e Estatística, Professor Sá Nunes, Srta. 
~Max Fleiuss, o Professor Souza da Silveira tornou a falar pro- 
pondo alteração de alguns preceitos nas Instruções, a supressão 
de outros, acréscimo de um que mande usar o trema depois do 
q e g no u seguido de e ou i, e facultativamente, para desfazer 
ditongo, quando se quer, especialmente na poesia. A comissão 
determinou que o Secretário redigisse as emendas e as apresen- 
tasse na próxima reunião. 

Ainda para ouvir o Professor Souza da Silveira, reuniram-se 
na Academia Brasileira de Letras, por volta das 14,30 do dia 

(14) Academia Brasileira de tetras (Carimbo) 
Rio de Janeiro, 12 de Junho de 1943. 
Senhor Presidente: 
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1.0 de Julho, os Acadêmicos Cláudio de Souza, Clementino Fraga, 
Manuel Bandeira, Rodolfo Garcia, Macedo Soares, Dr. Teixeira 
de Freitas, Professor Sá Nunes, Srta. Max Fleiuss. O Professor 
Souza da Silveira continuando as suas considerações anterio- 
res, propôs ainda outras emendas, supressões e o acréscimo do 
acento grave para designar a sílaba pretônica. Fez outras consi- 
.derações a respeito da denominação a ser dada a vogal e semi- 
vogal dos ditongos orais, de acordo com o seu ensinamento a 
página 62 do seu livro "LiçOes de Português". A Comissão deter- 
minou que o Secretário fizesse as emendas redigindo-as em duas 
vias, para apresentá-las na Academia na reunião do dia 3 de 
Julho. 

Antes disto, no dia 2, o Minktro da Educação enviou com 
ofício desta data, dirigido ao Presidente da Academia, três exem- 
plares de Projeto de Vocabulário Ortográfico organizado pelo 
Professor Antenor Nascentes, como "contribuição a obra de 
definitiva fixação da ortografia nacional, empreendida pela Aca- 
demia". Este ofício foi respondido pelo Presidente da Academia 
Brasileira de Letras no dia 5 de Julho. 

No dia 6 reuniu-se a Comissão do Vocabulário com a pre- 
sença de Rodolfo Garcia, Macedo Soares, Clementino Fraga, Ma- 
nuel Bandeira (ausentes Fernando Magalhães, Cláudio de Souza, 
Afonso Taunay), e a presença dos seguintes mestres do verná- 
culo, Padre Augusto Magne, Professor Antenor Nascentes, Pro- 
fessor Daltro Santos, Professor Sá Nunes. Este leu as últimas 
alterações feitas nas "Instruções" que foram aceitas por maie 
ria. O Professor Antenor Nascentes disse que em matéria de 
acentuação gráfica, só as admitia em palavras óxitonas termi- 
nadas em a, e, o. Disse mais que o Vocabulário que se achava 
sobre a mesa feito por ele por encomenda do Ministério da Edu- 
cação, não era obra sua, que ele não se responsabiliza pelo 
mesmo. O "Vocabulário" da sua responsabilidade era outro", o 
que foi rejeitado pela Comissão nomeada pelo Ministro para 
dar parecer sobre se ele se achava de acordo com as leis orto- 
gráficas". (página 67 do canhenho). 

O P. Magne subscreveu os dois pontos finais das Instru- 
ções: uso da inicial maiúscula em nomes compostos de antro- 
pônimos e topônimos e a não acentuação da primeira pessoa do 
plural do pretérito perfeito do indicativo dos verbos da pri- 
meira conjugação. 

Uma intervenção de Afrânio Peixoto, neste ponto, não den- 
tro da Comissão, fora, na Biblioteca Nacional, perante Sá Nunes 
e Rodolfo Garcia: 

"Quando a expressão se escreve sem hífen, o antopônimo 
o u  topônimo deve ser grafado com inicial maiúscula, mas se é 
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escrito com hífen, perde a sua individualidade semântica e a 
palavra composta deve ser escrita com minúscula". 

A 10 de Julho de 1943, o Presidente da Academia ordenou 
ao Professor Sá Nunes para fazer a revisão tipográfica definitiva 
do Vocabulário. 

A esta altura dos trabalhos, passa-se a dar conhecimento a 
Academia plena dos resultados já obtidos. Começa-se por com- 
pilar as "emendas" em separado, para o Acadêmico Manuel Ban- 
deira apresentá-las a Academia, e a fazer uma "circular" para 
todos os Acadêmicos, enviando-lhes um exemplar completo-das 
orovas do Vocabulário. oreanizado nelos técnicos da Comissão. 
A 

Em oficio datado de 14 de ~ulhb,  o D;. ~oaquim Leitão, Se- 
cretárioGera1 da Academia de Ciências de Lisboa, comunica ao 
Presidente da Academia Brasileira de Letras que aquela Acade- 
mia, em sessão plenária, do dia 8 de Julho de 1943, se ocupou 
dos trabalhos do Vocabulário organizado por esta tomando as 
resoluções abaixo transcritas.( 15) 

Foi honrado com o recebimento de um exemplar das instru- 
ções e outro das emendas o Professor João Luis de Campos 
Júnior, para ele dar o seu parecer por carta. Outros mestres do 
vernáculo foram também honrados com as mesmas provas de 
distinção por parte do Presidente da Academia. 

Com a entrada do mês de Agosto, dia 3, houve nova reunião 
da Comissão, achando-se presente Macedo Soares, Clementino 
Fraga, Rodolfo Garcia e o Prof. Sá Nunes. Rodolfo Garcia apre- 
senta a letra A das provas do Vocabulário com algumas emendas 

(15) uA sessão plenaria de acordo com o que foi ponderado pelo seu 
Presidente (Sr. Júlio Dantas) e pelo Presidente d a  Comissão do 
Dicionário e do Vocabulário, Sr. Rebelo Gonçalves, resolve: 

1) Agradecer a Academia Brasileira de Letras, ao seu Insigne Pre- 
sidente, Embaixador Macedo Soares, a remessa das folhas já 
impressas do Vocabulário da mesma Academia, elaborado de 
acordo com o Vocabulário da Academia de Ciências de Lisboa e 
em harmonia com as determinações do citado Decreto brasileiro 
n.0 5.186. 

2) Comunicar a S. Excia. o Ministro da Educação Nacional, o Em- 
baixador do Brasil e o Presidente da Academia Brasileira de 
Letras, para os devidos efeitos, que considerava o Vocabulário, 
em via de publicação pela ilustre Casa de Machado de Assis, 
como expressão do perfeito acordo existente entre as duas Na- 
ções e as duas Academias para uniformidade da língua portu- 
guesa escrita. 

3) Congratular-se pelos bons resultados da obra empreendida pelos 
dois governos e pelas duas Academias no sentido de maior uni- 
dade, difusão, esplendor e prestígio do idioma comum. 
Volumes XV e XVI do Boletim da Academia de Lisboa, de 8 de 
Julho de 1943, pág. 199. 
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e acréscimos. Discorda da falta de acentuação gráfica em i e u 
das palavras oxítonas como Iguqú; fez correção à margem de 
todos estes casos e também dos terminados em i. Reprova ainda 
a falta de "sistematização" na organização do Vocabulário, ale- 
gando que foram registrados alguns compostos de certas pala- 
vras quando deviam ser consignados "todos" ou "nenhum" e 
que foram registrados inúmeros vocábulos com os prefixos ante 
e anti, quando se poderia fazer um vocabulário nessas condi- 
ções, bastando antepor o prefixo a qualquer substantivo. Esta 
opinião do ilustre Acadêmico e Diretor da Biblioteca Nacional 
foi contestado pelo Prof. Sá Nunes que alegou a impossibilidade 
de registrar todos os voc&bulos compostos, porque uns autores 
arrolam-nos diferentemente, além de que muitos desses vocá- 
bulos não estão ainda dicionarizados. Quanto a consignação das 
palavras com prefixo ante e anti ela é muito útil para as escolas 
e para o povo, pois evita o erro grave de escrever um em lugar 
do outro. 

A Academia Brasileira de Letras em sessão ordinária reali- 
zada no dia 12 de Agosto de 1943, aprova(l6) por unanimidade 
as Instruçóes para organização do Vocabulário Ortográfico da 
língua nacional, com parecer da Comissão do Vocabulário e as 
emendas apresentadas por Manuel Bandeira, Clementino Fraga, 
Pedro Calmon e Ataulfo de Paiva. 

Entre as emendas aprovadas se encontra a que foi apresen- 
tada por Pedro Calmon a 5 de Agosto, conservando o h inter- 
mediário de Bahia, alegando razão histórica e sentimental de 
assim se escrever desde que se fundou a cidade em 1549. 

No dia 13, o Presidente da Academia entregou ao Secretário 
da Comissão as emendas para serem incluídas nas Instruçóes e 
mandá-las imprimir na Gráfica do Instituto de Geografia e Esta- 
tística a fim de que, ao regressar ele de São Paulo, as encon- 
trasse prontas e cartonadas.(l7) 

Na reunião da Comissão a 6 de Setembro, comparecendo 
Taunay e Garcia, este foi lendo os acréscimos ao Vocabulário, 
enquanto Taunay o acompanhava na leitura e Sá Nunes tomava 
notas. Taunay recomendou que não esquecesse de aproveitar 
para a organização do Vocabulário o trabalho que ele publicára 
na Revista do Instituto Histórico de São Paulo sobre "as lacunas 
dos termos científicos nos melhores Dicionários" e também re- 
comendou que não esquecesse consultar o Dicionário de J. L. de 
Campos Júnior( 18). 

(16) Ver Revista da Academia Volume 66. p. 386. 
117) Encarregaram-se do trabalho de revisão final das Instruçóes os sau- 

dosos brasileiros Texeira de Freitas e Sá Nunes. O primeiro exem- 
plar das Instruções apareceu no dia 19 de Agosto de 1943. 

<18) Volume XVI da Revista do Instituto Histórico de São Paulo, 1911. 
J.L. de Campos Júnior, Dicionário Inglês-Português, edição ilustra- 

da, I, São Paulo 1951. 
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Na sessão da Academia do dia 9 de Setembro o Presidente 
comunica haver recebido do Dr. Joaquim Leitão, secretário geral 
da Academia de Ciências de Lisboa, um ofício datado de 14 de 
Julho no qual foi transcrita a ata da sessão plenária do dia 9 de 
mesmo mês daquele sodalício, em que se lê que a Academia de 
Ciências de Lisboa havendo tomado conhecimento da ata da 
sessão de letras de 24 de Junho próximo passado, em que cons- 
ta a verificação de que as folhas do novo Vocabulário em elabo- 
ração pela Academia Brasileira de Letras, bem como as normas 
constantes da respectiva Introdução, inteiramente correspon- 
dem ao espírito de unidade da língua portuguesa escrita, exis. 
tindo entre os dois Vocabulários (o da Academia Brasileira e 
o da Academia de Ciências de Lisboa) apenas insignificantes 
diferenças de pormenor no que respeita acentuação de prosódia 
2 ortoépia, foi ponderado pelo seu Presidente Dr. Júlio Dantas e 
pelo Presidente das Comissões do Dicionário e do Vocabulário, 
Sr. Professor Rebelo Gonçalves, o seguinte: (citado na nota 15). 

Na sessão de 23 de Setembro o Presidente da Academia 
comunica a esta que havia entregado pessoalmente ao Dr. Getú- 
lio Vargas um exemplar das Instruções aprovadas. 

A Academia na sessão ordinária do dia 14 de Outubro, apro- 
vou por unanimidade o titulo Vocabulário Ortográfico da Lín- 
gua Portuguesa em lugar de "Língua nacional", por proposta da 
Comissão do Vocabulário, visto haver a Academia de Lisboa ado- 
tado o formulário e aconselhado ao governo qJe tornasse obri- 
gatórias as Instruções formuladas pela Academia Brasileira de 
Letras, para Portugal e suas Colôniag. A proposta foi debatida 
pelos Acadêmicos Aloisio de Castro, Ataulfo de Paiva, Levi Car- 
neiro, Antônio Austregésilo, Cláudio de Souza, Rodolfo Garcia e 
João Luso, tendo sido aprovada por unanimidade. 

Em reunião da Comissão do Vocabulário no dia 29 de Ou- 
tubro de 1943, Rodolfo Garcia e Afonso Taunay resolveram cor- 
tar palavras das letras M, N, e 0, bem como palavras ligadas 
por hífen, as mais criticadas. Taunay riscou todas as palavras 
estrangeiras e aportuguesadas e disse alto e bom som: "norte- 
-rio-grandense" é um crime de lesa pátria. (Canhenho pág. 73). 

A revisão definitiva das provas a cargo dos revisores da 
Imprensa Nacional supervisionados por Sá Nunes, não corres- 
pondia as solicita<óes dos originais feita pela Imprensa Nacio- 
nal, por isto, durante os meses de Novembro e Dezembro, prazo 
estipulado pelo Presidente da Academia para a publicação do 
Vocabulário, gerou um certo nervosismo por parte dos respon- 
sáveis por este trabalho. A competência e a boa vontade de todos 
porém, venceram as dificuldades aparentes e a empresa colheu 
os seus melhores frutos em tempo e com louvor. 
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O Presidente da Academia informa na sessão de 4 de No- 
vembro que o Ministro Gustavo Capanema lhe comunicou que 
vai tomar providências para que ainda este mês, provavelmente 
dia 20, sejam assinados simultaneamente pelos governos da re- 
pública portuguesa e brasileira, decretos oficializando o sistema 
ortográfico formulado e aprovado unanimemente pela Academia 
Brasileira de Letras c iá aceito oficialmente Dela Academia de 
Ciências de Lisboa.( 18-A) 

No dia 7 de Dezembro, o Presidente da Academia pediu ao 
Filólogo consultor da Comissão, que escrevesse a Introdução 
do Vocabulário e se colhessem as assinaturas dos Acadêmicos 
pertencentes a Mesa. Esta determinação foi prontamente exe- 
cutada. 

Em 15 de Dezembro de 1948, o Sr. Adriano Kury, revisor da 
Imprensa Nacional, entregou ao Prof. Sá Nunes o primeiro 
exemplar do Vocabulário da Língua Portuguesa, edição da Aca- 
aemia Brasileira de Letras, impresso nas oficinas da Imprensa 
Nacional com XLVII páginas de introdução e 1342 de texto in- 
cluindo registro de abreviaturas. 

O Diretor da Imprensa Nacional pediu hora ao Presidente 
da Academia para fazer a entrega do "Pequeno Vocabulário Or- 
tográfico da Língua Portuguesa", ato que se realizou as 17 horas. 
na sessão ordinária do dia 16 de Dezembro de 1943, tendo o mes- 
mo pronunciado palavras de congratulação com a Academia Bra- 
sileira de Letras. 

Estava cumprida a Missão da Academia. 
Em carta datada de 27 de Dezembro, o Presidente da Aca- 

demia dirige-se aos filólogos agradecendo-lhes o serviço presta- 
do. Além desta prova de consideração que ficava na intimidade 
de cada um, o Sr. José Carlos de Macedo Soares, no discurso 
do fim do ano de 1943, termo final do seu mandato de Pre- 
sidente da Academia, manifesta, de viva voz, a sua gratidão, aos 
filólogos e mestres da língua portuguesa, declinando o nome de 
muitos deles. A sua glória de homem público, a quem o Brasil 
ficava devendo este grande serviço, a simplificação ortográfica 
do idioma pátrio, era compartilhada por diversos. 

Ponhamos ponto final nesta descosida história dos traba- 
lhos da Comissão do Vocabulário Ortográfico, com a transcrição 

(18-A) Esse ato governamental nunca teve realidade, com espanto para 
todos os que tinham interesse no problema da ortografia oficial. A 
questão passou das mãos da Academia para as da diplomacia depois 
que Macedo Soares terminou o seu período presidencial. Nesta 
situação teve ele ocasiáo de defender junto do Chefe do Governo 
Dr. Getúlio Vargas o trabalho da Academia, por mais de uma vez 
no curso do ano 1944, conforme documento existente no seu arquivo 
particular. 
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do discurso de Macedo Soares, pronunciado na sessão pública 
do dia 30 de Dezembro de 1943. (19). 

"Não tenho dúvida em dizer que foi de extraordinário al- 
cance cultural a obra levada a termo pela Academia Brasileira 
no tocante a elaboração das instruções ortográficas da língua 
nacional e do próprio vocabulário. Contamos para a realização 
da nossa empresa com o apoio sempre firme do eminente Senhor 
Getúlio Vargas e com a colaboração do Sr. Ministro Gustavo 
Capanema que pessoalmente compareceu a uma das nossas ses- 
sões a fim de nos prestar seu apoio e ajuda.(20) 

A Comissão Acadêmica do Vocabulário composta de cinco 
de nossos confrades, os Srs. Fernando Magalhães, Cláudio de 
Souza, Rodolfo Garcia, Afonso Taunay e o Presidente da Aca- 
demia, dirigiu os trabalhos com absoluta serenidade e preocupa- 
ção científica, ouvindo oralmente ou por escrito, nada menòs 
de 40 dos mais conhecidos filólogos brasileiros e portugueses 
residentes no Distrito Federal e nos Estados. 

Salientamos em primeiro lugar o nome prestigioso do Pro- 
fessor José de Sá Nunes, para quem a língua não tem segredos, 
que não mediu sacrifício, e tudo fez desde que se dispôs a 
prestar a Academia como Secretário da Comissão o seu valio- 
síssimo concurso. 

E justo também salientar a preciosa colaboração do mestre 
Souza Silveira que bastante contribuiu para o aperfeiçoamento 
das Instruções; do Padre Augusto Magne, famoso professor, 
membro da Companhia de Jesus, que nos enviou oportunas su- 
gestões(21) e do conhecido Professor José Oiticica que exami- 
nou verbalmente perante a Comissão Acadêmica, todos os pre- 
ceitos das Instruções. Colaboraram ainda os Srs. Doutores Pedro 
Augusto Pinto, Professor Otelo Souza Reis, Coronel Jonas Cor- 
reia, Professor Jonatas Serrano, Professor Clóvis Monteiro, Pro- 
fessor Quintino do Valle, Professor Jaques Raimundo. 

Pelos serviços prestados a opulência do "Vocabulário" de- 
sejo lembrar os nomes dos eminentes patrícios Basílio de Ma- 
galhães, Lindolfo Gomes (Minas Gerais), Antenor Nascentes, 
Conde Pinheiro Domingues, Cândido Jucá Filho, Almir Câmara 

(19) Revista da Academia Brasileira de Letras, Vol. 65, pág. 299. 
(20) Sessão do dia 29 de Janeiro de 1942 - Ver Introdução do Pequeno 

Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, pag. XI. 
(21) <Rio de Janeiro, 22 de junho de 1942. 

Excelentíssimo Senhor Embaixador Dr. J.C. Macedo Soares 
DD. Presidente da Academia Brasileira de Letras. 
Devolvendo a V. Ex. as Instmçóes expedidas pela Comissão encar- 
regada de elaborar o Vocabulário Ortográfico da língua nacional, 
tenho a profunda satisfação de comunicar a V. Ex. que concordo 
em principio com as mesmas. 
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de Matos Peixoto, Sylvio Elia, Daltro Santos, Plínio Ayrosa (São 
Paulo) Alfredo de Assis, Joaquim Matoso Câmara Júnior, Alfredo 
Augusto da Mota (Amazonas), A. da Silva de Azevedo, Silveira 
Bueno, J. Marques da Cruz (os 3 últimos de São Paulo) Joaquim 
Ribeiro, David Peres, Ayres da Mata Machado Filho (Minas Ge- 
rais) Fernando São Paulo (Bahia), Ruy Almeida, Antônio Che- 
diak, Professor João Luis de Campos, e outros. 

Contamos também com a colaboração de alguns cientistas 
e entre eles o Dr. Paulo Sá, que nos enviou numerosos termos 
cle metrologia, e de eletricidade, e o Dr. Lúcio de Castro Soares 
que regularizou a terminação dos termos de mineralogia, con- 
soante disposições aprovadas pelos Departamentos técnicos. 

A todos os ilustres brasileiros consultados, deve a Academia 
Brasileira de Letras mostrar-se sinceramente agradecida pela 
eficiência e desinteresse com que atenderam patrioticamente ao 
nosso apelo. 

Hoje possuímos a norma, a diretriz, o modo seguro de nos 
dirigirmos conseqüentemente no terreno da questão ortográfica. 
Desfez-se a enorme confusão que tão desastrosamente reinava 
e trazia as mais sérias dificuldades ao ensino da língua escrita. 
Essas dificuldades não existiam só nas escolas, também se faziam 
sentir nas redações dos jornais, nas repartições públicas, nas 
empresas particulares, e até entre os escritores de profissão que 
conheciam a matéria. As Instruções aprovadas pelas duas Aca- 
demias, a do Brasil e a de Lisboa e também pelos dois Governos, 
brasileiro e português, pela Convenção de 29 de Dezembro cor- 

Aproveito o ensejo para sugerir a V. Excia. que julgo haver suma 
conveniência em que a irritante e crônica pendência ortográfica 
seja, quanto antes e de modo definitivo, solucionada inteiramente 
de acordo com a indicação, luminosa e insofismável, feita a Acade- 
mia pelo Exmo. Sr. Ministro Gustavo Capanema, por ocasião da 
visita de S. Ex. a douta Corporação para tratar do momentoso 
assunto, isto é, no sentido da mais absoluta uniformidade orto- 
gráfica entre o Brasil e Portugal. O idioma dos dois países irmãos 
na essência é o mesmo. As leves e inevitáveis oscilações prosódicas 
que possam haver entre as duas Repúblicas ou mais exatamente en- 
tre diferentes regiões de cada uma delas não exigem diversidade 
gráfica: nada obsta a que a um conjunto de símbolos escritos seja 
dada uma interpretação oral acidentalmente divergente. Por outra 
parte, são tantas as vantagens de rigorosa uniformidade gráfica, 
que qualquer outra solução se me afigura precária e efêmera. 

Prevaleço-me do ensejo para augurar a V. Ex. a glória de resolver 
o delicado problema e tenho a honra de subscrever-me, com ele. 
vada consideração. 

De V. Ex. admirador sincero 
(a)  A. Magne». 
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rente, representa a solução prática e definitiva do problema que 
há muito permanecia em suspenso e dava impressão de inso- 
lúvel. Para levar avante os seus propósitos contamos com a 
prestimosa colaboração do eminente brasileiro Dr. Mário Augus- 
to Teixeira de Freitas, SecretárioGeral do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatistica e das suas modelares oficinas gráfi- 
cas e também com os préstimos do ilustre Sr. Dr. Rúbens Porto, 
competente e operoso diretor da Imprensa Nacional que facili- 
tou a nossa obra fornecendo inúmeras coleções de provas e por 
fim, apresentando cuidadosamente a aprimorada edição do Vo- 
cabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Todos os trabalhos 
para a elaboração da excelsa obra ficaram a cargo da Academia, 
a qual terminada a urgente tarefa entregou desinteressadamente 
os originais das Instruções e do Vocabulário ao Governo da 
República, através da Imprensa Nacional para oportuna explo- 
 ação comercial". 

A Academia Brasileira de Filologia quis manifestar a perso- 
nalidade de José Carlos de Macedo Soares o seu alto grau de apre- 
ço. Por duas vezes o titulou como seu membro; uma delas na 
categoria de benemérito, outra na de sócio efetivo. A primeira 
se deu quando ainda na sua fase inicial, recebeu do ilustre bra- 
sileiro uma dádiva prestimosa. A segunda quando foi a vez de 
preencher a vaga de Afrânio Peixoto na cadeira que traz o nome 
altissimo de Antônio Vieira.(22) 

p~ 

(22) Relação de patronos e membros da Academia Brasileira de Filologia: 

José de Anchieta 
Antonio Vieira 
A. Morais e Silva 
Sotero dos Reis 
F. A. Varnhagen 
A. Gonçalves Dias 
Baptista Caetano 
Couto de Magalháes 
Heráclito Graça 
Manuel de Mello 
J. A. Macedo Soares 
Carneiro Ribeiro 
Franco de Sá 
Visconde de Taunay 
Júlio Ribeiro 
Pacheco Júnior 
Ramiz Galvão 
Carlos de Laet 
Ruy Barbosa 
Sylvio Romero 

- Augusto Magne 
- J. C. Macedo Soares 
- Antenor Nascentes 
- Ernesto Faria 
- Mário Pena da Rocha 
- Renato Almeida 
- Vltório Bergo 
- Adauto Fernandes 
- Júlio Nogueira 
- C. li. Rocha Lima 
- Jonas Corrêa 
- João Guimarães 
- J.  Matoso Câmara 
- Beni de Carvalho 
- Ismael Coutinho 
- Serafim Silva Neto (falecido) 
- Gladstone Chaves de Melo 
- Ragy Basile 
- L. F. Vieira Souto 
- Nelson Romero 



236 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S.PAULO 

Do discurso com que o saudoso filólogo, Jaques Raimundo 
o saudou, ao recebê-lo no dia 18 de Novembro de 1950, se apreen- 
de quanto a entrada de J. C. Macedo Soares naquela casa foi apre- 
ciada. "A primeira vez vos aclamou e a segunda vos elegeu, "eleito 
por unanimidade" vale dizer por aclamação". E acrescenta: "De- 
cisão consciente para encarecimento da própria Academia". "A 
vossa experiência, a vossa orientação de há muito se cobiçava, 
reconhecida, por necessária ou indispensável". "O historiador e 
o geógrafo nunca será demazia, em casa de filólogo"(23). 

Não era bom que ficasse fora da Academia quem assim 
era capaz de ajudá-la no terreno da sua especialização tão rela- 
cionado com o da língua a história e a geografia. 

As línguas têm uma história intrínseca e outra extrínse- 
ca. Esta está ligada a sorte do povo que a usa como patrimônio 
da sua nacionalidade. Quantas questões de território, fronteira 
e diplomacia não estão aqui envolvidas. A defesa de um povo 
começa na defesa da própria língua.(24) 

O historiador e o geógrafo são colaboradores nos estudos 
da língua quanto a sua historicidade. Foi o que afirmou alto 
e bom som Jaques Raymundo. "É imprescindivel a presença as- 
sídua de um e de outro numa Academia em que se ventilam. se 
apercebem, se amiudam problemas de filologia." Se, no estudo 

Silva Ramos 
Capistrano de Abreu 
Fausto Barreto 
Deodoro Sampaio 
Hemetério dos Santos 
Maximino Maciel 
Paulino de Brito 
J. Ventura Boscoli 
João Ribeiro 
Cândido Jucá 
Carlos Portocarrero 
Solidônio Leite 
Eduardo Carlos Pereira 
Alberto Faria 
Amadeu Amara1 
Laudelino Freire 
Mendes de Aguiar 
Mário Barreto 
José Albano 
Esteváo Cruz 

- Souza da Silveira 
- Jesus Belo Galváo 
- Antonio Chediak 
- Wandick Londres Nóbrega 
- Modesto de Abreu 
- Jarbas Aragáo 
- Aurelio Buarque de Holanda 
- David Perez 
- Jenito Brandáo 
- Cândido Jucá Filho 
- Oswaldo Serpa 
- Celso Cunha 
- Joaquim Ribeiro 
- Sílvio Elia 
- Clóvis Monteiro 
- Artur A. Torres 
- Alcides Fonseca 
- Augusto Meyer 
- Sílvio Júlio 
- Altamarino Neves Pereira 

(23) Jaques Raimundo. Discurso na Academia de Filologia, publicado no 
Jornal do Comércio de 29 de Novembro de 1950. 

(24) Serafim da Silva Neto, Introduçáo ao Estudo da Filologia Portu- 
guesa, pág. 11. aA língua é o veiculo da unidade nacional. A desna- 
cionalizaçáo de um povo começa pelas infiltrações estrangeiras na 
própria língua.» 
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destes problemas, o campo do historiador é diferente daquele 
dos filólogos, há um terreno onde os dois estudiosos se aproxi- 
mam e fazem causa comum, é o que diz respeito a fidelidade 
dos documentos que ambos examinam, cada qual a seu modo. 
Os dois querem que o documento seja autêntico e os examinam 
a rigor. 

Esta afirmação que se ouviu na boca do filólogo é a mes- 
ma que se lê da pena do historiador. 

Ao discorrer José Carlos de Macedo Soares, no Antilóquio 
de  seu livro, a respeito dos cuidados que o historiador deve ter 
ao acercar-se das fontes da historiografia, menciona entre as 
ciências particulares com que se tem de haver, as seguintes: 
'Geografia, Toponímia, Cartografia, Estatística, Diplomática, Pa- 
leografia, Epigrafia, Numismática, Esfragística (Das bulas, sine- 
tes e selos) papirologia, missionologia, cronologia, arqueologia, 
sociologia, etnologia, hagiografia, patrologia, iconografia, herál- 
dica, genealogia, musicologia, museulogia, arquivística, bibliogra- 
fia, e para melhor destaque arrolamos no fim a Filologia, que 
nas próprias palavras do autor "é a ciência pela qual se co- 
nhece o sentido exato dos textos".(25) 

Há pois textualista da língua e textualista da história. Am- 
bos aplicam o método científico para descobrir a veracidade 
dos textos para sobre estes edificarem o edifício cultural das 
suas especializações. 

A filologia é uma ciência comum aos dois profissionais que 
lidam com documentos e textos.(26) 

É o que está dito de maneira a mais clara pelo filólogo 
Jaques Raimundo. "Ainda que por seus objetos ou finalidade 
uma difere da outra, não cobrindo propriamente o campo de 
uma o campo da outra, não há como recusar que o método de 
uma coincide com o da outra, repontando sobremaneira no exa- 
me minudente dos documentos". 

A geografia não tem menores relações com a língua, a lin- 
guagem, os dialetos, a literatura. A região é o cenário onde o 
homem se agita e portanto se comunica, se exprime, se faz en- 
tender ou desentender, por isso não está nunca alheia a língua 
que ela cria, usa e desenvolve. Por todas essas manifestações 
vitais a geografia se liga a filolo@a. 

Das relações entre a ciência filológica e a historiografia na 
obra escrita de Macedo Soares, exemplos não faltam. Neste 

(25) Macedo Soares *Fontes da História da Igreja Catblica no Brasil, 
- págs. 10 e 11. 

426) J. C. de Macedo Soares, Loc. cit. pág. 24. 
«A palavra documento derivada de docere, que quer dizer ensinar. 
é aqui empregada na acepçáo restrita, abrangendo apenas os escri- 
tos vulgarmente chamados textose. 
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ponto ele tem informações didáticas muito oportunas para os  
interessados nestes estudos. 

Para vencer dificuldades que o historiador encontra no en- 
tender certos vocábulos obsoletos em que se acha escrita a his- 
tória religiosa, política, de épocas remotas, há que recorrer a 
dicionários da antiga linguagem portuguesa. As dificuldades são 
de ordem semântica e morfológica, o historiador se não tiver 
um vocabulário especial, não se desembaraçará no intrincado 
desse linguajar. 

Eis algumas indicações bibliográficas capazes de conter a 
chave desses enigmas da linguagem portuguesa inusitada.(27) 

Outro tanto se dirá dos seus trabalhos quanto as relações 
da filologia com a geografia. Os exemplos são de nomenclatura 
geográfica, sinonimia, toponímia e indicações bibliográficas.(28) 

Vocabuiário Português e Latino do P. Rafael Bluteau, publicado em 
Coimbra no começo do século XVIII (1712, 1721) com dois suple- 
mentos aparecidos em 1727, 1728. 
- Elucidário das palavras, termos, frases que em Portugal antiga- 
mente se usaram e que hoje se ignoram, de Joaquim de Santa 
Rosa Viterbo. Lisboa, tomo I em 1798, tomo I1 em 1799, com nova 
revisão, Lisboa, 1865. 
- Dicionário da antiga linguagem portuguesa, de H. Brunswick, 1910. 
- Dom Frei Caetano de Bem, 1792, através do Bulário Cassinense, 
Tomo I1 contendo um Vocabulário de semelhantes vozes, muito digna 
de ser apreciado por filólogos - Das Memórias Históricas, Crono- 
lógicas da Sagrada Religião dos Clérigos Regulares em Portugal e 
suas Conquistas na fndia Oriental, Lisboa, 1792. 
- Glossário de Charles Du-Fresne, Senhor da Cange, volume de Es- 
fragistica. 

(28) Exemplo de nomenclatura geográfica e sinonimia variando conforme 
a região em que se encontra o acidente: aA origem dos cursos de 
água que pode ser chamado pelos termos: cabaceira, fonte. vertente, 
mina, lacrimal, minadouro, nascente, sumadeiro, manancial. Outro 
exemplo se tem na palavra sambaqui, nome dado pelos indígenas aos 
montículos de conchas e mariscos ajuntados, localizados, ao longo 
da Costa. a margem dos rios e até em sítios mais afastados do in- 
terior: sambaquis marinhos, fluviais e centrais. S io  chamados tam- 
bém casqueiros, ostreira, concheiras, e caieiras no sul do Brasil, e 
cernambis ou minas cernambis no norte do país. 
Exemplos de indicaçóes bibliográficas 
- Fortunato de Almeida, Nomenclatura geográfica e subsídios para 
a restauração da toponímia em lingua portuguesa; publicação da 
Universidade de Coimbra, 1908. 
- Waldemar Paranhos de Mendonça. A Toponimia Brasileira - (Re- 
vista) Municipal Eng. XIX. 1952. 
- Salvador Moya, Anuário geuealógico brasiIeiro, relação de nomes 
antigos de localidades brasileiras, com os seus nomes atuais. Vol. 
X: 948 e localidades atuais do Brasil, com os nomes que tinham anti- 
gamente, Vol. VIII, 1946. 
- J. Sa Nunes - Toponímia brasileira, em Revista Brasileira de 
Geografia n." 1, 1951. 
- Bernardino José de Souza, Nomenclatura geográfica peculiar ao 
Brasil. 1922. 
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A toponímia é o campo onde o falar português no Brasil 
mais colheu de empréstimo. Ele aconselha que o historiógrafo 
não despreze a consulta neste campo. 

O primum inter pares da tupinologia brasileira, Teodoro 
Sampaio é altamente recomendado por Macedo Soares, por isso 
que a sua obra é universal, abrangendo: Vocabulário. gramática, 
topinímia e literatura. Foi bebendo nesta fonte que Macedo 
Soares formula este conceito histórico literário: "Quando o des- 
bravamento dos sertões apenas começava e as expedições para 
o interior se sucediam, o tupi era a língua dominante, a língua 
da Colõnia; todos a falavam ou a compreendiam. Parecia mes- 
mo haver certa predileção por ela. Saudavam-se ao tempo di- 
zendo: "Enicoema" equivalente a dizer: Bom Dia, e respondia 
o interlocutor repetindo a mesma saudação ou dizendo simples- 
mente: Yanem. 

Ainda em consonância com esta assertiva segue-se esta outra 
pela qual o historiador informa da situação idiomática preva- 
lente no Brasil de antanho. 

"Realmente nos séculos XVI e XVII a grande massa da popu- 
lação era composta pelos indígenas. Os portugueses representa- 
vam minoria mesmo nas cidades do litoral. Era pois natural 
que o tupi-guarani fosse naqueles dois(29) primeiros séculos da 
existência do Brasil a língua falada entre nós. O gênio da raça 
lusitana garantiu, porém, a predominância da língua portu- 
guesa." 

Convocando os fatos em abono dessa assertiva histórico-fi- 
Iológica, trouxe Macedo Soares o papel que o teatro exerceu na 
catequese dos índios por intermédio de José de Anchieta, o fun- 
dador da arte de representação no Brasil. 

"Não pudemos exclui-lo de nossas letras por não ter nascido 
no Brasil. Aqui ele chegou aos 20 anos de idade, permaneceu 
até a morte. Identificou-se com os gentios e para esses escreveu 
em seu próprio idioma. Seu estilo, sua linguagem, mesmo quan- 
do se exprimia em casklhano e português, traíam as influências 
sofridas pelas condições ambientais. Não podemos colocar José 
de Anchieta entre os escritores da Espanha e de Portugal. Seu 
verdadeiro lugar é nas letras do Brasil"(30). 

Não diria melhor o mais moderno crítico literário a respei- 
to do componente geografia e lingua.(31) 

Nas transcrições feitas encontra-se o espírito de que Mace- 
do Soares se serviu sem nenhuma intenção de estabelecer a tese 

(29 )  J. C. de Macedo Soares. Loc. cit. pg. 27. 
(30) J. C. de Macedo Soares - Teatro Jesuitico, p8g. 15. 
(31) Eduardo Portela - Dimensóes, I, pág. 95 <Geografia é verdade não 

apenas fisica, porém humana e lingüistica. 
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das relações entre a língua e a geografia, ou a filologia e a his- 
toriografia, porque essas relações são naturais, elas se impõem 
como postulados da psicologia. 

Ampliando-se ainda este modo de ver, é o que se pode apreen- 
àer da lição que em 1958, proferiu na Academia Brasileira de 
Letras, na qual começa por dizer: "Há uma interligação entre a 
história, a crônica e a ficção. A crônica encontra-se entre a 
história e a ficção. Na crônica temos uma história mais viva, 
mais humana, mais palpitante, baseada não só nos fatos devi- 
damente comprovados e necessários a vida política dos povos, 
como também no que existe de fantástico e de legendárioW(32). 

A crônica foi o gênero literário mais cultivado no período 
colonial. Através dela exprimiram-se os primeiros escritores do 
Brasil. O fato de não haver cidades no sentido completo da 
atualidade, não se dirá que não se pode aplicar aos cronistas de 
antanho o que Eio vivamente expressa Eduardo Portella a res. 
peito do significado lingüística da crônica(33). 

"Nas letras brasileiras do período colonial há dois ramos 
distintos; o dos que repetiram o temário clássico, tentando trans- 
formar o Brasil num complemento da Europa, e o dos que lan- 
Wram a base para uma literatura nativista, tendo como paisa- 
gem e motivo o próprio Brasil em formação". 

"Heróica foi a atuação dos cronistas brasileiros do século 
XVIII. Daí o que eles deixaram de vivo e de duradouro"(34) 

A geografia, a história e a língua têm nos cronistas coloniais 
páginas com colorido, painéis e expressões de maior interesse 
para os estudos de uma Academia de Filologia. É o quanto se 
percebe disseminado, insinuado e não sistematizado nos traba- 
lhos escritos de J. C. de Macedo Soares. 

Foi tendo em vista, a figura dele como geógrafo e historia- 
dor, que Jaques Raimundo, na saudação que lhe fez em nome 
da Academia de Filologia, desenvolveu primorosamente em lin- 
guagem de artista que o foi, o saudoso vernaculista brasileiro. 

"O historiador é um escritor, o narrador hábil e verídico, 
o pintor de uma época. A pincelada com segurança, o pormenor 
com exação, o matiz com propriedade, reproduzem um período 

(32) J. C. de Macedo Soares, Aula no Curso de Historiagrafia da Acade- 
mia Brasileira de Letras, 1958. Rev. do Inst. Histórico e Geográfico 
Brasileiro - Vol. 241 - Out. Dez. 1958, pág. 4 e 6. 

(33) Eduardo Portela, Loc. cit., pág. 108 - <Porque a língua da crônica 
é a lingua da cidade. E a língua da cidade ou das cidades, é a que 
mais se aproxima do que se quer que seja a üngua brasileira. Muito 
mais do que a língua do interior, em certas regiões ainda num es. 
tágio primitivo, agarradas a formas arcaizantes, é a üngua da cidade 
a língua brasileira. E a língua da cidade é dinâmica, é movimento, é a 
própria vida da cidade,. 

(34) J. C. de Macedo Soares. Curso de Historiografia pág. 14. 
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ou fase, assinalam atitude, retratam homens, afirmam fatos, 
tudo com fidelidade que os fazem como atuais. O geógrafo 
acorre com um subsídio múltiplo a visão de conjunto do palco 
dos acontecimentos, todo o cortejo de minúcias que caracteri- 
zam o ambiente. Apresenta o meio em que se movimenta o ho- 
mem, tudo o que o rodeia, os recursos de que dispõe, as misé- 
rias que o afligem e o perseguem. Tais elementos não podem 
faltar por necessários e oportunos como auxílio de importân- 
cia relativo ou absoluto, conforme as contingências."(35) 

Procuramos ao a @ri destes conceitos dar confirmação 
deles na rápida pesquisa que procedemos através de alguns tra- 
balhos de Macedo Soares. O campo é vasto, mas as nossas in- 
tenções são breves, apenas o esboço de um quadro que o lustre 
filólogo não teve tempo de gravar com exemplos tirados da obra 
do  seu afilhado. 

O paraninfo não falou, ficou-se a ouvir o que o seu para- 
ninfado tinha a dizer a respeito do modo por que, entende, com- 
preende e pratica, através da pena ou da palavra, a própria lín- 
gua. Falando Macedo Soares, no discurso de posse, da persona- 
lidade de Afrânio Peixoto, bordou a respeito deste saudoso es- 
critor uma concepção muito viva sobre a língua em que falou e 
escreveu Afrânio. 

Estava então o orador, ressalvadas as diferenças de perso- 
nalidade, dizendo como ele prúprio se utiliza da língua para 
compor as suas elocubrações. Aqui se encontra aquilo que o 
filólogo afirma: o estilo tem uma parte comum a grupo de pes- 
soas e uma contribuição própria.(36) 

"A nossa língua como tudo no universo está sujeita ao eter- 
no movimento das coisas. Não pode fugir a lei da evolução. 
Não pode estagnar no passado. Tem que acompanhar a marcha 
da história. Cresce, desenvolve-se e transforma-se. "Ninguém 
compreendeu melhor do que Afrânio Peixoto que a estética é a 
aIma da língua e um dos fatores principais para torná-la mais 
sensível e mais rica, mais elástica e mais clara, mais sonora e 
mais precisa. Para Afrânio Peixoto, filologia é ciência e gramá- 
tica é a arte desta ciência, da linguagem, portanto a arte de 
ensinar a falar e a escrever". 

Diz que a admiração de Afrânio Peixoto pela língua não 
pecava pelo sectarismo. "Jamais se deixou conduzir pelo exa- 
gero, não se prendeu as fórmulas envelhecidas, caducas, d e i  

(35) Jaques . ~ - ~  Raimundo, Discurso recepção Academia Filologia. 
1950. 

<36) Serafim da Silva Neto. Introdução ao estudo da filologia, pig. 164. 
a 0  estilo é o uso pessoal, individual da língua. Em tal sentido cada 
pessoa tem um estilo, o que apresenta numerosos traços comuns ás 
pessoas do mesmo gmpo socid ou regional%. 
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gastadas. Sabia distinguir o vivo do morto. Reagia contra tudo 
que tendense a cingir o espírito criador. Acima de tudo colo- 
cava a expressão do pensamento com todo o seu poder, de ino- 
vação. Defendia a maneira brasileira de falar e escrever. Não 
admitia que os escritores brasileiros permanecessem formal- 
mente acorrentados a determinadas exigências que só artificial- 
mente eram seguidas e respeitadas. Dai a severidade com que 
várias vezes condenou o excesso de purismo e de lusitanismo 
que sobressái entre nós a ponto de afirmar que é grande erro 
discutir a gramática portuguesa em vez do mérito nacional das 
nossas obras literárias". 

"A noção de AfrBnio Peixoto sobre o modo de cultuar a 
língua portuguesa é ampla, arejada, digna de respeito cientí- 
fico. Não havia nele nenhum resquício do purista intragável, de 
que fala Fradique Mendes." 

"Ele via a língua com todo o seu tesouro do passado, todos 
os recursos do presente e todas as possibilidades do futuro." (37) 

O aplaudido no momento não era só o homem publico que 
se ocupou do idioma pátrio, oferecendo ao povo um instrumen- 
to de trabalho - O Vocabulário Ortográfico; nem o político que 
dentro da política nacional, deu ao que Júlio Dantas chama 
política da língua, especial atenção; (38) nem tão pouco o histo- 
riador e geógrafo cujos trabalhos mostram as relações destas 
ciências com a filologia; era aplaudido, por igual, o membro da 
Academia Brasileira de Letras, êmulo de Mecenas, promulgador 
de dois cursos de divulgação literária, o Curso de Camóes e o 
Curso de Gonçalves Dias. Em certo momento Macedo Soares 
foi presidente das quatro mais ilustres associações culturais bra- 
sileiras: Academia Brasileira de Letras, Instituto Histórico e 
Geográfica Brasileiro, Sociedade Brasileira Geográfica e Institu- 
to Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Por meio de alguns excertos tirados dos discursos, confe- 
réncias, ensaios biográficos e livros de Macedo Soares, pode- 
mos caracterizar as tendências da sua mentalidade. 

Sendo Macedo Soares o homem de ação que t d o s  adrni- 
ramos, refletir-se-ia no seu estilo este traço da sua personali- 
dade? 

Estes dois termos da equação - estilo e q ã o  - usado ul- 

(37) José Carlos de Macedo Soares, Discurso de recepção na Academia 
Brasileira de Filologia. 

(38) Júlio Dantas, citado por João Neves da Fontoura, Disourso na Sessáo 
da Academia de Lisboa, em 21-11-1943. 
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timamente por Hernani Cidade com referência a personalidade 
de Antônio Vieira, poder-se-ia aplicar-lhe? 

De forma alguma apraz-nos forçar a natureza, aproximar 
os contrários, no espaço e no tempo; o que queremos é trazer 
a baila o método de pesquisa do Mestre de Lisboa, que nos 
pareceu muito lógico. 

Relatemos, em um período, tudo o que no trabaiho de Her- 
nani Cidade se encontra disseminado por tantos períodos da 
sua erudita dissertação.(39) Clareza, vigor, rapidez de movi- 
mento, martelamento das anáforas (para renovar o golpe emo- 
tivo), impressões da realidade circunstante, concreta (para mo- 
ver os que o escutaram), e ainda: frases curtas (de comando e 
sacudidelas da vontade), alegoria naturalista, analogia bíblica, 
alegoria formada de elementos do ambiente (onde vivia o au- 
ditório), e adjetivos abertos. 

Macedo Soares é um escritor de estilo claro, amante da 
ordem direta; as suas analogias são bebidas ora no mundo so- 
cial, ora na história. Senhor da arte de extrair da alma humana 
ou das coisas o traço equivalente, agudo, típico; verdadeira arte 
de perspicácia. Nada com força; tudo com arte. O vigor que 
o filólogo aponta para o estilista de ação, não está ausente, 
está presente, embora pareça que não, porque não força. Pre- 
fere insinuar a exigir. O seu amor pelo concreto é patente na 
preferência dos assuntos: homens, fatos e acontecimentos. Tudo 
que serve para exemplificar uma proposição mais própria de 
comprovação do que de divagação. 

A precisão da sua frase curta em voz direta é outro caráter 
do seu modo de falar e de escrever. Quando alude a um traço 
pessoal do que lhe ocupa a atenção, vai certo ao ponto nuclear 
da pessoa. Os seus trabalhos estão repletos dessa sua qualidade 
estilística. A frase diz com a pessoa, com o momento e com a 
realidade de um modo todo natural. A mobilidade do seu estilo 
é igual a que traz no seu físico. I?. um homem que anda depres- 
sa, parece que vai atrás de uma realização. Os seus trabalhos 
literários não ficam patinando no batente de uma erudição, ver- 
dadeira ou aparente, a fim de alongar o folego; de modo ne- 
nhum; eles vão céleres do prólogo ao epílogo. Se não há neces- 
sidade, não alonga. Seu prazer da inteligência é realizar. Seria 
um existencialista se não fosse um crente que sobre o orgulho 
da razão, coloca a simplicidade do coração. A s  figuras de lin- 
guagem são parcas. Uma vez ou outra uma metanímia ou uma 
antifrase ou contraste. Para que? ele não gosta de repetir. Diz 
e aguarda a resposta que pode ser negativa, mas pode também 

(39) Hernani Cidade, P. Antonio Vieira, o estilo do Homem de ação, IV 
Colóquio Luso-Brasileiro, Bahia, 1959. 
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ser positiva. Desta espécie talvez seja a maioria delas, em qual- 
quer campo da sua ação. A ornamentação da frase nos seus tra- 
balhos é quase toda funcional, quase nada sensual, como julga 
Hernani Cidade ter acontecido com Vieira. Este até na sua 
concepção do barroco deixa ver que o ornamento parece servir 
melhor para a visão do que para agradar a vista. 

Em face deste quadro preconcebido, que podemos colher, 
ao cotejar alguns "excertos macedianos" com o que está nele 
estipulado? Patente não é; esboçado pode ser. Uma variante tal- 
vez, do gênero. As diferenças temperamentais, as de educação e 
de época, são incomensuráveis. 13 justamente o afastamento 
entre ambos o que faz a atração da pesquisa. O pesquisador, 
porém, há de ser outro. 

Mais fácil e talvez mais útil, no caso, será colocar estes belos 
excertos diante das interrogações formuladas pelo filólogo ale- 
mão A. Fuchs,(40) e sentir como eles atendem as exigências 
de uma moderna análise literária. 

E X C E R T O S  

I 

Sobre Antônio Vieira 

"Tudo leva a crer que Vieira desde o berço trazia as quali- 
dades excepcionais que o imortalizariam no púlpito e na episto- 
lografia. Ao contrário do que diz a lenda precocemente se reve- 
lou o seu talento. Encontramos a confirmação desta afirmativa 
nas revelações do Padre André de Barros S .  J . ,  o melhor bió. 
grafo de Vieira no século passado. Certa vez, em Lisboa, um 
Cônego encontrou uma criança no adro da Sé Metropolitana. 
Essa criança era Antônio Vieira. Preocupado com vê-la sozinha 
o Cônego interrogou-a: "De quem sois, meu menino?" O menino 
respondeu: "Sou de Vossa Mercê pois me chamou seu". Esta 
resposta já mostra a agilidade intelectual e a inclinação para o 
jogo de palavras, características principais do grande pregador. 
Vieira tinha então menos de 8 anos de idade, ainda se achava 
em Portugal. Estava longe de se dedicar a vida eclesiástica e de 
suplicar a Virgem o dom da inteligência. A inteagência como 

140) A. Fuchs, apud Joaquim Mattoso Câmara Júnior, Fatos Gramaticais, 
pág. 31. <Qual a natureza exata da língua de um texto? Qual o seu 
poder de emoçílo? Quais são os seus meios de expressão? Dirigem-se 
essencialmente à inteligência? Apela mais essencialmente para a von- 
tade, estimulando-a, impulsionando-a? Ou antes, são de caráter liriw? 
Em que medida emocional estão influenciando nosso sentimento e 
nos convidam às divagaçóes e meditações prolongadas que vivem 
de si mesmas? 
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se vê, ele já a possuía de fato, antes do "estalo" da lenda. (Do 
discurso da Academia Brasileira de Filologia). 

Trecho modelo de penetração psicológica: num episódio ju- 
venil ter a revelação da qualidade máxima de um homem de 
gênio. 

Sobre Afrânio Peixoto 

O quadro fixado por Macedo Soares é o final da existência 
do grande romancista e mestre da Medicina Legal. "Conta Leo- 
nídio Ribeiro em seu excelente estudo sobre Afrânio Peixoto 
que o emérito escritor, mesmo nas proximidades da morte, ja- 
mais perdeu a lucidez do espírito. Conservou até o fim o bom 
humor que sempre o acompanhou no curso da sua vida. Certa 
vez, segurando o médico pelo braço, falou-lhe serenamente: 
"Diga lá fora aos que perguntarem por mim, que seu mestre 
Afrânio está morrendo, mas sorrindo". E acrescentou irônica- 
mente, zombando de si prdprio "mas este sorriso, como quase 
tcdos os sorrisos é fingido" (Do discurso da Academia Brasi- 
leira de Filologia) . 

Para refletir a alma de Afrânio Peixoto, melhor episódio 
não podia ter sido escolhido nem ser melhor estilizado. É sim- 
ples, natural e comovente. 

Sôbre Tirso de Molina 

"Não é portanto surpreendente, senhores acadêmicos, que 
aqui estejamos para comemorar o terceiro centenário da morte 
de Tirso de Molina. A Academia Brasileira não podia consentir 
que passasse despercebida esta data tão significativa para as 
letras universais. Tirso de Molina pertence a mesma família 
de Shakespeare, de Cervantes, de Camóes, de Molière, de Goethe, 
de Hugo, de Ibsen, isto é dos grandes criadores de símbolos 
que possuem o dom de transformar a ficção em realidade e a 
realidade em ficção. Dom Gil de Calças Verdes, La prudencia 
em la mujer, E1 condenado por desconfiado, ia Santa Joana, E1 
Aquiles, La Dama de Olivar, La Celosa de Si mesma, Ventura te 
de Dios hijo, Martha la Piedosa, Pruebas de Amor e amistad, 
Los Amantes de Teruel, mostram magnificamente a opulência 
criadora do gênio inconfundivel de Tirso de Molina. A crítica 
espanhola é a primeira a reconhecer que, conquanto inferior em 
fecundidade a Lopes de la Vega, e em profundidade a Calderon 
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de  la Barca, Tirso de Molina excede aos dois em conhecimento 
das paixões humanas, sobretudo da alma feminina. Possuindo 
o dom da O ~ S ~ N ~ Ç ~ O  e da análise, ninguém o supera no terreno 
da intuição psicológica. Tirso de Molina versejava com muita 
facilidade, manejava a líígua admiravelmente, criando palavras, 
que enriqueciam o dicionário; os diálogos de seus personagens 
são modelos de vivacidade e de malícia e os levavam a graciosas 
situações cômicas" (Da Conferência sobre Tirso de Molina na 
Academia Brasileira de Letras). 

Trecho muito informativo a respeito da contribuição do 
genial espanhol para riqueza do seu idioma e para a psicologia 
universal com a criação de figuras como Don Juan e outras 
que tanto enriquecem o teatro castelhano. 

Sobre Dona Leonor de Lencastre 

"O destino reservou a rainha Dona Leonor sofrimento em 
todos os quadrantes. Noiva aos treze anos de um primo, só "teve 
casa" como se dizia na época aos quinze anos. Realizara a prin- 
cezinha o mais lindo sonho de uma infanta de Portugal: casava 
com o herdeiro do trono, um dos mais belos rapazes do seu 
tempo". Do (Discurso saudando os Provedores das Santas 
Casas Portuguesas, de Lisboa, Porto e Goa). 

Trecho de grande delicadeza sentimental ao qual o estilo 
gentil em que foi escrito, veio a servir com primor. Foi esco. 
lhido também por causa do registro da bonita locução verbal, 
em desuso, "ter casa". 

Sobre José Bonifácio 

"Foi José Bonifácio um grande professor, e em todos os 
seus trabalhos nota-se sempre as qualidades mais apreciadas no 
mestre: o conhecimento perfeito do assunto, a clareza na expres. 
são e o domínio absoluto da língua, na frase do Acadêmico Joa- 
quim Leitão "dispondo de grandes bens vocabulares que cuida- 
dosamente empregava com pura sintaxe". 

Do (Discurso na Academia de Ciências Econômicas) 
A preferência pelo texto tem em vista o pormenor relati. 

vamente aos grandes conhecimentos que do idioma tinha o P a  
triarca. Os seus dons pessoais são enumerados por Macedo Soa. 
res em um período com girândola de adjetivos ascensionais: 
"poeta exímio, historiador probo, professor insigne, cientista 
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ilustre, diplamata atilado, magistrado íntegro, valente militar, 
'estadista de vistas largas, político patriota e parlamentar emi- 
nente". 

Sobre os Machados de Oliveira 

Os "José Joaquim Machado Wliveira, Brasilio Augusto Ma- 
chado d'oliveira, e José de Alcântara Machado de Oliveira, cons- 
tituem as ramagens, as flores e os frutos de uma árvore frondosa 
que eternamente resistirá à ação destruidora do tempo. As obras 
que deixaram no campo da História e das Letras, serão sempre 
lidas e relidas pelas novas gerações. Eles não se contentaram com 
o trabalho teórico. Não permaneceram nas divagações literárias. 
atuaram nas ruas e nas assembléias públicas, participando viva- 
mente na vida pública e social de seu tempo. Foram igualmente 
homens de idéia e de açáo, ou melhor, puseram sempre os prin- 
cipios a serviço das obras que se prontificaram a realizar. Todos 
três estão integrados na história do Brasil. A pátria deram sempre 
o que neles havia de melhor. Do (Discurso na Academia Paulis- 
ta de Letras). 

Este trecho, bem escrito, não seria um espelho a refletir a 
fisionomia de alguém que não é Machado de Oliveira, mas é 
paulista, historiador, escritor e homem de açáo? 

"O literato põe tesouros de ternura na vestimenta de suas 
idéias. O vocábulo sorri, chora, vibra, afrouxa, dilui-se: o autor 
descobre-lhe relações sonoras e simbólicas com o mistério da 
Criação nos seus aspectos multiformes. A paleta do poeta en- 
cerra a multidão policromática dos vocábulos. Vitor Hugo en- 
tesourava palavras como o usurário acumula moedas cantantes e 
lúcidas. Suas descrições mais poderosamente emotivas, fize- 
ram-se com a abundância das tecnologias profissionais: nos Tra- 
balhadores do Mar a narrativa do naufrágio de La Duraride, - 
é composta de termos náuticos, pesquisados nos manuais de 
aparelho dos navios. Dir-se-á que os poetas procuram na abun- 
dância do vocabulário o sortimento de sonoridade de que care- 
cem o ritmo e a rima da sua arte. Mas a verdade é que a meti- 
culosa pontualidade da expressão persegue o homem que se 
manifesta ao público, falando ou escrevendo. Melhor ainda. A 
propriedade da linguagem é o melhor instrumento da clareza e 
d o  raciocínio; faz parte das profissões e impõe-se até aos que 
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na mais baixa camada da sociedade precisam de explicar, fixar, 
distinguir o mais ligeiro fato da natureza relativo as preocupa- 
ções do seu estado. Um sábio sueco, que na região do Panamá 
observou longamente a tribo dos Cunas refere que no seu voca- 
bulário selvagem figuram nada menos de quatorze verbos para 
exprimir os 14 movimentos de cabeça do Caimão. Não pode 
haver maior escrúpulo na exatidão da linguagem". 

Do (Discurso de recepção na Academia Brasileira de Letras) 
Dir-se-ia um filólogo ensinando a sua ciência.(41) 

Sobre Santo Antônio autor da Imitação de Cristo 

"Monsenhor Pedro Puyol, um dos mais conhecidos estudio- 
sos da Imitqáo de Cristo, na edição que nos deu em 1886, 
indica magistralmente a homofonia - repetição de sons, exis- 
tentes no maravilhoso livro. A rima é a homofonia da última 
ou das duas últimas sílabas de palavras igualmente acentuadas. 
É considerada rima rica quando afeta duas sílabas (lacrimosa, 
dolorosa) e rima pobre quando afeta apenas a última sílaba 
(estar e turbar). A assonância é a homofonia da última ou das 
duas últimas vogais finais em palavras igualmente acentuadas; 
(atual e eternal): A consonância é rima de assonância rudimen- 
tar. Em todas as línguas, a rima e o acento constituem a base 
da versificação. 

O autor da Imitação de Cristo não escreveu em versos, mas 
fez em prosa homofõnica, usando muitas vezes da rima. outras 
da assonância, ou então da consonância. A homofonia era uso 
frequente nas literaturas, grega e romana. 

Entre os estudos de profundidade da Imitação, existem os  
Dicionários de suas palavras como o de Erhard, continuado pelo 
Abade Wandelaicourt, e o "Lexique Philologique) de Mons. Puyol; 
além de vários estudos sobre a pontuação do livro, sabido é que, 
na Idade Média, a pontuação regrava a pronúncia e a respiração, 
quando modernamente ela serve para esclarecer o sentido da 
frase". 

As alunas diplomadas, da Escola Normal e do Curso de Se- 
cretariado do Externato São José, receberam, naquele momento, 
esta esplêndida lição de cultura filológica do Paraninfo. 

(41) Serafim da Silva Neto, Loc. cit., pág. 15. «O filólogo há que empreen- 
der excursões de estudo, há que pesquisa1 os objetos da cultura 
material, há que estudar as mais variadas profissões, para lhes pene 
trar a essência dos termos técnicos». 
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"Si, porém, os fados infelizes nos abandonarem na selva 
dos governos de violència e de brutalidade, os paulistas podem 
contar que eu me desempenharei do meu compromisso. Neste 
caso não há deveres que superem o meu dever de paulista. O 
Brasil é muito vasto, pequena a nossa lareira. Cada um de nós 
que no nosso canto sonhe com amor, na terra natal, está cum- 
prindo um dever de patriotismo, cuja fiama acabará por aque- 
cer o país inteiro. Embaixador do Brasil serei enquanto São 
Paulo tiver no coração brasileiro, o lugar que lhe cabe por sua 
brasilidade, por seu amor ao trabalho, por sua dedicação ilimi- 
tada a causa nacional, por seus gloriosos serviços à civilização, 
à riqueza, à felicidade da Pátria. Quando, porém, nos enjeita- 
rem, saberei ser o Embaixador da dignidade paulista, ante a 
consciência nacional. Saberei ser o Embaixador dos paulistas 
ofendidos; com eles solidário na reivindicação dos seus direitos, 
firme nas reações da sua dignidade". 

Do (Discurso agradecendo a homenagem da Sociedade de 
São Paulo, em 26-4-1931). 

Trecho muito bem estilizado atingindo o máximo de expres- 
são, com vigor e movimento, acompanhando a emoção pessoal 
e peculiar do orador e a projeção dela no ambiente. Foi ele tra- 
zido como prova de quanto o estilo depende da emoção; é do 
seu jogo que a obra literária se nutre e se apresenta como ma- 
téria estética.(42). 

"As árvores que sonhamos de plantar vieram da antiga terra 
latina onde desde os tempos mais remotos simbolizaram a gló- 
ria. Suponho que a perenidade de sua folhagem, ao seu lenho 
precioso, ao perfume de seus óleos, deve essa planta o haver 
sido dedicada a Apolo. Coroas tecidas com os seus ramos cin- 
giram desde épocas imemoriais a fronte dos vencedores olímpi- 
cos, dos heróis e mártires das guerras e dos expoentes da arte 
que a própria consagração popular elevava ao convívio dos 
aeuses. 

Felizmente este bosque do "Laurus nobiles" que breve vice- 
jará nos jardins da Academia, não terá de fornecer ao nosso 

(42) J. Mattoso Câmara Júnior. Loc. cit. psg. 90. 
*Estilo stricto sensu, por um lado é uma concentração de emoção 
peculiar e pessoal; por outro uma projeção cabal desta emoção na 
coisa criada>. 
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extenso pais os "bacca laurea" que na Idade Média consagra- 
vam o final do curso humanista. Na bacharelomania que ora 
nos aflige, careceríamos de milagrosa floresta de loureiros para 
servir a incomensurável multidão de candidatos. Os loureiros 
que religiosamente transportamos do Lácio a gleba de tão le- 
gítima brasilidade desta nobre Casa, já pronto, se cobrirão de 
viço e de beleza para produzir as coroas destinadas a consagra- 
ção das autênticas glórias acadêmicas" (Do discurso proferido 
na Academia Brasileira de Letras por ocasião da oferta de lou- 
reiros latinos ao Petit Trianon). 

Trecho de grande elevação espiritual, traduzida em uma lin- 
guagem culta, bela e apropriada ao local e ao tema, transpare- 
cendo ironia e modéstia. 

X I 

Discursos Universitarios 

"Entretanto, tudo que passa não passa inteiramente. Deixa 
sempre um pouco de si no presente. Isto é fundamental para 
conhecermos o destino do homem e da sociedade, para termos 
a visão exata de todas as coisas, no conjunto e no pormenor, 
rio geral e no particular, no que elas têm de absoluto e de rela- 
tivo, de transcendental e de transitório". 

(Na Universidade de São Paulo) 
Para uma Universidade nova, ciosa do seu futuro, rica ma- 

terial e espiritualmente, o pensamento que este trecho verte é 
muito bem lançado a assimilação do auditório. A circunstância 
de ser recentemente criada aquela Casa de ensino, a antonímia 
usada pelo orador, não era figura de linguagem, era propósito 
psicológico com o fito de dar a Universidade a função de conser- 
var o espírito de tradição que é um traço característico de 
todo povo. 

"O Brasil cada dia que passa, firma a sua individualidade 
dentro do mundo atual, como um país cujo povo confia plena- 
mente em si próprio e conhece o destino que lhe cabe, não só 
na América, como em relação aos demais continentes. 

A realidade verdadeira é que estamos no verdadeiro cami- 
nho, e que o Brasil possui, hoje em dia, uma profunda cons- 
ciência nacional que tanto contribui para o aproveitamento de 
suas próprias riquezas e o vertiginoso desenvolvimento que se 
verifica em todas as áreas da atividade cultural, econômica e 
social. 

O desenvolvimento material do Brasil eorresponde plena- 
mente ao desenvolvimento intelectual, como tendes a prova di- 
reta dentro desta Universidade. Não é só o Brasil, que vive 
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uma fase de renovação histórica e social. E o mundo de hoje 
que já não cabe dentro do invdlucro obsoleto das concepções do 
passado". 

"Fala-se muito na "crise" de nosso tempo. Mas a "crise" 
tanto pode ser negativa como pode ser positiva. A crise é um 
instante de conflito, como conseqüência de um choque de for- 
ças antagônicas. O importante é resolvê-la adequadamente, de 
acordo com a marcha progressiva da história". 

(Na Universidade do Rio de Janeiro) 
Para uma instituição que não é recente, o tema do momen- 

to  atual tinha predicado como nenhum outro. Ele foi ferido por 
Macedo Soares de uma maneira sintética, concretizado num 
rifão popular ao qual foi dada pelo orador, uma justificação 
científica. 

X I I  

Discursos Panamericanos 

"Mas não é só a Rodó que nos acostumamos a apreciar. 
É também a Carlos Reyles, um dos mestres da prosa, cujo 
"Feitiço de Seviiha" o coloca entre as figuras mais notáveis do 
romance moderno. 

Não me esquecerei de referir-me a Júlio Herrera y Ressig, 
a Eugênia Vaz Ferreira, a Juana de Ibarburou, a Xavier Viana, 
a Manuel Ballesteros. Quero porém, deter-me um pouco mais 
na personalidade e na obra de um Juan Zorrilla y San Martin e 
de um Florêncio Sanchez. 

Em Tabaré de Zorrilla, como disse Renan, tem o Uruguai 
a sua epopéia nacional. Seu autor está para a América do Sul 
como Longfellow para a América do Norte. ?Z a grande voz do 
rio e da planície". 

(Na Academia de Letras do Uruguai) 
Trecho transbordante de simpatia pelo país plantino, no 

qual o orador, mais homem de letra que historiador, mais crí- 
tico do que diplomata destaca a figura de Zorrilla para enaltecer 
as glórias literárias do Uruguai. Trecho por n6s preferido por- 
que encerra mais um exemplo da influência que a geografia 
exerce sobre a alma do homem de letras. "Zorrila é a grande 
voz do rio e da planície". 

"Menendez y Pelayo declarou, certa vez, que o Chile era 
um país de historiadores e de juristas. Esta afirmativa serve 
para mostrar a importância, neste país, da atividade universi- 
tária. Os poetas, os romancistas, os teatrólogos não estão pre- 
sos a nenhum terreno determinado. Podem surgir aqui e ali, 
espontaneamente, desde que possuam um temperamento artís- 
tico vigoroso e original. O mesmo já não se dá com os juristas 
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e os historiadores que são, em sua grande maioria, um produ- 
to das universidades, ou melhor, do estudo, especializado, orde- 
nado e sistemático". 

(Pronunciado na sessão conjunta da Universidade do Chile, 
Academia de História e Academia da Língua). 

Trecho de alta significação para quem falava diante de dou- 
tos pertencentes a uma Academia de História e Língua. Os 
ademanes do diplomata, condiziam com as insígnias universita- 
rias de que se revestiam o orador. Por isso, comedimento, cla- 
reza e expressividade estão juntos no trecho escolhido. 

"Não posso agora deixar de colocar meu pensamento em 
vossas origens, que remontam ao ano de 1551; nos estudos de 
Gramática instituídos por Jeronimo de Loyasa; na figura domi- 
nicana de Tomás de San Martin, despacha-o Felipe I1 em 
missão do mais alto interesse para o vosso país; na confirmação 
pontifícia de Pio V; e nos Cursos de Artes, Filosofia, Direito. 
Teologia, Cânones e Medicina, que então compendiavam e con- 
densavam o saber e os problemas do mundo do Renascimento 
e do Mundo dos Descobrimentos marítimos. Nesse curriculum 
também se incluía um curso de língua quichúa, porque revelá- 
veis, desde então, uma invulgar e fecunda capacidade de unir o 
passado ao presente". 

(Na Universidade de São Marcos, de Lima). 

A preferência pelo trecho está em que nele fala o historia- 
dor capaz de avaliar o valor que os peruanos dão a glória de 
ter sido O seu povo, na América Latina, o mais ilustre, capaci- 
tado já no século XVI, de fundar, como fator de Ia Conquista, 
um organismo de instrução superior que não cuidou apenas da 
língua forasteira, mas deu toda atenção, a língua dos nativos. 

"O mundo, pouco a pouco, vai tomando uma fisionomia in- 
teiramente nova de acordo com a revolução material e espiritual 
da ciência moderna. A ciência já não encontra obstáculo para 
desenvolver-se plenamente em todos os setores da especulação 
intelectual. Já não se choca, como antigamente, com os precon- 
ceitos religiosos e sociais. 

Isto, evidentemente, constitui um grande passo para frente. 
Nós que aqui estamos reunidos, pela nossa tradição, pelo 

que sentimos, aprendemos e pensamos, temos uma obrigação 
conosco mesmos: a de lutar pela preservação da civilizaçáo cristã 
e da cultura latina. 

Uma se encontra intimamente ligada a outra. E podemos 
dizer, confiantes em nosso futuro, porque sabemos que o futu- 
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ro nos pertence, que as jovens nações da América terão a desem- 
penhar um grande papel nas próximas décadas deste século". 

(Na Universidade Central do Equador) 

Trecho de grande sabedoria política, subentendendo a tra- 
dição religiosa do povo equatoriano e o perigo que ele como 
os demais povos, correm diante do Leviatã que a Ciência, como 
ciência, pode criar em desfavor da humanidade. 

O Sr. José Carlos de Macedo Soares, pelo uso que fez e 
por serviço que prestou ao nosso idioma, é sem favor, capaz 
de conceder honra e glória a Academia Brasileira de Filologia. 



Gladstrone Chaves de Melo - Indicação à Fiologia Portuguesa. 
2." edição, Livraria Acadêmica, 1957, Rio de Janeiro. 

Joaquim Mattoso Câmara Jr. - Dicionário de Fatos Gramati- 
cais, Ministério da Educação, Casa de Ruy Barbosa, 1956. 

Serafim da Silva Neto - Introdução ao Estudo da Filologia 
Portuguesa, Livraria Acadêmica, 1956, Rio. 

Revista da Academia Paulista de Letras 

Boletim da Academia de Ciências de Lisboa, Sessão da Classe 
de Letras. Março, 1943. 

Boletim da Academia de Ciências de Lisboa, Vols. XV, XVI, Ju- 
lho, 1943. 

Revista da Academia Brasileira de Letras, Vol. 65. 

Jaques Raimundo - Discurso na Academia de Filologia em Jor- 
nal do Comércio - 19-XI-1950. 

José Carlos de Macedo Soares - Fontes da História da Igreja 
Católica no Brasil. Tese apresentada ao Congresso InterB- 
mericano de Historia y Arte Religiosos, Buenos Ayres, 1954. 
Tip. Edanée Ltda., São Paulo. 

José Carlos de Macedo Soares, Teatro Jesuítico, Aula do Curso 
de Teatro da Academia Brasileira de Letras, 1954. Tip. 
Edanée, São Paulo. 

Eduardo Portela, Dimensões I - Ed. Agir, 1959. 

José Carlos de Macedo Soares, Curso de Historiografia. Revista 
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do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Vol. 241, Ou- 
tubro a Dezembro, 1958. 

José Carlos de Macedo Soares - Discursos Acadêmicos de Posse. 
Tipografia Edanée, São Paulo, 1951. 

Júlio Dantas, Apud João Neves da Fontoura. Discurso na sessão 
solene da Academia de Lisboa, 27-XI-1943. 

Hernani Cidade, Pe. Antonio Vieira, o estilo do homem de ação. 
IV Colóquio Luso-Brasileiro, Bahia, 1959. 

José Carlos de Macedo Soares - Conceitos de Solidariedade 
Continental. 

Ministério das Relações Exteriores - Secçáo de Publica- 
ções - 1959. 



JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES 

O Economista, o industriai, o financista e o jornalista 

Joáo Menáes Neto 

A economia e as finanças acompanham o cidadão como a 
sua própria sombra. Em todos os seus atos, surge sempre algo 
que serve de medida para aquilo que é bom, indiferente ou máu. 
O trabalho, o capital, a produção envolvem a vida do indivíduo 
como integrante de sua natureza, assinalando suas vitórias, suas 
derrotas, sua força, sua tranquilidade. Tal é a influência da eco- 
nomia que chegaram a dar-lhe o caráter distintivo de ciência 
da atividade humana. A medida exata e inapelável de toda essa 
atividade se reflete nas finanças, erigidas em ciência que trata 
da sua determinação, causas, extensão e ajuste. 

No Brasil, desde o Império, a melhor compreensão dos fe- 
nomenos econ6micos e financeiros é apanágio de alguns esta- 
distas. Contudo, a maioria dos nossos homens públicos é leva- 
da a discutir tais assuntos, e a neles se especializar, por uma 
eventualidade passageira. Poucos são, realmente, técnicos; mui- 
tos doutrinam, refletindo teorias e aplicando conceitos de mes- 
tres da matéria, sem nenhuma apreciação objetiva. Desse estado 
de permanente experiência que tanto caracterisa a nossa vida 
financeira, indefesa e primitiva, o Brasil, dirigido mais pelas 
circunstâncias da economia mundial do que pelas suas próprias, 
nageva a deriva. . . 



REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S.  PAULO 257 

Economista e financista, mas professor na Escola de Co- 
mércio "Álvares Penteado", no início de sua vida, José Carlos de 
Macedo Soares sabe o valor do estudo e da técnica nesses as- 
suntos. Ninguém pode fazer nada de grande ou glorioso, seguro 
ou permanente, sem aliar a prática a teoria, sine uso et exerci- 
tatime. Para ele, é imperioso o conhecimento das instituições 
financeiras e o estudo da economia e finanças, a fim de desem- 
penhar-se, com discernimento, na vida pública e no mundo dos 
negócios. Homem de ação, nos cargos públicos que exerceu e 
nos empreendimentos que realizou, é sempre o organizador que 
procura estudar o assunto, baseando-se em pareceres técnicos, 
em dados estatísticos, em resultados da experiência. Nos seus 
planos de trabalho, procura a orientação especializada, a inteli- 
gência prática. Tal característica de sua personalidade é cons- 
tante na sua vida ativa e fecunda. 

José Carlos de Macedo Soares não se conforma com o em- 
pirismo econômico e a falta de iniciação científica que tanto 
vulgariza não só nosso homem de negócios, como principalmente, 
o nosso homem público. Em memorável conferência, pronuncia- 
da na Universidade de Minas Gerais, dizia ele: 

"No Brasil, o estudo da Economia Política e Ciência das Fi- 
nanças resume-se num curso perfuntório das Escolas de Direito 
e de Engenharia. Já podíamos ter uma Faculdade de Ciências 
Econõmicas e Financeiras e o nosso Conselho Superior de En- 
sino já devia ter organizado um programa dos princípios ele- 
mentares da ciência, nas escolas secundárias, técnicas, superio- 
res, que bastasse, ao menos, para informar e esclarecer as clas- 
ses intelectuais do pais, no assunto que mais de perto interessa 
a organização e administração do Estado moderno. 

Primeiro Diretor e professor de Faculdade de Ciência Eco- 
nômica e Administrativa, iniciativa nova, mas hoje integrada 
na Universidade do Brasil. 

"As questões financeiras e econômicas que nos assoberbam 
são tratadas exclusivamente no plano dos interesses políticos. 
Entretanto, os estadistas brasileiros mais esclarecidos nas ciên- 
cias políticas são geralmente amadores nas questões técnicas 
das ciências econômicas e financeiras. 

"De resto, só excepcionalmente, o homem de governo pode 
ser simultaneamente um técnico em questões financeiras, jurí- 
dicas, diplomáticas, pedagógicas e militares". 

Fiel a esse ponto de vista, quando no exercício da Inter- 
ventoria em São Paulo, trata logo, Macedo Soares de instalar 
a Faculdade de Ciências Econômicas, criada por Armando Salles 
de Oliveira, pelo Decreto-lei n? 6.283, de 25 de Janeiro de 1934, 
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que instituia a Universidade de São Paulo, dando àquele ins- 
tituto o aparato necessário para o seu funcionamento e pro- 
vendo suas cátedras com excelentes mestres. Aquele decreto 
estabeleceu três cursos fundamentais para aquela faculdade: a)  
economia e finanças; b) atividades bancárias; e c) comércio. 
Sente-se, atualmente, não só quando foi elaborada a Constitui- 
cão Federal de 1946, como na moderna legislação orçamentária 
e fiscal do Brasil, a influência de uma equipe de técnicos for- 
mada no estudo científico da matéria. 

O ilustrado escritor português, Moses Bensabat Amzalar, 
num excelente estudo sobre José Carlos de Macedo Soares, eco- 
nomista, publicado em opúsculo que saiu a lume em Lisboa, em 
1948, declara: "as suas idéias econômicas não são tocadas por 
nenhum extremismo doutrinário. Apresentam-se moderadas, pro- 
curando seu fundamento nas doutrinas clássicas da economia. 
Macedo Soares, economista, pode classificar-se como seguindo a 
escola néo-clássica fundada com tanto brilho em Inglaterra por 
Marshall e os seus discípulos". 

No estudo que se segue, preferimos não classificar as idéias 
que ressaltamos da leitura de sua obra. Nem sequer as analisa- 
mos como sistema doutrinário. Os trechos escolhidos exibem 
idéias em face de problemas objetivos, demonstram o patriotis- 
mo com que são encarados tais problemas, procurando soluçóes 
inspiradas no "saber de experiências feito", marcante caráter 
dessa personalidade a quem tanto deve a Pátria. Também não 
reproduzimos argumentos de alheias autoridades, estatísticas, 
cifras e dados comparativos. Quanto a autoridade, preferimos o 
pensamento direto do biografado; quanto as objetividades, fo- 
ram todas levadas de vencida e varridas pela onda inflacionária 
de nossos tempos. 

Na segunda e terceira décdas deste século, desde 1916, 
quando iniciava sua atividade no mundo dos negócios, até 1930, 
quando começou a exercer cargos públicos, foi José Carlos de 
Macedo Soares, incontestavelmente, o líder das classes conser- 
vadoras de São Paulo. Debateu, não só pela Imprensa, como em 
plenários e conferências. assuntos de ordem econômica e finan- 
ceira. Quando ainda não havia a organização de sindicatos e fe- 
derações, na qualidade de diretor e Presidente da Associação 
Comercial de São Paulo - entidade cheia de serviços ao país - 
reivindicou direitos, assistiu e resolveu problemas do comércio 
e da indústria, organizou uma assistência técnica a classe. Tais 
benefícios, hoje, quando estão mais desenvolvidos o espírito 
associativo e o de classe. ainda se fazem sentir. 
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Foi intenso, entretanto, o estudo que Macedo Soares fez dos 
problemas económicos e financeiros, em debate nesse período, 
e que, nas suas grandes linhas, afetavam o comércio paulista e 
a incipiente indústria nacional. 

Em artigo publicado no "Jornal do Comércio", do Rio de 
Janeiro, em Maio de 1916, Macedo Soares, enfrentou assuntos 
que se entrelaçavam e eram de grande atualidade: O imposto 
único, o "georgismo" e a "valorização imerecida". Nas finanças 
modernas, esses temas estão superados, mas naquela época eram 
objeto de intensa propaganda, vindas, principalmente, das repú- 
blicas do Prata, por intermédio de livros e folhetos, aqui divulga- 
dos por alguns estudiosos de questões financeiras. 

Sobre o imposto único, demonstrou que a idéia não era nova 
entre os financistas. A começar por Decker, em 1743, que o fazia 
incidir sobre as habitaçóes e passando por outros que o basea- 
vam sobre o capital, as profissóes, a renda e, por fim, os fisiocrá- 
tas sobre o terntdrio, todos seduzidos pela simplicidade do sis- 
tema, pela economia na percepção da receita pública, pela fzci- 
lidade do lançamento e da arrecadação e pela vantagem de tornar 
conhecida a quantia a pagar pelo contribuinte. Da impratica- 
bilidade dessas teorias, afirmava Macedo Soares: 

"A riqueza, nas sociedades modernas, manifesta-se por múl- 
tiplas formas; não é justo, portanto, constituir-se o orçamento 
do Estado com um imposto único, gravando a riqueza sob uma 
só das suas manifestações. 

"Os erros no lançamento, tão comuns aos agentes do fisco, 
sujeitos a enganos e fraquezas, não teriam compensação de es- 
pécie alguma". 

Sobre o "Georgismo", depois de fazer um estudo da persona- 
lidade de Henry George, seu criador, que "não foi propriamente 
um financista; realizou antes o tipo de "seU-made man", passa a 
analisar sua obra: 

"Todo o mal, para Henri George, está no fato da propriedade 
do solo estar nas mãos dos particulares. 

"Em todos os domínios, escreveu Henry George, a tendência. 
direta de uma civilização progressista é aumentar o poder do 
trabalho humano, satisfazer os desejos do homem, extirpar a 
pobreza, banir as necessidades. O trabalho, porém, não pode co- 
lher os benefícios, oriundos de uma civilização progressista, por- 
que estes lhe escapam. A terra, sendo necessária ao trabalho e 
se achando monopolizada pelos proprietários privados, cada au- 
mento do poder produtivo do trabalho não faz, senão aumentar 
ã renda, isto é, o prêmio que o trabalho paga por ter permissão 
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de utilizar os seus poderes; assim todas as vantagens obtidas pela 
marcha do progresso beneficiam aos proprietários, e os salários 
não aumentam". 

Henry George chega a conclusão de que é necessário promo- 
ver-se a "naturalisation of land", isto é, a passagem da proprie- 
dade do só10 das mãos dos particulares para o patrimônio do 
Estado e isso sem outra indenização senão a referente as ben- 
ieitorias e a propriedade móvel, necessária ao trabalho (Impro- 
vements and personal property ). 

Estudando as objeções que se formularam contra o "geor- 
gismo", admitiu Macedo Soares que o sistema exposto por 
Henry George não era original e que todas as objeções apresen- 
tadas contra a bandeira arvorada pelos Fisiocrátas no século 
XVIII, quando estes pugnaram pelo imposto único, incidindo 
sobre a terra, cabiam contra aquele sistema. Passando a enume- 
rar as objeções ao sistema, analisa os seus fundamentos sob o 
ponto de vista econômico, sob o ponto de vista moral, sob o 
ponto de vista prático, sob o ponto de vista jurídico. 

Henry George clamava ainda contra a chamada "unearned 
increment", ou seja contra a "valorização imerecida", propondo 
a adjudicação do solo ao Estado, para eliminar a causa das 
privações e sofrimentos do operário. Para ele, era necessário 
extirpar o cancro social que é a renda do solo, estabelecendo um 
imposto incidindo sobre a terra, e este imposto territorial seria 
único, porque, na sua opinião, isso produziria o necessário para 
cobrir todas as despesas públicas. 

Sobre a "valorização imerecida", disse Macedo Soares: 
"A grande ilusão dos propagandistas do "Georgismo" tem 

consistido em considerar vitorioso o conjunto das doutrinas do 
escritor americano, quando, na realidade, as teorias de Henry 
George tem medrado apenas na parte em que procuram, repe- 
tindo as idéias sustentadas por MILL, combater os benefícios au- 
feridos pelos proprietários das terras em conseqiiência da va- 
lorizaçáo imerecida, decorrente do progresso social. 

"A linguagem persuasiva do agitador americano entusiasma 
facilmente os leitores. 

"Nenhum país, até hoje baseou a receita pública sobre a 
arrecadação de um "imposto único". 

"Não se pode negar, entretanto, que a moderna legislação 
tributária evolui francamente no sentido das idéias de Henry 
George, no que conceme tão somente ao combate franco à 
"valorização imerecida". 

6' 
. . . 

"O imposto não é tão somente uma instituição fiscal. 13 tam- 
bém uma instituição econômica e uma instituição social. 

"Muitas vezes o legislador usa do imposto, não para obter 
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uma fonte de renda, mas para conseguir uma vantagem econô- 
mica, como a divisão da propriedade, ou para evitar uma injus- 
tiça, como nos casos de "valorização imerecida". 

Passa Macedo Soares a estudar as diversas legislações que 
têm adotado taxações especiais contra a valo~izaçáo imerecida. 
No Brasil, há diversos exemplos dessas taxações, como as dos 
terrenos baldios, em legislações municipais, de reflorestamentos, 
nos impostos territoriais de competência dos Estados, e os lucros, 
sobre as transações imobiliárias, no imposto federal de renda. 

Concluindo o artigo, Macedo Soares, transcrevendo a opinião 
de Amaro Cavalcanti sobre a "valorização imerecida" propunha, 
então, as nossas Municipalidades, a taxação de terrenos baldios 
"que só esperam a valorização decorrente do crescimento da 
população e do progresso social, não beneficiando em nada a 
cidade, e, ao contrário, forçando o aumento da área urbana, 
determinam uma maior soma de trabalhos e despesas públicas". 

Convém assinalar que Macedo Soares escrevia num período 
em que prevalecia a preocupação da igualdade, no lançamento 
do imposto, quando, hoje, os financistas modernos, admitindo o 
intervencionismo fiscal na vida econômica dos cidadãos, esta- 
belecem uma técnica baseada justamente na valorização da pro- 
priedade, no rendimento individual. 

- No período mais ativo de seu estudo dos problemas eco- 
nômicos e financeiros, foi José Carlos de Macedo Soares indus- 
trial, banqueiro e segurador. 

A Companhia Paulista de Artefatos de Alumínio, idealizada 
por Antônio Carlos Melchert, não pode ser por ele montada. 
Quando faleceu esse ilustre paulista, cheio de iniciativas e de 
otimismo, que verificando as dificuldades resultantes da guerra 
de 1914, acreditava no desenvolvimento econômico do Estado, o 
maquinário importado para aquela indústria chegava a Santos. 
José Carlos toma a iniciativa de montá-la e inicia sua atividade 
como industrial: trata de obter os elementos indispensáveis 
para o funcionamento; contrata técnicos; estuda mercados; es- 
tabelece programas. Desenvolve-a e consegue introduzir no mer- 
cado artefatos de alumínio de primeira ordem, mercadoria até 
então importada. Posteriormente, chamado para outros setores, 
cede-a a Francisco Matarazzo, a cujo parque industrial está hoje 
incorporada. 

Nesse período, é eleito diretor do Banco de São Paulo, um 
dos mais conceituados estabelecimentos de crédito do Estado, 
fundado pouco antes da proclamação da República, por uma 
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pleiade de paulistas com grandes responsabilidades na economia 
da então Província. 

Seus estatutos, aprovados pelo decreto do Governo Impe- 
rial de 5 de Outubro de 1889, criava-o, atendendo ao programa 
do Ministério presidido pelo Visconde de Ouro Preto, como 
Banco Emissor. Mas, com um capital inicial de dez mil contos 
de réis, lançou na circulação pequena quantia, segundo atesta o 
próprio Visconde de Ouro Preto, na "Decada Republicana", ao 
estudar as finanças da Monarquia. Isso refletia o espírito pre- 
cavido de seus fundadores que foram, entre outros, o conde de 
Pinhal, o barão de Tatuí, o conde de Prates, o barão de Arara- 
quara, José Manoel da Fonseca Júnior, Jesuíno da Fonseca Leite, 
Antônio Moreira de Barros Júnior, General Couto de Magalhães, 
J. J. Vieira de Carvalho, Lins de Vasconcelos. Modificada a po- 
lítica financeira, pelo Governo Provisório da República, o Banco 
de São Paulo, passou a operar, apenas, em títulos comerciais e 
em financiamentos para a lavoura de café e para a incipiente 
indústria, prestando a essas atividades da gente paulista inesti- 
máveis serviços. 

José Carlos de Macedo Soares foi diretor desse Banco no 
aeriodo de 1918 a 1924. auando a aolítica da café. sob os efeitos 
20 desequilíbrio cambkl; se preskva a especulaçóes de toda a 
sorte. O espírito ponderado, a segura orientação que imprimiu, 
juntamente com os demais diretores que eram o ex-Presidente 
do Estado M. J. de Albuquerque Lins, Luís Gonzaga Azevedo, 
Alípio Teixeira Marques, livraram o grande estabelecimento de 
crédito de se comprometer no excuso comércio especulativo e, 
certamente, contribuiram para o alto conceito de que ainda goza, 
qual seja o espírito conservador de seus fundadores, espírito 
esse consolidado pelo eminente paulista Vicente de Almeida 
Prado. 

Ainda nesse período, em 25 de Janeiro de 1912, funda com 
José Maria Whitaker e Erasmo Teixeira de Assumpção, com a 
assistência dos grandes técnicos inglêses, W. A. Reeves, W. S. 
Hallett e J. G. Deck, e do nosso patrício Alcindo Brito a "São 
Paulo" Companhia Nacional de Seguros de Vida, modalidade 
financeira das mais complexas e de maior responsabilidade. Ali 
exerce, até hoje, o cargo de Diretor Superintendente. Essa Com- 
panhia, no genero, é uma das mais sólidas organizações funda- 
das por brasileiros. 

- A politica financeira do Presidente Washington Luís. A 
propaganda política da candidatura a Presidência da República 
do eminente homem público que foi Washington Luís era diri- 
gida, tendo por base os magníficos resultados financeiros de sua 
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gestão no Governo do Estado de São Paulo. No seu quatriênio, 
as rendas do Estado tiveram, sem necessidade de criação de 
novos impostos nem da agravação dos existentes, um apreciável 
aumento. Essas rendas foram aumentadas de 97 a 202 mil contos 
e a dívida flutuante estava consolidada na quantia de 192 mil 
contos. Atribuía-se tal sucesso a prudência e honestidade de sua 
administração e a inteligente maneira de aproveitar os frutos 
ótimos da situação econômica do Estado, a qual nem sempre 
refletia os resultados financeiros da política federal. 

Empossado, homem de ação que era, cuidou Washington 
Luís de por em prática o seu programa em matéria financeira, 
trwado, segundo José Carlos de Macedo Soares, numa aprecia- 
ção desse programa, "no recolhimento do gabinete de Estudo" 
do candidato e apresentado ao país" apenas como um conjunto 
de idéias pessoais, e, ainda mais, em traços cuja largueza não 
deixava entrever a opinião pública o completo de sua realiza- 
ção" ( I ) ,  pois era o "resultado de sua elaboração personalíssima, 
de sua discussão apressada, e de sua fulminante aprovação, tudo 
.decorrente da censura, da imprensa, no execrável regime do es- 
tado de sítio". 

De fato, é conhecido do País o poder de absorção pessoal 
do Presidente Washington Luís, no estudo dos assuntos políticos 
e financeiros que Ihes eram afetos. Desconhecia ou ignorava os 
técnicos e tinha pontos de vista preconstituidos em todos os as- 
suntos, os quais, dificilmente lançava a apreciação .pública. Exi- 
gia dos líderes do Governo, no Congresso, rápido andamento dos 
projétos governamentais, com o mínimo possível de debates. 

Nesse estudo, Macedo Soares, depois de mostrar a inter. 
venção dos técnicos nos diversos países, como a França, a Fin- 
lândia, a Itália, a Polônia e a Inglaterra e, vizinhos de nós, a 
Argentina, - que havia recorrido a Gaston Jèze e o Chile, - 
que havia contratado o reputado técnico norte-americano 
Kemmerer para elaborar um plano de reforma monetária, afir- 
mava: 

"Como se vê, nos países de civilização mais antiga que a 
nossa e, mesmo nas mais adiantadas democracias sul-america- 
nas, os projétos de reforma financeira são escudados na autori- 
dade dos técnicos que os elaboram em comissões não raro nu- 
merosas, que os acobertam com o argumento da autoridade, em 
regra suficiente aos julgamentos coletivos. Aqui entre nós, fal- 
tou a opinião pública esse arrimo lógico e o brasileiro, em regra, 
por uma tendência defensiva, é geralmente desconfiado de tudo 
quanto não compreende a primeira vista". 

E, escrevendo em 1928, como numa antevisão do que acon- 
teceria em Outubro de 1930, continuava: 

"A imposição brusca de um plano, que o País mal vira ex- 
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posto e ainda não apreendera exatamente, determinou uma cisão. 
que vai caminhando para um possivel antagonismo entre o 50- 
verno e a opinião nacional. Os fatores morais de que, para êxito 
de sua política, o governo não podia prescindir, começam a 
pesar no outro prato da balança". 

Passando a analisar a reforma monetária, no plano finan- 
ceiro que se iniciava, José Carlos, afirmando que a execução dela 
compreendia três fases distintas, que não se confundiam nem 
se precipitavam, enumera-as: "a) - a estabilização pro~ria- 
mente dita, que prepara conversibilidade; b) - a conversibili-~ 
dade que faz a circulação metálica; e c) - a cunhagem do cru- 
zeiro que indica circulação do ouro". 

O presidente Washington Luís atribuia ao papel moeda in- 
conversível e a consequente instabilidade cambial todos os erros 
da política financeira do Brasil, desde a Independência. José. 
Carlos entende, entretanto, que o papel moeda e a instabilidade 
das taxas de câmbio encontravam-se entre os elementos que 
motivavam as crises econômicas e políticas do Brasil indepen- 
dente. Mas não eram os únicos. 

"Não será tão fácil decidir se essas crises foram determi-- 
nadas pela variação das taxas ou se, pelo contrário, foram as 
deficiências da organização econômica, do aparelhamento finan- 
ceiro e, sobretudo, os erros da política que determinaram as 
flutua~ões do câmbio". 

Outro ponto criticado por ele, era a falta de uma técnicolo- 
gia apropriada nas exposições feitas pelo Presidente, condiqáo 
indispensável para clareza do assunto. 

"Em todo o caso, afirmava-se, a argumentação imprecisa 
nas questões técnico-financeiras e bancárias pode perturbar a 
apresentação dos problemas, não os prejulga nem os prejudica, 
no fundo da verdade que encerram. Que a instabilidade monetá- 
ria decorrente diretamente da inconversibilidade do papel moe- 
da, que é o nosso meio circulante, seja um grave mal, cuja ex- 
tirpação urge, supomos, ninguém porá em dúvida. A questão 
está em saber por que processos entende o governo chegar a 
estabilização". 

Ao apresentar as modernas doutrinas monetárias e a influên- 
cia do valor monetário do ouro e da prata no mercado inter- 
nacional, em comparação com o valor comercial desses metais, 
demonstrava: 

"O ouro amoedado ou em barra continua a ser considersdo 
pelo consenso dos povos como o padrão aferidor das trocas de 
mercadorias internacionais. Os países que dispõem de moedas 
ouro na circulqáo interna podem servir-se indiferentemente 
desse sistema monetário para as suas liquidações internas e 
externas. Os que não dispõem senão de papel moeda podem ssl- 
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dar suas balanças de contas no estrangeiro com ouro comprado, 
amoedado ou em barra, ou, então, com créditos e títulos comer- 
ciais que tenham valor ouro. Por outro lado, a teoria moderna 
condenou totalmente a concepção arcaica do papel moeda, con- 
siderado dívida ao portador, sob responsabilidade do Estado." 

Nessa ordem de idéias, mostrando os aspectos diferentes da 
moeda, quando se destina ao pagamento das transações inter- 
nas, legalmente investida de curso forçado, e quando se destina 
as trocas internacionais, concluia: 

"Nas relações internas, é um instrumento de trocas de ca- 
ráter jurídico. Nas internacionais, a condição de sua existência 
é a estabilidade de seu valor ouro. A livre conversibilidade da 
moeda interna a uma taxa fixa de valor internacional ouro é, 
pois, não somente a condição de existência, mas a própria es- 
sência da moeda, considerada em seus efeitos nos mercados 
exteriores". 

Contudo, o projeto Washington Luís procurou dar solução 
à instabilidade do valor internacional da nossa moeda "criando 
moeda internacional pela livre conversibilidade do papel circulan- 
te e pela estabilização das taxas de câmbio". A Lei n." 5.108, de 
18 de Dezembro de 1926, autorizou e o Dec. n." 17.617, de Janei- 
ro de 1927, procurou executá-la, mandando que o Banco do 
Brasil comprasse e vendesse cambiais sobre o Exterior por 
conta do Tesouro, de maneira que o cãmbio se mantivesse na 
taxa prevista naquela lei. O fundo de ouro, que servia de lastro 
as emissões do Banco do Brasil, serviria para as emissões do 
Tesouro, o qual, por sua vez, assumiria a responsabilidade do 
papel moeda bancário. 

Afirma Macedo Soares que, apesar de nenhuma alusão, no 
plano financeiro governamental, ao processo conhecido por 
"Gold Exchange Standard", para a conversibilidade e estabili- 
zação do nosso papel moeda, a verdade é que o plano o adotara, 
apesar de afirmar que escolhera o processo antigo do "Gold 
Standard". E ensina: 

"O processo do "Gold Exchange Standard" consiste exata- 
mente na organização de uma massa de manobra, composto de 
ouro, de letras de câmbio ou de créditos ouro, capaz de manter, 
por compra e venda, uma taxa fixa no mercado de cambio. Esse 
processo difere do antigo sistema de "Gold Exchange" em não 
fixar definitivamente a taxa de seus cãmbios internacionais e,  
sobretudo, no seu método de conversibilidade, que procede da 
distinção dos dois aspectos da moeda nacional, e não se dirige 
senão a moeda de liquidação das contas internacionais". 

Apreciando a execução da parte de reforma, na ocasião vi- 
gente já há alguns meses, afirmava José Carlos que são estra- 
nhas aos processos e a técnica do "Gold Exchange Stanbrd" 
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as questões relativas ao equilíbrio orçamentário, as emissões de 
papel moeda, dívidas governamentais e outras, pois a experiên- 
cia demonstra que, para as necessidades do câmbio, a estabili- 
zação só é possível pelo padrão ouro e exemplificava a situação 
brasileira: 

"Com desequilíbrio orçamentário, com a inexistência real 
da ordem e tranquilidade nos espíritos, com a balança comer- 
cial desfavorável no primeiro semestre de 1927; com dívida flu- 
tuante avultadíssima, com desordenada circulação fiduciária 
composta de moedas de quatro procedências, o governo, há nove 
meses, vem conseguindo estabilizar o câmbio na taxa que ado- 
tou. Mas claro é que isso só se pode conseguir transitoriamente, 
pois, na verdade, "as medidas relativas as finanças internas, co- 
mo o equilíbrio orçamentário, a cessação das emissões e a regu- 
larização da dívida flutuante do Tesouro, mesmo que sejam rea- 
lizadas com felicidade, não acarretam só por si a estabilidade 
cambial". 

Aquele sucesso transitório, de que falava José Carlos, pro- 
vinha das disponibilidades ocasionais do Tesouro, em ouro, 
cambiais e créditos para realizar, por intermédio do Banco do 
Brasil, as operações de compensação do ouro metal exportável, 
manobrando a taxa de descontos "como operação auxiliar do 
fluxo e refluxo dos capitais estrangeiros flutuantes no País". 
Ora, para o regular funcionamento do "Gold Exchange Stan- 
dard", a primeira condição "é uma balança de pagamento fa- 
vorável ao país que o adota. Anos repetidos de balança de con- 
tas deficitárias consumirão fatalmente toda a massa de mano- 
bra reunida para a defesa da moeda nacional". 

E, depois de demonstrar o papel da produção na balança 
de pagamentos, particularmente em relação ao Brasil, exorta 
Macedo Soares: "E preciso, pois, nos convencemos de que qual- 
quer regime monetário e, sobretudo, o "Gold Exchange Stan- 
ciard" exige ineludivelmente o aumento da produção nacional". 

Concluindo o estudo dessa primeira fase da execução da re- 
forma, ou seja, a "estabilidade, propriamente dita, que prepara 
a conversibilidade", mostra Macedo Soares que, no sistema ado- 
tado pelo governo, a taxa de estabilização de câmbio tem uma 
importância relativa, desde que seja decretada a livre conver- 
sibilidade da moeda e o governo disponha de recursos; mas, 
para a economia do país, a escolha da taxa natural pode acar- 
retar uma crise brusca comercial e industrial". Apreciando a 
escolha da taxa adotada no programa, julgou-a "exageradamente 
prudente", pois se firmara na média do câmbio nos últimos 
2nos, que, no Brasil, tinham sido "calamitosos". Admitiu, con- 
tudo, que a adaptação de alguns valores ao padrão escolhido, 
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sob certos aspectos, resultava injusto, principalmente, para o 
capital estrangeiro. 

Passa, depois, a apreciar a segunda fase do programa: ''3 
conversibilidade que faz a circulação metálica". 

Essa miragem, algumas vezes vislumbrada pelos nossos es- 
tadistas, estava intimamente ligada a instituição da terceira eta- 
pa que era "a cunhagem do cruzeiro que indica a circulação 
ouro". A "conversibilidade" deveria ser "entendida pela troca, 
em guichés abertos, do papel moeda de circulação interna por 
moeda ouro ou cambiais de valor correspondente, para paga- 
mentos internacionais. A livre circulação interna ouro com a 
liberdade de exportação e importação do metal é o velho sistema 
do "Gold Standard", cuja prática o Brasil não pode ainda 
aspirar". 

E o "cruzeiro", criado pela reforma de 1926, destinado para 
coroar a obra e "indicar" a circulação ouro, surgiu efetivamente 
em 1938, numa lei monetária que tinha por finalidade dar nome 
a moeda divisionária, banindo aquilo que Macedo Soares dis. 
sera: "Somos, talvez, o único país do mundo que tem como 
unidade de moeda uma quantidade infenitesimal e de existência 
quase inapreciável, realmente, perturbadora nos usos correntes 
do comércio internacional". Mas, infelizmente, não serviu para. . . 
"indicar a circulação ouro", como prevía o preclaro Presidente 
e o próprio Macedo Soares acreditava, desde que "baseado na 
estabilidade das taxas de câmbio, em conseqüência da livre con- 
versibilidade do papel moeda para fins internacionais.. . "  

A reforma financeira do Presidente Washington Luís não 
trouxe para as finanças brasileiras, ao fim de seu governo, ne- 
nhum resultado prático, no sentido de desafogá-las. A divida 
externa e interna do País havia aumentado em 1:338:439:943$277; 
a. circulação do papel moeda teve uma aumento de 170:000:000$000, 
parte da emissão de 300:000:000$000, autorizada ao Banco do 
Brasil, e a responsabilidade do Tesouro, na circulação total, au- 
mentou ainda de 592:000:000$000, pela encampação das notas do 
Banco do Brasil. Acresce que, nos últimos dias de seu Governo, 
necessitando, com urgência de novos recursos, utilizou-se da 
totalidade, ou do restante da emissão que fora encampada do 
Banco do Brasil, por força da Lei de Estabilização de 18 de NO- 
vembro de 1926, a ser utilizado como massa de manobras para 
a sustentação das taxas cambiais. Além disso, contribuira gran- 
demente para a frustração do plano, a queda dos preços em 
ouro do café, consequente a derrocada da valorização, ficando 
reduzida a menos de metade o valor da nossa exportação, a 
diminuição da procura de nossos produtos, consequência da de- 
pressão universal dos mercados de consumo e a cessação da 
entrada de novos capitais, além de outros fatores políticos. 
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O calamitoso volume do papel inconversível em circulação 
no Brasil, desde 1914, quando desapareceram bilhetes conversí- 
veis, é sempre focalizado nas plataformas políticas. Cada candi- 
ãato a Presidência da República traz, no bolso a fórmula mágica. 
objetivando estabelecer e garantir a fixidez do valor da moeda* 
a estabilidade cambial. Em regra, em torno de um Banco de 
Emissão, focalizando principalmente a transformação do Banco 
do Brasil, são apresentadas fórmulas capazes de conter a ava- 
lanche. No programa financeiro e econômico do Presidente 
Washington Luís figurava a organização de um Banco Central 
de Emissão e Redesconto. Macedo Soares, em memorável con- 
ferência realizada na Universidade de Minas Gerais, em 30 de 
Maio de 1929, a convite do então Presidente do Estado, Antonio 
Carlos. "Andrada" pelas atitudes e pela inteligência - teve oca- 
sião de analisar esse aspecto da execução do programa presi- 
dencial. 

Iniciou a conferência, estranhando, mais uma vez, a ausên- 
cia de assistência técnica nos trabalhos da elaboração da relor- 
ma financeira, mostrando que, quando na boa organização do  
Estado, esses problemas devem ser tratados pelos dois aspectos 
político e técnico; no Brasil, são tratados exclusivamente no 
plano dos interesses políticos. Passa, em seguida, em revista o 
papel desempenhado pelos técnicos em ciência das finanças na 
Inglaterra, na Russia, na França, nos Estados Unidos, na Polô- 
nia, etc., e declara: "Esta cooperação dos técnicos na gestão dos 
governos não é, siquer, yma fato recente. Antônio Carlos, no 
seu notável livro "Banco de Emissão no Brasil", lembra que. em 
1810, em pleno regime da inconversibilidade das notas da Ingla- 
terra, uma comissão de financistas, nomeada para estudar o 
problema monetário, apresentou um relatório "cuja orientação 
passou a dominar firmemente, pelo tempo afora, e até hoje, a 
política desta nação exemplar". Contudo, afirmava Macedo Soa- 
res: a intervenção dos técnicos não deve ser levada ao exagero. 
Há problemas políticos e há problemas técnicos. Os aspectos 
políticos, equacionados pelos estadistas, devem referir-se "a fixa- 
ção das necessidades públicas, a organização e extensão dos ser- 
viços do Estado, as modalidades da receita para cobrirem as 
despesas públicas, a determinação da quantia a exigir pelo im- 
posto e a outros problemas que focalizam as necessidades do 
país, as aspirações, os sentimentos públicos e 2 s  interesses so- 
ciais; "a técnica procura os meios e fórmulas de realizar con- 
venientemente os princípios estabelecidos pela política. 0 s  téc- 
nicos estabelecem a incidência e repercussão dos impostos es- 
colhidos pela orientação política. Os técnicos devem resolver a s  
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questões referentes a moeda e circulação monetária; e as ati- 
nentes a proposta e execução orçamentária". 

E, entrando no assunto de sua conferência, disse Macedo 
Soares: "A ação do Estado, relativa a organização comercial 
da produção, é um fato corrente em todo o mundo civilizado; 
e, no Brasil, não se tem tentado outra coisa, com maior ou 
menor felicidade, sob os nomes impróprios de "valorização" e 
"defeza do café". A estabilização da taxa de câmbio e uma re- 
forma no nosso arcáico sistema monetário, compreendendo a 
organização do Banco Central de Emissão e Redesconto, cons- 
tituiam outra necessidade indiscutível do país e deveriam na- 
turalmente fazer parte do programa financeiro do governo." 

Passa, em seguida, a "um breve retrospecto das incertezas 
e contradições da nossa política financeira", a qual "tem deter- 
minado crises sucessivas e respondem pelos riscos, dificuldades 
e prejuízos que o país ultimamente tem sofrido. Os erros, po- 
rém, não podem ser atribuidos a uma política financeira, que, 
em princípio, todos temos por acertada, mas apenas a execução 
dessa política, que prescindiu na cooperação dos técnicos". 

E prossegue: "No quatriênio 1918-1922, o grande banqueiro, 
Dr. José Maria Whitaker, fez prodígios na carteira de redescon- 
tos, parcamente dotada, que criou no Banco do Brasil. Já no 
governo sequinte, o Banco, adquirindo por contrato a capaci- 
dade emissora, deixou da fazer normalmente o redesconto. E, 
sobre os famosos dez milhões de libras que serviam de fundo 
de garantia a circulação fiduciária do Tesouro, o Banco emitiu 
o seu papel. Mas, na segunda parte do mesmo quatriênio, a po- 
lítica inflacionista foi substituida pelo drástico da desinflação 
violenta. Iniciada em péssimas condições políticas a revaloriza- 
ção do mil réis, o atual governo mudou desde logo a diretr:~ 
adotada e a taxa de câmbio foi legalmente fixada e a moeda na- 
cional novamente definida". 

Aliás, José Maria Whitaker, - varão cheio de glórias - 
chamado pelo Governo Provisório de 1930, para gerir a pasta 
da Fazenda depois do período de execução do programa do 
Presidente Washington Luís, conseguira a singular aventura de 
nada emitir, deixando até de utilizar um saldo de cento e trinta 
mil contos de réis que ainda sobrara daquela gestão, derrubada 
pela Revolução; conseguiu, ainda, o ilustre Ministro, durante a 
sua permanência na pasta, restabelecer aquela Carteira de Re- 
descontos, criação sua, objetivada no decreto nP 14.635, de 21 
de Janeiro de 1921. Como Santos Dumont, decepcionado pela 
deturpação dos fins de seu invento, José Maria Whitaker diria 
em 1956, depois de voltar pela segunda vez, no governo Café 
Filho, a gerir a Pasta da Fazenda "Nossa propensão, cada vez 
mais, é para gastar imoderadamente; e esta propensão é esti- 



270 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

mulada pela facilidade de emitir papel moeda, em consequência 
de deturpação contumaz e não reprimida da Carteira de Redes- 
contos". 

Passando a estudar o problema brasileiro do Banco emis- 
sor, mostra Macedo Soares que a instituição de bancos emisso 
res, no regime da Constituição de 1891 - como, aliás, na atual, 
de 1946 - é de competéncia da União. Em consequência, com- 
petia e compete ao Congresso Nacional criar bancos emissores, 
tendo sido, no começo da República, criados alguns. Essa plura- 
lidade de Bancos emissores, inspirada em doutrina pregada pelo 
eminente Ruy, não vingou, pois "a experiência do regime de 
pluralidade, fracassado nos primeiros anos da República, criou 
entre nós a opinião hoje geralmente adotada, sobre a superiori- 
dade do monopólio emissor". 

O Banco do Brasil é o grande aparelho que reflete o pano- 
rama financeiro do Brasil. Sua estrutura jurídica, revestida de 
sociedade anônima, onde o Tesouro Nacional é majoritário, dá 
margem para que sirva de campo, não só a operações financei- 
ras, ou melhor, orçamentárias do Governo e das autarquias. 
bem como para concessões de créditos para investimentos não 
autorizados em lei, a titulo de adiantamentos, a longo prazo. 
Tudo isso é incompatível com o seu caráter atual, que deve 
ser de um Banco de depósito e não emissor. 

Macedo Soares, em 1928, já afirmava: "É preciso que na 
reforma do Banco do Brasil (que seria então um banco emis- 
sor) fique bem garantido que emissão alguma de papel-moeda 
não deve, jamais, ser feita para acudir as necessidades do Te- 
souro, além de um adiantamento, cautelosamente determinzdo, 
com antecipação da receita. 

A ilustre comissão, presidida por A. Tavares de Lyra, que. 
em 1924, foi incumbida de rever a proposta orçamentária do 
governo, depois de verificar "um regime de anarquia e desor- 
dem financeiras, denunciou que vultuosíssimas despesas do go- 
verno federal eram realizadas por intermédio do Banco do Brasil. 
'iNos últimos anos, disseram os ilustrados brasileiros que com- 
punham a comissão, - até despesas orçamentárias têm sido, 
as vezes, efetuadas por esse meio e sem exame por parte do 
Tribunal de Contas". É isto, acrescentam textualmente, que tem 
dado a alguns, erradamente, por certo, a impressão de que há 
mistérios e sombras nas contas do Banco do Brasil e que é 
através delas que se escoam muitas das economias e reservas 
da Nação". 

O Banco do Brasil não é hoje um banco emissor, mas o 
seu papel atual, fora do nível de seus negócios, é um dos gran- 
àes fócos de inflação. Seu organismo complexo, cheio de car- 
teiras autônomas e especializadas, superam suas disponibilidade 
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des, impossíveis de controlar dada a maleabilidade que lhe dá 
a Carteira de Redescontos. Havia uma certa credulidade, uma 
patriótica candura em Macedo Soares, quando vaticinava: 

"A reforma do Banco do Brasil, ao outorgar-se-lhe o mono- 
pólio emissor, deverá, iniludivelmente, consagrar o ideal finan- 
ceiro da extinção das emissões meramente fiduciárias, que têm 
constituído a mancha negra da nossa história financeira. -4s 
emissóes, condicionadas exclusivamente a efetiva expansáo das 
forças vivas do pais, deveráo sempre ser lastradas com ouro, 
amoedado ou em barra, titulas cambiários ouro (divisas) ou 
títulos representativos de operações legitimas do comércio, da 
indústria e da lavoura, aceitos como bens na Carteira de Redes- 
contos, contanto que se observe, com rigor, a justa proporção 
entre estas diferentes garantias. As emissões do Banco do Bra- 
sil só deverão ser feitas para atender a necessidades legítimas, 
econômicas ou financeiras, das classes produtoras ou distribui- 
doras da riqueza nacional, permitindo, assim, a elasticidade do 
meio circulante necessária a expansão natural do pais. O Banco 
só deverá emitir para mobilizar a riqueza nacional, a qual só 
poderá ser produzida pela ação conjugada do trabalho e da 
economia". 

A luz desses princípios realmente, é dispensável a existência 
do lastro ouro para garantia do papel moeda posto em circula- 
ção, desde que seja resgatado, a fim de que os bilhetes do banco 
emissor façam exclusivamente o serviço das exigências internas, 
correspondendo exatamente a quantidade e extensão de seu co- 
mércio e indústria. Desde que a emissão se conserva ao nivel 
dos negócios, não se sente a falta de reserva metálica que lhe 
deve garantir. É, nos câmbios estrangeiros, que se manifesta o 
excesso da emissão. Nessa conjectura, será recolhida parte da 
emissão e elevada a taxa dos descontos para que a contração 
seja feita sem maiores abalos internos. Macedo Soares explicava 
aos estudantes mineiros: 

"Para pagamentos externos, a moeda é verdadeiramente r e  
presentativa de um certo peso de metal fino, geralmente, de 
ouro, como padrão universal. A moeda, para uso externo, pode 
ter somente uma existência subjetiva, como sucede com o "bel- 
ga" pode não ter nenhuma correlação com a antiga noção de 
moeda e ser representada apenas por um documento comercial 
a letra de câmbio, por exemplo. 

"Mas os países, que dispõem de ouro, cambiais ou créditos 
ouro, para cobrirem, a qualquer momento, as diferenças entre 
o crédito e o débito de seu comércio internacional, não conhe- 
cem o problema do câmbio, isto é a oscilação das taxas, fora 
dos "gold-pints" de entrada e de saída. Uma crise de câmbio 
começa, pois, com a proibição da exportação do ouro, ou, quan- 
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do faltar este metal, de cambiais ou créditos ouro, para acudi- 
rem aos "deficits" da balança de contas. 

O fenómeno da estabilização do câmbio depende, pois, da 
regularização quótidiana da balança de pagamentos. Teorica- 
niente, desde que um país de circulação, mesmo fiduciária, dis- 
ponha de um aparelhamento capaz de comprar e vender diaria. 
mente letras de câmbio a uma taxa fixa, importando e exportan- 
do livremente valores ouro necessários as suas operações inter- 
nacionais, esse país estabiliza a sua taxa de câmbio e livra-se 
das dificuldades inerentes a sua instabilidade". 

Outro aspecto interessante e de suma importância na cons- 
tituição dos bancos emissores foi encarado por Macedo Soares, 
nesse estudo: "o prazo do privilégio emissor". Depois de enume- 
rar esses prazos em diversos países, aconselhava: 

"Os estatutos dos Bancos Emissores, que a Sociedade das 
Nações tem ajudado a criar, costumam conter um artigo, em 
virtude do qual três meses antes da terminação do monopólio 
emissor a assembléia geral deverá decidir sobre a conveniência 
cu não da sua prorrogação; e, no caso afirmativo, a solicitará 
ao governo, pelo menos, dois anos antes da expiração do pri- 
vilégio. No quadro das instituições brasileiras, o prazo inicial 
bem poderia ser de cinco anos, a fim de que o projeto de pror- 
rogação pudesse transitar pelo Congresso Nacional em períodos 
governamentais diferentes Um prazo longo para o monopólio 
emissor e a prudente providência adotada pelos técnicos de 
Genebra acobertariam o Banco dos inconvenientes de repetidas 
prorrogações e de possíveis dificuldades que, em dado momen- 
to, pudessem criar a ação política". 

No final de sua conferência, considerava Macedo Soares o 
papel da emissão do Banco do Brasil nos interesses regionais, 
como regulador das finanças e da economia nacionais, para 
afirmar: 

"Neste momento, a política nacional e, portanto, a diretriz 
máxima do Banco do Brasil define-se pelos dois problemas, fi- 
nanceiro e econômico, que empreendemos resolver. É completa- 
mente inútil a discussão teórica, diante de fatos consumados. A 
estabilizaçáo do valor internacional da moeda e a defesa da 
produção e do comércio dos produtos de exportação constituem 
fatal e necessariamente a política dos interesses comuns a todos 
os Estados da União". 

Como se vê, pela análise feita por Macedo Soares, o progra- 
ma de Washington Luís, baseado nos moldes clássicos, trazendo 
o cunho personalissimo, mas cheio de patriotismo e da probi- 
dade característica daquele homem público, nascera sobre bons 
auspícios. Mas, com os resultados obtidos pela Caixa de Esta- 
bilização, instituida nos termos do Decreto n." 5.108, de 16 de 
Dezembro de 1926, foi sendo relegado o programa emissor do 
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Banco do Brasil, não chegando a reforma e seus sãos princípios 
a manifestarem qualquer efeito benéfico na circulação fidu- 
ciciária. 

Aliás, náo deve passar sem reparo o resultado atual da idéia 
de  dar ao Banco do Brasil não o privilégio da emissão do papel- 
moeda, mas o monopólio de comprar e vender o câmbio estran- 
geiro, consubstanciada no Decreto n? 20.451, de 28 de Dezembro 
de 1931, isso já em plena consolidação do governo ditatorial. A s  
novas gerações, criadas sob a influência desse resultado, talvez 
não cheguem a compreender as lições de Macedo Soares, na- 
quela conferência de Belo Horizonte. Não se resiste a tentação 
de transcrever a observação objetiva de um mestre, exposta 
com a clareza elegante e preocupada gravidade de José Maria 
Whitaker: 

"Câmbio no Brasil deixou, há muito, de ser compra e venda 
de  moedas. Aparentemente, ainda o é; compra, porém, com- 
pulsória, por um só comprador; venda por quótas reduzidas e 
categorias ascendentes, em leilões periódicos e simultâneos em 
praças entre si distanciadas: realmente, portanto, operação mis- 
ta, meio comercial, meio fiscal, de monopólio do Estado, diçsi- 
mulando, em lucro mercantil de caráter leonino, uma tributação 
extorsiva, ilegal na sua origem iníqua na sua incidência, nociva 
nas suas conseqüências. 

"O sistema não foi, como tal, adrede preconcebido: resultm 
pouco a pouco da incorporação complascente de lucros comer- 
ciais, advindos imprevistamente do privilégio para compra de 
cambiais, que o Decreto n." 20.451, de 28 de setembro de 1931, 
conferiu ao Banco do Brasil, em ocasião em que, não as ha- 
vendo para atender, nem mesmo em parte, ao serviço da divida 
externa, foramos obrigados a solicitar aos nossos credores o - 

Terceiro "Funding". 
"Neutralizava, todavia, o privilégio, a distribuição obriga- 

tória das cambiais compradas aor uma comissão. da aual faziam 
parte, além do Banco -do ~ r a s i l ,  a Associação dos Bancos do 
Rio de Janeiro e a Associação dos Bancos de São Paulo. O con- 
trapeso era essencial. Sem embargo, foi logo depois suprimido 
pelo Decreto n." 20.695, de 20 de Novembro do mesmo ano, que 
transferiu a distribuição totalmente ao Banco do Brasil. 

"Do monopólio, nascera, assim, o confisco, que, contudo, 
nenhum inconveniente apresentou, enquanto os valores interno 
e externo do cruzeiro se equivaliam. Desde, porém, que aquele 
começou a se reduzir pela inflação e este se manteve estável 
pela ficção da tabela oficial de câmbio, uma diferença, cada vez 
maior, foi verificando-se, em prejuízo, naturalmente, de quem 
vendia as letras de exportação, isto é, em prejuízo do próprio 
produtor". 

E, depois de estudar os efeitos de uma instrução n.O 70, da 
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SUMOC, que pretendeu obviar os inconvenientes do sistema, 
conclui aquele financista, ponderando os resultados práticos da 
portaria: 

"Transformado de tal modo, pela Instrução nP 70, nosso 
sistema cambial ficou, desde então, sendo o seguinte: o Governo 
obriga o produtor a lhe vender as letras de exportação pelo 
preço que lhe apraz; e as revende ao consumidor pelo maior 
preço que lhes pode arrancar. Dissimula, assim, sob aparência 
de simples operação cambial, uma extorsiva tributação fiscal: 
tributação que onera a exportação, entrava a produção, favo- 
rece a fráude, encarece a importação, aumenta a carestia, de- 
fráude os lucros do produtor nacional e "mirabile dictu", não 
constitui nem ao menos lucro direto. renda normal para o 
Tesouro. 

"Nestas condições, não há dúvida de que se impõe, antes 
de tudo, uma discriminação natural de funções. Volte o câmbio 
a ser simples troca de moedas, deixando de ser aparelho de 
exação fiscal. Para obter recursos, não se envolva o Estado em 
operações comerciais equívocas; peça-os, lealmente, ao Congres- 
so, na proposição orçamentária ou em mensagem a parte. Câm- 
bio, seja só cambio; imposto, somente imposto. 

"Tudo, então voltará, por si, aos seus lugares. Os precos 
das letras de exportação passarão a ser, proximamente, os mes- 
mos, tanto para compra, como para venda; para compra, seráo 
estabelecidos pelo vendedor e não pelo comprador; para a ven- 
da, se-10-ão pela concorrência. Mercado livre, sem monopólio; 
exportaçáo livre, sem confisco. Diminuirá o número dos gravo- 
sos. Desaparecerão os ágios malucos e as operações triangula- 
res, que tanto elevam o custo de vida; e cessará, por falta de 
elemento, a fráude cambial, tanto na exportação, como na im- 
portação. Ressurgirá, então, em seu valor real, o cruzeiro, quase 
desaparecido na enormidade crescente dos ágios das licitações. 
Aumentará a exportaçáo. Retomar-se-á à normalidade, ao senso 
comum". 

E o senso comum é a doutrina pregada por Macedo Soares 
na douta e harmoniosa conferência de Belo Horizonte, cujas 
linhas mestras transcrevemos. 

* 
Quando, em 1926, José Carlos de Macedo Soares escrevia o 

seu livro "A Borracha", traduzido, depois em diversos idiomas, 
o Brasil já havia perdido a supremacia nos mercados internacio- 
nais. A "Hevea Brasiliensis" havia se desenvolvido, graças s 
lima eficiente assistência técnica e financeira, nas terras do 
Oriente. No Brasil, a falta desses recursos impediu se proces- 
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sasse, de forma mais racional, a cultura, a colheita e o preparo 
do latex. 

Como introdução ao estudo que empreendeu nesse livro, 
José Carlos, examina o moderno fenômeno político-econômico 
das intervençhs do Estado:" 

"A velha concepção da escoIa individualista do Estado arre- 
cadador de imposto, distribuidor de justiça e mantenedor da 
ordem, teve de recuar ante a necessidade do exercício da fun- 
ção coordenadora das grandes forças econòmicas. Prevendo 
crises, preparando soluções, harmonizando interesses, criando, 
desenvolvendo ou defendendo a produção, legislando sobre ta- 
rifas alfandegárias e sobre a assistência em todos os seus as- 
pectos, em resumo, amparando ou fortalecendo as forças vivas 
nacionais, o Estado moderno realiza funçôes econômicas tão im- 
portantes, quanto as suas antigas funções políticas e jurídicas. 

"Certo não devemos chegar aos limites de um estatismo exa- 
gerado. Longe de nós o comunismo triunfante na Rússia. Afas- 
temos também os exageros do coletivismo, que, conservando a 
propriedade individual para os bens destinados a satisfação das 
necessidades pessoais, pretende a socialização dos instrumen- 
tos de produção. Achamos mesmo que nos devemos precaver 
contra os excessos dos chamados intervencionistas, de que List, 
Rodbertus e Lassale foram os precursores, e que se agrupam 
sobre as duas bandeiras da escola histórica e do socialismo de 
Estado. O limite ideal para as intervenções do Estado foi traçado 
em três linhas pelo Santo Padre Leão XIII na encíclica "Rerum 
Novarum": 

"A razão que determina a intervenção das leis fixa-lhes os 
limites: elas não devem ultrapassar o necessário para remediar 
males ou evitar perigos". 

E, depois de mostrar que a tendência do Estado é entregar 
seus monopólios a iniciativa privada, porque em toda a parte 
ele tem se mostrado mediocre industrial e mau comerciante, e 
que a sua atuação deve ser no sentido de amparar e coordenar 
os surtos de produção e o desenvolvimento do comércio, prin- 
cipalmente exterior, citando a influência das classes conserva- 
doras nesse terreno, declara: 

"Ultimamente, a impaciência dos consumidores pòs em foco 
a política econômica da Inglaterra no caso da borracha; a dis- 
cussão dos Estados Unidos envolveu tamhém o café e a sorte 
de ambos esses produtos é da maior importância para o pre- 
sente e para o futuro econòmica do Brasil". 

Para se avaliar a importância decisiva do café e da borracha 
na nossa vida econômica e financeira, mostrava Macedo Soares 
que esses produtos representavam cerca de quatro quintos da 
exportação e concluia a Introdução: 
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"A relevância e a atualidade desses casos determinaram-nos 
a escrever esta memória sobre a situação econômica e estatis- 
tica da borracha, que levamos ao conhecimento do público in- 
teressado nesses assuntas, por intermédio da Sociedade Brasi- 
leira de Estudos Econômicos". 

Passa em seguida a fazer um minucioso retrospecto de todos 
os ângulos do problema, desde a evolução da indústria da bor- 
racha, de seus problemas econômicos, produção, consumo, prin- 
cipalmente, em função do desenvolvimento do automobilismo e 
de outras indústrias, mostra o mecanismo do plano "Stevenson", 
presidente da "Rubber Comrnittee", para a defesa da borracha, 
em virtude de baixa das cotações provenientes da superprodu- 
ção, em 1920. Esse plano, aconselha a restrição na exportação 
obtida pela aplicação de uma escala mdvel nos direitos alfande 
gários. A execução desse plano intervencionista foi suspenso, 
posteriormente, diante de protestos da Embaixada Norte Ame- 
ricana, em Londres. Revê as diversas viscissitudes das cotaçóes 
nas Bolsas, provocadas pelas especulações nos mercados, glo- 
zando as declarações de Herbert Hoover, então Secretário do 
Comércio no Governo Federal, que encarregara várias cornis- 
sões de técnicos de estudar as possibilidades para a produção 
da borracha em vários paises, inclusive os vários projetos do 
Governo do Brasil. 

A propósito de valorizações e defesa de produtos, recorda 
Macedo Soares, o que se fez com o café. Não resistimos a trans- 
crição: 

"Antes de prosseguir, é oportuno fazer sentir que a defesa, 
que os brasileiros têm feito de seu principal produto o café -, 
tem sido determinada pela necessidade premente de impedir a 
desorganização econômica da produção e não pelo espírito de 
ganância. 

"Efetivamente, a rapidez com que se plantaram no Brasil 
extensos cafezais em terras novas e apenas desbastadas não 
permitiu que se criassem paralelamente os órgãos econômicos 
financeiros básicos de toda e qualquer produção, notadamente 
duma do valor do café. 

"Daí as imensas crises de baixa nas cotações, sobretudo, a 
de 1906, agravada ainda pela super-produção. Nesta época, acha- 
vam-se no governo do Estado de São Paulo homens de grande 
eaergia. Graças à corajosa iniciativa do governo Tibiriçá, não 
foi impossível a realização do audacioso plano de valorização do 
café. A preocupação no momento era levantar os preços. Exis- 
tindo, quer nos centros produtores, quer nos mercados distri- 
buidores e consumidores, um exagerado "stock", cumpria regu- 
larizar a oferta em relação às necessidades da procura. O go- 
verno de São Paulo não teve dúvida em recorrer a empréstimos 
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externos para obter os recursos necessários a compra de alguns. 
milhões de sacas de café, a fim de aliviar os mercados da opres- 
são dos "stocks", Safras pequenas e aumento do consumo, per- 
mitiram ao governo paulista dispor, pouco a pouco, do café em 
seu poder. 

"Alguns anos mais tarde, tivemos a segunda valorização. A 
desordem econômica em todo o mundo, ocasionada pela grande 
guerra, forçou o governo Altino Arantes a intervir novamente 
no mercado de café, pela aquisição de alguns milhões de sacas. 
O dinheiro necessário para estas compras proveio da emissão de 
papel moeda realizada para tal fim pelo governo da República. 

"A grande geada no Estado de São Paulo reduziu durante 
alguns anos as safras, permitindo ao governo dispor de seus 
"stocks". 

"A experiência dos estadistas paulistas pedia a adoção de 
medidas capazes de defender permanentemente o mais valioso. 
produto brasileiro. De há muito, nas mensagens presidenciais de 
vários períodos, era apontada uma das mais importantes cau- 
sas dos prejuízos para a lavoura; a safra cada ano escoava e, 
rapidamente dentro de poucos meses, acumulando-se na praça 
de Santos e forçando a baixa dos preços. Os fazendeiros, sem 
apoio em organizações adequadas, precipitavam a venda da pro-~ 
dução. No semestre seguinte, depois que a safra passava a se- 
gundas mãos (comissários ou exportadores), os preços subiam, 
não mais, entretanto, em benefício dos produtores. 

"Os nossos homens do governo compreenderam, afinal, a 
necessidade de serem adotadas medidas permanentes capazes de 
fortalecer as condições econômico-financeiras dos produtores. 

"Pela retenção das safras nos arrnazens distribuidores, a 
produção anual entra nos mercados repartida pelos doze meses 
do ano e sempre de acordo com as necessidades do consumo. 
evitando assim que a sua descida rápida para Santos, como acon-. 
tecia anteriormente, acarrete artificialmente a baixa das cotações. 

E adverte Macedo Soares: 
"O Brasil não tem trabalhado dentro das regras clássicas 

do barateamento da produção para conseguir a extensão do 
consumo. 

"Tem se valido da muralha chinesa do câmbio baixo e dos 
planos de valorização para exportar a preços vantajosos a sua 
produção. Não se decide a aproveitar grandes fontes de riqueza 
que interessam as maiores indústrias do mundo. Se essa orien- 
tação persistir, tempo virá em que, ante o afrouxamento das 
excelsas qualidades do povo brasileiro, o nosso rico e uberrimo 
território poderá ser cubiçado por povos que se reputem mais 
enérgicos no trabalho, mais bem dotados de espírito de iniciativa 
e mais bem temperados para a luta e a vitória. Temos diante 
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de nós tempo bastante para recobrar caminho. Trata-se de re- 
d-uzir progressivamente os estupefacientes de indicação transi- 
tória, que acabarão por envenenar a nossa produção. Procure- 
mos tonificar o organismo econ6mico do país, explorando ra- 
cionalmente fontes de riqueza abandonadas ou descuradas, 
como a borracha. o açúcar, a carne e o trigo. Trata-se, noutros 
casos, de baratear e melhorar a produção, como no caso do 
café e do cacau, para alargar o consumo e destruir as possibi- 
lidades da concorrência de similares estrangeiros". 

Resumindo, afinal, as considerações que havia feito no tra- 
balho apresentado. conclui Macedo Soares, propondo um pro- 
grama nacional de apoio e proteção aos seringalistas e planta- 
dores da preciosa árvore brasileira. Essas considerações, afinal, 
ele, as viu resumidas no texto do Decreto-lei n.O 5.185, de 12 de 
Janeiro de 1943, que autorizou a constituição do Banco de Cré- 
dito da Borracha, pelo Ministério da Fazenda. Esse Banco re- 
sultou do acordo celebrado em Washington, em 3 de março de 
1942. entre o Governo Brasileiro e a Rubber Reserve Co., re- 
presentante do Governo Americano. No seu programa, se deter- 
minava que ele prestaria assistência financeira, por meio de 
empréstimos, para: a)  desenvolvimento dos meios de transpor- 
tes entre as zonas de produção e as zonas nacionais de distri- 
buição da borracha; b) - fomento da agricultura e o estabele- 
cimento de fazendas de gado nos seringais para facilitar e bara- 
tear o fornecimento de gêneros de alimentação ao pessoal que 
nelas trabalham; c) - melhoria, beneficiamento e padronização 
da  borracha, de acordo com um plano previamente aprovado 
pelo Presidente da República. 

O então Presidente do Estado de Minas, Antônio Carlos 
Ribeiro de Andrade, ao prefaciar esse livro dizia: 

"No caso especial da borracha a fórmula da intervenção, 
a que, pelas razões expostas, se deve considerar obrigado o go- 
verno do Brasil, está traçada no discortino e critério em irre- 
cusável conjunto, nas páginas deste opúsculo; assim como o 
único programa que ao poder público deve ser permitido em 
matéria de política intervencionista, sobretudo quando o obje- 
tivo foi a defesa dos prqos". 

Teria o Banco de Crédito da Borracha, na execução desse 
programa, atingido ao seu objetivo?. . . 

* 
Quem, como José Carlos de Macedo Soares, trata e estuda 

com tanta solicitude e carinho os interesses da pátria não pode 
ficar a margem dos cargos políticos e de direção de seus negó- 
cios. A revolução de Outubro de 1930, envolveu-o nos aconte- 
.cimentos. Depois de exercer, no Governo Provisório que dirigiu 
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os destinos de São Paulo durante quarenta dias, o cargo de 
Secretário do Interior, passa para o cenário mais amplo da po- 
lítica federal e, ali, acompanha as grandes linhas da atividade 
nacional. Quer como representante de São Paulo na Câmara 
Federal, quer por três vezes Ministro de Estado, quer como 
Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
não deixa de ser Macedo Soares o estadista preocupado com 
realizações no campo econômico e financeiro. 

Mesmo na qualidade de Chefe de Delegações Brasileiras a 
Conferências Internacionais, Macedo Soares, demonstra seus 
pendores pelos assuntos econômicos. Como Chefe da Delegação 
Brasileira a Conferência do Desarmamento, em 1932, a convite 
do Prof. Guido Valensin, teve oportunidade de falar na "Reale 
Academia Econômico-Agraria dei Georgofili de Firenze", sobre o 
tema: "O Brasil, país consumidor da produção agrária italiana". 
Começou a conferência, descrevendo um quadro do Bra- 
sil moderno e a posição da Itália na vida econômica brasileira. 
fundando seus argumentos em dados estatísticos. Mostra ao au- 
ditório as diversas regiões do Brasil e a produção que Ihes é 
característica; exibe as possibilidades econômicas e o eficiente 
trabalho da enorme corrente imigratória italiana, principalmell. 
te, no Estado de São Paulo. "Os italianos que estão no Brasil 
não encontram nenhuma razão para renunciar aos usos de seu 
país de origem", afirmava, e, portanto, os produtos agrícolas 
italianos, como: os vinhos, queijos, óleos comestíveis, etc., cujas 
estatísticas apresenta, têm aí maiores possibilidades de consu- 
mo. Isso era dito em Abril de 1932. Hoje as barreiras alfande- 
gárias, a produção, a má distribuição do consumo, impedem 
qualquer programa nesse sentido. 

* 
Eleito Deputado pela Chapa única, apresentada pelos pau- 

listas, unidos depois da Revolução Constitucionalista, na Assem- 
bléia Nacional Constituinte, José Carlos de Macedo Soares tra- 
ta, em diversos discursos, da política econômica. Aliás, essa 
Constituição de 1934, revelou uma tendência dos que a elabora- 
ram para um certo ténicismo, quando, no artigo 103, criou, em 
cada Ministério, Conselhos técnicos, coordenados, segundo a 
natureza de seus trabalhos, em Conselhos Gerais, como órgãos 
consultivos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Para 
os constitucionalistas que a comentaram, esses Conselhos eram 
resultantes da influência dos regimes totalitários, traço comum 
da Russia, Itália e Alemanha da época, que pretendiam trans- 
formar os partidos políticos em partidos sociais. Macedo Soa- 
res, no seu discurso de recepção da Academia de Letras, subs- 
tituindo Victor Vianna, encara a influência dessas idéias na eco- 
nomia das nações e enquadra-as dentro da realidade. Victor 
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Vianna, dizia ele, legou aos seus confrades o encargo de defen- 
der no espiritual a liberdade de pensamento; no temporal, sua 
herança foi de igual quilate clássico; bons orçamentos, boa 
moeda, boas finanças!". E explica: 

"No seu discurso de recepção, Victor Vianna aludiu aos dois 
temas da ciência financeira de seu tempo: equilíbrio orçamen- 
tário e moeda sadia. Hoje, quem limitaria os problemas finan- 
ceiros à ciência das finanças? Hoje, todos os problemas finan- 
ceiros outra coisa não são senão problemas políticos e sociais. 

"Nos dias que correm, meus senhores, não há bons orça- 
mentos nem moeda sã. O que há é boa política, ordem e justiça 
social. A própria economia se apresenta tão dependente do sis- 
tema político que poderiamos dizer: isoladamente também não 
existe. A preponderância, isto é, o "poder estatal" não demora 
nem no financeiro nem no econômico. Reabilitou-se na fórmula 
política, introduziu os elementos na consciência dos fatos mate- 
riais, entrou como temperamento na luta entre o individualis- 
mo liberal e as imposições materiais das coletividades humanas. 
Em vez de separar o que é de Deus do que é de César, inter- 
pretou o temporal, segundo as aspirações do espiritual; e deci- 
diu que o transitório das gerações teria de se submeter ao 
perene das nações. 

"Dêm-nos uma estrutura política sólida; dêm-nos autorida- 
de, disciplina, coesão social; e teremos espontaneamente os ín- 
dices da paz de espírito dos povos, que levam às boas finanças 
e à moeda sadia. No tempo de Victor Vianna, dentro de bons 
orçamentos do Estado, diluiam-se as efervescências das paixões 
políticas. A política era a diversão dos povos felizes. Hoje, a 
política global do governo responde por tudo e o fito desça 
política não se pode reduzir ao programa de um partido, mas 
deve abranger a ordenação total da vida social, tirando dela o 
santo dos santos que é "a paz nos espíritos". Sem paz nos 
espíritos, náo há orçamentos equilibrados nem moeda sã nem 
comércio exterior nem vida internacional. 

"Faltam-nos estabelecer as fontes da legitimidade dos novos 
Poderes Públicos. Não se descobriu nada melhor do que o su- 
frágio democrático, cujos defeitos são, aliás, bem conhecidos. 
O paradígma das instituições eternas é a Igreja Católica; mas 
nessa estrutura política intervém o idealismo divino. imutável 
na fé. O idealismo humano que reponta com o sentido da imor- 
talidade, é o culto racional da nação, o amor de um destino co- 



mum, sem fronteiras no tempo, mantendo nas gerações que se 
sucedem uma esperança inexgotável. 

"Em resumo: os tempos modernos trarão a confirmação de 
movimentos antigos. A sociedade não deve ser organizada sobre 
elementos materiais, instrumentos de trabalho, meios de pro- 
dução que evoluem e se transformam à vista; mas deve fun- 
dar-se sobre as exigências e aspirações da alma humana, que é 
a centelha divina crepitando eternamente no mundo". 

Sobre a influência e o resultado dos Conselhos técnicos, já 
mostrava Macedo Soares, em discurso pronunciado na Assem- 
bléia Nacional Constituinte, em Março de 1934, falando da Agri- 
cultura Nacional, o que já haviam obtido os institutos científi- 
cos especializados de São Paulo, como o Instituto Agronômico 
de Campinas, a Escola Superior Agrícola de Piracicaba, assis- 
tindo o seu Governo no setor agrícola. Ainda nesse discurso, 
encarou outros aspectos da economia nacional e demonstrou a 
razão da afluência de capitais em alguns Estados: 

"As grandes diferenças de nível de riqueza entre São Paulo 
e o Distrito Federal e o resto do País são, evidentemente, moti- 
vadas pelo afluxo de capitais, incomparavelmente, mais nessas 
unidades do que nas outras. 

"O Brasil só pode oferecer aos mercados internacionais em 
concorrência com outros povos, poucos produtos de grande 
consumo mundial, produzidos economicamente. Nos tempos co- 
loniais, exportou o pau Brasil, o açúcar, o algodão, o ouro, as 
pedras preciosas e especiarias diversas. Continuou depois a ex- 
portar o açúcar até que os mercados mundiais se fecharam a 
esse produto; continuou a exportar o algodão até que outros 
povos o suplantaram na organização técnica dessa lavoura, ain- 
da rotineira em todo o Brasil; e entrou a exportar o café e, até 
há pouco, a borracha, cujo monopólio perdeu ineptamente. Fo- 
ram esses produtos os concentradores de capitais em nosso 
país." 

Em 27 de Maio de 1935, na Conferência Comercial Pan-Ame- 
ricana de Buenos Aires, Macedo Soares assim se pronunciou, 
depois de exp0.r as diversas fases do capitalismo: 

"Se a civilização é o crédito, a supressão do crédito é a 
negação da civilização. Ora, nenhum povo enérgico, esclarecido, 
poderá aceitar uma situação econômica que redunde na des- 
truição de sua civilização. 

"Do que precisamos é, pois, restabelecer o crédito, restau- 
rando o comércio internacional. Devemos produzir, asseguran- 
do a faculdade de negociarmos os excessos da nossa produção, 
obtendo, assim, as utilidades que outros países nos poderão for- 
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necer para nosso conforto. Isso era a chave do velho capita- 
lismo. Continuará a ser a do futuro capitalismo". 

Referindo-se às conclusões desse Congresso, disse: 
"Chegamos assim as conclusões da verdadeira política ame- 

ricana que esta conferência vai ajudar eficazmente a construir. 
Em primeiro lugar, a liberdade, depois a ordem jurídica. em 
seguida. a justiça, presidindo sinceramente as relações interna- 
cionais." 

"O crédito é o expoente do regime econômico, formado na 
nossa civilização. Quem diz crédito, diz produção, comércio in- 
ternacional e riqueza. Só há uma política conducente ao crédito, 
que é um fator de ordem internacional: é a politica da liber- 
dade, da fraternidade e da justiça entre as Nações". 

Sobre a política monetária, já então com responsabilidades 
r.0 Governo, como Ministro de Estado, em discurso de 30 de 
Agosto de 1935, disse: 

" A  mais volumosa corrente de opiniões técnicas em assun- 
tos financeiros e econômicos reconhece hoje que uma politica 
monetária saudável não se pode basear exclusivamente no ouro. 
O outro lastro que lhe dá o sinal das realidades da vida é o 
"efeito comercial". A correlação evidente entre o curso dos ne- 
gócios e o curso da moeda não é uma descoberta moderna. Já 
em 1808, Mollieu, o inspirador dos primeiros estatutos do Ban- 
co de França, considerava as letras de câmbio como capazes de 
figurar nos balancetes, no título "papel-moeda". Efetivamente, 
o objeto normal das trocas é a mercadoria e o ouro, sendo um 
aferidor regido de valores, também é uma mercadoria sujeita 
as leis da oferta e da procura. 

"Na experiência Roosevelt, vimos uma grande Nação com 
enormes depósitos ouro-metal, com saldos formidáveis nas suas 
balanças comercial e de contas, praticando violentamente a po- 
litica da desvalorização do dolar: 1.0 - para aliviar o peso das 
dívidas nacionais e particulares; 2." - para facilitar a exporta- 
ção de mercadorias, restabelecendo, assim, a produção indus- 
trial e agrícola, isto é, procurando trabalho para as massas de 
desempregados. 

"Os economistas da escola de Manchester não poderiam pre- 
ver essa contingência econômica, dando tão terrível desmentido 
as suas teorias clássicas. Hoje, sem dúvida alguma o crédito na- 
cional é o que corresponde as relações do comércio exterior. O 
fato é a mercadoria e o seu tráfico; o câmbio monetário é um 
denominador comum de valores, que não deve ser perturbado 
pelo valor próprio do metal e suas contingências comerciais. A 
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Rússia, a Alemanha, a Itália e alguns outros países estão dando 
o exemplo de uma política de submissão do câmbio monetário, 
,as trocas reais do comércio exterior. 

A crise atual do mundo pode separar as moedas interna e 
internacional, mantendo entre elas a relação do valor real da 
produção agrícola e industrial. Será essa, talvez, a chave de uma 
civilização futura terrivelmente influenciada por seus problemas 
econômicos." 

No Congresso Brasileiro de Economia, realizado no Rio de 
Janeiro, em 1943, José Carlos de Macedo Soares, como Delegado 
da Federação das Indústrias de São Paulo, relata a tese "Inter de- 
pendência econômica das Naçóes. Participação do Brasil nos pla- 
nos econômicos e financeiros internacionais". Nesse seu trabalho, 
demonstra que, por ocasião da assinatura do tratado de Versailles, 
a ideia de interdependência econômica das nações já era pací- 
fica, mas, entre as duas grandes guerras, crescera o poder in- 
tervencionista do Estado, passando a constituir o grande pro- 
blema mundial. O intervencionismo, segundo Saitzew, citado por 
Macedo Soares, servia para designar diversas atitudes político- 
sociais: economia dirigida, interveniente ou organizada; capita- 
lismo regulamentado ou planificado, néo-capitalismo, néo-mer- 
cantilismo, reformismo social, estatismo, corporativismo. Tudo 
isso medrava nos regimes totalitários e chegou até a conta- 
minar os Estados Unidos com o famoso "National Industrial 
Recovery Act" (Nira), julgado inconstitucional pela Suprema 
Corte. Com o fracasso da Sociedade das Nações, surgiu a Carta 
do Atlântico, trazendo modificaçôes no conceito de soberania, 
e,  no seu artigo V, declarou que as Naçóes Unidas, instituidas 
naquele pacto "desejam promover, no campo da economia, a 
mais ampla colaboração entre todas as Nações, com o fito de 
conseguir para todas melhores condições de trabalho, prosperi- 
dade econômica e segurança social". 

Comentando a declaração do artigo IV, daquela Carta, cujo 
texto é o seguinte: "Com o devido respeito às suas obrigações 
já existentes, se empenharão para que todos os Estados, gran- 
des e pequenos, vitoriosos ou vencidos, tenham acesso em igual- 
dade de condições ao comércio e as matérias-primas do mundo 
de que precisem para sua prosperidade econômica, Macedo Soa- 
res, depois de desenvolver a tese, apresenta nove conclusóes, as 
quais contêm três ideias básicas: a)  - as nações mais adian- 
tadas preocupam-se com as questões financeiras, as outras in- 
teressam-se pelas questiks econômicas; 2.") - todas as refor- 
mas sociais, políticas e financeiras do após guerra terão ae 
.se apoiar, necessariamente, numa sólida situação econômica, 
zuspiciando a Organização Internacional do Trabalho, não só as 
condições de trabalho, como também as condições de vida dos 
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trabalhadores; 3.") - a necessidade de serem elaborados de  
conjuntura internacional, dada a existência de profunda dife- 
r e n c i ~ ã o  entre os níveis econômicos das nações. O relator dessa 
tese, Professor Luiz Dias Rollemberg, pela sua aprovação assim 
concluia: 

"Trabalho de estadista, de larga experiência, não há como 
obscurecer que esta tese delineia com precisão e lucidez as li- 
nhas mestras da orientação brasileira no após guerra, estando 
destinada pela elevação dos pontos de vista como pelas razões 
que estão fundamentadas e ainda pela oportunidade de suas 
indicações a ter justa repercussão no Brasil e no Exterior. 

"Devendo por este motivo a mesma tese ser remetida pelo 
Congresso Brasileiro de Economia a Presidência da RepLIblica, 
pondo-se em destaque que a iniciativa do embaixador Macedo 
Soares, no sentido da criação imediata de uma comissão oficial 
encarregada de examinar o ponto de vista nacional, ante a ne- 
cessária coordenação de economia de após guerra, como de ou- 
tras medidas igualmente justas e momentosas e que certamente 
serão adotadas pelo governo brasileiro, valerá como um mais 
relevante serviço prestado por V.  Excia. ao país." A tese foi 
unanimemente aprovada em sessão plenária da Conferência. 

A estatística, pela sua objetividade, foi sempre elemento 
importante nos raciocínios de ordem econômica e financeira. O 
presidente Getúlio Vargas aproveitou os predicados e os conhe- 
cimentos técnicos de Macedo Soares, neste setor, para nomeá-la 
Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e 
de seus Conselhos. A ação que durante cerca de 15 anos ele 
exerceu a frente desse Instituto é bastante conhecida e os re- 
sultados do planejamento para a nacionalização dos dados ne- 
cessários para a sua finalidade são patentes e consultados pelos 
que se interessam por esses assuntos. Só a ação prestigiosa d e  
seu Presidente removeu os entraves para os acordos firmados 
pela União com os Estados e Municípios, e coleta necessária aos 
Departamentos Regionais e Estatísticos. 

A matéria-prima indispensável as grandes sinteses numéri- 
cas nas quais se refletem os múltiplos aspectos da realidade na- 
cional, o levantamento sistemático das correntes internas do 
comércio, a "guia Nacional de exportação", indispensável desde 
que aos Estados couberam os impostos de exportação, - o le- 
vantamento da produção agrícola e a estatística industrial fo- 
ram preocupações e realizações de Macedo Soares, como se po- 
derá verificar dos relatórios anuais por ele elaborados. 

O Anuário Estatistico do Brasil, publicação sistemática da- 
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.quele Instituto, é desdobrada sob diversas modalidades e divul- 
ga informações básicas para o conhecimento da economia nacio- 
nal; a Revista Brasileira de Estatistica e a elaboração do Voca- 
bulário Brasileiro de Estatistica pelo Prof. Milton Rodrigues são 
outras tantas realizações do Instituto, que, além disso, não des- 
.cura do aperfeiçoamento cultural e técnico dos seus servidores. 

Coube, ainda, ao Instituto, sob a Presidência de Macedo 
Soares, superintender o recenseamento geral do Brasil, no ano de 
1940, empreendendo "a operação censitária de maior envergadu- 
ra já tentada na América do Sul, não apenas pelo grande volume 
da  massa de população a recensear, mas pela extensão e pro- 
fundidade das indagações em sete diferentes censos: o demográ- 
fico, os econômicos-agrícola. industrial, comercial, de transportes 
e comunicações e de serviços e o social". Em relatório, diria Ma- 
cedo Soares, em 1943: 

"São impressionantes algumas das revelações que os resul- 
tados preliminares propiciam, exprimindo o notável ritmo de 
progresso do Brasil contemporâneo. Esses testemunhos teriam 
de constar, evidentemente, de um enorme volume de questioná- 
rios, cuja coleta, critica e apurqão assumem um vulto jamais 
excedido por outro empreendimento técnico-administrativo de 
nossa história, deixando a perder de vista o dos trabalhos de 
censo de 1920. De fato, o crescimento verificado na população - 
de 30 para 41 e meio milhões -, no total de propriedades agri- 
colas - de 600 para cerca de 2 milhões -, na soma de estabe- 
lecimentos industriais - de pouco mais de 13.500 para aproxi- 
madamente 52.300 -, para só falar nas indagaçks comuns a 
ambos os recenseamentos, bem assim o aprofundamento dessas 
pesquisas, deram lugar a que a tarefa de agora assumisse tão 
vastas proporções". 

"No entender dos especialistas, não seria possível obter de 
uma operação censitária maiores proveitos, quanto a revisão das 
estimativas há longo tempo em curso, do que os alcançados com 
este censo. Por outro lado, sentem todos quantos estão a par da 
profundidade das indagações dos inqueritos lançados, que o ma- 
terial, ao dispor dos administradores e dos estudiosos, é de uma 
riqueza inestimável, e tanto mais sugestivo quanto se refere, em 
parte, a aspectos - até então inteiramente ignorados - do com- 
plexus de um país jovem, em um período importantíssimo de sua 
história". 

* 
Com a eficiência demonstrada em todas as ocasiões que 

atendeu ao chamado da Pátria, exerceu Macedo Soares, por três 
vezes, nos governos: Vargas, Nereu e Kubitschek o cargo de 
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Ministro de Estado das Relações Exteriores. Foi acentuadissima 
a tarefa desse Ministério, durante esses períodos, no sentido de 
colocar a posição do Brasil, no campo internacional, como um 
dos defensores da idéia de maior cooperação econômica e finan- 
ceira sobre bases mais sólidas. articulando, principalmente, pe- 
rante as Nações Unidas, um programa de desenvolvimento eco- 
nômico mais eficaz. Foram inúmeros os tratados de comércio 
que assinou nessa sua gestão, principalmente, entre as nações 
sul-americanas. Em 1956, dizia Macedo Soares, em discurso pro- 
nunciado por ocasião da assinatura de diversos acordos e de- 
clarações conjuntas brasileiro-uruguaias: 

"Os formidáveis progressos das comunicações e transportes 
acham-se certamente no inicio do movimento renovador. Mas 
sejam quais forem as causas materiais da condensação do mun- 
do, o fato é que as relações exteriores têm de traçar novas orien- 
tações para suas atividades, não perdendo contato com as rea- 
lidades do planeta que habitamos. Não é de hoje que se nota a 
frequente ampliação da obra de mútuo conhecimento das na- 
ções do hemisfério. Prouramos, aguçando uma curiosidade be- 
néfica, inteirar-nos da vida dos vizinhos. Queremos estreitar re- 
lações culturais e comerciais na esperança de preenchermos os 
vazias da nossa existência nacional com as contribuições mais 
ou menos diferenciadas de povos irmãos." 

* 
Com todos êstes aparatos, tirados da obra da doutrina e da 

atividade de José Carlos de Macedo Soares, poder-se-á repetir 
o pensamento de Cícero: "Eis o que sabem fazer os que têm a 
alma forte e que confiam na sua prudência e na sua sabedoria". 
"Hac sunt opera magni animi et excelsi; et prudentia consilio- 
que fidentis. (De officis, L. I, XXIII). 

Identidade de motivos, causas comuns, comunidade de in- 
clinações, dão ao homem publico muito de jornalista, tanto na 
formação da consciência popular, como na orientação da opinião 
pública. O rádio e a televisão, modernamente, suplantaram a 
imprensa. no sentido de atualidade, de presença, de intimidade, 
mas o periodismo sublima-os no sentido de permanência d e  
idéias, de responsabilidade de atitudes, como elemento capaz de 
servir de testemunho seguro no instante em que é preciso ape- 
!ar para o que se disse. 

No Brasil, o jornalismo, como profissão habitual, é de hoje. 
Antes, poucos profissionais existiam, especialmente nos Esta- 
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dos. A s  folhas de maior circulação eram mantidas, em regra, em 
função dos partidos políticos. Orientados, principalmente, pelos 
intelectuais dos partidos, que dirigiam a redação, ajudados por 
moços de boa vontade e aspirantes a politica, os jornais não 
conseguiam publicidade suficiente para manter e sustentar um 
corpo regular de redatores. Presos por laços sentimentais ao 
jornal, aqueles moços, quando cultivavam as letras, mantinham 
interesse pela divulgação dos episódios que empolgavam, de 
coisas que viam, de idéias que agitavam. Essa imprensa fez a 
Independência, exigiu a Abdicação, manteve o entusiasmo na 
guerra do Paraguai, empolgou a Abolição e preparou a Repú- 
blica. Os jornalistas que isso fizeram eram políticos antes de 
serem jornalistas eram literatos, antes de serem políticos. 

Ruy Barbosa, como jornalista político, considerava o jorna- 
lismo uma das suas idéias fixas que menos tinham variado. 
Pelo jornal, o grande brasileiro, segundo afirmava, abria essa 
janela de sua alma, por onde se acosturnára, durante tanto tem- 
po, a conversar, todas as manhãs, para a rua, com seus com- 
patriotas, na mesma plenitude de franqueza, com que se diri- 
gia para dentro de si mesmo. Por aí se vê o que e o jornal pari: 
o homem público, ou melhor, para o homem de ação política. 
Mostrava, ainda, Ruy, agradecendo homenagem de jornalistas, 
o que era jornalismo: "o jornalismo põe o homem em comuni- 
cação viva com a sua nacionalidade pelos infinitos órgãos de 
relação que a publicidade estabelece e franqueia-lhe uma escola 
singular de experiência, trabalho, discrição e intrepidez". 

Ligado desde moço aos meios intelectuais, redator do jor- 
nal acadêmico "XI de Agosto", comprazendo-se na companhia 
de jornalistas, frequentador de redações, encantado pelas cam- 
panhas políticas como a do civilismo, seduzido pelo sucesso pro- 
fissional de seu irmão mais velho, José Eduardo, quiçá o maior 
dos jornalistas brasileiros, pelo vigor no combate, pela penetra- 
ção do estilo - José Carlos de Macedo Soares, por tempera- 
mento e pela formação mental, muitas vezes colabora nos jor- 
nais. Escreve para o "Jornal do Comércio", para o "Diário Ca- 
rioca". para "A Noite", para "O Estado de São Paulo" e para 
diversas revistas, não só trabalhos de doutrina, como artigos 
com láivos de reportagens. 

Leia-se. por exemplo, a série relativa as eleições nos Estados 
Unidos, sobre a instrução pública e escola de fachada, sobre o 
café. a borracha e outros assuntos. São todos escritos de ma- 
neira simples, de cunho eminentemente acessivel ao grande pú- 
blico, férteis na apresentação de detalhes que interessam ao 
homem da rua, ávido de conhecer assuntos do momento, vividos 
contemporaneamente, relatando doutrinas, pessoas, fatos, cir- 
cunstâncias. Nesse sentido, é José Carlos de Macedo Soares 
um confrade dos homens de imprensa. E - porque não afirmar 
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- um jornalista é ele também, quando, como homem de Estado, 
em discursos, conferências e entrevistas define seus programas, 
explica seus atos, defende suas atitudes, exibe seus trabalhos. 
E, assim, nos cargos e nas comissóes diplomáticas, Macedo Soa- 
res sempre se apresentou nos jornais "para uma comunicação 
viva com a sua nacionalidade". 

Para ele, aliás, o jornal é, sobretudo, um veículo alado, cheio 
de idéias fugazes. Dirá êle, no discurso de posse da Academia 
Brasileira de Letras: "As páginas de um jornal desfolham-se 
numa ligeira manhã. São o repositório do orvalho, tremeluzente 
da novidade, um ligeiro perfume, realidades compostas sublime- 
mente de efeitos de luz, reduzindo-se, na mais das vezes, a um 
ponto de vista cambiante a passageiro". 

Ao contrário de seu antecessor na cadeira, Victor Vianna, 
para quem o jornalismo é um gênero literário, entende Macedo 
Soares que o jornalismo não é, como o livro, reserva de idéias. 
é movimento de vibração intelectual, com uma função política: 

"Qual o jornalista diz ele que perde seu tempo, se preo- 
cupa, se emprega, se arruina, nessa exibição meticulosamente 
exata da representação literária dos fatos que descreve? Para 
fazer o seu jornal vivo e crepitante, bastam-lhe a clareza e a 
graça, a ajuda do bom gosto natural - a elegância do "currente 
calamo". Nem há tempo para mais. Não. O jornalismo não é um 
gênero literário. O jornalismo é uma função política. A expres- 
são "política" veio-nos do grego e corresponde em vernáculo a 
"ética do Estado", ou, por outra: a filosofia moral do Governo 
dos Estados. Ora, tudo no jornalismo moderno corresponde su- 
periormente a ordenação moral e intelectual da sociedade. O 
simples noticiário de polícia aparentemente o primeiro degrau 
da profissão jornalística põe no seu tecido as paixões, os inte- 
resses, as alegrias, os sofrimentos, as dúvidas e as ilusões da 
existência individual e coletiva diariamente exemplificados, os- 
tentando-se com um ensinamento eloqüente, filho do conheci- 
mento e da prática. 

"Os jornais são os cinco sentidos das aglomeraçóes huma- 
nas. Constituem a atmosfera comum em que vibram as inte- 
ligências de um povo, formam a contigüidade de opiniões, esta- 
belecem as fórmulas que uniformizam o conhecimento assim 
acessíveis a todas as bitolas mentais. No jornal, o mais humilde, 
o mais modesto sinal tipográfico tem sua significação eminen- 
temente social e, portanto, política". 

Estudioso da sociologia e da história, Macedo Soares, nesse 
discurso de recepção, apresenta a evolução da liberdade do pen- 
samento que, para ele, contemporaneamente, "é um conceito 
cuja substância se forma na cultura e civilização de um povo, 
mas cujas normas políticas e jurídicas dependem das institui- 
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ç6es do Estado". Julga muito passageiro o penodo em que a 
imprensa foi verdadeiramente livre e, com a história, justifica: 

"Relembremos o brevíssimo trânsito da imprensa livre. 
Nasceu em 30 de Maio de 1631, o jornal de Theopraste Renoudot, 
contemporâneo da Academia Francesa, também amparado pelo 
braço poderoso do grande gênio político, o Cardeal Richelieu. 
"LA GAZETTE" teve um precursor em Veneza "FOGLI AVVIZI", 
cujos exemplares se vendiam pela moeda da República dos Doges, 
chamada "gazetta", e daí lhe veio o nome. Contudo, a notorie 
dade da folha volante de Renoudot valeu-lhe a consagração da 
prioridade, como aconteceu aos irmãos Montgolfier em relação 
ao nosso Bartholomeu de Gusmão, que os precedeu na inven- 
ção dos balões. 

"Se o ano de 1631, viu nascer o primeiro jornal impresso, 
que foi o germe da imprensa moderna, não viu por certo nascer 
o jornalismo livre. Desapareceram a censura, os registros, as 
cauções, as declarações de responsáveis. Mas as luzes dessa ma- 
drugada de liberdade duram pouco. Em França, só a I11 Repú- 
blica com a lei de 1881, firma a liberdade de imprensa". 

E, depois de mostrar que no Século XIX somente a im- 
prensa inglesa conseguiu atravessar incolume, pois os regimes, 
rias agitações e guerras sempre manietaram os órgãos de publi- 
cidade e, depois de exibir um episódio que, para ele", "encerra 
o ciclo da imprensa de opinião, iniciando o da imprensa de in- 
formação", acrescenta: 

"E a imprensa que foi na segunda metade do século XIX 
a voz essencialmente política, o grande órgão da opinião demo- 
crática, o ambiente espiritual em que respiravam as instituições 
políticas e jurídicas adequadas a esse tempo - transformou-se, 
no século em que vamos, num dos seus mais graves problemas 
sociais, pois que o capital com suas irresponsabilidades morais, 
a indústria com seus múltiplos tentáculos e a finança com sua 
tendência internacional, se apoderaram do instrumento da inte 
ligência na formação da opiniáo pública para aplicá-la no inte- 
resse de seus negócios e ganhar dinheiro". 

Mas, para Macedo Soares, não foram só esses poderes que 
empolgaram e procuraram abafar a imprensa de opinião, foi, 
principalmente, o poder do Estado. Estavamos, na ocasião, em 
pleno regime de uma Constituição outorgada. Macedo Soares 
toma-a para exemplo, quando, no artigo 122, depois de asse- 
gurar o direito a liberdade, a segurança individual e a proprie 
dade declara: "Todo o cidadão tem o direito de manifestar o 
seu pensamento oralmente, por escrito, impresso ou por ima- 
gens, mediante as condições e nos limites prescritos em lei". 

"Evidentemente. diz ele, trata-se de um direito garantido, 
não de uma licença arbitrária. Mas a letra a desse dispositivo 
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admite na normalidade constitucional a censura prévia da im- 
prensa, com o fim da garantir a paz, a ordem e a tranqüilidade 
pública. Quem é o juiz dessa finalidade? O governo, quer dizer: 
o Estado policial. A constituição manda que a imprensa se re- 
gule por lei especial e logo no frontispício dessa lei afinna que 
"exerce uma função pública". Ora aí não se trata do exercício de 
funções administrativas por agentes do Poder público. A "fun- 
ção pública", a que se refere o dispositivo constitucional, pren- 
de-se a nova concepção dos deveres do Estado na garantia ativa 
dos direitos individuais". 

Nesse sentido, com a Constituição de 1946, restauramos 
princípios mais sáos, quanto a manifestação do pensamento, pois 
ela declara-a livre "sem que dependa de censura, salvo quanto 
a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, nos 
casos e na forma que a lei preceituar, pelos abusos que come- 
ter.. ." Mas, na verdade, transferindo para os preceitos da lei 
certas responsabilidades, nem por isso deixa o Estado de inter- 
vir, constrangendo. Ainda agora poderia repetir Macedo Soares 
que, em certos setores, o Estado continua sendo "entidade rígi- 
da, a qual tomou a si realizar na lavoura dos deveres coletivos 
a colheita dos direitos individuais". 

Mesmo afastado de cargos públicos, Macedo Soares foi sem- 
pre inclinado ao estudo de assuntos politicos. Quando das elei- 
ções presidenciais nos Estados Unidos da América, para o pe- 
ríodo de 1929 - 1933, publicou interessantes artigos no "O Estado 
de S. Paulo", reunidos, posteriormente, em volume(*), prefa- 
ciado por Nestor Range1 Pestana, então secretário do jornal. 
Ninguém melhor para apreciar um jornalista do que outro jor- 
nalista. Dele, disse Nestor: 

"A obra que neste volume se enfeixa fala por si mesma. 
Escritos despretensiosos de feitio puramente informativo. para 
atender a circunstâncias do momento, contêm, entretanto, dou- 
trina política da melhor e deles decorre uma excelente lição de- 
mocrática. É que o autor, sempre dominado pelo seu grande 
amor ao Brasil, não perde nenhum acontecimento de impor- 
tância, cujo conhecimento possa trazer benefícios a sua Pátria. 
Nesse particular, realiza o autor o tipo do publicista de que mais 
necessitamos neste período de salutar agitação política, em que 
as figuras medíocres em redor das quais se movimentam, em 
as figuras medíocres em redor das quais se movimentam, em 
lutas estéreis, os simulacros de partidos que monopolizaram a 
vida pública no Brasil. Nenhuma lição mais oportuna e mais 
útil na atualidade do que a desse grande povo ianque, em pleno 
exercício da democracia, movendo trinta milhões de eleitores 

* As eleiçbes presidenciais nos Estados Unidos, separata da <Feira 
Literária,, vol. XII - São Paulo, 1928. 
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para a escolha do chefe da Nação, num livre embate de idéias 
dentro da mais ampla liberdade de discussão". 

"Todo o mecanismo dessa ação formidável ai vem descrito 
com precisão, de par com a formação histórica dos partidos e 
o envolver das idéias centrais dos respectivos programas". 

Concorriam ao supremo posto: Herbert Hoover, pelo par- 
tdio republicano, e Alfred E. Smith, pelo partido democrata. 
"Os nomes dos dois grandes partidos políticos norte-america- 
nos, diz Macedo Soares, não definem os programas respectivos. 
Quer os republicanos, quer os democratas, são nos Estados Uni- 
dos, sinceramente, republicanos e democratas, no sentido cor- 
rente da palavra". 

E, depois de fazer um retrospecto da vida partidária de cada 
um dos campos políticos, girando quase sempre em torno do 
direito federal e o fortalecimento da União de um lado e o 
protecionismo alfandegário de outro, Macedo Soares explana o 
mecanismo dos partidos para indicação dos candidatos. Em se- 
guida, apresenta a estrutura das plataformas partidárias e 
explica: 

"Na União Norte-Americana, as eleições presidenciais rea- 
lizam-se em duas fases: primeiro, são designados os eleitores 
presidenciais, os quais, por sua vez, em dia prefixado, elegem 
os dois supremos magistrados do país. A Constituição Federal 
consignou no artigo 11, Secção I.", e na Emenda XII, o pro- 
cesso da eleição indireta para a escolha do Presidente e o Vice- 
Presidente da República. Em dia previamente marcado para 
todo o país, cada Estado elegerá, pelo modo que o seu respectivo 
poder legislativo determinar, um número de eleitores igual ao 
número de senadores e deputados que o dito Estado tenha di- 
reito de enviar ao Congresso, sendo que nenhum senador ou 
deputado, ou pessoa no exercício de cargo de confiança ou de 
retribuição dependente do Governo, poderá ser escolhido eleitor. 

"Como vemos, pelo sufrágio universal, são escolhidos os 
eleitores presidenciais, os quais, como legitimos mandatários do 
povo, escolhem os supremos magistrados do pais. A Nação, por- 
tanto, delega poderes especiais a um corpo eleitoral, que a re 
presenta expressamente na escolha do chefe do poder executivo 
e de seu substituto ventual". 

Assim, com o espírito sempre alerta para os grandes proble- 
mas que interessavam a educação cívica do povo, Macedo Soa- 
res, em suas viagens, no seu exílio, possuindo o sentido exato 
daquilo que teria receptividade, recolhia impressões pessoais. 
estudava costumes e os transmitia, com simplicidade e clareza, 
a apreciação do leitor. 

O jornal é, principalmente, atualidade, mas quem percorrer 
as páginas de antigos jornais arquivados, será despertar, com 
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a mesma irradiação, as idéias que as inspiraram. Muitos artigos 
terão um sabor de história, mas o leitor sentirá no ambiente 
uma certa influência viva e familiar da presença dessas idéias, 
principalmente, quando elas são doutrinárias e políticas. Essa 
atmosfera é sentida nos assuntos tratados por Macedo Soares. 

Quem escrever a história da instrução pública em São Paulo 
não esquecerá, pela repercussão que tiveram, os artigos de Ma- 
cedo Soar,es, publicados no "O Estado de S. Paulo", sob o título 
"Escolas de Fachada". Foram também reunidos em panfleto. 
Estuda, em seus detalhes pedagógicos e em sua organização ad- 
ministrativa e técnica as diversas peças existentes na instrução 
pública de São Paulo, fazendo um histórico e glozando a legis- 
lação referente a cada uma delas. Na época, era Secretário do 
Interior, - a quem estava afeto o setor do ensino -, Oscar 
Rodrigues Alves, herdeiro das excelsas virtudes patrióticas do 
Pai, espírito aberto a todas as iniciativas úteis, desviado, pos- 
teriormente da política, pelo desenganos0 ambiente que se for- 
mou em São Paulo. No seu programa, na gestão de sua pasta, 
Oscar Rodrigues Alves, admitindo que a instrução pública em 
São Paulo era modelar, mas que lhe faltavam instalaçóes mate- 
riais condígnas, iniciou a construção de alguns edifícios para neles 
funcionarem grupos escolares. Não era contra isso Macedo Soa- 
res, mas advertia o Governo da necessidade imediata de uma 
nova Lei Orgânica da Instrução Pública, pedindo se atendesse, 
antes de mais nada, ao elemento técnico e humano, pois, até 
então, a legislação era fracionária e inconseqüente. 

"Basta de reformas parciais", dizia ele, "tendentes, em regra, 
a desarticular mais ainda a nossa já tão avariada organização 
escolar. Basta de regulamentos, promovidos pelo prurido refor- 
mador, e que são feitos exclusivamente com espírito burocrá- 
tico, sem a menor inspiração nas sínteses pedagógicas. Basta de 
programas pomposos, absolutamente inexequíveis. De uma 
grande reforma integral é que o nosso grande Estado tem 
precisão". 

O Jardim da Infância, as Escolas Normais, as Escolas Com- 
plementares, o Ginásio da Capital, a Escola Normal de .São Paulo 
mereceram estudo cuidadoso em articulação, muito objetiva, 
com as doutrinas pedagógicas modernas, adaptadas ao meio 
social paulista. O sistema educacional a ser adotado foi também 
apresentado nesses artigos e, quanto ao elemento humano, dizia 
Macedo Soares: 

"Uma escola onde não reine o menor vislumbre de onen- 
tação pedagógica, dotada de horário péssimo, onde falte por 
.completo a disciplina entre os alunos e a dedicação dos mes- 
tres, - pode, em pouco tempo, pela simples substituição do 
diretor, tornar-se uma escola modelar. O professorado paulista 
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possui elementos de valor, com os quais se pode contar abso- 
lutamente para o reerguimento da instrução pública! Ai  estão,. 
antes de mais nada, as professoras, que em sua grande maioria, 
dedicam-se carinhosamente aos discípulos, não medindo sacri- 
fícios pela escola. Orientadas com acerto por uma direção inte- 
ligente, elas poderiam, em verdade, conseguir resultados admi- 
ráveis de suas classes. O elemento feminino do magistério pau- 
lista honra o professorado de qualquer país culto!" 

É pena que não tenha Macedo Soares coligido outros as- 
suntos que tratou pelos jornais. Nas visitas feitas ocasional- 
mente as redações, nos cavacos com os seus amigos, principal- 
mente no "Imparcial", no "Diário Carioca", jornais de proprie- 
dade de seu irmão, no "Jornal do Comércio", tradicional por- 
ta-voz de Governos e Ministros, tratando de assuntos contem- 
porâneos, escreve ele tópicos e ineditoriais, sem a sua assina- 
tura, mas com o seu espírito atilado e o sabor seguro e prático 
com que sabe encarar as realidades e os homens. 

Não devemos terminar sem mostrar um aspecto de polí- 
tico, com alma de jornalista. Vida sedutora, pelas atitudes assu- 
midas, pelas lutas travadas, pelo encanto da personalidade, pela 
harmonia de conduta, foi a de Júlio Mesquita. Fazia parte da- 
quele grupo inicial, pleno de inteligência e ação, que impeliu 
para a vitória os convencionais de Itú. Educado no campo largo 
do combate e da oposição, inteligência cheia de luz e generosi- 
dade, tendo fundado com Range1 Pestana, Américo de Campos 
e outros vultos eminentes a "Província de São Paulo", que, na 
República, seria "O Estado de Sáo Paulo", conseguiu manter o 
jornal com o sacrificio que só os velhos paulistas serão capazes 
de testemunhar, depois que acontecimentos políticos e situações. 
financeiras afastaram os demais. Com a sua morte, seus filhos 
mantiveram, no jornal, a mesma linha de conduta: um grande 
espírito público, uma autoridade moral cheia de coerência, leal-. 
dade e comunhão de princípios com as grandes causas e, prin- 
cipalmente, identificação de corpo e alma com a democracia. 
Esse jornal não convinha, portanto, ao regime institucional 
de 1937, onde, ao invés, de harmonia de poderes, prevalecia o 
executivo. Combatendo o bom combate, "O Estado de S. Paulo" 
viu-se um dia confiscado pelos poderes públicos, para que aquele 
regime pudesse, sem entraves, prosseguir sua ação dissolvente 
sobre as consciências. Tornou-se, então, um jornal amorfo, inex- 
pressivo para o grande público leitor. 

O paulista nunca se conformara com aquela apreensão. Ma- 
cedo Soares, vivendo em São Paulo, sentiu isso. Quando convi- 
dado para Interventor de São Paulo, em 1945, no Governo Linha- 
res, ainda em Campos do Jordão, antes de assumir o cargo, con- 
fia a um amigo sua idéia de devolver a família Mesquita "O Es- 
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tado de São Paulo". Não é só a interpretação do sentimento 
coletivo; não é só o seu grande senso de justiça que a isso o 
impele, como também aquele laço sentimental que desde a mo. 
cidade o prendia ao jornalismo, contribuiu para essa atitude. 
Vale a pena reviver o episódio. 

Logo que assume a Interventoria, trata Macedo Soares de 
pôr em execução sua idéia de reintegrar a família Mesquita na 
posse do jornal. Já havia entregue "O Correio Paulistano" aos 
remanescentes do partido político que o fundara. Mas a entrega 
do  "Estado", por ter sido, posteriormente, objeto de coercitiva 
transação com a maioria dos acionistas da sociedade anònima, 
demandava um levantamento contábil, exigindo mais tempo. 
Neste ínterim, os correligionários de Macedo Soares, alertados 
da influência que o jornal, entregue em mãos de seus adversá- 
rios políticos poderia exercer na campanha presidencial que se 
avizinhava, procuram impedir a devolução, argumentando com 
o absurdo que representava o ato de entrega de tão poderosa 
arma aos partidários de Eduardo Gomes. Neste sentido, agiram, 
inutilmente, os Chefes regionais. Dirigem-se eles aos chefes na 
Capital Federal para que influam junto a Macedo Soares. Este 
se obstina na sua atitude. 

Quem escreveu estas linhas foi portador desse apelo recebido 
.e encaminhado por Macedo Soares ao então Ministro da Justiça, 
Prof. Sampaio Doria, com a reiteração da sua idéia, já corrobo- 
rada pelo Ministro, de entregar o jornal. Sampaio Doria, lendo 
a missiva, escrita em tom de agravo, disse: "Diga a José Carlos 
que, se os seus correligionários estão assim tão ressentidos, se 
estiver em dificuldades, que espere melhor oportunidade". 
Quando chegamos de volta a São Paulo, ao transmitir a suges- 
tão conciliatória do Ministro Sampaio Doria, Macedo Soares 
retrucou que a entrega seria imediatamente após o levantamento 
.dos valores de patrimônio público empregado no jornal, dos 
quais devia o Tesouro ser indenizado. Ordenou que se apres- 
sasse tal levantamento. E, com a apuração desses valores e a 
indenização dos mesmos pelo grupo constituido pela família 
Mesquita, foi o jornal devolvido, para reincetar sua missão tão 
eminente de paradígma na sociedade paulista. 

Quando um homem, sacrificando suas ambiçôes políticas, 
naturalmente, alimentadas quando se encontra no poder, é capaz 
de raciocinar com a elevação de idéias que redundam no respei- 
to a liberdade e a propriedade, essa harmonia de espírito só 
pode emanar de quem não tem vícios na alma. Não foi, portanto, 
uma atitude política, no sentido vulgar da palavra, a entrega do 
"Estado" aos seus donos; foi tendência de um coração bem for- 
mado, impelido pelo anseio de fazer justiça, custasse o que 
custasse. 



JOSE CARLOS DE MACEDO SOARES O PRQJ?ESSOR 

Quem se detiver na leitura do seu ainda hoje oportuno livro 
"'ESCOLAS DE FACHADA", vindo a lume em 1920, enfeixando 
artigos de crítica a organização das escolas públicas do Estado 
de São Paulo, concederá ao nosso biografado a honra de conhe- 
cer de modo integral o aparelhamento de nossa educação, não 
apenas através da rede de estabelecimentos de ensino em nossa 
terra, mas principalmente nas relações entre a escola e a comu- 
nidade a que ela serve. 

E isso vem de longe pois os artigos são de 1920, e sairam 
publicados n'O Estado de S. Paulo que, destarte, esposou fiel- 
mente a manifestação sincera e corajosa do mestre insígne José 
Carlos de Macedo Soares. 

Entanto, se na ocasião ele apontou lacunas justas, sugerindo 
correções inadiáveis, forçoso é colocá-lo, sem favor algum, como 
pioneiro e precursor de idéias oportunas e patribticas, todas 
elas de indiscutível valor e notável aplicabilidade à escola pau- 
lista de então como a da hora presente. 

Em seu parecer sobre o ensino público paulista, no árduo 
mister de avaliar o que ainda hoje é considerado o melhor do 
pais, nesse terreno, o autor de "ESCOLAS DE FACHADA", jul- 
gando serena mas profundamente o caso em que se alicerça a 
grandeza da pátria, isto é, a escola em si, esclarece e amplia, 
aprofunda a giza com marcante rigor, a tarefa de Rui Barbosa 
ao apresentar um programa alto para a mesma questão, na sua 
magnífica. 

"REFORMA DO ENSINO PRIMÁRIO E VARIAS 
INSTITUIÇOES COMPLEMENTARES DA 

INSTRUÇAO WBLICA 

Volume publicado em 1883 e em boa hora meditado em 1947, 
pelo Ministério da Educação e Cultura. 
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Macedo Soares apresentou em 1920, as falhas do aparelha- 
mento de ensino aqui existente, enquanto Rui estende para os 
estudiosos o painel que a instrução deve ter, no Brasil remoto do 
fim do século 19, quando não se dera ainda o surto industrial, ini- 
ciado em 1900, com o emprego do ferro e a aclimação real 
do alienígena em nosso país. 

"ESCOLAS DE FACHADA", em apenas quarenta e très pá- 
ginas, aponta falhas, censura desmandos, cita erros, apresentan- 
do meios e modos de consertar o complexo aparelho didático 
então existente, ainda hoje parcialmente em voga, oferecendo 
aos técnicos problemas de difícil solução. 

Dai, para euforia nossa, surgir o autor mais uma vez como 
precursor, também na esfera educacional, ele que vanguardeiro 
nas lides democráticas, tanto e tão lealmente, vem servindo o 
Brasil, dentro e fora de suas lindes. 

Como filho de mestre notável, trilhava, desde adolescente, 
o caminho dos altos estudos universitários, não apenas como alu- 
no e mestre mas principalmente como diretor do Ginásio "Ma- 
cedo Soares", imprimindo aí diretrizes nunca igualadas, quanto 
mais superadas em quaisquer escolas desse nível no Estado de 
São Paulo e quiçá no país. 

Mas, no livro "ESCOLAS DE FACHADA" très questões re- 
levantes surgem para o julgamento do leitor, surpreendendo-o 
pela precisão que as caracterizam. 

São elas: 

a )  a citação concatenada e honesta das leis e dos decrelos 
que o ensino paulista teve até 1920; 

b) a situação real das escolas da época, o que atesta acura- 
do estudo do assunto e nítida compreensão do problema; 

c) a apresentação sincera, extensa e profunda da série de 
medidas capazes de promover o conserto de tais esco- 
las, de modo a prepará-las para atender a soficitação da 
época, como até a hora presente, desde que os males 
que a desabonavam ainda não foram sanados. 

Do estudo por ele realizado então, conclui-se que exaustivas 
pesquisas foram feitas, permitindo a constatação dos erros e 
das lacunas no panorama do ensino paulista, onde, para mágm 
nossa, os problemas se desdobram, em conseqüência das modi- 
ficações que o progresso cria e a evolução exige, para evitar o 
mal sem peias da improvisação, em todos os setores das ati- 
vidades humanas. 
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Assim, o sr. Embaixador Macedo Soares estudou o proble- 
ma no tempo e no espaço, mediante observações do que real- 
mente existia então, das modificações exigíveis para o presente 
e para o porvir. 

Seu livro, assim erudito, tem o sabor das idéias atuais, de 
marcante oportunidade, atestado de sua presciência em assunto 
de tamanha monta e tal relevância como é sempre a educação. 

No primeiro capitulo de seu livro estranha o autor que o 
Jardim da Infância, da entáo Escola Normal "Caetano de Cam- 
pos", da Praça da República, moldado nos planos de Froebel, 
não tenha cogitado de promover, desde o seu inicio, a indispen- 
sável adaptação a vida brasileira, onde a criança, de notável ati- 
vidade pela precoce inteligência e por influência do meio, pode 
e deve exigir mais. Entanto, na época, esse serviço a escola 
ampliou-se com as  características, aqui então implantadas, do 
ensino norte-americano trazido pela "famosa Miss Márcla 
Browne", onde e quando até os exercicios de linguagem eram 
calcados em livros de histórias da América do Norte: moldes 
estrangeiros previamente traçados para a inteligência infantil 
dos nossos patricios. 

Deixamos a "ciência das mães legítimas para a ciência das 
mães de empréstimo", afirma o nosso admirável mestre, aludin- 
do a situação a que ficou relegada a criança paulista.. . quiçá 
de então até hoje. . . 

Assim, São Paulo, pelo Decreto 342, de 3 de março de 1896, 
tendo um jardim da infância americanizado, deu primazia ao 
Rio de Janeiro que, pela vontade do grande educador Menezes 
Vieira e sua esposa Dona Carlota, fundaram. neste país, o pri- 
meiro Jardim da Infância denominado "JARDIM DAS CRIAN- 
ÇAS", expressão usada pelo eminente Rui Barbosa, no seu mo- 
numental parecer sobre reforma do ensino primário, já citado 
anteriormente. 

Prosseguindo em seus comentários, ainda de flagrante opor- 
tunidade e louvável patriotismo, cita com o traço tão humano, 
que é gaIardão muito seu, o nome das professoras em exercício 
naquele educandário, colocando-as em seu verdadeiro lugar, em 
dedicação e valia. 

Daí, o aplauso caloroso de quantos que, como nós, têm, por 
mercê de Deus, um entusiasmo sincero pelos jardins da infãn- 
cia, período áureo de transição entre o lar e a escola, entre a 
mãe e a mestra jardineira, em escola que é, até em São Paulo, 
privilégio que poucas crianças desfrutam, infelizmente. 
- Não há jardins gratuitos. 
- Por que? 
- Ainda não se deu a esse tipo de escola a importância que 

ela realmente possui, aqui como no mundo inteiro. 
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ESCOLAS PRIMÁRIAS 

No capitulo 11, surge integral, ajustada e concisa a sua pre- 
ciosa manifestação de abalisado conhecedor do problema. Diz 
então: 

". . . as crianças continuam a ser tratadas como frações 
de um modo único que é a sala de aula. 

". . . a distribuição das crianças em classe é feita sem 
se preocupar com as mais banais providências ditadas 
pelo exame de visão e da audição dos alunos.. ." 

Acresce ainda: 
". . . as crianças quanto mais dificuldades têm para se 
instruir menos escolas Ihes da o Estado.. ." E uma se- 
riação valiosa de senóes. 

Sobre o ensino rural, questso ainda hoje exigindo medi- 
das de caráter urgente, assim se expressa o mestre notável, em 
um punhado de conceitos: 

a)  Piores escolas.. . com apenas dois anos de curso. . . 

b) Programa igual (da roça e da cidade) para alunos di- 
versos. . . 

c) Professores em início de carreira, bisonhos e não adapta- 
dos, na regência de escolas, em geral, plenas de falhas 
e erros. 

A seguir, lamenta a quase inexistência de contato entre pais 
e mestres, elementos co-responsáveis pelo futuro do elemento 
humano - o aluno. Frisa a não existência de organizações post- 
escolares, revelando como, no Brasil, interrompem-se abruta- 
mente as relações entre a criança e a escola. Isso foi estudado 
há quarenta anos. 

Hoje, enquanto nas cidades os estudantes se dirigem para 
os cursos médios, em geral deficientes, na roça, a escola perma- 
nece apartada do aluno. Não apenas porque ele é um lavrador 
em perspectiva senão pelo que o ensino aí ministrado tem de 
desinteressante, departamento estanque, sem programa objetivo 
de caráter geral. 
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Entanto, afirma o senhor Embaixador: 
". . . os professores poderão exercer influência notáveis, in- 

troduzindo indiretamente nos lares de seus discípulos hábitos 
de higiene, idéia de ordem de solidariedade, de respeito as au- 
toridades constituidas". Isso em 1920. 

Louva os mestres paulistas, alegando que " .  . . para eles as 
punições são continuas e os prêmios escassos." 

Ninguém ignora que a situação do nosso magistério foi por 
S. Excelência melhorada na vigência de sua interventoria. 

No Embaixador Macedo Soares predominou sempre a ca- 
racterística acentuada do mestre, como responsável direto e 
insubstituível na formação das elites. 

Como remate, precioso remate, afirma". . . hoje nossos pro- 
fessores, perdido o estimulo de outrora, assistem despreocupa- 
dos o aumento desusado das necessidades do ensinos. . . os mes- 
mos professores de outrora e tão distintos como aqueles". 

Desta afirmativa decorre a nossa convicção da atualidade 
de sua obra, mais uma vez sua palavra de então, tem a oportu- 
nidade flagrante que o seu bom senso sempre ditou. 

O GINASIO DA CAPITAL 

No capítulo IV, o autor de "ESCOLAS DE FACHADA" 
critica a organização didática do ginásio, onde um amontoado 
de disciplinas lança confusão no cérebro dos adolescentes. Julga 
muitas delas dispensáveis pela sua inaplicabilidade na vida 
prática; outras, apenas teóricas e o restante delas mal en- 
sinadas, em um tipo de escola onde os meninos são tratados 
como adultos, eles que até a véspera eram crianças. Não se co- 
gita da profunda transiçáo entre a escola primária e ginásio. É 
o aiuno que amadurece sozinho e por si só em discreto prazo. 
É o que se lhe pede, ao galgar o curso médio. 

Cita, com lisonjeira oportunidade, a Lei 169, de 7 de agosto 
que suprimiu do currículum ginasial o ensino de Moral e Edu- 
cação Cívica.. . 

Que admirável sabedoria de conceitos! Que previsão de téc- 
nica construtiva! 

"O Ginásio", diz ele: ". . . é tronco que, ao nascer ficou 
torto e até hoje não encontrou podador entendido". 

FORMAÇÁO DE PROFESSORES 

No seu capítulo 111, analisa a função da Escola Comple- 
mentar, calcada no regime educacional francês, onde tal insti- 
tuto destina-se tão somente a completar o ensino primário, aqui 
ampliado através da Lei n." 169, já aludida. 
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Ela faculta aos seus alunos a regência de classe com o cargo 
de adjunto. Depois comenta a transformação das Complemen- 
tares em Normais Primárias, para se deter, com maestria e de- 
senvoltura, no exame das Normais oficiais, lamentando-lhes as 
falhas e os sen6es. 

É curioso notar-se, também aqui e de modo excepcional, a 
presciência com que encarou o assunto em 1920, e como o au- 
topsia hoje, dando-nos o atestado de que o tempo não traiu o 
estudioso especializado da questão; antes o orientou, esclarecen- 
do-o, quando cita Cesário Mota: 

"A escola é o mestre". 
"A Escola Normal de São Paulo, em seus planos de estudo, 

está em desacordo flagrante com a opinião corrente dos gran- 
des educadores'' e diz entre outras coisas: 

a) a Moral foi excluída do seu programa; 

b) a Metodologia estudada teoricamente, por pontos seria 
o mesmo que aprender datilografia sem máquina, mas 
apenas por compêndio. 

E analisando a distribuição das matérias afirma: 

c )  ". . . Na escola Normal de São Paulo 89% das aulas se- 
manais tratam da cultura geral, e, apenas 11% prepa- 
ram o profissional. Não passa, portanto, de um simples 
curso de humanidade". 

Cita, de novo, Cesário Mota quando afirmou em 1894, sobre 
Escolas Normais em se referindo aos professores: 

" . . . se uns se achavam perfeitamente compenetrados 
do ideal de mestre que é ensinar a ensinar, pareceu-nos 
entretanto que outros mais se preocupavam com a 
ilustração do professor". 

Ressalta ainda o autor de "ESCOLAS DE FACHADA" a 
opinião do eminente mestre de Direito - Dr. A. Sampaio Dória, 
cxpedida muito posteriormente a de Cesário Mota, mas em per- 
feita consonância com a primeira, no tocante a inaplicabilidade da 
aula a destinaçáo do aluno que é ensinar e a precariedade da 
prática ou didática. 

Assim, dois autênticos valores humanos - Rui Barbosa e 
José Carlos de Macedo Soares, estudaram a nossa escola, em 
seus diferentes aspectos, conseguindo transplantá-la de então 
para hoje e, quiçá para o porvir. 
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Rui, como gênio, constatou as lacunas da educação do país 
e propôs-lhe reforma necessária e urgente, já naquela época. 

José Carlos de Macedo Soares, senhor do programa e cioso 
de melhorá-lo, já em 1920, com poder divinatório, estudou, em 
suas minúcias, a educação da gente paulista, considerada na 
liderança do ensino do país, oferecendo depois aos seus contem- 
porâneos a súmula das providências a tomar e os remédios 
cabíveis. 

Como Rui, José Carlos de Macedo Soares estudou e previu, 
antecipando seu juízo sobre os desmandos a reparar delinean- 
do-se com mágua mas sem pessimismo doentio. Tal foi a sua 
conduta aí, como de resto o é, frequentemente, em sua trajetória 
de homem público. 

Aquele doutrinou como observador através da história. 
Este, como mestre, permanecendo sempre na cátedra, onde, 

dia por dia, preleciona para seus amigos e admiradores, em le- 
giões, mantendo-os em estado de alerta para o estudo dos pro- 
blemas dos indivíduos e das pátrias. 

É o mestre um homem raro dentro de sua época, época 
singular esta, em confronto com o tempo passado que é pleno 
de lições, sendo o futuro cheio de inquietudes e anseios, de 
vacilação e temores. 

Como é difícil ser grande num ambiente destes! 



A CRUZ DE CRISTO NO INSTITUTO HISTÓRICO 
E GEOGRAFICO DE SAO PAULO 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realiza esta 
grande e festiva comemoraçáo cívica de um fato da mais alta 
significaçção para a História de nossa Pátria, qual seja a im- 
plantação da Civilização Cristã em terras do Brasil. Recebi o 
encargo muito honroso de falar sobre a entronizaçáo da Cruz 
de Nosso Senhor Jesus Cristo neste salão nobre da sede do egrégio 
sodalicio a que temos a honra de pertencer, o que devo a nímia 
gentileza dos ilustres consócios Geraldo Sesso Júnior e Alberto 
Prado Guimarães, que foram os artífices desta solenidade. o pri- 
meiro como proponente da idéia, aprovada unanimemente em 
sessão deste Instituto, e o segundo, encarregado das providên- 
cias necessárias a concretização da iniciativa, do que se desin- 
cumbiram com a maior capacidade. Note-se, entretanto, que 
certamente qualquer deles poderia proferir esta alocução com 
maior brilho do que eu, razão pela qual lhes fico muito grato. 

O Brasil teve a predestinação de ver sempre seu destino 
ligado a Igreja Católica, por intermédio do nosso Chefe Supre- 
mo, S. Santidade o Papa, e também com Portugal, portanto ads- 
trito a Civilização Cristã e Lusitana. 

Como se sabe, logo após a descoberta da América, e para 
evitar contendas entre os Reinos de Portugal e da Espanha, o 
Papa Alexandre VI fixou na Bula "Inter Caetera" a célebre linha 
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de demarcação das terras que viessem a ser descobertas. Aliás, 
aqueles países resolveram alterar tal localização e, com o bene- 
plácido do Papa, mudaram-na de meridiano, conforme o dispos- 
to no Tratado de Tordesilhas, de 7 de junho de 1494. 

Logo após esse Tratado, o rei D. Manuel cuidou de se diri- 
gir as Índias, seguindo pelo caminho mais direto, até as terras 
ainda não conhecidas. Essa expedição compunha-se de treze 
náus das mais poderosas de que podia dispor. Para Capitão-Mor 
nomeou o fídalgo Pedro Alvares Cabral, já conhecido pelas 
virtudes de organização e de direção. Igualmente escolheu com 
muito cuidado o comandante de cada uma das náus e sua equi- 
pagem, incluindo oito clérigos e oito frades, estes sob a dire- 
ção de Frei Henrique de Coimbra. A partida dessa poderosa 
armada efetuou-se com toda a pompa, após solene Missa cele- 
brada na Praia do Restelo, na errnida dativa do Infante Dom 
Henrique, a qual foi oficiada pelo Bispo Dom Diogo Ortiz, na 
presença do Rei e de sua Corte. 

Iniciada a navegação no dia seguinte, 9 de março de 1500, 
após tempestades e calmarias, no dia 21 de abril, com muita 
surpresa, começaram a aparecer sinais de terra próxima. E, no 
dia 22, dentro do oitavário da Páscoa, avistaram um monte. 
muito alto e arredondado. 

Na Carta escrita ao Rei pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, 
consta literalmente que: "ao qual monte alto pos o nome de 
Monte Pascoal", em homenagem ao tempo da Páscoa, em que 
se achavam, e a terra, o de Terra de Vera Cruz. Consta ainda 
desse documento que, no Domingo da Pascoela, Cabral mandou 
celebrar Missa em um dos ilhéus, depois denominado da Coroa 
Vermelha. A Missa foi celebrada por Frei Henrique de Coim- 
bra, acompanhada por todos os demais sacerdotes e também 
pelos marujos, estando colocada ao lado do altar a bandeira da 
Ordem de Cristo, com a qual haviam saido de Portugal. 

Em seguida escreveu Caminha que o Capitão determinou 
fosse celebrada uma Missa solene no dia 1." de maio, já então 
em terra firme, para assim ser definitivamente tomada posse da 
terra. Para tão importante solenidade desceram todos das suas 
náus e seguiram terra acima, em procissão, carregando uma 
grande Cruz, que haviam feito com o tronco de uma árvore, na 
qual gravaram as Armas e as Divisas do Rei. Chegando ao lugar 
escolhido, chantaram a grande Cruz e a sua frente armaram um 
belo altar. 

A solene Missa foi celebrada e cantada por Frei Henrique 
de Coimbra e todos os demais sacerdotes, na presença dos co- 
mandantes, das tripulações das náus e de mais de 60 indigenas. 
Estes, receberam pequeninas Cruzes, amarradas em fitas, que 
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foram colocadas ao redor do pescoço de cada qual. Terminada 
a Missa todos os portugueses foram beijar a grande Cruz. 

Note-se que, pelo fato de trazerem as náus em suas velas, 
pintada em vermelho, a Cruz da Ordem de Cristo, Frei Henri- 
que de Coimbra lembrou, ao fim da solene Missa, que haviam 
vindo, "sob a obediência da Cruz." Realmente, esta circunstân- 
cia devia-se ao fato de que Dom Manuel era também o Grão 
Mestre da Ordem de Cavalaria de Cristo, a qual desde a última 
Cruzada não efetuara qualquer outra atividade e, portanto nada 
gastara. Decidiu então o Rei empregar o produto desses tesou- 
ros acumulados, na realização das expedições de navegação para 
o Oriente, chegando aos novos países das fndias. Declarou que 
o maior objetivo dessas viagens era o de catequizar os asiáti- 
cos e todos os mais povos que encontrassem, a fim de trazê-los 
a Fá católica. 

Assim, fica bem claro e fora de qualquer dúvida, que as 
viagens de naveg~ão  resultantes das grandes descobertas das 
novas terras, que ficaram sob a posse do Rei de Potugal rea- 
lizadas a custa da Ordem de Cavalaria de Cristo, passavam auto- 
maticamente a pertencer a esta Ordem, o que foi confirmado 
desde o nosso primeiro historiador. Pero de Magalhães Gandavo. 

Note-se ainda que, como escreveu o Mestre João, físico da 
Armada de Cabral, em carta dirigida ao rei D. Manuel, foi muito 
grande o contentamento de todos ao verem nos céus da Nova 
Terra as estrelas que formam uma Cruz, ou seja, a conste- 
lação do Cruzeiro do Sul, cujo desenho foi feito na mencionada 
missiva. Refere ainda o Mestre João que foi a partir dessa oca- 
sião que todos começaram a chamar de Ilha da Vera Cruz a 
terra descoberta. 

Parece-nos ainda que, maior clareza existe na carta de Ca- 
minha, em relação a tal assunto, quando faz clara alusão a 
salvação da alma dos gentíos, ao escrever no seu final: "contudo, 
melhor fruto que dela se pode tirar, pareceme que será salvar 
esta gente. E essa deve ser a principal semente que V. A. em eia 
deve lançar". 

Como evidentemente n5lo poderemos fazer siquer um bre- 
vissimo resumo dos principais acontecimentos que ligaram inde- 
levelmente o Brasil a Igreja Católica, vamos mencionar exclu- 
sivamente alguns fatos da maior importância na continuidade 
de seu desenvolvimento. 

Lembremos de início que, quando D. João I11 resolveu ela- 
borar um Regimento para ser seguido pelo 1: Governador Geral 
do Brasil, no seu preâmbulo estabeleceu três Regras Gerais: 
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1:) O Serviço de Deus e exalçarnento da nossa Santa Fé: 
2.0) O serviço meu e proveito dos meus reinos e senhorios; 
3:) O enobrecimento das Capitanias e povowões das ter- 

ras do Brasil, e o proveito dos naturais delas. 

Quanto a catequese dos indígenas, determinava especifica- 
mente que os oficiais da administraçáo pública trabaEhassem 
para que eles se tomassem cristúos, ao mesmo tempo que os 
protegessem de tudo que Ihes fosse possível e os corrigissem 
quando tal se tornar necessário, mas com justiça e brandura, e, 
ao mesmo tempo, que castigassem os que os tivessem oprimido. 

Como tal catequese do gentio somente poderia ser feita 
pelos sacerdotes, D. Joáo 111 solicitou ao Padre Simáo Rodri- 
gues que enviasse alguns Jesuítas ao Brasil, com a incumbên- 
cia de trabalhar para a catequese, aldeiamento e ensino dos me- 
ninos, e ainda para servir as necessidades religiosas dos colonos 
portugueses. Daí que passassem a ser enviados Jesuitas para o 
Brasil, sendo o primeiro grupo o que veio com o próprio 1." 
Governador, Tomé de Souza, chefiados pelo Padre Manuel da 
Nóbrega, chegado a Bahia aos 29 de março de 1549. 

Nóbrega entusiasmou-se tanto com a nova terra e com os 
indígenas que, em carta de 9 de agosto de 1550, escreveu: "Esta 
terra é nossa empresa!" E os Jesuítas continuaram a ser envia- 
dos ao Brasil, dentro das possibilidades da Companhia. Vieram 
mais quatro, em 1550, e mais 7 em 1553, entre estes o então 
Irmão José de Anchieta. 

É necessário ressaltar os imensos trabalhos dos Jesuítas no 
Brasil. durante os primeiros anos, a chamada época áurea, du- 
rante a qual delinearam eles os métodos de trabalho da sua 
obra de catequese e instrução dos indígenas e dos filhos dos 
colonos portugueses, nos seus celebrizados Colégios. Lembre- 
mos porém, reverentemente, a pessoa inolvidável de José de 
Anchieta, já agora Beatificado pela Igreja, e a dos seus grandes 
companheiros, que a todos personificamos no tão benemérito 
Manuel da Nóbrega. 

Não podemos igualmente deixar de mencionar a imensa 
obra desenvolvida pelos demais sacerdotes, seculares e regula- 
res pertencentes as demais gloriosas Ordens: Beneditina, Fran- 
ciscana, Carmelita e a outras que vieram depois É imensa a 
bibliografia dos valiosíssimos serviços prestados por esses h e  
róis do verdadeiro Cristianismo. Rememoremos os quatro vo- 
lumes das Cartas dos Primeiros Jesuitas no Brasil, com a sua 
complementação nos dez volumes da História da Companhia 
de Jesus no Brasil, do Padre Serafim Leite, os livros escritos 
pelos primeiros Jesuitas; o "Novo Orbe Seráfico" de Frei Antônio 
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de Santa Maria Jaboatáo; a "Cr6nica dos Franciscanos no Brasil"; 
as "Memórias Históricas" de Monsenhor Pizarro de Araújo e últi- 
mamente a "História da Igreja no Brasil", em sete volumes,, do 
saudoso consócio Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, 
e ainda recentemente, o "Livro do Tombo" do Mosteiro de São Ben- 
to, de São Paulo do nosso confrade e caro amigo Dom Martinho 
Johnson. E, por falar nos nossos caríssimos Beneditinos, Meus Mes- 
tres, a "História Antiga da Abadia de São Paulo" pelo mestre Afon- 
so Tauany, e ainda a "História do Mosteiro de São Bento do Rio 
de Janeiro", pelo grande historiador Ramie Galvão e "Fontes da 
Igreja Católica no Brasil", pelo Embaixador Dr. José Carlos de 
Macedo Soares, com mais de 300 páginas, publicadas primei- 
ramente na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasi- 
leiro, em 1954. 

* 

Nos séculos XVI, XVII e XVIII, continuaram os trabalhos 
de catequese dos indígenas e da defesa da sua liberdade contra 
o tremendo abuso das escravidão e o início e desenvolvimento 
da Cultura no Brasil, no rumo das suas origens de lusitanidade 
e catolicismo. E é indiscutível que a máxima parte desse em- 
preendimento foi realizado pelos sacerdores, em seus seminá- 
rios e colégios tão renomados. Não se pode deixar de lhes pres- 
tar, mais um vez, uma grande homenagem, para reconhecimento 
das novas gerações. 

Como já dissemos, o rei, D. Manuel, quando assumiu toda 
a jurisdição que cabia à Ordem Soberana de Cristo, passou n 
exercer o direito de governar tudo quanto a ela pertencia, com 
a única exceção dos assuntos exclusivamente de ordem espiri- 
tual. Realmente, tiveram os Reis de Portugal o direito de prover 
os cargos da hierarquia da Igreja, daí resultando a regra válida 
perante o Direito do Reino, de que: "Os Bispos são nomeados 
por El-Rei e simplesmente confirmados pelo Papa". 

O mais importante e curioso, porém é que, por uma absur- 
da herança dos direitos que tinham os Grãos Mestres daquela 
Ordem, em relação as diminutas terras que lhes pertenciam, 
quando da passagem da sua jurisdição para o Rei de Portugal, 
veio este a ter todos os direitos sobre a Igreja Católica de todo 
o Brasil, regime que funcionou sem maiores atritos durante os  
séculos do regime colonial, e ainda no tempo do Império! 
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Isso certamente foi devido, não somente à boa vontade das 
autoridades civis e religiosas, mas também porque o Brasil es- 
tava num isolamento quase completo, inclusive com o Vaticano, 
devido ao seu atraso e as enormes dificuldades decorrentes da 
falta de transportes no seu próprio território e em relação as 
terras da Europa. Entretanto, surgiram maiores dificuldades 
quando os Reis de Portugal passaram a intervir no funciona- 
mento das Igrejas e das Ordens Religiosas, procurando dificultar 
e até impedir a entrada de novos membros nos conventos espa- 
lhados por todo o país. 

Foi por volta de 1764 que surgiram as ordens mais drásti- 
cas, as quais chegaram a impedir a entrada de novos aspirantes 
a monges e frades nos conventos. Dificulta-se o funcionamento 
dos seminários e mesmo o livre transito de sacerdotes, impe- 
dindo-se a sua ida as minas, onde entretanto a sua presença era 
necessária para estabelecer a ordem e o respeito entre os mo- 
radores. 

Note-se, entretanto, que foi exatamente nessa época que 
mais floresceram as artes, em todo o seu esplendor, nas Igrejas 
de quase todo o País, especialmente em Minas Gerais, Bahia, 
Pernambuco, Maranhfio, São Paulo, praticamente em todas as 
Capitanias. Surgiram então as maravilhas da arte Barroca em 
belíssimas igrejas, que hoje são a admiração de todos os brasi- 
leiros e já agora, de todo o mundo. Igualmente apareceram ou- 
tras belíssimas manifestações, tanto no campo das artes plás- 
ticas, como na feitura de imagens de santos e objetos sacros e 
profanos, em prata, ouro, madeira e ainda, na música e na lite- 
ratura. 

Com o produto do ouro que deixaram ficar aqui no Brasil 
(pois a maior parte foi levada para Portugal) pode-se dar opor- 
tunidade a tantos artistas nascidos aqui mesmo, e auto-didatas, 
e naturalmente com a amostragem de obras de arte dos países 
já em plena manifestação naqueles períodos de tanta beleza 
nas artes, ressaltando o barroco. E a verdade é que a maioria 
dos artistas e das pessoas que encomendavam tais preciosidades 
eram sacerdotes e pessoas ligadas a hieraquia religiosa. Puderam, 
pois, as Ordens Religiosas e as Irmandades das Igrejas prestar 
imenso auxilio aos artistas e concorrer para a difusão do senso 
artístico entre as pessoas do povo. 

* 
Mas, infelizmente nessa época surgiu a tirania de um pre- 

tenso régulo que, depois de se fazer Marquês, resolveu destruir 
todos os que se opunham aos seus desmando crimimosos, prin- 
cipalmente aos membros da Igreja e, dentre esses, os Jesuítas. 
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Por isso mesmo, Sebastião José de Carvalho perseguiu o 
.desenvolvimento de todas as Ordens religiosas, proibindo a en- 
trada de novos membros nos Conventos e Seminários das C0n- 
frarias, e, quanto aos Jesuítas decidiu simplesmente extinguir 
toda a Companhia e a~ossar-se dos seus bens, fechado até os 
beneméritos Colégios religiosos! 

Mas, com esses desatinos, passaram a ser frequentes as r e  
voluçóes no Brasil, tais como a Inconfidência mineira, de Tira- 
dentes, em 1792; a Revolução de 1817, em Pernambuco; a que 
resultou nas revoltas no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e aqui 
em São Paulo, com focos em muitas outras regiões do País, até 
que chegou a tão almejada Independência do Brasil, no dia 7 
de setembro de 1822. 

Proclamada a Independência, logo se oficializou a Bandeira 
do Império que, como se sabe, tinha ao centro a C m  da Ordem 
de Cristo! 

Mas, se era maravilhosa a continuidade com o novo Impé- 
rio, que adotava a Cruz de Cristo, "chantada no amarelo da 
bandeira, como estivera arvorada na areia de Porto Se,guron 
"daí decorria a execução do Padroado indeclinável." Como es- 
creveu o Padre Júlio Maria, no seu conhecido estudo sobre: "A 
Religião, Ordens Religiosas, Instituiçóes Pias e Beneficentes no 
Brasil": "Os Ministros ordenavam ridiculamente aos Bispos O 
cumprimento de Cânones do Concílio de Trento, no provimento 
das Paróquias. ( . . . ) sujeitavam a aprovação do Governo os 
compêndios de Teologia, por que se devia estudar nos seminá- 
rios ( . . . ) as proibições para que as Ordens Religiosas recebes- 
sem noviços." 

Com tais absurdos, só mesmo com a prudência de D. Pedro 
11, e com idêntica qualidade dos Bispos, é que, darante mais de 
50 anos, não houve maiores conflitos entre tais autoridades. 

Mas, quando surgiu um Bispo mais moço, com idéias rece 
bidas diretamente do Vaticano, foi inevitável o conflito, e, ins- 
taurado este, não mais foi possível evitarem-se as piores conse- 
qüências. 

A célebre Questb Religiosa que envolveu, separadamente, 
O Bispo de Olinda, Frei Dom Vital Gonçalves de Oliveira, e o 
Bispo do Pará, Dom Antônio de Macedo Costa, foi uma questão 
muito desagradável, que infelizmente Dom Pedro I1 quis, levar 
com toda a energia até as últimas conseqüências, amparado nas 
já então inteiramente descabidas prerrogativas do Regalismo. 

Os dois ilustres Bispos também tinham razões muito pon- 
deráveis, porque se amparavam nas decisões atualizadas do Va- 
ticano. Tal questáo chegou mesmo aos seus extremos, sendo 
os dois Bispos condenados a prisão por quatro anos. 

Finalmente, com a subida do Duque de Caxias para a Chefia 
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do Ministério, foi concedida em 17 de setembro de 1875, anistia 
geral aos dois Bispos, terminando só assim essa Questão tão de- 
sagradável, e que certamente concorreu para abalar o trono, 
perdendo D. Pedro I1 a simpatia e o apoio de muitos católicos. 

Com a proclamação da República, a situação política entre o 
novo Estado e a Igreja, que se receiou viesse a se agravar pelo fato 
de muitos dos principais republicanos serem Positivistas, entretan- 
to, resultou desde logo na separação entre o Estado e a Igreja, 
com grande satisfação para o Clero, que chegou a solicitar tal 
medida, em reunião dos Bispos realizada nesta Cidade de São 
Paulo. 

Logo a 7 de janeiro de 1890, o Governo Provisório expediu 
um Decreto determinando a abolição do Padroado com todas 
as suas instituições, recursos e prerrogativas; proibindo no ar- 
tigo 1." ao governo federal expedir decretos, regulamentos ou 
atos administrativos, relativos a assuntos que envolvessem ques- 
tões de religião e assegurando liberdade religiosa a todas as 
pessoas. 

Todo o Episcopado Brasileiro, por pastoral coletiva, decla- 
rou que o "Decreto assegura a Igreja Católica no Brasil, uma 
certa soma de liberdades, a que ela jamais logrou no tempo da 
Monarquia". Terminou solicitando que não fosse inserida na 
Constituição da República uma só palavra que possa ofender a 
liberdade da consciência religiosa no País, que é, na sua grande 
maioria, a católica, apostólica e romana." 

* 
Com a promulgação da Constituição da República, começou 

um grande período de calma e de liberdade para a atuação da 
igreja sem maiores conflitos. E assim vem atravessando a Reli- 
gião Católica, nestes últimos 90 anos, um periodo em que poucos 
foram os desentendimentos. Entretanto, o Brasil mantém as 
melhores relações diplomáticas com o Vaticano, com trocas de 
Embaixador e de Núncio Apostólico. 

É certo que agora, nestes anos das décadas de 60 e 70, têm 
havido incidentes isolados, entre algumas autoridades civis e os 
Religiosos, mas tudo tem terminado sem conseqüências mais 
desagradáveis. É de Justiça, porém, que se proclame que, com a 
Revolução de 29 de março de 1964, terminou um grave período 
de profundas ameaças de se chegar neste País a um governo co- 
munista, ou, pior ainda: anarquista. E um acontecimento que 
muito ajudou a queda do governo presidido por Jango Goulart, 
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apoiado por governos estaduais, ministros e pequena parte das 
Forças Armadas, foi a realização da abençoada "Marcha da Fa- 
milia, por Deus e pela Pátria", por milhares de Senhoras desta 
Capital, que desfilaram pelas ruas do centro da cidade, indo ter- 
minar na Catedral da Sé. Foi ela imitada por outras tantas des- 
sas Marchas, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em outras 
Capitais, o que fortaleceu o povo católico e ordeiro, e deu 
entusiasmo e força moral as Forças Armadas que dermbaram 
o governo anarquista e seus asseclas. Assumiu o Governo Federal, 
o Marechal Castelo Branco e logo o País se acalmou. Ajudados 
por Deus, conseguimos sair do iminente perigo comunista. 

Como dissemos, de 1964, até hoje, têm havido frequentes 
incidentes entre os sucessivos governos da Revolução, e certos 
membros do Clero denominados progressistas, que têm procura- 
do lançar mão da força do povo, certamente inconformado com 
es dificuldades que todos os povos têm tido nestes anos, para 
obter pela violência aquilo que, bem ou mal, têm recebido das 
autoridades bem intencionadas. 

No momento atual, uma das épocas mais difíceis para todas 
as  nações do mundo, devido a crise do petróleo que gerou a pm- 
gressiva desordem econômica, com a brutal infla.ção corroendo 
as finanças das nações; e a crise de energia dos derivados do 
petróleo, com o que não sabemos até onde chegaremos, princi- 
palmente quando é tão evidente que as forças do Comunismo e 
de todas as espécies de desordem ameaçam a própria civilizaçáo 
ocidental e cristã, a que estamos jungidos, inclusive com o ter- 
rível perigo de uma Guerra de grandes proporções, contudo espe- 
ramos da sabedoria do Santo Padre o Papa João Paulo 11, que 
tanta coragem e esperança nos trouxe em sua recente e abençoa- 
da viagem pelo Brasil, e da Autoridade das Nações cristãs e livres, 
que, mercê de Deus, possamos chegar a um período de Paz, e de 
vitória dos postulados da verdadeira Religião Católica, Apostolica 
e Romana. 

E, como dissemos de início, para homenagear a Nosso S e  
nhor Jesus Cristo, que durante cinco séculos vem protegendo a 
nossa cara Pátria - o Brasil - é que hoje procedemos a solene 
entronizaçáo da Imagem da sua Santa Cruz, no salão nobre 
deste sodalício, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
que sempre zelou pela nossa História e pela Memória Nacional, 
com suas Tradições de Cristianismo! 



A L A R I C O  S I L V E I R A  

Nasceu Alarico Silveira em 11 de janeiro de 1878, a rua da 
Consolação n.O 56, em São Paulo. Foi batizado na mesma cidade, 
a rua 7 de Abril n." 12, em 22 de setembro de 1878, pelo vigário 
cbnego Carlos Augusto Gonçalves Benjamim. Teve como padri- 
nhos o dr. Manuel Baptista da C m  Tamandaré (casado com dona 
Carolina de Souza Queirós, que fundou o "Colégio Tamandaré", 
na rua do mesmo nome em São Paulo). (São descendentes da 
família Tamandaré Uchoa - S. L. 3.0, 396,5/10), e Nossa Senho- 
ra da Penha, apresentando-o da. Leopoldina Carolina Pinheiro 
Machado. No ato do batismo, seu pai, o dr. João Baptista da 
Silveira, mandou benzer a Venerável Imagem de Nossa Senhora 
da Penha, feita pelo pintor alemão João Júlio Gustavo Schultz. 

Descende de Carlos Pedmso da Silva, o bandeirante que, 
entre várias entradas pelo sertão, descobriu, com Bartolomeu 
Bueno de Siqueira, as famosas minas de ouro de Cataguazes, 
em 1695, como refere Pedro Taques, em sua "Nobiliarchia Paulis- 
tana" (Livraria Martins Editora, S.A., São Paulo, 1953, Tomo 
11, pág. 228), (S.L. 5:. 507). 

Foi o pai de Alarico figura marcante na vida intelectual de 
São Paulo. Poeta, orador, prosador, advogado e político ilustre, 
acompanhou e encaminhou, com carinhoso interesse, o desen- 
volvimento intelectual dos filhos, que não eram poucos, todos 
eles logrando lugar de destaque no campo da inteligência. Como 
advogado, brilhou no foro, mas seus pendores se estendiam por 
numerosos outros problemas. Tanto que redigiu em francês, pu- 
blicado por A. Poinat, de Paris, um livro versando tema de me- 
dicina, Le Fantôme de Za Diathèse, no qual célebre autoridade 
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de então, Antonio Ponchet, no longo prefácio com que apresentou a 
obra, assim alude a ela e ao seu autor: "Avec sa vaste érudition, 
avec une hauteur de vues et un jugement d'autant plus livre et d'au- 
tant sur qu'il n'était infeodé a aucune i'dée doctrinale, i1 a sU 
de son coté dégager d'un véritable chaos la vérité que Sobserva- 
tion clinique avant tout, nous avait enseigné". 

Depois de terminado o estudo secundário, Alarico Silveira 
ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, conclu.mdo o 
curso em 4 de abril de 1899. Tinha 21 anos. Pobre como era, 
trabalhava para custear os estudos na Faculdade, o que conse- 
guiu atuando no jornalismo, em que logo se distinguiu, notada- 
mente em comentários sobre política internacional. O vasto co- 
nhecimento de que dispunha nessa matéria, obtido através de 
atento e intenso exame dos fatos que ocorriam, bem como de 
História, logo o tornou, não obstante a juventude, uma das per- 
sonalidades mais respeitadas no País em assuntos concernentes, 
as relações entre os povos. Alarico era então um dos principais 
redatores do Sáo Paulo, órgão de orientaçho católica sob a dire- 
ção do Conselheiro Duarte de Azevedo. 

Por essa época, a capital paulista era visitada pelo Barão 
do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores. Comentando a 
visita do Barão, Alarico publica no ,960 Paulo um artigo sobre 
a política panamericana que vinha sendo posta em prática pelo 
Itamarati. O artigo twe enorme repercussáo. Bernardino de 
Campos, o chefe da propaganda republicana, telegrafou ao Con- 
lheiro Duarte de bevedo felicitando-o pela divulgação do artigo, 
o qual, na sua opinião, era "artigo de um verdadeiro estadista." 

Idêntica atitude teve o próprio Barão do Rio Branco, ao 
qual o Conselheiro agradeceu, mencionando o nome de Alarico 
Silveira como o autor do artigo. Foi o que bastou para que 
Rio Branco convidasse Alarico a entrar no serviço diplomático, 
passando a integrar o quadro de servidores do Itamarati, onde 
iria então colaborar na política ali seguida. Alarico, alegando. 
que não tinha inclinação para a diplomacia, recusou o convite. 
Instado por amigos, persistiu no propósito de prosseguir como. 
simples jornalista. 

Pouco depois de formado, chegou a exercer a advocacia no, 
Interior, dispondo-se em seguida a participar do Ministério Pú- 
blico, como promotor. Quando promotor público em Caconde, 
ocorreu um caso que provavelmente deu motivo as relações que 
posteriormente veio a ter com W a ~ h ~ g t o n  Luís, relações essas. 
que se estreitaram no decurso dos longos anos em que deu a 
esse notável homem público a sua colaboração. 

Em Caconde, certo personagem de grande influência polí- 
tica na cidade cometera um crime sobre o qual corria processo, 
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mas a opinião geral era a de que o acusado seria absolvido, dada 
a projeção de que dispunha. Foi, realmente, o que aconteceu, 
embora Alarico Silveira, o promotor, fizesse cerrada acusação 
contra o criminoso. Logo ao termo da sessão de julgamento, foi 
Alarico advertido que fatalmente acabaria assassinado, em face 
da forte acusação que fizera. Ouvida a advertência, voltava Ala- 
rico para a sua residência e pouco tempo não era passado, quan- 
do uma multidão para ela se dirigia, lançando clamores indis- 
tingüíveis. Por fim, parando a porta da casa em que Alarico 
estava, a multidáo, tendo a frente o defensor do réu que acabara 
de ser absolvido, fez coro ao brado que este deu: - "Viva o 
Promotor Público! 

É de presumir que, conhecedor desse fato, Washington Luís, 
então Secretário da Justiça, empenhado em suprimir a interfe- 
rência dos "coronéis" nos casos de ação penal dos municípios, 
para o que decidira fundar a polícia de carreira, tivesse, como 
um dos primeiros atos nesse sentido, promovido a nomeação 
de Alarico Silveira como delegado de Iguape. 

Quando do falecimento de Alarico Silveira, o poeta Ribeiro 
Couto escreveu a Washington Luís, que se encontrava na ocakião 
em Nova York, dando-lhe a triste notícia. Ribeiro Couto depois 
leria, em reunião da Academia Brasileira de Letras, a carta que 
recebera, em resposta, de Washington Luís, a qual parece opor- 
tuno ser aqui transcrita, pois faz um relato da carreira de Ala- 
rico Silveira na vida pública: 

"Venho agradecer-lhe a deferência. que teve para comigo, 
transmitindo a dolorosa comunicação do falecimento do nosso 
querido dr. Alarico Silveira. Foi com inteira razão que escreveu 
o nosso querido dr. Alarico, pois que ele foi amigo constante e 
valioso, desde o começo da sua vida pública. Quando fui Secre- 
tário da Justiça, no início da instituição da policia de carreira 
em São Paulo, começou ele como delegado de Iguape, depois 
de Pinda e em seguida na capital, na circunscrição do Brás. 
Quando eu prefeito de São Paulo, encarregou-se ele da orga- 
nização do Serviço de Limpeza Pública Municipal, o que rea- 
lizou de maneira proveitosa e duradoura. Da Casa Branca, para 
onde se havia passado, telegrafou-me oferecendo-me os seus ser- 
viços na famosa quadra da gripe espanhola, indo logo prestá-los 
e inestimáveis, durante a dura campanha, tendo assumido uma 
das diretorias da Prefeitura. Quando fui presidente do Estado 
de São Paulo, foi ele o Secretário do Interior, durante quatro 
anos, desenvolvendo a instrução pública do nosso Estado, alar- 
gando a altura em que ela se achava em vasta superfície, para 
que ela a todos chegasse. Desse posto saiu para o Tribunal de 
Contas do Estado. Quando exeroi a presidência da República, 
foi ele o Chefe da Casa Civil durante o meu período, deixando-o 
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eu no lugar de Ministro do Superior Tribunal Militar, no qual 
pouco depois se aposentou. A todos esses cargos serviu com 
inteligência esclarecida, cultura pouco vulgar, probidade inata- 
cável devotamento inquebrantável, discrição inexcedível, e sem- 
pre com independência de julgamento e caráter. Além dessas 
qualidades predominantes, raras de serem encontradas reunidas, 
era ele dotado de modéstia, talvez exagerada, que o levava a 
retrair-se, a afastar-se do convívio em que os seus merecimentos 
ainda mais o realçariam. Vê, pois, como foi longa a nossa cola- 
boração e como foi respeitosa a nossa amizade". 

Comentando com Alarico a sua nomeação para Secretário 
do Interior, disse-lhe um político tradicional: - Deve o sr. sen- 
tir-se honrado perante seus irmãos, ocupando tão elevado cargo, 
uma vez que o prestígio a eles também se extendera. Alarico 
respondeu: - O sr. está equivocado. Não me sinto honrado ao 
só assumir o cargo de Secretário do Interior, que serei até quan- 
do for de conveniência do governo do Estado. O cargo é tran- 
sitório. Honra minha e permanente, é a de possuir os irmãos 
que possuo, que não se sentirão acrescidos em nada vendo-me 
ocupar esse cargo. 

Em 1928, participou, como delegado do Brasil a VI Confe- 
rência Pan-Americana, realizada em Havana. Sua atuação foi 
elogiosamente comentada pelas imprensas de Cuba e dos Esta- 
dos Unidos, que salientaram a excelência dos seus pareceres, 
reveladores de grandes conhecimentos sobre os países do Hemis- 
f8rio e das políticas que através dos tempos vinham praticando. 

Com Roquete Pinto, Sampaio Correia e Henrique Moritze, 
foi fundador, em 1927, da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 
ihoje Rádio Ministério da Educação) de cujo conselho diretor 
passou com os mesmos a ser membro. 

Mas Alarico Silveira não se distinguiu apenas na vida pú- 
blica, onde primou pela eficiência e pela honradez. Quando 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, utilizava ape- 
nas em serviço oficial, o automóvel que tinha a sua disposição. 
A esposa, quando pretendia visitar uma amiga, tomava táxi, pois 
o marido a impedia de utilizar-se do carro de que dispunha. 
Depois do expediente, quando saia para sua residência, tomava 
simplesmente o bonde. Era subindo num bonde, que visitava um 
amigo ou ia ao cinema, o que frequentemente fazia, na Cinelân- 
dia, no Rio de Janeiro. E assim procedeu em todos os seus 
cargos. 

Mas é precisamente no terreno cultural que a sua figura mais 
se agiganta. Quando Secretário do Interior, reuniu em torno de 
si os nomes mais expressivos de São Paulo, e passa então a lide- 
rar o Grupo da Anta, de que faziam parte Cassiano Ricardo, Mota 
Filho, Menotti De1 Picchia, Raul Bopp, Plínio Salgado, Ribeiro 
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Couto, o pintor Paim e outros. Tinha o Grupo da Anta por obje- 
tivo o estudo das raizes originais da vida brasileira. Conhecedor 
do tupi-guarani, era natural que Alarico Silveira tivesse o má- 
ximo interesse na pesquisa da evoluçáo do povo brasileiro em 
todos os aspectos da sua existência, nas artes, na literatura, na 
política, na economia. O Grupo da Anta (ver Mário da Silva 
Brito, Angzllo e Horizonte, Livraria Martins Editora, São Paulo, 
1969, pág. 63) foi um dos movimentos que antecederam a Sema- 
na de Arte Moderna, de 1922 e procurou dar cunho essencial- 
mente brasileiro à nossa criaçáo artística, libertando-a de in- 
fluências alienigenas. 

Foi a sua constante preocupação pelas coisas do Brasil que 
lhe chamou a atenção para a "voz do povo", pela maneira de 
falar do povo, pelo significado das palavras que empregava, pelas 
suas expressões em que se gravavam a filosofia e o modo de 
sentir, especialmente os que levavam vida modesta, de diminu- 
tos horizontes econômicos. Daí, passou ele a pesquisa sistemática, 
a que seguiram as anotações, os cadernos e, finalmente, as fichas. 
Com isso, levado unicamente a satisfação de uma necessidade do 
espírito, estava Alarico preparando o que veio a ser a Enciclo- 
pédia Brasileira, obra única, pois não existe igual em nosso país. 
Nela se encontram cerca de cem mil fichas. Diz Américo Jaco- 
bina Lacombe, no prefácio que escreveu para o primeiro volume: 
"Leu tudo o que lhe pudesse enriquecer os conhecimentos sobre 
o Brasil, romances, poemas, viagens, memórias, roteiros, receitas 
de doces, rezas, bruxarias, relatórios, partes militares, hagiolo- 
gias, e, acima de tudo, ouviu amorosamente a alma do povo, atra- 
vés da linguagem brasileira autêntica e numerosa." 

Em artigo no Jornal do Comércio, de 6 de agosto de 1926, 
A. Paim Vieira, um dos componentes do Grupo da Anta, faz o 
histórico das circunstâncias sociais do pós-guerra de 1918, em São 
Paulo, da atuação de Alarico Silveira na época, atuação que o 
levou ao preparo da EncicloDédia Brasileira. Parece-nos útil, por 
bastante elucidativa, a transcrição de trechps desse artigo: 

"Antes de 1919, o anseio de afirmar a pátria brasileira em 
todos os seus imperativos nacionais não passava de um sen- 
timento. 

. . . Dentro de uma cidade como São Paulo, que dia a dia 
se ia desfigurando e assumindo um aspecto cosmopolita e cada 
vez mais asfixiados pela onda crescente de imigração provinda 
de todos os climas, os pioneiros do Brasil brasileiro, por tais 
circunstâncias, ganharam um vigor e uma intrepidez tamanhos 
na perseguição dos seus ideais que se avantajaram a quantos 
se achavam empenhados na mesma campanha. . . . Foi nessa 
conjuntura que Alarico Silveira patenteou o seu argutíssimo es- 
pírito. Acostumado a cultura sériae rudemente liberto das idéias 
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feitas, que tanto enleavam a mentalidade dos seus contemporâ- 
neos; de espírito amadurecido no trato dos assuntos brasileiros. 
para os quais votara quase que exclusivamente a sua atenção. 
compreendeu o sentido profundo daquele rumor que agitava 
uma elite dispersa da mocidade paulistana. Esta, por sua vez, 
adivinhou que em Alarico se encontrava o patrono ilustre para 
as suas aspiraçáes; e para ele afluiu, em massa, cercando-o e 
escudando-o no fortíssimo baluarte da sua douta opinião. Ala- 
rico Silveira tornou-se o chefe natural da idéia nacionalista na 
Paulicéia, pela formidável bagagem cultural que acumulara du- 
rante os larguíssimos anos de estudioso de "brasiologia". E. daí, 
resultou uma interessante simbiose: Alarico prodigalizava aos 
jovens patriotas mancheias do seu saber profundo, esclarecen- 
do-os, justificando-lhes seus própósitos e robustecendo-os. Dan- 
do-lhes a consciência e a perseverança em uma idéia que apenas 
possuiam intuitivamente. E os moços retribuiam-lhe a farta as- 
sistência intelectual e moral do chefe, cercando-o com aquele 
entusiasmo radiante que é o melhor incentivo para o trabalho 
intelectual, mormente no nosso meio de então. 

Em breve, Alarico constituia um sistema. Agregaram-se a 
ele todos os estudiosos do Brasil. E foi uma academia de bra- 
sileirismo a que se formou, assim, singularmente, a boa moda 
grega; não a sombra dos pórticos, mas hospitaleiramente reco- 
lhida em uma saleta forrada de farta biblioteca, em face de um 
fumegante cafezinho.. . Ali só se cogitava de Brasil. De interesse 
do Brasil; e dos meios de remir esse Brasil estrangeirado e des- 
personalizado. . . . Alarico, impelido pelos entusiasmos que ele 
mesmo deflagrara, e sobre ele convergiam, não pode esquivar-se 
ao dever ingentíssimo, se bem para si muito grato, de sistema- 
tizar todos os conhecimentos adquiridos no muito que estudara 
e investigara acerca das coisas brasileiras. Ninguém mais do 
que ele, estava talhado para empreender tão respeitável tarefa. 

Possuindo uma visão poliédrica do saber humano; igual- 
mente artista e homem de ciência; espírito plástico ao extremo, 
podendo definir as psicologias mais intrincadas através de um 
exíguo documento; rigorosamente identificado com o sentir do 
nosso caboclo, de que, de resto, é um perfeito representante, 
possuindo uma acuidade filológica invejável; e, além disso, ha- 
vendo-se tornado o ponto de convergência para onde afluem, 
desde longa data, as contribuições do Brasil inteiro, foi possível 
a Alarico Silveira empreender a obra que conseguiu realizar, de 
compor a única enciclopédia rigorosamente brasileira no sentido 
de ocupar-se, tão somente, de matéria nossa. 

Essa Enciclopédia, que condensa tudo quanto se pode dese- 
jar conhecer do Brasil, foi a preocupação dominante de Alarico 
Silveira durante os Últimos vinte anos. E, sendo obras sua, é 
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igualmente obra coletiva, porisso que para certificar-se de suas 
conclusões, o autor teve que constituir correspondentes em todo 
o país. Os quais, por sua vez, afeiçoando-se ao trabalho, torna- 
ram-se sub-centros de pesquisas dessa natureza. Mas a sua com- 
petência cabia o criticar, ordenar e classificar o material reco- 
lhido, como um filtro que das matérias brutas separa as essên- 
cias e as classifica pelas afinidades. 

Da Enciclopédia, porém, até hoje saiu somente o primeiro 
volume, lançado em 1958, sob o patrocínio da Fundação Edmun- 
do Bittencourt, abrangendo cerca de dez mil verbetes da letra 
"A". - A obra compreende dez volumes, com dez mil fichas 
cada um. Houve projeto na Câmara Federal, para a publicação 
da E~zciclopédia, discursos sobre ela na Academia Brasileira de 
Letras, ficando depois o Instituto Nacional do Livro, de lan3á-Ia. 
Mas a verdade é que até hoje saiu apenas o primeiro volume. 

Alarico Silveira faleceu no Rio de Janeiro, em 3 de março 
de 1943, e encontra-se sepultado no cemitério São João Batista. 

IRMAOS DE ALARICO SILVEIRA 

JOANA BAPTISTINA DA SILVEIRA, nascida em 8 de julho 
de 1871, em Bom Jesus da Cachoeira, Termo de Lorena, hoje 
Cachoeira Paulista. Casou-se, em 8 de julho de 1898, com Gus. 
tavo Schalch, em Casa Branca. Faleceu em 19 de novembro de 
1899, em Casa Branca, vitimada pela febre amarela. Deixou a 
filha Maria da Penha, professora, casada com o prof. Afonso 
Henrique Nunes, já falecidos. 

VALDOMIRQ SILVEIRA, nascido em 11 de novembro de 
1873, em Bom Jesus da Cachoeira, Termo de Lorena. Casou-se 
em 17 de junho de 1905, em São Paulo, com Maria Isabel Quar- 
tim de Morais, filha do advogado dr. João Correia de Morais e 
Maria da Glória Quartim. 

Concluiu em 10 de janeiro de 1895, na Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco, em São Paulo, o curso de ciéncias 
jurídicas e o curso de ciências sociais, recebendo o grau de 
bacharel em 22 de janeiro do mesmo ano. Foi orador da turma 
na cerimônia de colação de grau. 

Em 1881, mudou-se com os pais para Casa Branca, onde fez 
os primeiros estudos. Aos 14 anos seus versos começam a apa- 
recer na imprensa do interior. Estuda os autores cláss<cos por- 
tugueses. Conhece o espanhol, o italiano e principalmente O 
francês, com cuja literatura se familiariza. Aos 21 anos, quando 
ainda estudante na Faculdade, publica no Diário Popular de São 
Paulo, o seu primeiro conto: O Rabicho. Seria o início de sua 
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carreira de contista, que o tornaria o criador do regionalismo 
literário no Brasil. 

Depois de formado, é nomeado promotor público em Santa 
C- do Rio Pardo. Lá onde exerce eficientemente o Ministério 
Público, estuda o linguajar dos habitantes da região, os caipi-- 
ras, bem como a sua vida cultural, ou seja, as suas festas, hábi- 
tos e manifestaçáes coletivas. 

Volta depois para Casa Branca, onde abre escritório de 
advocacia com o pai e com o irmão Alarico Silveira. Próximo a 
Casa Branca, trabalhava Euclides da Cunha na construção de 
uma ponte sobre o rio Pardo. Tornam-se amigos. Euclides, re- 
conhecendo os grandes conhecimentos de Valdomiro na língua 
portuguesa, deles se aproveita para aprimorar os capítulos de  
Os Sertões, que vinha escrevendo. Queria ver Valdomiro na 
Academia Brasileira de Letras e para tanto esperava "quebrar 
todas as lanças". 

Fixa-se a família Silveira depois em São Paulo, onde Valdo: 
miro passa a advogar com Armando Prado, uma vez que Plínio 
Barreto, amigo de ambos, abandonou o escritório. Passou tam- 
bém a trabalhar como reüator no Comércio de São Paulo e a 
publicar contos regionais em O Estado de São Paulo. 

Como tivesse passado a lua de mel em Santos, resolveu 
montar escritório no grande porto paulista. Martim Francisco, 
o 111, que ali era advogado, conhecia Valdomiro desde menino, 
quando, em campanha eleitoral, visitara Casa Branca e fora hos- 
pedado por João Baptista da Silveira. Encontrando-o no foro em 
Santos, Martim logo convidou Valdomiro para com ele trabalhar 
em seu escritório. E foi como advogado em Santos, que Valdo- 
miro terminou os seus dias. 

Em 1909, entra para a Academia Paulista de Letras, da qual 
é um dos fundadores. Toda história da literatura brasileira o cita 
como criador da Associação Instrutiva José Bonifácio. 

Em 1932, liderou em Santos a revolução constitucionalista, 
tendo posteriormente sido eleito deputado federal pela Chapa 
única, "Por São Paulo Unido". I? depois convidado por Armando 
de Salles Oliveira para Secretário da Justiça e Segurança Pú- 
blica. Pediu demissão deste último cargo para candidatar-se à 
cadeira de deputado a Assembléia Constituinte de S5o Paulo, 
tendo sido eleito e da qual foi vice-presidente e presidente. 

No convívio. primou pela modéstia, pela simplicidade e pela 
afabilidade para com todos. 

Publicou quatro livros: Os Caboclos, Nas Serras e nas Fur- 
nas, Mixuangos e, por último, Lereias, este, apóstumo. 

Faleceu em 3 de junho de 1941, deixando os seguintes filhos: 
Evandro e Meroveu, ambos advogados; e Alda, professora, dz, 
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primeira união; e Júnia, Valdo (engenheiro), Isa, escritora e jor- 
nalista, Belkiss e Miroel, contista e teatrólogo. 

HERMÍNIA JOVIRA DA SILVEIRA, nascida em 2 de outu- 
bro de 1875, em São Paulo, na rua da Consolação n." 33. Casou-se 
em Casa Branca com João Chaves, em 8 de setembro de 1898. 
Tendo falecido em São Paulo, em 1925, deixou os filhos: Mário, 
Dolores, Inah e Nestor. 

AGElNOR SILVEIRA, nascido a 7 de abril de 1880, em São 
Paulo, a rua 7 de Abril n? 12. Concluiu, em 27 de novembro de 
1903, o seu curso de ciências jurídicas e sociais, tomando grau 
na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São 
Paulo, a 8 de dezembro do mesmo ano. Teve brilhante vida aca- 
dêmica, distinguindo-se como jornalista e como poeta, pelas pro- 
duções que publicou e divulgou entre os colegas. 

Casou-se em Santos, para onde logo depois de formado se 
transferiu, em 3 de janeiro de 1909, com Beatriz Andrada Jar- 
dim, filha de Antônio da Silva Jardim, o propagandista da Re- 
pública, que era advogado naquela cidade do litoral e que mor- 
reu tragicamente na Itália, tragado pelas lavas do Vesúvio, em 
1.0 de julho de 1891; e de Margarida Ribeiro de Andrade Jardim, 
filha do Conselheiro Martim Francisco Ribeiro de Andrada, 
O 11. 

Desde cedo embrenhou-se no estudo do nosso idioma, tor- 
nando-se notável camonista. Bastava que alguém, abrindo em 
qualquer página, o volume do pwma de Camóes, lesse o pri- 
meiro verso de uma das estrofes para que Agenor, imediatamen- 
te dissesse os versos seguintes. Conhecia a literatura espanhola, 
a italiana e a francesa. 

Todos os clássicos da língua portuguesa eram por eIe pro- 
fundamente conhecidos. Converteu-se, assim, em notável filólo- 
go. Em 1912, publicou Quatro Contos em Moeda Antiga. São 
contos escritos a maneira dos clássicos e sobre os quais Cândido 
de Figueiredo, em artigo publicado no Jornal do Comércio, do 
Rio de Janeiro, em 18 de janeiro de 1913, disse que "poderiam 
ser firmados sem desdoiro por João de Barros, Fernáo Mendes 
Pinto ou Manuel Bernardes. Em 1919, dá a luz Colocaçáo dos 
Pronomes, textos que passa a ser citado por muitos dos que 
chegaram a tratar do tema. Em 1927, entrega ao público OUTO 
de 24, vozes e locuçóes dos clássicos da língua. Em 1919, reune 
em dois volumes, os poemas que até então produzira: Rimas e 
a seguir, Versos de Bom e Mau Humor. 

Foi, com o seu irmão Valdomiro Silveira, amigo fraternal 
do poeta santista Martins Fontes, que aos dois legou os direitos 
autorais de sua obra. 

Faleceu em 24 de outubro de 1955, em Santo André, dei- 
xando os filhos Cid, advogado, jornalista, escritor, poeta e ge- 
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nealogista; Almenor, médico e poeta; Diona, já falecida, e Olaia, 
jornalista. 

Foi por muitos anos, procurador de Júlio Conceição de 
cujos negócios cuidava, exercendo, após, o cargo de diretor da 
secretaria da Associação Comercial de Santos. 

NESTOR SILVEIRA, nascido em 4 de outubro de 1882, em 
Casa Branca. Quando já estava aprovado em quatro exames do 
curso preparatório, faleceu aos 17 anos, em 28 de novembro de 
1899, em Casa Branca, vitimado pela febre amarela. 

BRENO SILVEIRA, nascido em Casa Branca, em 18 de 
agosto de 1885. Faleceu em São Paulo, em 23 de maio de 1910, 
quando cursava a Faculdade de Direito. O seu falecimento teve 
enorme repercussão, pois Breno se salientou na Faculdade lide- 
rando uma campanha contra o "trote" e defendendo a candida- 
tura Rui Barbosa a presidência da Ekpública, a favor da qual 
fez muitas conferências que lhe deram extraordinário realce, 
pelas suas excepcionais qualidades de orador. Militava no jor- 
nalismo. Em 27 de novembro de 1920, realizou-se uma soleni- 
dade na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na 
qual foi inaugurado o retrato, no salão do Centro Acadêmico, 
do estudante Breno Silveira. Falaram na ocasião, associando-se 
a homenagem, os profs. Vergueiro Steidel e Spencer Vampré e 
o presidente do Centro, bacharelando Armando Pinto. 

JOÁQ SILVEIRA JONIOR, nascido em 4 de maio de 1887, 
em Casa Branca. Durante toda a vida se dedicou ao jornalismo, 
passando a maior parte da carreira no Correio Paulistano, onde 
por várias ocasiões, esteva nos mais elevados cargos. Era 
poeta, bastante apreciado por poetas de renome como Menotti 
De1 Picchia. Faleceu em 4 de junho de 1930, em São Paulo. Era 
casado com Maria da Glória Amaral, deixando três filhos: Breno, 
que se especializou como tradutor, Hélio e Diva. 

FILHOS DE ALARICO SILVEIRA 

Do primeiro matrimónio: 

DINAH SILVEIRA DE QUEIROZ - Nascida em São Paulo, 
em 9 de novembro de 1908. Casou-se em primeiras núpcias com 
Narcélio de Queirós, juiz de Direito. Em segundas núpcias, com 
Dario Castro Alves, diplomata. Romancista e jornalista. Teve uma 
filha: Zelinda Queiroz Lee. 

HELENA SILVEIRA, nascida em São Paulo, em 8 de dezem- 
bro de 1909. Casou-se com o advogado Alcino Teixeira dos Santos, 
falecido. Romancista e jornalista. Tem dois filhos: dr. Luis Alcino 
e Eduardo Teixeira Leite. 
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Do segundo matrimônio: 

ALARICO SILVEIRA JÚNIOR, nascido em São Paulo, em 7 
de abril de 1924. Casado com Maria Regina Moritze Figueiró. Di- 
plomata. É atualmente embaixador junto a Organização dos Es- 
tados Americanos. Tem três filhos: dr.  Alarico Silveira Neto, 
Ricardo e Maria Cecília Silveira. 

O dr. Alarico Silveira foi casado em primeiras núpcias com 
Dinorá Nogueira Ribeiro da Silva, sua prima, filha de Damasso 
Ribeiro da Silva e de Delmira Silveira. 

Em segundas núpcias casou com Maria Elisa de Barros, filha 
cio dr. Fernando Antônio de Barros e de Maria Joaquina de Quei- 
roz Telles, neta do barão de Jundiaí. 

(Ver na Genealogia Paulistana, de Silva Leme, a familia 
Sousa e Melo, da qual descende o dr. Fernando Antônio de 
Barros). * 

O BANDEIRANTE ÇARLOS PEDROSO DA SILVEIRA, 
Descobridor das minas de Cataguazes. 
Ascendente do dr. Alarico Silveira. 

Carlos Pedroso da Silveira era natural de São Paulo e tinha 
uma ascendência que se tornára ilustre pelo seu dinamismo e 
pelas suas atividades patrióticas, tanto em Portugal como na 
Ilha Terceira (Arquipélago dos Açores). 

Seu avô, pelo lado materno, era Simão de Toledo Piza, na- 
tural de Angra (Ilha Terceira) s tronco da família desse apelido 
em São Paulo. Era casado com Maria Pedroso, donde vem para 
o nosso bandeirante, o apelido Pedroso da Silveira. 

Carlos Pedroso da Silveira foi a começo, ouvidor e capitão 
mór nas vilas de Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá. 
Teria nascido em 1660. Aos 35 anos de idade, entrando em 
relações com Bartolomeu Bueno de Siqueira e com Miguel de 
Almeida Cunha, teve noticias de abundante mina de ouro na 
zona de Sabarabuçu, onde já havia estado Fernão Dias Pais 
Leme. Bartolomeu Bueno de Siqueira lhe mostrou o "mapa da 
mina" que lhe dera Antonio Rodrigues de Arzão, seu concunha- 
do, quando sentiu que pouco tempo de vida lhe restava. Arzão 
explicou que a zona era povoada pelos índios Cataguazes, muito 
bravios e inimigos figadais dos brancos. E que não conseguira 
reorganizar uma bandeira para fazer nova entrada no local. 



322 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S .  PAULO 

Bartolomeu Bueno de Siqueira resolveu então convidar 
Carlos Pedroso da Silveira para organizarem os dois e mais Miguel 
de Almeida Cunha, conhecedor do local, uma numerosa bandeira 
e realizarem uma entrada com o fim de afastarem os índios a 
explorarem a mina. E assim foi feito. Os três, a frente da ban- 
deira, partiram em 1694, e se assenhorearam da mina, que foi 
na época considerada uma das mais abundantes em ouro. Essas 
minas ficaram também conhecidas por minas de "Sabarabuçu" 
e depois se chamaria Sabará de Minas. A casa de fundição para 
onde ia o ouro dessas minas era antes em Parati, no litoral, 
próximo do Rio de Janeiro. Depois, foi, por sugestão de Carlos 
Pedroso da Silveira, transferida para Taubaté e depois ainda, 
para o próprio local das minas e delas foi provedor (proprie- 
tário) o mesmo Carlos Pedroso da Silveira. 

Já velho e cansado, no fim da vida, Carlos Pedroso da Sil- 
veira se recolheu a Taubaté, sendo pelo general Don Brás Bal- 
tazar da Silveira, nomeado regente das três Vilas Taubaté, Gua- 
ratinguetá e Pindamonhangaba. 

Em São Vicente, Carlos Pedroso da Silveira havia se casado 
com Isabel de Souza Ebanos Pereira Botafogo. O avô paterno 
de Isabel, de nome Eleodoro Ebanos Pereira, era primo de Es- 
tácio de Sá e o seu bisavô era João de Sousa Pereira Botafogo, 
que era dono de vasta área de terras no Rio de Janeiro, no local 
que foi mais tarde denominado Praia e Bairro do Botafogo. 

João de Sousa Pereira Botafogo era casado com Maria da 
Luz Escórcia Drumond, descendente de lady Elisabeth Sinclair 
e seu marido sir John Drumond, senhor de Stobeld (n.O 1.391) 
e que foi irmão de Arabela, mulher de Roberto, rei da Escócia. 

Esses são os ilustres ascendentes de Alarico Silveira, gente 
que transmitiu ao seu abencerragem, grandes qualidades de dig- 
nidade, de honradez, de honestidade, de imensa probidade ador- 
nada por uma grande auréola de modéstia. 



1983 - JUBILEU DE OURO DA VASP 

SEUS PRIMEIROS ANOS DE VIDA 

Aristides Pileggi 

Já de há muito, repetidas solicitaçóes nos têm sido formu- 
ladas no sentido de trazer a lume alguns fatos e episódios da 
criação da VIAÇAO AÉREA SÃO PAULO S/A., a fim de que, oca- 
sionalmente, tais recordações pudessem servir de subsídio a 
própria história da empresa e, por extensão, à dos transportes 
aéreos comerciais em nosso País. Passados jzi tantos anos, resol- 
vemos agora atender a esse apelo de gente amiga, aproveitando 
os dados disponíveis - alguns extraídos do nosso arquivo e 
outros exclusivamente de nossas lembranças e, por isso, sujeitos 
a lapsos de memória em face do tempo transcorrido. Não obs- 
tante, deixamos aqui o nosso singelo depoimento pessoal, no 
qual procuramos relatar os principais acontecimentos que se 
desenrolaram nos primeiros anos de existência da primeira em- 
presa aérea paulista; a o fazemos prazerosamente pois, possivel- 
mente, ajudarão a esclarecer algumas dúvidas que ainda perdu- 
ram, vez por outra, até dentro dos próprios círculos aeronáu- 
ticos. 

O programa da VASP, personificando mesmo o espírito ban- 
deirante do século XX, objetivava atender, através do seu de- 
senvolvimento, inúmeras regiões do nosso Estado e do País, no 
propósito de encurtar distâncias e levar o progresso a todos os 
rincóes do solo pátrio. A VASP foi, quem sabe, a mais brasileira 
das empresas brasileiras de aviação então em atividade. Brasi- 
leiros foram os seus idealizadores, seus administradores, seu 
capital social. 

Hoje, decorrido meio século de sua fundação, a VASP repre- 
senta, indubitavelmente, motivo de orgulho para toda a família 
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aviatória nacional, contribuindo de modo destacado para o desen- 
volvimento econômico de nosso País e para a confraternização de 
toda a comunidade brasileira. Os que a idealizaram, criaram e 
impulsionaram devem figurar em primeiro plano na história do 
pioneirismo da aviação comercial brasileira. 

A VASP, há cerca de cinco anos, inaugurou o seu MUSEU, 
instalado no próprio Museu da Aeronáutica, no Parque Ibirapue- 
ra, em São Paulo, por iniciativa da Fundação Santos Dumont, 
onde se acham expostas aeronaves, peças e documentos históri- 
cos pertencentes aos primórdios da aviação no Brasil, contando 
também com uma valiosa e especializada biblioteca. 

Deixamos aqui expresso o nosso agradecimento a todos os 
que prontamente nos deram sua colaboração. Ao longo do pre- 
sente relato, deixamos de mencionar um sem número de nomes, 
todos eles merecedores de nossas homenagens; se alguns foram 
citados, isso prende-se ao fato de que a sua identidade melhor 
elucida os fatos relatados. 

PRIMÓRDIOS DA AVIAÇÃO NO BRASIL 

Incontestavelmente, a História Pátria sempre revelou, tanto 
no passado quanto no presente, a vocação do homem brasileiro 
para as coisas do mais pesado que o ar. Alberto Santos Dumont, 
Patrono da Aeronáutica Brasileira, é o marco e o exemplo digni- 
ficante de uma epopéia gloriosa; Bartholomeu Lourenço de 
Gusmão, cognominado o "Padre Voador" e Augusto Severo, antes 
de Dumont; e, após, Edu Chaves, João Ribeiro de Barros, Newton 
Braga, Vasco Cinquini e João Negrão, igualmente, nos deram 
provas exuberantes de audácia e arrojo, para citar apenas alguns 
dos valorosos pioneiros da nossa aviação civil. A mulher brasi- 
leira também nos deu provas de sua coragem na conquista do 
mais pesado que o ar e, dentre elas, destacam-se os nomes de 
Tereza de Marzo, Anésia Pinheiro Machado e Ada Rogato. 

Feitos gloriosos relativos ao uso do espaço aéreo pelas 
nossas Forças Armadas já remontavam a época da Guerra da 
Tríplice Aliança contra o Paraguai, em 1867, através do uso da 
aerostação; aliás, esse foi o seu primeiro emprego militar na 
América do Sal: coube ao Major Francisco César da Silva Ama- 
ral a primazia de desempenhar, como oficial brasileiro, essa 
atividade aeronáutica. 

Na magnífica obra "História da Força Aérea Brasileira", do 
ilustre Tenente-Brigadeiro R/R Nelson Freire Levenère-Wan- 
derley (2: Edição - 75) o autor nos apresenta um trabalho de 
fôlego, no qual está registrado, com riqueza de detalhes, o árduo 
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e valioso desenvolvimento que teve entre nós a mais jovem das 
nossas Forças Armadas, oriunda da integração entre a Aviação 
Naval e a Aviaçáo Militar quando da criação do Ministério da. 
Aeronáutica no ano de 1941. 

Quanto as atividades aeronáuticas militares em nosso Esta- 
do, cumpre registrar a atuação da Força Pública de São Paulo, 
cuja Escola de Aviaçáo foi instituída oficialmente em 17  de de- 
zembro de 1913 pela Lei nP 1.395-A, sancionada pelo então Pre- 
sidente do Estado Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves. En- 
tretanto, com a eclosão da I Guerra Mundial houve uma para- 
lizaçáo de suas atividades, reativadas somente a partir de 1919. 
Essa Escola, de início, tinha como dirigentes Edu Chaves e 
Cicero Marques, brevetados na França. Edu Chaves, como sabe- 
mos, foi o primeiro aeronauta a ligar Santos a São Paulo e, em 
1912, a vencer, sem escala, o percurso de São Paulo ao Rio de 
Janeiro; continuando suas façanhas aeronáuticas, foi o pioneiro 
na ligação do Rio de Janeiro a Buenos Aires, em 29 de dezembro 
de 1920, feito esse sumamente glorioso. Anos depois, em 1927, 
o Comandante João Ribeiro de Barros, distinguido posterior- 
mente com a patente de Capitão da Força Pública do Estado de 
São Paulo, no seu possante hidro-avião JAHÚ, com valorosa tri- 
pulação, da qual fazia parte o Tenente João Negrão da Milícia 
Paulista, considerado um de seus mais competentes pilotos, 
atravessou o Atlântico Sul, amerissando em águas brasileiras 
após unir a Itália ao Brasil numa façanha de repercussão mun- 
dial. A base aérea da Força Pública achava-se instalada no 
atual Campo de Marte; ali também já se encontrava o Aeroclube 
de São Paulo, cuja colaboração foi de grande valia para o desen- 
volvimento da aeronáutica civil. Após a revolução de 1930, a 
Escola da Aviação da Força Pública foi fechada; e, por ocasião 
da Revolução Constitucionalista de São Paulo, revivida em 16 de 
julho de 1932; porém, com a rendição das forças paulistas, foi 
definitivamente extinta. No valioso trabalho "Asas e Glórias de 
São Paulo" (2.a Edição- 781, de autoria dos ilustres Coronéis 
José Canavó Filho e Edilberto de Oliveira Melo, poderemos me- 
Iior nos inteirar da gloriosa atuação da Aviaçáo da Força Pú- 
blica de São Paulo. 

Ao ensejo, cabe aqui registrar uma façanha realizada ainda 
na primeira década deste século e noticiada pelo jornal "O Es- 
tado de São Paulo" de 8 de janeiro de 1910: "Grande proess 
aviatória um engenheiro francês, Demetric Sansoud de Lavoud. 
realizou ontem em Osasco - o 1: vôo na América do Sul". O 
engenheiro Demetric, responsável pelo desenho e construção do 
aparelho, era um dos proprietários da tradicional Cerâmica 
Industrial de Osasco, tendo sido o avião construido em três 
meses no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. 
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VASP - EMPRESA PRIVADA 

Em 1927, três companhias comerciais iniciaram serviços 
regulares em nosso País: a Compagnie Générale D'Entreprises 
Aéronautiques, francesa, ligando Natal a Buenos Aires, e a Con- 
dor Syndikat, alemã, unindo o Rio de Janeiro ao Estado do 
Rio Grande do Sul, ambas utilizando hidroavióes em linhas lito- 
râneas para o transporte exclusivo das malas postais; e a Em- 
presa Viação Aérea RioGrandense (VARIG), brasileira, atenden- 
do o Interior do Estado do Rio Grande do Sul, fundada pelo 
alemão Otto Ernest Mayer, ex-piloto da I Guerra Mundial. Em 
1929, formava-se a Nyrba do Brasil S/A, (sigla de New York-Rio- 
Buenos Aires), que se tornaria no ano seguinte subsidiária da 
Pan-American Ainvays Inc. com a denominação de Panair do 
Brasil S/A., ligando também, ao longo da costa, uma série de 
cidades. Três anos após, nova empresa nacional se constitui, a 
Aerolloyd Iguassú S/A., com sede em Curitiba, para fazer a liga- 
ção entre os Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. 
Foram seus fundadores Bertholdo Hauer e F. Benek, ambos de 
nacionalidade alemã. Essa empresa, que em São Paulo era re- 
presentada pela Condor, encerrou suas atividades poucos anos 
depois. 

Vejamos alguns dados comparativos do tráfego aéreo comer- 
cial no Brasil, publicados em 1934 pelo Departamento de Aero- 
náutica Civil do então Ministério da Viação e Obras Públicas, e 
criado pelo Decreto n.O 19.902, de 22 de abril de 1931. a fim de 
normalizar a ação governamental em tudo quanto se relacio- 
nasse com a navegação aérea civil e comercial: 

Companhias . . . . . . . . .  3 5 
Linhas exploradas (km) . . .  6.595  20.066 
Aeronaves em tráfeao . . . .  57 51 - 

. . . . .  Pilotos em serviço 24 40 
. . . . . .  Número de vôos 1.178  2.599 

Percurso (km) . . . . . . .  912.359 2.444.853 
Horas de vôo . . . . . . . .  6.615  15.341 
Passageiros . . . . . . . . .  2.504 12.750 
Correio (kg) . . . . . . . . .  9.688 75.057 

. . . . . . . .  Bagagens (kg) 20.259 145.074 
Cargas (kg) . . . . . . . . .  1.911 112.755 
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O Governo Federal, em 1932, pelo Decreto n." 20.914, regula- 
.mentou a "execução dos serviços aeronáuticos civis" visando a 
nacionalizaçâo dos transportes aéreos no território brasileiro. 

Em 1934, quando da inauguração dos vôos da VASP, várias 
linhas aéreas já se achavam em operação comercial no País. A 
Empresa Viação Aérea Rio-Grandese (Varig) possuindo quatro 
.aeronaves e tendo por base Porto Alegre, contava com três 
linhas para o Interior do Estado: a Cruz Alta, com escala em 
Santa C m  do Sul; a Palmeira das Missões, com escala em Jacui; 
.e a Livramento, com escalas em Rio Grande, Pelotas e Bagé. 

A Syndicato Condor Ltda., já então nacionalizada, sucesso- 
ra da Condor Syndikat, e que depois passou a denominar-se 
Serviços Aéreos Condor Ltda., possuindo onze aeronaves, con- 
tava com quatro linhas: Rio de Janeiro-Natal e Rio de Janeiro- 
Porto Alegre, ambas com escalas pelo litoral; São Paulo~Campo 
Grande, com escalas em Piracicaba, Bauru, Lins, Penápolis, Ara- 
çatuba, Três Lagoas e Muturn; e Campo Grande-Cuiabá, com es- 
calas em Aguidauana, Corumbá e Porto Jofre. A Panair do Brasil 
S/A., possuindo ofize aeronaves, contava com duas linhas: Be- 
lém-Rio de Janeiro-Buenos Aires, com escalas pelo litoral; e 
Belém-Manaus, com escalas em Breves, Gurupá, Prainha, Santa- 
rem, óbidos, Parintins e Itacoatiara. A Aerolloyd Iguassu S/A., 
contando com duas aeronaves e apenas uma linha: Curitiba-São 
Pau!o, com escala em Capão Bonito; e a Compagnie Générale 
héropostale (antiga D'Entreprises Aéronautiques) incorporada 
nesse ano pela Air France, com um total de 26 aeronaves, e a linha 
Natal-Buenos Aires, com escalas nas Capitais litorâneas. Nas rotas 
do litoral o tráfego era feito por hidroaviões, com a maioria 
.das escalas de caráter facultativo. 

Ainda em 1934, no mês de março, verificou-se significativo 
acontecimento na área da navegaçção aérea: a empresa alemã 
Luftschiffban Zeppelin G.a.b.H. era autorizada a ligar o Brasil a 
Europa com seus grandes dirigíveis. 

Como se vê, muito pouco havia quanto aos transportes 
aéreos para o Interior do Pais. 

O Governo da União, assim como o de quase todos os Es- 
tados, vinha compreendendo a importância da aviação em nosso 
Pais. O próprio Ministério das Relações Exteriores, em sua pu- 
1)licaçáo"Brasil 1933", considerou o problema, salientando "que 
o governo brasileiro não podia deixar de reconhecer este fator 
relevante para o progresso de um País de território vastíssimo 
ainda desservido de meios de comunicação para todas as suas 
,exigências de ordem política, econômica e militar". 
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INAUGURAÇÁO DA EMPRESA 

Fundada oficialmente em 4 de novembro de 1933, assim se 
achava constituida a primeira diretoria da VASP: 

Presidente, Heribaldo Siciliano 
Vice-presidente, Antonio Carlos Couto de Barros 
Secretário, José Mariano de Camargo Aranha 
Tesoureiro, Femando Guedes Galvão 

Em dezembro desse mesmo ano passou a ocupar o cargo 
de Diretor-Gerente José Mariano de Camargo Aranha, sendo elei- 
to Secretário Geral Roberto Warda. 

O engenheiro Heribaldo Siciliano era então carinhosamente 
chamado o "Pai da VASP", pois, além de seu próprio prestígio 
pessoal e de seu grande entusiasmo pelo empreendimento, foi quem 
sempre supriu, a qualquer tempo, as dificuldades financeiras da  
empresa. 

O Dr. José Mariano de Camargo Aranha, era conceituado 
advogado paulista, e Roberto Warda, brasileiro naturalizado de 
origem alemã, ex-piloto da I Guerra Mundial e há anos radicado 
no Brasil, acumulava as responsabilidades do setor técnico. Ara- 
nha e Warda foram, efetivamente, os principais articuladores 
da fundação da VASP, idéia que surgiu de uma conversação in- 
formal entre ambos, ao questionarem as perspectivas dos trans- 
portes aéreos em nosso País. Tendo vingado tão auspiciosa idéia, 
a VASP tornou-se aquela que hoje conhecemos. A nova empresa 
contou, igualmente, na sua fase preparatória, com o trabalho e o 
entusiasmo dos demais membros de sua administração e de vá- 
rios outros afeiçoados a aviação, os quais, todos, sem qualquer 
interesse pecuniário, se igualaram no esforço para o êxito do 
empreendimento. 

A festa de inauguração ocorreu no dia 12 de novembro, as 
10 horas, no Campo de Marte, com o batismo dos dois primeiros 
aviões, o VASP 1 (Bartolomeu de Gusmão) e o VASP 2 (Edu 
Chaves) prefixos PP-SPA e PP-SPB. pelas sras. Olívia Guedes. 
Penteado e Antonieta Penteado da Silva Prado. 

A Comissão Social era assim constituida: sras. Adalgisa Uchoa 
Dumont, Albertina Guedes Nogueira, Candida Prates, Candida 
Bueno Lopes de Oliveira Azevedo, Carlota Pereira de Queiroz, 
Carolina Penteado da Silva Telles, Edith Queiroz Mattoso, Elisa 
Alves Lima., Elvira de Barros Siciliano, Gabriela Dumont Villares, 
Georgina Guedes Galvão de Azevedo, Mara Nobre, Rache1 Simon- 
sen e Theresa Lara Leite Ribeiro; srs. Affonso Taunay, Anto- 
nio Prado Junior, Attilio Matarazzo, Alexandre Siciliano Junior, 
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Dom'cio Pacheco e Silva, Goffredo Teixeira da Silva Telles, 
José Luiz Barbosa de Oliveira, Jorge Americano, Jorge Corbisier, 
Luiz Dumont Villares, Maniredo Costa, Manoel de Barros Lou- 
reiro, Raul Crespi e Vicente de Paulo Vicente de Azevedo. 

A Comissão de Recepção contava com a presença das senho- 
ritas Anna Laura Queiroz Taunay, Cynira de Barros Villaça, Cyo- 
mara Canto de Barros, Dulce Simóes Corrêa, Eglantina de Quei- 
roz Barros, Evelita Telles Penteado, Helena Aguiar de Andrade, 
Julieta Couto de Barros, Laura Coimbra, Lygia de Barros Lou- 
reiro, Maria Antonieta Prates, Marina Sodré, Mercês da Silva 
Telles, Noemia Durnont Villares, Sarita Penteado Furtado e Vio- 
leta de Alcântara Carreira. 

ACIONISTAS FUNDADORES 

O capital social inicial era de 400 contos de réis. Os acio- 
nistas fundadores, em número de 72 e abaixo relacionados, eram 
personalidades de destaque do nosso mundo financeiro e social: 
Adalgisa Uchoa Dumont, Adriano de Barros, Alcyr Porchat, AI- 
fredo Azevedo Villares, Alfredo Penteado Filho, Altimira Guedes 
Penteado, Américo de Barros, Américo Brasiliense Almeida 
Mello Filho, Anézio AugusCo do Amaral, Antonietta Cottica, An- 
tonieta Penteado Silva Prado, Antônio Carlos Couto de Barros, 
Antônio Cândido Vicente de Azevedo, Antônio Prado Júnior, An- 
tônio Soares de Oliveira, Antônio 'Poledo Lara Filho, Argemiro 
Couto de Barros, Aristofanes Corrêa, Armando Souza Mursa, 
Arnaldo Azevedo Villares, Arnaldo Dumont Villares, Attilio Ma- 
tarazzo, Beatriz Guedes Galváo, Cândida Bueno Lopes de Oli- 
veira Azevedo, Carolina Guedes Galvão, Dante Michelini, David 
Ribeiro, Euzébio Barboza Queiroz Mattoso, Fernando de Almeida 
Nobre, Fernando Guedes Galváo, Fernando Nobre Filho, Fran- 
cisca Rezende de Almeida Mello, Francisco Barros do Amaral, 
Francisco Morato, Francisco de Salles Vicente de Azevedo, Gas- 
tão Vidigal, Georgina Guedes Galváo de Azevedo, Goffredo Tei- 
xeira da Silva Telles, Henrique Bayrna, Henrique Toledo Lara, 
Henrique Uchoa Santos-Dumont, Heribaldo Siciliano, José Gavião 
Monteiro, João Alves Lima, Joáo Francisco de Almeida Prado, 
João L. Pagano, Joáo Toldi, José Antônio Rosas, José Couto de 
Barros, José Fortes Guimarães, José Luiz Barbosa de Oliveira, 
José Mariano de Camargo Aranha, José Paulino Nogueira, 
José Vicente de Azevedo, Manoel de Barros Loureiro, Ma- 
noel Lopes de Oliveira Filho, Manoel de Souza Varella, Maria 
Thereza Vicente de Azevedo, Noé Ribeiro, Olivia Guedes Pen- 
teado, Pedro Augusto de Souza Lima, Paulo Corrêa Galváo, Pe. 
dro Luiz Pereira de Souza, Paulo Nogueira Filho, Paulo Vicente 
de Azevedo, Raul Crespi, Roberto Simonsen, Sabino de Barros, 
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Sebastião Ferraz de Sampaio, Tácito de Toledo Lara, Vicente 
Paulo Vicente de Azevedo e Wallace Simonsen. 

NOVA ADMINISTRAÇÃO 

Em maio de 1934 foi aumentado o capital social da empresa 
de 400 para 800 contos de réis, sendo eleitos os seguintes mem- 
bros da Diretoria e do Conselho Fiscal: 

DIRETORIA: Presidente, Heribaldo Siciliano; Vice-presidentes, 
Antonio Carlos Couto de Barros e Paulo Vicente de Azevedo; Tesou- 
reiro, Fernando Guedes Galvão; DiretorGerente, José Mariano 
de Camargo Aranha; Diretor-Comercial, Roberto Warda; Diretores 
(Interior), Manoel de Souza Varella e Dante Michelini. 

CONSELHO FISCAL: Henrique Uchoa SantosDumont, TE- 
cito de Toledo Lara e EMbio Barboza de Queiroz Mattoso; Su- 
plentes: Henrique Bayma, Noé Ribeiro e Alfredo Penteado Fi- 
lho. 

Os primeiros agentes nomeados foram os seguintes: Catandu- 
va, Banco do Comércio e Indústria; Franca, Rubens S. Camargo; 
Ribeirão Preto, Miguel Baracchini; Santos, Agência Brasileira de 
Turismo; São Carlos, Helvidio Gouvêa; São José do Rio Preto, 
Manoel de Souza Varella; Uberaba, Fernando Sabino de Freitas. 

INÍCIO DO TRAFEGO AÉREO 

Fundada em novembro de 1933, a VASP, entretanto, somente 
começou a operar regularmente suas duas primeiras linhas em 
16 de abril de 1934, após devidamente autorizada pelo Decreto 
Federal n.O 24.070, de 31 de março de 1934, promulgado pelo 
Chefe do Governo Provisório, Dr. Getúlio Vargas, e pelo Minis- 
tro da Viação e Obras Públicas, Dr. José América de Almeida. 

A sede da empresa, bem como sua agência de passagens 
em São Paulo, ocupava uma pequena loja térrea situada no n." 
23 da rua Boa Vista, no antigo prédio Pirapitingui, local esse 
cedido pela família de Fernando Guedes Galváo, proprietária 
do edifício. 

O aeroporto utilizado era o Campo de Marte, já existente e 
iocalizado nas proximidades do bairro de Santana. 

As duas primeiras linhas da empresa, com freqüência de 
três viagens semanais, estabeleciam as seguintes rotas: São 
Paulo-São Carlos-Rio Preto (hoje São José do Rio Preto) com 
escalas facultativas em Matáo e Catanduva, num percurso de 
420 km; e São Paulo-Ribeirão Preto-Uberaba, com escala faculta- 
tiva em Franca, num percurso de 450 km. Mais tarde, por moti- 
vos econõrnicos, o número de võos semanais dessas duas linhas 
foi reduzido. Os aviões utilizados - "VASP I" e "VASP 2" - 
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eram do tipo "Monospar", bimotores, com capacidade para um 
piloto e três passageiros. 

Para melhor traduzir a necessidade imediata de ser conve- 
nientemente desenvolvida a empresa paulista, transcrevemos 
abaixo um pequeno trecho do trabalho "Aviação Comercial", 
publicado pela própria VASP em junho de 1934:. . . "foi fazer 
sobressair uma das falhas mais graves do aparelhamento indus- 
trial de nosso Estado. São Paulo não cuidou ainda de sua avia- 
ção comercial. Não deu a ela nenhuma atenção, e, no entanto, 
esta questão de transportes, qualquer que ela seja, representa 
sempre um problema capital de economia política, a reclamar 
solução. A nossa gente tem o dever de empregar aí uma parte 
maior e melhor de suas atividades, para aperfeiçoar cada vez 
mais a nossa organização". 

Efetivamente, a despeito de, já de início, ter a VASP apre- 
sentado completa composiçáo técnica e legal, inclusive no que 
respeita ao seu patrimònio moral e material, o objetivo da em- 
presa não se limitava ao desenvolvimento do tráfego das duas 
linhas implantadas. Os seus propósitos e a sua inspiração, a 
curto e a médio prazos, eram mais amplos e ambiciosos. O pro- 
grama inicial anunciado já previa como primeiras etapas: a )  
desenvolvimento das duas linhas inauguradas; b) serviço de táxi- 
aéreo; c) serviço aerofotogramétrico; e d )  linha São Paulo-Rio 
de Janeiro. 

Em 1934, adquirida uma terceira aeronave, com capacidade 
para um piloto e oito passageiros, de fabricação inglesa, tipo 
"Dragon-DH", a linha de Uberaba foi prolongada até Goiânia, 
a nova capital do Estado de Goiás, e acrescida de escalas fa- 
cultativas em Uberlândia e Araguzi, no Estado de Minas Gerais, 
e em Anápolis, no Estado de Goiás. 

Fato interessante, e que bem demonstra a importância e 9 
prestígio que já era dado ao transporte aéreo por essa época, 
é que as Prefeituras de Uberlândia e de Araguari, associando-se 
a subvenção que a VASP depois passou a receber do Governo 
Federal - seis mil réis por km voado - também passaram a 
contribuir com pequena ajuda financeira para que as suas cida- 
des fossem incluídas no percurso para Goiânia. 

Ressalte-se que a direção da VASP, no intuito de oferecer 
maior segurança aos seus vôos, nunca se descuidou de implan- 
tar campos de emergência, distanciados entre si cerca de 50 km 
ao longo das rotas, para o que sempre recebeu valioso apoio das 
autoridades estaduais e municipais. 

A administração da empresa desejava, com o maior empe 
nho, dotar o Estado de São Paulo de uma rede aeroviária que 
impulsionasse o desenvolvimento de sua vida econòmica e, ao 
mesmo tempo, criar um ambiente aeronáutico em nosso meio, 
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ae forma a mostrar aos paulistas as possibilidades comerciais 
do transporte aéreo. Para isso, muito contribuiu o I Congresso 
Nacional de Aeronáutica, realizado pelo Aeroclube de São Paulo. 
Outra iniciativa notável, e que muito influiu na propagação do 
conhecimento e na criação de interesse pelos problemas gerais 
da aviação, foi a atuação do Clube Paulista de Planadores, com- 
pleta e perfeita organização técnico-esportiva. Ainda no sentido 
de formar idêntica consciência da população quanto as vanta- 
gens das viagens aéreas, muito concorreram os jornais, tanto os 
da Capital como os do Interior, colaborando espontaneamente 
para que a campanha surtisse os efeitos desejados e possibili- 
tasse as condições economicas necessárias ao desenvolvimento 
da aviação comercial paulista. 

Já então se fazia presente na imprensa brasileira uma bri- 
lhante plêiade de jornalistas especializados em assuntos atinen- 
tes a aviação. A VASP teve integral apoio e incentivo constante 
desses ilustres profissionais, através de artigos e publicações 
frequentes. No tocante a imprensa paulista, vem-nos a lembran- 
ça, entre outros, os nomes de Dácio de Arruda Campos (Mat:as 
Arrudão), do "O Estado de São Paulo"; Raul Polillo, das "Fo- 
lhas"; Pedro Monteleone e Armando Russo da "A Gazeta"; J.M. 
Dias Menezes, do "Diário de São Paulo"; e Antônio Machado 
Santana, da "A Tarde" e "Diário da Manhã" de Ribeirão Preto. 
Eminentes jornalistas, como Júlio de Mesquita Pilho, Assis 
Chateaubriand e Cásper Líbero, diretores, respectivamente, de 
"O Estado de São Paulo". "Diários Associados" e "A Gazeta", con- 
tribuiram de forma entusiastica e positiva para que a empresa 
recém-criada pudesse se tornar uma realidade. 

As linhas da VASP foram sempre organizadas nas melhores 
condições técnicas então requeridas. Os campos de pouso, nas 
cidades servidas por seus aviões, foram implantados já aten- 
dendo às dimensões e aos padrões do recém-criado DAC - De- 
partamento de Aeronáutica Civil. 

Evidentemente, a legislação brasileira voltada para a avia- 
ção estava ainda em período de formação, mas já apresentava, 
em conjunto, uma série de normas e medidas tendentes a incen- 
tivar, facilitar e proteger, por meios diretos e indiretos, o esta- 
belecimento de companhias de transporte aéreo no Pais. O regi- 
me legal era o de livre concorrência. A lei não admitia nem con- 
cedia privilégios; dava apenas concessões a companhias idôneas 
e regularmente organizadas para explorar o tráfego aéreo no 
Território Nacional. O espírito da legislação era o de naciona- 
lizar, tanto quanto possível, a aviação comercial para atender 
ao Interior do Brasil; e o seu processo de proteção e amparo 
era o de subvenção e o de isenção de impostos. O governo 
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paulista, pelo Decreto n.O 6.412, de 20 de abril de 1934, estipu- 
lava idênticos auxílios. 

AERONAVES E TRIPULAÇÃO 

As duas primeiras linhas (São Paulo-São José do Rio Preto 
e São Paulo-Uberaba) foram servidas pelos dois pequenos aviões 
bimotores, tipo "Monospar", de fabricação inglesa da  General 
Aircraft Ltda.-Croydon, Londres - dos quais a VASP se tornou 
representante para o Brasil. Tinham as seguintes característi- 
cas: construção em estrutura metálica, motores "Pobjoy" de 
75/85 HP cada um, capacidade para três passageiros e um pilo- 
to, velocidade de cruzeiro 185 km/hora e raio de ação de 805 
km. Como elemento de garantia da navegabilidade, esses apare- 
ihos eram dotados de "horizonte artificial" (Sperry Indicator) 
pequenos e engenhosos instrumentos que permitiam ao piloto 
o "vôo no escuro", isto é, dentro das nuvens e sem nenhuma 
visibilidade. 

Eram três os pilotos contratados, de habilitação e compe- 
tência atestadas no Brasil e em outros países: Bartholomeo 
Cattaneo, italiano, com 23 anos de serviço ativo, possuindo o 
"brevet" n? 1 da Itália e o 22: Internacional; Jo5o Baumgartner, 
brasileiro, com mais de dez anos dedicados a aviação; e Júlio 
Fernandes Costa, também brasileiro, que obteve os "brevets" 
A e B na Inglaterra. 

De início, e conforme previa o seu programa, a preocupa- 
ção dos dirigentes da VASP consistiu no desenvolvimento e 
aprimoramento do tráfego das suas duas linhas recém-inaugu- 
radas. Entretanto, do Interior de São Paulo, principalmente das 
cidades de Ribeirão Preto e de São José do Rio Preto, ouviam-se 
vozes reclamando insistentemente aviões de maior capacidade 
cle passageiros e de carga. Os agentes da empresa nessas cidades 
paulistas deliberaram, por iniciativa própria, propor o aumento 
do capital social da Companhia a fim de permitir a aquisição 
de aeronaves maiores. Aceitando a sugestão, a diretoria da VASP 
decidiu adquirir um terceiro aparelho, de marca "Dragon", de 
fabricação inglesa "De Havilland", tipo 1934, biplano, com dois 
motores "Gipsy-Major" de 260 HP cada, capacidade para oito 
passageiros, desenvolvendo velocidade-cruzeiro de 190 km/hora. 
Esse avião aqui chegou em agosto de 1934, entrando logo em ser- 
viço com o prefixo PP-SPC; era considerado o maior avião ter- 
restre em uso no Brasil: na época as grandes companhias tra- 
fegavam ao longo do litoral utilizando somente hidroaviões. O 
batismo deu-se no Hangar Militar do Campo de Marte, no dia 
23 de setembro de 1934, com as bençãos de Dom Gastão Liberal 
Pinto, Bispo de Sáo Carlos; a madrinha foi a Sra. Renata Crespi 



Batismo d o  avião DRAGON - VASP 3 - realizado e m  23 de setembro 
de  1934, no Campo de  Marte, em S. Paulo. Entre outras personalida- 
des presentes, destacam-se, da esquerda para a direita: Conde Raul 
Crespi, Comandante Bartholomeo Cattaneo, sra. Renata Crespi da 
Silva Prado, Dr. José Mariano de Camargo Aranha, eng. Neribaldo Si- 
ciliano, Prefeito Fábio da Silua Prado, Consul Geral da Inglaterra 
Arthur Abbott. Dr. Paulo Duarte e Dr. Paulo Vicente de Azevedo 
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da Silva Prado, esposa do então Prefeito de São Paulo, Fábio 
da Silva Prado. 

A escolha das aeronaves da VASP, convém frisar, era sem- 
pre precidida de longo e atento estudo, no qual eram examinadas 
inúmeras propostas de fábricas européias e norte-americanas. 
O tipo preferido recaía naquele que melhor correspondesse as 
nossas condições atmosféricas e de apoio terrestre e que, igual- 
mente, já se achasse devidamente testado em uso comercial. 

CAMPO DE MARTE 

O Campo de Marte, que serviu a aviação da Força Pública 
do Eslado de São Paulo até 1930 e, provisoriamente, em julho 
de 1932, quando da Revolução Constitucionalista, não  ofereci^ 
as condições exigidas para o desenvolvimento da nossa aviacào 
comercial por se achar sujeito a constantes alagamentos em vir- 
tude das enchentes do rio Tietê, na época não retificado naquels 
trecho. Não obstante, o Campo de Marte teve papel marcante 
no estabelecimento da aviação militar, civil e comercial em nossa 
Estado. As condições de v60 eram difíceis. Os três primeiros 
aviões da companhia - VASP 1, VASP 2 e VASP 3 - dispunham, 
além do "sperry indicator", apenas de bússula, de altímetro 9: 

dos instrumentos necessários ao controle dos motores. Nessas 
condições, os pilotos e, conseqüentemente, os próprios passagei- 
ros, não deixavam de ser arrojados, pois desconheciam, com 
antecedência, as condições meteorológicas do percurso a ser co- 
berto. A tripulação se orientava, sempre que possível, pelo tra- 
çado das linhas férreas, cujas estações, propositadamente, gra- 
vavam em seu telhado, em grandes letras bem visíveis, a deno- 
minação da localidade sobrevoada. 

A base aérea do Exército, instalada no Campo de Marte 
após a Revolução de 1930, foi de grande valia durante os três 
primeiros anos de existência da empresa, não só pela cessão do 
hangar utilizado pela VASP, como ainda pelas instalações dis- 
poníveis e necessárias a assistência mecânica das aeronaves. 
Tanto os oficiais militares como os seus subordinados colabo- 
raram entusiasticamente com a VASP. O 2: Regimento de Avia- 
ção, comandado pelo Capitão Casemiro Montenegro Filho, tinha 
como Diretor da Aviação Militar, órgão do Ministério da Guerra, 
o então Coronel Eurico Gaspar Dutra. 

VASP - SOCIEDADE DE CAPITAL MISTO 

Em março de 1935, o Governo do Estado, com a partícipa- 
ção da Municipalidade de São Paulo, adquiriu o controle acio 
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nário da VASP, ainda com dois anos de vida incompletos, e nessa. 
altura já considerada a "menina dos olhos dos paulistas", se- 
gundo expressão do jornalista Assis Chateaubriand. Tal fato 
ocorreu em face das dificuldades financeiras que a companhia 
começou a enfrentar desde o inicio de suas atividades. Para. 
melhor elucidar os motivos que antecederam a transformação da 
empresa privada em sociedade de capital misto, transcrevemos 
a seguir alguns dos tópicos da mensagem que, em 28 de no- 
vembro de 1934, a diretoria da VASP enviou ao então Interven- 
tor Federal em São Paulo, Dr. Armando de Salles Oliveira, abor- 
dando os mais diferentes aspectos da empresa e as dificuldades, 
que se antepunham a sua própria sobrevivência, e que bem es- 
pelham a situação naquela conjuntura: 

"A VASP não precisa mostrar, ao Governo de São Paulo, 
o interesse do Estado em criar e desenvolver, o mais breve pos- 
sivel, a aviação comercial. É visível e imperiosa a necessidade 
de estabelecer, em nosso território, com incursões nos Estados 
vizinhos, uma rede de linhas aéreas ligando a nossa Capital e 
alguns centros mais importantes de produção e comércio. Este 
problema não admite mais discussões. Exige apenas solução 
imediata. Assim, a manutenção das linhas atuais da VASP, o 
seu aperfeiçoamento, o estabelecimento das linhas São Paulo-Rio 
de Janeiro e São Paulo-Poços de Caldas, além de outras menos 
importantes, neste momento, constituem, sem dúvida nenhuma, 
um dos elementos mais úteis ao desenvolvimento de nossa vida 
econômica. Para resolvê-lo, entretanto, em seguras condições 
técnicas e administrativas. é absolubamente indispensável a as- 
sistência financeira do Estado a iniciativa particular que se pro- 
pôs a meter ombros a tarefa. Ás vezes, o Estado, por si mesmo, 
instala e mantém os meios de comunicação. Outras, transfere 
esta faculdade a empresas particulares. Em qualquer caso, po- 
rém, a sua colaboração se torna imprescindível. Por que? Em 
geral, a indústria de transporte, problema de economia pública, 
desde sua instalação até que haja atingido a um certo grau de 
desenvolvimento, não costuma ser remuneradora. As causas 
deste fato econômico são conhecidas e não se faz necessário. 
por isso mesmo, apresentá-las aqui. O que se pretende é apenas 
fazer sentir que as companhias particulares, que exploram quais- 
quer meios de transporte, não logram obter remuneração de seus 
capitais, senão depois de um período mais ou menos longo. To- 
cias as vias de comunicação passaram por esta fase inicial de 
crise: as estradas de ferro, a navegação a vapor, etc. só puderam 
existir e se manter graças ao apoio financeiro, econômico e 
técnico que obtiveram do Estado. A aviação comercial, certa- 
mente, não faz exceção a esta norma. Ao contrário, tem-se obser- 
vado que em toda a parte onde ela se instalou e vai ganhando 
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terreno, salvo apenas, ao que sabemos, em um ou outro país 
completamente desprovido de qualquer meio de transporte, 
como a Venezuela e Colombia, está ainda na dependência do 
amparo oficial. Em nosso País e, sobretudo, no Estado de São 
Paulo, os transportes aéreos não serão, com absoluta certeza, 
deficitários. Mas, o seu estabelecimento e, em seguida, o seu 
crescimento, não poderão ser, inicialmente e durante um lapso 
de tempo imprevisível, compensadores dos capitais neles inves- 
tidos. A conseqüência deste fato, em um meio como o nosso, 
onde ainda não se acha organizado o crédito industrial, é o 
mais completo retraimento dos capitais nacionais necessários a 
organização e exploração de serviços dessa natureza. E aí está 
o motivo porque todos, ou quase todos, os nossos serviços de 
ordem pública, força e luz, gás, telefone, tração urbana, etc. 
foram realizados e são explorados por homens e capitais estran- 
geiros. O mesmo destino, inevitavelmente, estaria reservado a 
nossa aviação comercial se o Estado não acudisse a tempo. 
Nestas condições, incumbe ao Governo, para proporcionar a cria- 
cão desse gênero de transportes, facilitar-lhe os meios de seu de- 
senvolvimento e assegurar-lhe o caráter nacional, amparar finan- 
ceiramente, por meio de subvenção, durante o período de tempo 
que for necessário, a empresa particular que os vem executando. 
Fundada nestas razões, de ordem geral, que foram apenas enume- 
radas sem nenhum comentário, pretende a VASP uma subven- 
ção do Estado de São Paulo. Ao formular a sua pretenção, ela 
pensa ser-lhe permitido proclamar, antes de tudo, a sua indis- 
cutível idoneidade moral e comprovada capacidade técnica e 
comercial". 

Mais adiante, a mensagem continua: 
"O espírito que presidiu a sua criação foi principalmente 

patriótico. As pessoas que subscreveram para o seu capital não 
foram animadas por nenhum intuito de lucro pecuniário: tive- 
ram apenas a intenção de concorrer para a execução de uma 
idéia civilizadora e de indiscutível utilidade ao progresso de São 
Paulo. Os homens que tiveram a iniciativa de sua fundação, e 
que sempre a dirigiram, também não foram movidos por qual- 
quer sentimento inferior de ambição pessoal. A diretoria da 
VASP, que já conta um ano de vida e sete meses de funciona- 
mento regular, não é remunerada. Nem um dos seus elementos 
componentes, a exceção apenas do encarregado de sua direção 
técnica, tira os meios de sua subsistência do cargo que ocupa. 
Todos vivem de outras profissões. Os seus auxiliares, quer os 
de sua composição comercial, quer os de sua parte técnica, rece- 
bem ordenados efetivamente baixos. Igualmente, os seus agentes 
do interior, quase todos acionistas da Companhia, sobrecarrega- 
dos por ela de obrigações, não auferem lucros". 
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Após apresentar dados técnicos e números estatísticos, 
prossegue: 

"Dai se vê que a média da renda bruta mensal foi de cerca 
de dez contos de réis por mês e as despesas andaram por perto 
d e  23 contos. Houve, por conseguinte, um deficit geral de no- 
venta e quatro contos e 196 mil e 200 réis, ou sejam, mais ou 
menos doze contos e quinhentos mil réis mensais ( . . . ) Além 
disso, com prejuízo para nossa renda, prestamos durante meses 
serviços de diversa natureza a uma empresa congênere, median- 
te remuneração insignificante. Foi um movimento de solidarie- 
dade, de cooperação". 

Em verdade, os prejuízos decorriam em parte de que, du- 
rante quatro meses, e com todo o aparelhamento montado e o 
pessoal a postos, a VASP não pode funcionar porque o Go- 
verno Federal não havia ainda expedido o decreto autorizan- 
do-a a estabelecer o tráfego aéreo. Foram quatro meses em 
que se dispendiam mais de doze contos mensais e nada se 
podia produzir, porque ia empresa estava impedida de trans- 
portar siquer um passageiro pago. Para uma pequena empresa, 
com capital de 400 contos, um desfalque de perto de 60 contos, 
aliado ao correspondente lucro cessante durante esse período, 
representava uma perda quase irreparável. 

Nessa situação, viu-se a diretoria da VASP obrigada a pro. 
'urar novos capitais para a sua manutenção. E assim, na As- 
sembléia Geral de Acionistas, realizada em 29 de maio de 1934. 
foi proposto e obtido o aumento do capital de 400 para 800 
contos. Desse aumento, já se achavam realizados e aplicados 
em material de vôo cerca de 300 contos. 

Prossepue a mensagem ao Interventor: 
"Sem o prestígio que lhe dará o apoio oficial, dificilmente 

poderá ela prosseguir na realização de seus atuais serviços nem 
obter o capital indispensável à execução de seu programa. Bem 
pesadas as coisas, o que pretende a VASP é um apoio finan- 
ceiro do Estado no valor correspondente a medida da utilidade 
do serviço público que vem realizando ( . . . 1.  Para a VASP, rea- 
lizar a linha São Paulo-Rio de Janeiro é uma questão vital e, 
para a aeronáutica brasileira, um ponto de honra. Com efeito, 
s e  não estabelecermos a comunicação aérea entre as duas maio- 
res Capitais do País, a Panair, ou outra Companhia estrangeira, 
o fará brevemente. E este desastre a VASP precisa evitar." 

O memorial apresentou ainda ligeiros comentários sobre 
as diferentes formas de subvenção. Lembrava, ao mesmo tempo, 
"que, para a execução de serviços consideravelmente menores 
do que os nossos, o Estado do Rio Grande do Sul concorre, 
este ano, para a Varig, com a importância de 200 contos, e os 
Estados de Santa Catarina e Paraná, respectivamente, para o 
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Aerolloyd Iguassu, com as quantias de 24 e 60 contos ( . . . ) . O 
Governo Federal paga a Condor três mil réis por km, pela rea- 
lização da linha São Paulo-Campo Grande, uma vez por semana, 
ida e volta, num total de 532 contos anuais, e a Panair, os mes- 
mos três mil réis pela linha Belém-Manaus, num total de 432 
contos por ano. A VASP pretende para a execução e desenvol. 
vimento de seus trabalhos a quantia de um mil e 500 réis por 
km voado. Cinquenta por cento menos. A VASP tem os mais 
seguros elementos para pensar que a linha São Paulo-Rio de 
Janeiro seria remuneradora para cabo de pouco tempo de fun- 
cionamento". 

Ao finalizar, a mensagem propôs com detalhes um plano 
para a execução do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, demonstran- 
do, para o sucesso comercial dessa linha, a "idoneidade adrninis- 
trativa da VASP e a sua capacidade técnica, já comprovada em 
sete meses de atividade: 1009/0 de Segurança e 95,8% de Regu- 
laridade no seu tráfego" ( . . . ) e, assim "o controle completo do 
Estado asseguraria a honestidade e o êxito do negócio". 

Havia, na época, interesse de particulares pela subscrição 
do capital da empresa. No entanto, a diretoria achou mais pru- 
dente não aceitar essas ofertas antes da obtenção dos auxilios 
pedidos aos Governos Estadual e Municipal, de acordo com as 
solicitações dirigidas ao Estado, em 28 de novembro de 1934, e 
ao Município de São Paulo, em 10 de janeiro de 1935. Era titu!ar 
da Secretaria da Viação e Obras Públicas, pasta a que estava 
afeto o assunto, o Eng. Francisco Machado de Campos, cuja Di- 
retoria de Viação era exercida pelo Eng. Benedito Roberto de 
Azevedo Marques; o Prefeito da Capital era o sr. Fábio da Silva 
Prado. O que sempe desejou a diretoria da VASP, como várias 
vezes já tinha manifestado, era que a empresa obtivesse, se para 
tal fosse julgada idônea, o auxílio que companhias congêneres 
recebiam do Estado e da União. 

Como registro da mentalidade reinante na época, lembra- 
mo-nos de que, quando consultadas pelo Governo Estadual sobre 
a conveniência de amparar financeiramente a VASP, a diretoria 
da Estrada de Ferro Paulista e a da Estrada de Ferro Mogiana 
responderam de forma negativa, apresentando como razão o es- 
tímulo a uma futura concorrência as ferrovias. 

CONTROLE DA EMPRESA PEIX GOVERNO W ESTADO 

O Governo do Estado, após uma analise econômico-finan- 
ceira da VASP realizada pela então Secretaria da Viação e Obras 
Públicas, houve por bem decidir-se pelo controle acionário da 
empresa, com plenos direitos de administração. Apesar dessa 
decisão não ter sido a desejada pelos seus dirigentes, estes se 
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viram, contudo, na contigência de aceitá-la a fim de evitar even- 
tual colapso e de garantir, assim, a sobrevivência da VASP, o que, 
realmente e em última instância, almejavam. 

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 10 de 
março de 1935, consumou-se a transação, com a participação 
majoritária do Governo do Estado e da Municipalidade de São 
Paulo. O capital social realizado até então, e que montava a 740 
contos de réis, foi depreciado para RS. 411:147$200, segundo 
avaliação contábil, com a consequente desvalorização das res- 
pectivas ações. 

SUBVENÇÃO ESTADUAL E AUMENTO DO 
CAPITAL SOCIAL 

Em julho de 1935, a Empresa conseguiu, pela promul- 
gação do Decreto-Estadual nP 7.308, uma subvenção anual 
de 500 contos de réis por um período de dez anos, concedida 
mediante convênio com a então Secretaria de Viação e Obras 
Publicas, a qual a VASP ficou vinculada; era titular dessa Se- 
cretaria o Eng. Ranulpho Pinheiro Lima, recém-empossado no car. 
go. Como medida complementar desse decreto, e visando a imp- 
plantação da Imha São Paulo-Rio de Janeiro, a diretoria obteve, em 
~Issembléia Geral Extraordinária realizada no mês de agosto do 
mesmo ano, autorização para aumentar o capital social para três 
mil contos de réis; foram igualmente transcritos os Novos Estatu- 
tos e elegendo-se a seguinte diretoria: Presidente, Heribaldo Sici- 
liano; Vice-presidente, Francisco Machado de Campos; Diretores, 
Paulo Vicente de Azevedo; Eduardo Sabino de Oliveira; Marcos 
Mélega e José Mariano de Camargo Aranha. 

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 10 de 
março de 1936, foi aprovada a redução da diretoria para três 
membros apenas, passando a presidir a companhia o sr. Adalberto 
Bueno Netto, ex-Secretário de Estado da Agricultura. A Superinten- 
dência foi assumida pelo Dr. Marcos Mélega, advogado e diretor 
da Estrada de Ferro São Paulo-Goiás, e a Secretaria pelo Dr. 
Paulo Vicente de Azevedo, advogado e agricultor Os membros 
do Conselho Fiscal e seus suplentes foram reeleitos na sua tota- - 

lidade. 
Em março de 1938 o eng. Argemiro Couto de Barros, ex-pre- 

sidente da Associação Comercial de São Paulo, foi eleito presi- 
flente da VASP. 

NOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

A transformaçção da empresa em sociedade de capital misto, 
com o controle acionário pelo Poder Público, fez que os man- 
datos dos diretores executivos perdurassem, quando muito, ape- 
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nas pelo período do governo estadual empossado, que passou a 
conviver com o continuo crescimento da VASP. 

Assim em 1938, com a posse do Interventor Federal em São 
Paulo, Dr. Adhemar Pereira de Barros, foram outra vez substi- 
tuidos os membros da diretoria, e, ao mesmo tempo, modificados 
parcialmente os Estatutos Sociais da Companhia. Em junho de 
1938 assumiu a presidência o Dr. Paulo de Faria, médico, que 
exerceu o cargo apenas por um curto período em virtude de seu 
falecimento em desastre aéreo no interior do Estado; para o 
cargo de Superintendente foi eleito o Dr. Ismael Torres Guilher- 
me Christiano, médico e piloto-aviador; e, para Secretário o Dr. 
José Mariano de Camargo Aranha, um dos fundadores da VASP. 

Em outubro do mesmo ano houve nova modificação dos Es- 
tatutos que reduziu para dois o número de seus dirigentes, fican- 
do assim constituída a diretoria: Presidente, Dr. José Mariano de 
Camargo Aranha e, como Superintendente, o Dr. Ismael Torres 
Guilherme Christiano 

Em março de 1940 foi criado um novo cargo de Diretor, para 
o qual foi eleito o Dr. Joaquim Monteiro de Barros, que perma- 
neceu nessas funções até junho de 1941, quando foi substituído 
pelo Dr. Jayme Americano. 

Durante a gestão do Interventor Federal seguinte, Dr. Fer- 
nando de Souza Costa (1941-1945) assumiu a presidência da 
companhia o Sr. Napoleáo Lorena Marinho, empresário, voltan- 
do como Diretor-Superintendente o Dr. Marcos Mélega. Como Di- 
retor-Secretário foi emposszdo o comandante Renato Pacheco 
Pedroso, que permaneceu no cargo por um curto período 

AEROPORTO DE CONWNHAS - SÃO PAULO 

Em face do desenvolvimento previsto para as linhas da VASP, 
inclusive pela necessidade de pistas mais extensas para o pouso 
de aeronaves de maior porte, porque tudo fazia crer no agiganta- 
mento do setor aviatorio de São Paulo, urgente se tornava a 
construção de um aeroporto civil exclusivo para aviões de passa- 
geiros e capacitado a suportar o crescimento do tráfego esperado. 

Assim pelo decreto de 5 de julho de 1935, o Governo do Esta- 
do, através da Secretária da Viação e Obras Públicas, abriu cré- 
dito para a construção de um aeroporto "capaz de assegurar a 
prática da navegação aérea comercial nos moldes das exigências 
técnicas atuais". 

O local escolhido, após longos e minuciosos estudos, situou-se 
lias imediações de Indianópolis, bairro distante, então unido a 
cidade por estrada asfaltada e por um perfeito serviço de ônibus, 
em região praticamente despovoada e conhecida como Campo 
das Congonhas. O terreno, uma faixa de grande extensão, foi 
adquirido da Companhia Auto-Estrada de Interlagos pela quan- 
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tia de doze mil contos de réis. Vale a pena lembrar que o pri- 
mitivo projeto para a instalação do futuro aeroporto da cidade, 
elaborado no governo do presidente Júlio Prestes e, portanto, 
anterior a 1930, previa a utilização da área hoje ocupada pelo 
Parque Ibirapuera. 

Os serviços de terraplenagem para a construção das pistas 
foram iniciados imediatamente, ainda no segundo semestre de 
1935. Contrastando com a nova era que chegava, eram utiliza- 
das, nos trabalhos de movimentação de terra, carrocinhas puxa- 
das por animais. 

As  primeiras edificaçóes iniciaram-se em 1936, com a cons- 
trução do hangar das oficinas e de uma modesta estação de pas- 
sageiros. 

A inaugiraçáo do aeroporto, cuja pista e demais construções 
ainda não se achavam concluidas, deu-se a 5 de agosto de 1936, 
por ocasião do primeiro vôo oficial da linha São Paulo-Rio de 
Janeiro-São Paulo. Exercia o Governo do Estado, já agora inves- 
vido como governador eleito, o Dr. Armando de Salles Oliveira, 
tendo como titular da Secretaria da Viação e Obras Públicas o 
Eng. Ranulpho Pinheiro Lima. 

Em razão da ampliação do movimento de usuários, erigiu-se 
em 1939, uma nova estação de embarque, de maiores proporções 
e melhor aparelhada para os cada vez mais complexos serviços 
de terra. Considerando, entretanto, o movimento sempre cres- 
cente da base de São Paulo, a VASP entregou, em fins de 1939, 
ao Governo de São Paulo, um memorial que encarecia a neces- 
sidade da construção de uma estação de passageiros condigna 
com a cidade e que incluisse todas as dependências indispensá- 
veis ao tráfego de terra e ar. Aprovada a idéia, foi autorizada a 
elaboração de projeto que, atendendo as necessidades mais ur- 
gentes, já se coadunasse, igualmente, com o futuro desenvolvi- 
mento da aviação em nossa Capital. São Paulo estava-se tornan- 
do, rapidamente, ponto de convergência de todas as linhas que 
operavam no País. Esse projeto deu início a atual estação de 
embarque de Congonhas. Ao mesmo tempo, a direção da VASP 
solicitava outros melhoramentos para o aeroporto: i lqinação 
e sinalização para pouso de vôos noturnos, aumento de extensão 
das pistas e proteção das áreas que o circundavam, de modo a 
evitar edificaçóes prejudiciais a segurança necessária ao povo 
e decolagem das aeronaves. 

AEROPORTO SANTOS DUMONT - RIO DE JANEIRO 

A primitiva Estação de Passageiros da antiga Capital da 
República, então já existente no Aeroporto Santos Dumont, na 
Ponta do Calabouço, cuja construção foi autorizada por Decreto 
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Federal em 1: de fevereiro de 1933, era precária. Por volta de 
1937, foi erguido nas proximidades um luxuoso prédio para o 
atendimento do tráfego de hidroaviões que amerissavam na 
Bala da Guanabara. A VASP e as demais companhias que utili- 
zavam avióes terrestres, com exclusão da Panair do Brasil, que 
possuía edifício próprio, passaram também a instalar ali, pro- 
visoriamente, seus serviços de embarque e desembarque en- 
quanto não dispusessem da nova estação, devidamente apare- 
lhada, a qual foi construida, ainda em caráter temporário, no 
m s m o  local da anterior. 

Por essa época, com o rápido desenvolvimento da aviação 
terrestre, já se achava em execução um grandioso projeto para 
esse tipo de aviões - o atual Terminal do Aeroporto Santos 
Dumont - e que, tão logo concluído, na década de 40, passou a 
ser utilizado obrigatoriamente por todas as conlpanhias aéreas. 

A Estação destinada aos hidroaviões, aeronaves caídas em 
desuso, pouco tempo depois de sua inauguração, teve outra des- 
tinaçáo. 

Por oportuno, convém lembrar que a localização do Aero- 
porto Santos Dumont na Ponta do Calabouço, na Baía da Gua- 
nabara a cerca de dez minutos da Avenida Rio Branco, suscitou, 
na época, divergências acaloradas. Muitos aplaudiam a idéia, en- 
quanto outros a condenavam, alegando encontrar-se essa área, 
por um lado, próxima aos morros e arranha-céus, e por outro, 
h Escol2 Naval - situada na Ilha de Villegaignon e, portanto, 
numa das cabeceiras da pista de pouso - e no percurso das 
barcas da Companhia Cantareira que ligavam o Rio de Janeiro 
a Niterói. Tendo prevalecido a localização, ali se encontra, em 
plena atividade até os dias de hoje um aeroporto que talvez 
seja o único no mundo a situar-se em área tão próxima do cen- 
tro da cidade. 

As empresas aéreas, quando de eventual interdição da pista 
de pouso por falta de visibilidade, dispunham das bases mili- 
tares do Campo dos Afonsos e de Santa Cruz, situadas também 
no tezrit5rio da antiga Capital Federal. 

OS AVIóES JUNKERS JU-52/3m 

Visando a implantação da linha São Paulo-Rio de Janeiro, 
e após minucioso estudo das propostas recebidas - que incluíam 
diferentes tipos de aviões europeus e norte-americanos - deci- 
diu-se a VASP, em 1935, pela aquisição de dois aparelhos de fa- 
bricação alemã, os renomados Junkers Ju-52/3m, totalmente 
metálicos de chapas onduladas, apropriados para decolagens e 
pousos em campos de média extensão. Esse tipo de aeronave 
apresentava as seguintes características: capacidade para 17 pas- 
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sageiros, 3 tripulantes e 1.300 kg de carga útil; velocidade de 
cruzeiro de 260 km/hora; 3 motores de 9 cilindros radiais mar- 
ca B.M.W.-Hornet, tipo 132/E, 650 HP cada, num total de 1.950 
HP; envergadura das asas de 30 m; e peso total de 9.500 kg. 
Esses possantes tri-motores ofereciam, para a época, todas as 
garantias de segurança e conforto. 

A fábrica Junkers, por intermédio de seus representantes 
locais, Theodor Wille & Cia. Ltda., proporcionava também vanta- 
gens excepcionais sobre os demais concorrentes: além de me- 
lhores condições de preço e de financiamento, punha ainda a 
disposição da empresa três pilotos experimentados, um mecâ- 
nico especializado em motores, outro em fuselagem e um ter- 
ceiro no setor de manutenção. Outra das razões para essa es- 
colha foi a existência de uma oficina completa de reparação 
para esse tipo de avião no Rio de Janeiro, possuindo estoques 
de peças sobressalentes, de propriedade do Sindicato Condor 
Ltda., que já se utilizava de equipamento semelhante; para esse 
fim foi estabelecido um contrato de assistência técnica com a 
Condor. 

E assim foi fechado o negócio. Seguiu para a Alemanha, 
credenciado pelo Governo do Estado, o Dr. Domicio Pacheco e 
Silva a fim de ultimar as negociações aqui iniciadas. Os aviões 
foram desembarcados no porto do Rio de Janeiro, no primeiro 
semestre de 1936, e levados para as oficinas da empresa aérea 
Condor, onde foram montados. Após efetuados os testes de vôo 
pelos pilotos alemães e obtidos os certificados de vistoria do 
Departamento de Aeronáutica Civil, as aeronaves rumaram para 
a base de São Paulo. Novos testes foram realizados e a tripu- 
lação nacional da VASP começou a ser devidamente treinada. 
Os nossos pilotos receberam instruções quanto a navegação de 
vôo por instrumentos, o chamado "vôo cego". Mais tarde, muitos 
oficiais da Aviação Militar, a convite da direção da companhia, 
obtiveram idêntico treinamento. 

Os pilotos germânicos muito contribuíram para o desenvol- 
vimento da empresa e, quiçá, da aviação paulista e brasileira. 
Herman E. von Oertzen, Eduard Baron von Buldring e Helmut 
Zimmerman, assim se chamavam os três Comandantes que aqui 
aportaram juntamente com os Junkers. Zimmerman deixou a 
empresa por volta de 1939; von Oertzen e von Buldring em ju- 
nho de 1940, em obediência a determinação do Presidente da 
República que obrigava as aeronaves a contar exclusivamente 
com tripulação formada por brasileiros natos; assim, esses pi- 
lotos se viram forçados a deixar a empresa, a que vinham exer- 
cendo, com muita competência e dedicação, suas atividades pro- 
fissionais desde 1936. Os técnicos alemães também deixaram a 
companhia por volta de 1940. 
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Os dois primeiros Ju-52/3m aqui chegados foram registra- 
dos sob os prefixos PP-SPD e PP-SPE, sendo batizados com os no- 
mes de "Cidade de São Paulo" e "Cidade do Rio de Janeiro", respec- 
tivamente. Um terceiro aparelho, adquirido dois anos depois e de 
prefixo PP-SPF, recebeu o nome de "Cidade de Goiânia", em 
homenagem a nova Capital de Goiás. 

Em 1941, não obstante o período anormal por que atraves- 
sava o mundo em virtude da guerra européia, a frota da VASP 
foi aumentada de mais dois aparelhos Junkers Ju-52/3m, um 
comprado na Colômbia, e outro procedente da Alemanha - che- 
gado até Santos por via marítima, cujo navio transportador, já 
em plena hostilidade, conseguiu uma grande proeza: burlar a 
vigilância do bloqueio da armada britânica. Adquiriu-se, também, 
grande estoque de peças e motores sobressalentes. Esses últi- 
mos aviões receberam os prefixos PP-SPG e PP-SPH e foram 
batizados, respectivamente, com os nomes de "Cidade de San- 
tos" e "Cidade de Curitiba". 

LINHA AEREA SAO PAULO - RIO DE JANEIRO 

A inauguração da linha São Paulo-Rio de Janeiro deu-se em 
5 de agosto de 1936, partindo o vôo de São Paulo do Aeroporto 
de Congonhas, que mal tinha terminado a sua primeira pista de 
pouso e que não contava com nenhum abrigo para embarque 
de passageiros. Todo o expediente de despacho foi feito ao re- 
lento pelo autor deste relato, auxiliado por outros funcionários da 
empresa. O avião era o Junkers Ju-52/3m, prefixo PP-SPD, "Ci- 
dade de São Paulo", transportando ilustres convidados e altas 
autoridades estaduais. Ao mesmo tempo, partia outro avião idên- 
tico, prefixo PP-SPE, "Cidade do Rio de Janeiro", do Rio de 
Janeiro para São Paulo, trazendo também outros eminentes 
convidados, entre os quais Ministros de Estado. Coincidente- 
mente, porém, aconteceu que, no regresso daquelas aeronaves 
as suas bases de origem, tanto em Congonhas como no Aero- 
porto Santos Dumont, ocorreram, por ocasião do pouso, ligeiros 
acidentes que, felizmente, não causaram danos aos passageiros 
e tripulantes. 

Em face do ocorrido, os vôos seguintes foram cancelados e 
somente restabelecidos em 30 de novembro do mesmo ano, uma 
vez devidamente reparados os aparelhos e completada a pista 
de pouso de Congonhas. Reiniciou-se, assim, o tráfego da linha, 
inicialmente com uma viagem redonda diária, logo depois com 
duas, em face da procura crescente de passagens. A distância 
entre as duas Capitais, em linha reta, é de 360 km e a duraqáo 
do percurso pelo Ju-52/3m era de 100 minutos. O preço estabe- 
lecido para a passagem era de 220 mil réis. 



Suplemento e n  r?ionrnvurn do jornnl "O  Estado 
de S .  Paulo" - agosto de  I9.:6 - por ocnsirio da 
inauguração da liníza aérea S.  Paulo.Rio de Janei- 
ro, vendo-se nas fotos menores o A. acompanhan- 
d o  a pesagem dos passageiros 
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Concretizava-se, dessa forma, um velho sonho dos paulistas: 
a ligação aérea das duas maiores metrópoles do País, o que cons- 
tituia um problema já considerado de ordem pública e para o 
qual se impunha solução imediata. 

O intercâmbio diário de passageiros, carga, correspondência, 
jornais, etc., entre as duas Capitais, por outras vias de transpor- 
te, era bastante significativo. Somente de São Paulo para o Rio, 
todos os dias, pelos quatro trens da E F. Central do Brasil, par- 
tiam em média 400 passageiros de I.= classe. Além do mais, os 
meios de comunicação e de transporte eram precários. A estrada 
de rodagem, apenas sofrível, era mal conservada, poeirenta e 
intransitável cas épocas chuvosas. As ligações marítimas não se 
faziam diretamente. A Central do Brasil era muito lenta: uma 
viagem de trem entre Rio de Janeiro e São Paulo não se efetuava 
em menos de doze horas. 

Os estudos para a composição e funcionamento dessa im- 
portante ligação aérea, bem como os cálculos de sua manuten- 
ção e rentabilidade, foram cuidadosamente elab~rados. As bases 
técnicas e econômicas foram igualmente estabelecidas, dando-se 
especial ênfase a segurança dos vôos. 

Para tanto, foram instaladas estações de radiogoniometria, 
radiotelegrafia, observatório metereológico, enfim, equipament,os 
completos para o controle de vôos por instrumentos. Em Uba- 
tuba, ponto intermediário do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, mon- 
tou-se uma estação de rádio auxiliar. No Vale do Paraiba, foram 
implantados campos de emergência. 

A partida das linhas regulares obedecia a um horário rigo- 
roso: sobrevoando diariamente o centro comercial da cidade de  
São Paulo, as aeronaves da VASP habituaram a população, pelo 
ronco de seus possantes motores, a controlar a "hora certa" de 
seus relógios. 

Como os Ju-52/3m limitassem o peso máximo a ser trans- 
portado, o necessário controle se efetuava pela pesagem anteci- 
pada de toda carga útil, inclusive dos passageiros. Tempos de- 
pois, para maior comodidade dos usuários, e uma vez constatado 
que o volume de carga e correio era relativamente pequeno, o. 
controle do peso dos passageiros foi abolido, fixando-se a media 
de 70 kg por pessoa. Aproveitou-se, igualmente a capacidade 
ociosa de carga útil verificada para aumentar de dezessete para 
vinte e quatro o número de assentos dentro da cabine de passa- 
geiros 

A agência e a sede central da VASP em São Paulo foram 
transferidas para melhores e mais amplas instalações situadas 
a rua Libero Badaró nPs 82 e 92 - 1: andar, respectivamente. 

A agência do Rio de Janeiro localizou~se, de inicio, no Edi- 
fício Regina, na Cinelãndia. Pouco tempo depois transferiu-se: 
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para a rua México n." 116-A, atrás da Escola de Belas Artes, local 
~ n t ã o  quase deserto: isto por insistência e a convite dos admi- 
nistradores do referido imóvel, recém-construído, que viam na 
VASP um motivo para atrair público àquela área, o que enseja- 
va, mais rapidamente, o aluguel das demais lojas e salas de es- 
critório. Para tanto, foram oferecidas a VASP condicões espe- 
ciais de locação. 

Na antiga Capital Federal a agência da VASP tornou-se, por 
excelência, e durante muitos anos, o ponto de encontro obriga- 
t6rio dos paulistas, frequentado tanto por homens de negócio 
como por autoridades estaduais e políticos da área federal que 
atuavam no Congresso. A VASP, por cerca de dez anos, monopo- 
lizou o tráfego aéreo São Paulo-Rio de Janeiro-São Paulo. Seus 
aviões viajavam constantemente lotados. O governo federal, 
nessa época, exigia no Rio uma reserva permanente até quinze 
minutos antes da partida das aeronaves, a fim de possibilitar o 
embarque de última hora de determinada autoridade ou p- ~ s s o a  
grada de sua recomendação. 

Para o sucesso do estaDelecimento da linha São Paulo-Rio 
de Janeiro muito contribuiu o clima de simpatia reinante entre 
as companhias aéreas que então operavam no Pais, bem como 
o apoio recebido de autoridades federais, estaduais e munici- 
pais. Igualmente, a política de tarifas baixas mantida pela VASP 
e destinada a popularizar o avião e transformá-lo num meio ha- 
bitual de transporte, frutificou de modo considerável com o 
correr dos anos. 

SERVIÇO POSTAL RAPIDO 

Em virtude da morosidade que então ocorria quanto a 
entrega da correspondência aérea, não obstante o esforço em 
contrário dispendido pelo Departamento dos Correios e Tele- 
grafos, a VASP foi autorizada, pelo próprio DCT e em caráter 
precário, a estabelecer um "Serviço Postal Rápido" para distri- 
buição a domicilio das cartas aéreas em São Paulo e no Rio de 
Janeiro quando transportadas por seus aviões. Esse serviço foi 
inausrado em 20 de dezembro de 1938 e, para tanto, a VASP 
instalou agências postais próprias nas duas Capitais; para a 
distribuição da correspondência, organizou um quadro de esta- 
fetas que se utilizavam de bicicletas e de veículos motorizados. 
Essa recém-criada seção postal, sob a chefia de Antònio Martins 
de Abreu, permaneceu em funcionamento durante alguns anos. 
despertando o mais vivo interesse do público, das classes empre- 
sariais e dos filatelistas. 
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LINHAS AÉREAS EM TRAFEXX 

Em 1938, a inclusão na frota de um terceiro Ju-52/3m, "Ci- 
dade de Goiãnia", permitiu a ampliação do número de vôos para 
as linhas já em tráfego, bem como possibilitou a abertura de 
outras rotas para o Interior paulista e Estados vizinhos, inclu- 
sive Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Por essa época, foi suprimida a linha São Paulo-São Carlos- 
São José do Rio Preto, visto que seus campos de pouso não 
comportavam aviões de maior porte. Além disso, as aeronaves 
"Monospar" e "Dragon", até então utilizadas, já estavam sendo 
consideradas obsoletas e anti-econômicas. 

Em fins de 1939, a VASP, utilizando exclusivamente os 
Ju-52/3m, mantinha em tráfego as seguintes linhas domésticas: 
para o Rio de Janeiro, três viagens redondas diárias; para Goiã- 
nia e escalas, duas viagens semanais; para Curitiba, Itajaí e Flo- 
rianópolis, duas viagens semanais; e para Porto Alegre, apenas 
urna viagem por semana. 

Em 1940, os Departamentos de Tráfego e de Operações da 
companhia apresentaram as autoridades federais um completo 
estudo, que incluía toda a infra-estrutura necessária, inclusive 
radiocomunicação e radiogoniometria, para o prolongamento da li- 
nha de Goiânia até Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, com es- 
calas em Jataí e Lageado. Esse novo trecho seria subvencionado 
com seis mil réis por km voado, tendo merecido aprovação do 
Departamento de Aeronáutica Civil. Entretanto, por motivos 
circunstanciais, essa nova rota não pôde ser inaugurada. Uma 
das principais razões foi ter sido a empresa desfalcada, em fins 
de 1940, de um Ju-52/3m sinistrado no Rio de Janeiro. Outra 
causa, igualmente importante, foi ter sido surpreendentemente 
denegada pelo Governo Americano, licença de exportação de dois 
aparelhos "Loockeed-Lodestar", com capacidade para 14 pas- 
sageiros e equipados com motores "Pratt & Wittney", comprados 
no ano de 1940. A entrega do primeiro deles estava prevista para 
o início de 1941. mas, quando essa aeronave já se achava pronta 
em Burbanck, Califórnia, já tendo partido para lá uma tripu- 
lação da empresa a fim de transportá-la em vôo para São Paulo, 
as autoridades dos Estados Unidos, pretextando motiiros rela- 
cionados com a guerra européia, não mais permitiram a saida dos 
dois aparelhos anteriormente adquiridos. Esse fato inesperado 
ocasionou a VASP enorme prejuízo, de ordem não só operacio- 
na1 mas também financeira . 

A empresa viu-se, assim, forçada a diferir "sine die" a inau- 
guração do trecho Goiânia-Cuiabá, bem como a de um outro 
projeto que previa o estabelecimento de mais duas linhas do- 
mésticas: São Paulo-Uberlândia, com escalas em São Pedro, Ara 
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raquara e Barretos, e São Paulo-Presidente Prudente, com es- 
calas em Botucatu, Bauru e Marília. 

A VASP, entretanto, adquirindo em 1941 dois Ju-52/3m, 
prefixos PP-SPG e PP-SPH, conseguiu reforçar seu material de 
vôo, mas se viu, ao mesmo tempo, obrigada a suprimir, até 
normalização da situação mundial, as linhas que demandavam 
o sul do Pais. Essa medida visou, sobretudo, em face das cir- 
cunstâncias de guerra, a manutenção das duas linhas principais 
da empresa: São Paulo-Rio de Janeiro e São Paulo-Goiânia. 

Os agentes da VASP, por essa época, eram os seguintes: 

Agéncia de São Paulo 
Chefe: Alfredo Salles de Oliveira Netto 

Agência do Rio de Janeiro 
Agente-Procurador: Sidney A. Miller 

Linha São Paulo-Goiâniu - Ribeirão Preto, Arlindo Carva- 
lho; Uberaba, Fernando Sabino Jr.; Uberlândia, Afrânio Rodri- 
gues da Cunha & Cia.; Arapuari, Cia. Transportes MinasGoiás 
Ltda.; Anápolis, José Fernandes Valente; Goiãnia, Nicanor Bra- 
sil Gordo. 

Linha São Paulo-Porto Alegre - Curitiba, Vitor Gaisler; 
Itajaí, Carlos Renaux S.A.; Joinvile, Germano Stein S. A,; Flo- 
rianópolis, 2. L. Steiner & Cia.; Porto Alegre, Hugo A. Seben. 

A I1 GUERRA MUNDIAL E O SEU REFLEXO 
NO TRAFEGO DA EMPRESA 

A partir de 22 de agosto de 1942, data em que o Governo 
Brasileiro declarou guerra a Alemanha e a Itália, começaram a 
crescer para a VASP, ainda mais e de maneira acentuada. os 
problemas de manutenção de suas aeronaves. Por serem os seus 
aviões de fabricaçáo alemã, a reposição de peças passou a repre- 
sentar um desafio a própria sobrevivência da empresa. A substi- 
tuição de pistões e de pneumáticos, principalmente, constituía 
tarefa quase impossível; para a sua fabricaçáo se exigia alta 
tecnologia e especialização, além de matérias-primas de difícil 
aquisição. Graças, porém, a colaboração do Instituto de Pesqui- 
sas Tecnológicas de Sáo Paulo com as indústrias bandeirantes, 
foi possível produzir esses e outros componentes entre nós. As 
peças e materiais aqui fabricados revelaram-se tão perfeitos 
quanto os originais. A VASP, já então, tinha organizado um ex- 
celente centro de pesquisas e de preparação de técnicos. 
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Ao termo das operações militares na Europa, com a rendição 
da Alemanha nos primeiros meses de 1945, a Embaixada Norte- 
Americana, por seu Adido Aeronáutico, e através do agente-pro- 
curador da VASP no Rio de Janeiro, ofereceu a empresa cerca de 
catorze aviões Douglas DC-47, excedentes de guerra, e que 
se achavam disponíveis na base militar de Natal, no Estado do 
Rio Grande do Norte. A VASP foi considerada a principal compra- 
dora potencial em face das presumíveis dificuldades de manutenção 
e aquisição de peças, por possuir exclusivamente equipamento ger- 
mânico. O preço solicitado foi de 500 contos de réis cada um, muito 
abaixo do valor real. Os DC-47 - irmãos gêmeos dos DC-3 -eram 
aparelhos utilizados para transporte de cargas e condução de pára- 
quedistas, para o que exigiam apenas algumas adaptqões na 
cabine e a instalação de poltronas. A diretoria da empresa, entre- 
tanto, decidiu-se pela aquisição apenas de dois deles, embora 
possuísse, na época, recursos financeiros que permitiriam a com- 
pra de todo ou da maior parte do lote oferecido Conseqüente- 
mente, os doze aparelhos restantes foram vendidos a compa- 
nhias congêneres, entre elas a Varig e a Panair. A empresa aérea 
Real, então em fase de constituição e voltada para o serviço de 
táxi-aéreo, ciente da excepcional oportunidade, adquiriu' dois 
DC-47 e, no início de 1946, após obtida das autoridades federais 
a concessão para o percurso São Paulo-Rio de Janeiro, o mais 
rentável da época, deu início as suas atividades, obtendo rápido 
êxito. 

A decisão então tomada fez que a VASP perdesse excelente 
oportunidade para a ampliação imediata de suas linhas internas 
e, quem sabe até, para a obtenção de linhas internacionais. 

Com o fim da Grande Guerra, em agosto de 1945 (rendição 
do Japão) o equipamento germânico até então utilizado pela 
VASP começou a ser substituído por aviões da série Douglas 
DC-3, de fabricação norte-americana, já de conceito firmado 
internacionalmente e que tanto contribuiram para o desenvolvi- 
mento dos transportes aéreos. 

PILOTOS-COMANDANTES DAS AERONAVES 

A equipe de aeronautas, durante os dez ou onze primeiros 
anos da VASP, foi constituída pelos seguintes pilotos, relacio- 
nados por ordem alfabética: Abel Pereira Leite, Alfredo Neu- 
mann, Bartholomeo Cattaneo, Carlos Aurichio, Cássio Simões, 
Ciro Novaes Annando, Eduard Baron von Büldring, Giovanni 
Ercole, Helmut Zimmerman, Herman E. von Oertzen, Irineu Fer- 
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nandes, Ismael T. Guilherme Cristiano, Joáo Baumgartener, João 
F'. Ferreira, Joffre Carvalho da Silva, Júlio Fernandes Costa, Luiz 
Carvalho Landell, Marcelo Pedrosa, Mauro Carvalho Aguiar, Paulo 
Carvalho da Silva, Paulo Sarubbi, Renato Pacheco Pedroso, Ro- 
berto Pedrosa e Romeu Favero de Fabret. Um deles era de nacio- 
nalidade italiana, três de nacionalidade alemã e os demais, bra- 
sileiros. 



FATOS E MEMÓRIAS 

Ocorrências dignas de registro, às vezes apenas memoriza- 
das, relativas a navegação aérea no Brasil durante o período de 
1930 a 1944. 

1930 

Em 12 de maio de 1930, o piloto francês Jean Mermoz, 
tendo como companheiros o navegador Jean Dabry e o rádio- 
operador Gimle, inaugurava a linha postal Tolouse-Santiago 
do Chile, por via exclusivamente aérea, dando início, com esse 
magnífico feito pioneiro, ao encurtamento da distância que se- 
parava o Brasil da França. A travessia dos 3.000 km do Atlân- 
tico Sul que separam o Senegal, na África, de Natal, no Brasil, 
foi feita em 21 horas e 15 minutos, num avião equipado com 
flutuadores e levando a bordo 130 kg de correio. Dois navios de 
apoio acompanharam a travessia. 

1938 

A 8 de junho, pelo Decreto-lei n." 483, foi instituido pelo 
Governo Federal o Código Brasileiro do Ar, que veio "dotar o 
País de uma legislação capaz de regular eficientemente a avia- 
ção civil e comercial", criando ao mesmo tempo, com sede na 
Capital da República, o Conselho Nacional de Aeronáutica, com- 
posto de seis membros, sob a presidência do ministro da Viação 
e Obras Públicas, como órgão consultivo do governo na refe- 
rida área. 

Em 31 de dezembro, segundo estatística elaborada pelo De- 
partamento de Aeronáutica Civil, eram oito as empresas aéreas 
comerciais em tráfego no Brasil: a)  nacionais: Viação Aérea 
São Paulo S/A. (VASP), Viação Aérea Rio Grandense (VARIG), 
Sindicato Condor Ltda., Panair do Brasil S/A. e Aerolloyd Iguas- 
su S/A.; b) européias: S/A. Air France, partindo de Toulouse 
(França) e a Deutsche Lufthansa A.G., partindo de Frankfurt 
(Alemanha); c)  norte-americana: Pan-American Airways Inc., 
que procedia dos Estados Unidos. 
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A L.A.T.I. - Linee Aeree Transcontinentali Italiane - subsi- 
diária da "Alla Littoria", sediada em Roma, inaugurava seus vôos 
para a América do Sul. 

No mês de novembro, por despacho do Presidente da Repú- 
biica, foi ordenada a abertura de concorrência pública para o 
estabelecimento de uma linha de transportes aéreos entre São 
Paulo e Foz de Iguaçu, com escalas em Curitiba e prolongamento 
até Assunção do Paraguai. A VASP apresentou-se como interes- 
sada nessa linha, mediante requerimento encaminhado ao De- 
partamento de Aeronáutica Civil, datado de 29 do referido mes. 
O projeto, entretento, não teve prosseguimento. 

Começaram a surgir outras empresas nacionais, aumentando 
u tráfego aéreo em todo o Território Brasileiro. Foi um período 
em que, realmente, se constatava um progresso animador nos 
transportes aéreos no Pais, tanto na aviação comercial e civil, 
como na militar e naval. 

As primeiras indústrias aeronáuticas, devidamente estrutu- 
radas, começaram a tomar maior desenvolvimento entre nós. 
No Rio de Janeiro, a Cia. Nacional de Navegação Aérea (Hen- 
rique Lage) e, em São Paulo, adiantando-se as demais, a Cia. Aero- 
náutica Paulista (Francisco Pignatari) responsável pela produção 
clos primeiros aviões em série fabricados no Brasil: o "Paulisti- 
nha". 

As empresas européias - Air France, Lufthansa e LATI - 
por força da situação de beligerância irrompida em setembro 
de 1939, começaram a suprimir os seus vôos transcontinentais 
para a América do Sul. 

A aviação comercial brasileira foi enlutada por grave aci- 
dente. No dia 8 de novembro, o avi&o Junkers Ju-52/3m, prefixo 
PP-SPF, a "Cidade de Goiânia", quando sobrevoava a praia de 
Botafogo, no Rio de Janeiro, em sua rota e horário regulares 
de viagem para São Paulo, foi colhido por um avião de turismo, 
precipitando-se no mar. O aparelho ficou completamente destruí- 
do, morrendo todos os seus passageiros e tripulantes. Nenhuma 
parcela de culpa coube a VASP. A sua tripulação era formada 
pelo Comandante Júlio F. Costa, pelo co-piloto Paulo Cintra 
Leite e pelo rádio-navegante Ely Lopes de Araújo. 
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No dia 20 de janeiro, foi criado o Ministério da Aeronáutica 
pelo Decreto-lei n.O 2.961, sendo nomeado primeiro titular o Dr. 
Joaquim Pedro de Salgado Filho. O art. 4: desse decreto reza- 
va: "Ficarão pertencendo ao novo Ministério, constituído inicial- 
mente com os elementos existentes nas aeronáuticas do Exér- 
cito e da Marinha e do Departamento de Aeronáutica Civil, os 
estabelecimentos, instituições e repartições públicas que se pro- 
ponham a realização de estudos, serviços ou trabalhos especifi- 
cados no artigo 2." (atividades de aviação nacional)". O referido 
decreto-lei foi assinado pelo Presidente Getúlio Vargas, então 
considerado no País e no Continente como "Amigo da Aviação" 
pelo impulso que os transportes aéreos no Brasil receberam 
durante o seu governo. 

Como conseqüência da criação do Ministério da Aeronáutica, 
o Correio Aéreo Militar e o Correio Aéreo Naval foram fundidos 
num único serviço - o Correio Aéreo Nacional (CAN). É seu 
Patrono o eminente e recém-falecido Marechal-do-Ar Eduardo 
Gomes. Recorde-se, a propósito, que o Correio Aéreo Militar 
(CAM) nasceu em 1931 de inspiração de um grupo de oficiais 
idealistas, destacando-se, entre eles, os Tenentes Antonio Lemos 
Cunha, Casemiro Montenegro Filho e Nelson Freire Lavenère- 
Wanderley, integrantes do Grupo Misto de Aviação, unidade 
aérea que se achava sob o comando do seu idealizador, o então 
Major Eduardo Gomes. O exPrefeito da cidade de São Paulo, 
Brigadeiro-do-Ar José Vicente de Faria Lima, também partici- 
pou dessa fase pioneira do CAM. 

1942 

Tendo o Governo Brasileiro declarado guerra a Alemanha 
e a Itália, começou a brilhante atuação da Força Aérea Brasi- 
leira na Campanha do Atlântico Sul e na Itália. 

Em virtude da declaraçáo de guerra a Alemanha e da con- 
seqüente incorporacão de bens dos súditos do Eixo ao patrirn& 
nio nacional, a empresa Serviços Aéreos Condor Ltda., então 
subsidiária da empresa alemã Lufthansa, passou a denominar-se 
Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul. Assumiu a sua presidência o 
Dr. J. Bento Ribeiro Dantas, advogado de conceituado prestígio 
nos meios aeronáuticos do País. 

1943 

No dia 27 de agosto, a VASP foi vítima de uma segunda 
t,ragédia, com a perda de seu avião prefixo PP-SPE, o "Cidade 
do Rio de Janeiro", ocorrido também na Baia da Guanabara. 
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O acidente se deu numa manhã ensolarada, quando o avião se 
preparava para aterrissar na pista do Aeroporto Santos Dumont: 
repentinamente, o aparelho foi envolto por enorme colchão de 
nuvens que cobria também toda a extensão da pista; devido a 
súbita falta de visibilidade, o comandante da aeronave derivou 
a direita a fim de tentar um segundo pouso quando, por infe 
licidade, a ponta de uma das asas bateu no edifício da Eescola 
Naval, situado próximo a uma das cabeceiras da pista. Com a 
queda do aparelho n'água pereceram todos os seus ocupantes 
com exceção de um único passageiro, que se salvou por ter sido 
atirado da cabine, não se sabe como, e imediatamente socorrido 
por um dos barcos que se encontravam nas proximidades. A 
tripulação era constituída pelo Comandante Romeu Favero de 
Fabret, pelo radionavegador Frederico A.  Ewald e pelo mecã- 
nico de bordo Waldemar Mayer. Entre os passageiros encontra- 
vam-se Dom José Gaspar d'Afonseca e Silva, Primeiro Arcebispo 
de São Paulo, e o jornalista Cásper Líbero, diretor do jornal 
paulista "A Gazeta". 

Em virtude da interrupção do tráfego da linha tronco da 
E. F. Central do Brasil, ocorrida em fevereiro desse ano e moti- 
vada pelo desabamento de um túnel no Est,ado do Rio de Ja- 
neiro, houve verdadeira corrida de passageiros para os vôos da 
VASP, obrigando a um aumento considerável de viagens extras 
entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Até para o transporte diário 
de malas postais comuns entre as duas metrópoles foi solici- 
tada, pelo Departamento dos Correios e Telegráfos, a colabo- 
ração da VASP. 

Em 1944, a VASP, entre outros tantos motivos de orgulho, 
foi distinguida com o premio "Segurança", conferido pelo Con- 
selho inter-Americano de Segurança, sediado em Nova Iorque. 

A partir de 1945, os transportes aéreos civis, tanto no Brasil 
quanto no Mundo, incorporando os avanços tecnológicos con- 
quistados durante a I1 Grande Guerra, começaram a se desen- 
volver rapidamente e por etapas; com o advento, então da era 
do jato na segunda metade da década de 50, a aviação em 
geral tomou o extraordinário impulso como hoje nos é dado 
conhecer. 

Nota da Redação - Aristides Pileggi, paulista de São Carlos, e desde 
cedo entusiasta das coisas da aviação, teve oportunidade de ingressar, 
ainda muito moço, na primeira empresa paulista de transporte aéreo co- 
mercial, tão logo se iniciaram os serviços regulares da VASP, em abril 
de 1931. Permaneceu nessa companhia cerca de onze anos, até meados 
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de 1945, tendo participado assim dos primórdios das suas atividades, no 
exercício de cargos de chefia e de gerência. Para implantar e desenvolver 
a linha pioneira São Paulo-Rio de Janeiro, transferiu-se para a entio Ca- 
pital Federal, no período de 1936 a 1940: na qualidade de agente e procu- 
rador da companhia, graças ao seu dinamismo, pôde consolidar as ativi- 
dades da empresa junto aos orgãos oficiais, principalmente, ao Departamento 
de Aeronáutica Civil (DAC) . 

Sobre ns orirneiros mnmentns da história da VASP nineuém melhor -. ~ - -  .. A~ -----... ~~ ---.- .~~~ -~ -... ~~ ~~-~ 

do que Aristides Pileggi para trazê-los até nós, fazendo queU&es magni- 
ficos feitos pioneiros, frutos de um ideal patriótico, sirvam de exemplo 
e estimulo as novas gerações. Ressalta-se, sobretudo, que os homens que 
a fundaram e que depois passaram a dirigi-la enfrentaram revezes de toda 
ordem 

Ao retirar-se da VASP, quando esta já se achava praticamente conso- 
lidada, Aristides Pileggi passou a dedicar-se a atividade privada, tendo-se 
tornado lider nos setores a que emprestou seu profícuo trabalho, quer 
pela sua capacidade empreendedora, quer pelo seu espírito público. Atual- 
mente, além de atividades empresariais e agro-pecuária, ocupa os cargos 
de diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP); 
vice-presidente da Fundação Nelson Libero, mantenedora da Casa de Saúde 
D. Pedro 11, em São Paulo; sócio titular do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo; sócio do Rotary Clube de São Paulo Leste. Ex-diretor do 
Departamento de Produtividade da FIESP-CIESP, do IDORT-Instituto de 
Racionalização do Trabalho, da Fundação dos Rotarianos de São Paul0 e 
ex-presidente do Sindicato da Indústria Cerâmica de Louça e Porcelana 
do Estado de S. Paulo. Autor do livro %Cerâmica no Brasil e no Mundo)', 
foi agraciado em 1959 com título de sócio honorário da Associação Brasi- 
leira de Cerâmica. Entre os títulos que lhe foram conferidos, destaca-se n 
Medalha «Pioneiros da Aeronáutican outorgada pela Fundação Santos Du- 
mont 



O PATIO M3 COLÉGIO E O MORGAW DE MATEUS 

José Alues Palma 

Afonso de Taunay, no seu trabalho, "O Velho São Paulo", 
com a sua capacidade de assinalar datas, fatos e acontecimentos 
- principalmente acontecimentos - tem uma passagem expres- 
siva sobre o Pátio do Colégio: "Foi Paço de dois Imperadores o 
de uma Princesa Imperial, três vezes Fkgente do Império. E 
residência de três presidentes da República". 

Em 1822, depois do grito do Ipiranga, tornou-se palco ou 
centro da política nacional, em época culminante para o Brasil; 
o da sua organização em Nação Independente. 

Além desses seis hóspedes lustres ali tiveram morada bis- 
pos diocesanos, Capitães Generais, Governadores da Capitania, 
presidentes da Província, presidentes do Estado, de 1765 a 1908. 
Estensa resenha de nomes que vem do Morgado de Mateus ao 
Marquês de Aracati, do Visconde de Congonhas do Campo ao 
general Couto de Magalhães, de Prudente de Morais a Jorge 
Tibiriçá. Abrangendo dezenas de nomes, entre os quais surgem 
alguns apelidos dos mais prestigiosos nos anais brasileiros". 

O que nos interessa, agora, é o nome do Capitão General 
Morgado de Mateus. Vamos situá-lo bem no tempo, com relação 
ao Pátio do Colégio. 

Em 1760, foram expulsos os padres da Companhia de Jesus 
e os seus bens confiscados num requintte da maior injustiça 
possível. Dessa época a 1765 o local foi residência episcopal. Em 
1765, transformou-se em Palácio do Governo e o primeiro titu- 
lar que veio a ocupá-lo foi esse governador. 

Quem foi o Morgado de Mateus? 
Américo Brasiliense, no seu trabalho - O governo do Mor- 

gado de Mateus. Capítulo IV, item 30, salientou:: "Foi nesse 
ano (1762) que o Conde de Lippe empreendeu a reorganização 
do exercito português e d. Luís, oficial ilustrado, dedicado ao 
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estudo de engenharia, estratégia e história militar, foi um dos 
que receberam o benéfico influxo dessa renovação. Tinha já 
sucedido ao pai no Senhorio de Mateus, era tenente Coronel dos 
Dragões de Chaves e do Conselho de S. M..  . " 

E a professora Miriam Ellis, na tese que apresentou ao 
Primeiro Congresso de Histório de São Paulo, realizado em 
Campina em 1972, assinalou: 

"Foi o novo Capitão o mais enérgico e conscencioso e, tal- 
vez, o mais capaz, independente e ambicioso de posições dentre 
os Capitães Generais do período administrativo do Vice-Rei Mar- 
quês de Lavradio. 

"Contava, o Sr. de Mateus, 43 anos. Provinha de aristocra- 
tica família, cuja linhagem descendia de um ramo bastardo de 
Afonso 111. Militar, como o pai, comandou o segundo regimento 
dos Braganças, durante a guerra peninsular de 1762 - 1763. Duis 
anos depois embarcava para o Brasil para cumprir a mais im- 
portante missão da sua carreira". 

Deixou a familia em Portugal e partiu, com resolução, a fim 
de se dedicar exclusivamente ao serviço do seu Rei e da sua 
Pátria. Aqui chegou depois de mais de 80 dias de viagem. 

No Rio conferenciou longamente e se orientou com o Vice- 
Rei, seguiu para Santos, onde as necessidades eram muitas e o 
retiveram por quase um ano. Deu-se pressa em restabelecer as  
finanças da Provedoria, completamente arruinadas e a discipli- 
nar e despertar o gosto da população para o serviço militar, a 
fim de organizar contingentes para as lutas no sul. 

E, assim, no dia 3 de janeiro de 1766, de acordo com a or- 
dem do Vice-Rei os aventureiros paulistas embarcaram para o 
Sul, na seguinte forma: a 1." Companhia comandada pelo Capi- 
tão Francisco Corrêa Serrafana, de 50 homens; a 2." Companhia 
comandada pelo Capitão Manuel Lopes de Siqueira, de 51 pra- 
tas; a 3.= Companhia comandada pelo Capitão Antônio Rodrigues 
Fontes, de 51 praças; a 4." Companhia comandada pelo Capitão 
Bento Barbosa de Siqueira de 49 praças. 

Na prestação de contas ficou a Provedoria de Santos preju- 
dicada em algum numerário, que foi reclamado por D. Luis 
Antônio ao Conde da Cunha, mas sem resultado. 

Em São Paulo, veio residir no Pátio do Colégio, já trans- 
formado em Palácio do Governo. Foi o primeiro Capitão General 
a habitá-lo. nessa nova fase. 

Repartições administrativas e fiscais foram-se instalando no 
antigo Convento. Disse D. Luís Antônio: "Mandei fazer quase 
de novo a torre deste Colégio, todo o alpendre da portaria, todas 
as prisões e Corpo da Guarda deste governo e hospital dos sol- 
dados e dos negros, retelhar por diferentes vagas, e a cada passo 
(pelo perigo que correm as paredes por serem de terra) grande 
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quantidade de consertos particulares precisos, uma varanda que 
era muito necessária para desafogo dos corredores que são 
abafadiços". 

Saint Hilaire, no "São Paulo nos Tempos Coloniais", o re- 
corda com as características do momento: "Este edifício, depois 
que deixou de ser ocupado pelos religiosos, tomou o nome de 
Palácio, mas a sua aparência é de fato a de um mosteiro. O 
Palácio é uma grande casa de sobrado, formada por duas alas 
que se encontram em ângulo reto, uma das quase é terminada 
pela Igreja. Nesta última ala as janelas são muito próximas 
umas das outras e na outra muito afastadas, o que faz desagra- 
dável assimetria. Por outro lado o Palácio é tão bem situado 
como todos os edifícios que os jesuítas ergueram no Brasil. 
Construído numa extremidade da Cidade liga-se a ela pela fa- 
chada que forma um dos lados de uma pequena praça quadrada; 
os fundos olham para os campos. O interior dispostos como 
convinha a um Convento; são grandes salões, salas e muitos 
corredores". 

Com o espaço suficiente, o Palácio foi-se adaptando as li- 
nhas e as acomodações do Mosteiro. 

Eomem fino e de sociedade, D. Luís Antônio, realizou, aí, 
uma série de festividades cívicas e religiosas pomposas e reful- 
gentes. O Palácio, a Igreja, as fachadas das casas visinhas, eram, 
nessas ocasiées, feericamente iluminadas. Festas hípicas, procis- 
sões aparatosas, tertúlias literárias solenidades diversas moldu- 
lavam aquele quadro. 

Devoto de São Joaquim e de São Luis, rei da França, de 
quem tinha o nome, os andores desses santos, nas procissões 
religiosas, eram destacadamente oinamentados. 

Fundou a "Academia dos Felizes", primeira entidade de 
letras de que se tem notícia em São Paulo e formada de pessoas 
da maior cultura literária da época. 

A sessão de inauguração foi realizada, com certo desrespei- 
to, no recinto da própria Igreja do Colégio e presidida pelo Juiz 
de Fóra de Santos, Dr. José Gomes Pinto de Moraes, depois 
Coregedor da Justiça. 

Concebeu a fantasia de trazer para o meio Colonial daquele 
tempo, a etiqueta e os requintes de maneiras das Côrtes euro- 
péias. 

Alma de militar e de cruzado, houve por bem outorgar e 
.oferecer, em documento assinado também por seus secretários 
de governo ao invicto e glorioso Santo Antônio, a Patente do 
Posto do Coronel das Tropas desta Capitania, para que, aben- 
çoando-as e tomando-as debaixo do seu patrocínio, as ampare 
e proteja em todos os seus movimentos. (Graçças a gentileza do 
Dr. Alvaro Amara1 temos aqui o texto desse documento). 
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A Capitania de São Paulo foi extinta por provisão de 9 de 
maio de 1748 e restabelecida em fevereiro de 1765, com a desig- 
nação de D. Luís Antònio para regê-la. 

Veio para o Brasil com instruções especiais para a reconsti- 
tuição dessa Capitania. Coube-lhe, assim, a difícil missão de res- 
suscitar uma "Capitania morta, de umas cinzas que já náo 
existiam". 

Não há dúvida de que os paulistas desejavam o restabele- 
cimento da sua Capitania, senão no seu todo, como dantes, pelo 
menos como o permitissem as novas circunstâncias administra.. 
vas do Brasil. 

Mas, o que preocupava principalmente a Coroa Portuguesa, 
no momento, era a segurança e a defesa do país, do seu territó- 
rio e das suas regiões auríferas. O colapso da Colonia do Sacra- 
mento, em 1762, e a invasão do Rio Grande do Sul, pelas tropas 
de Cevallos, patenteavam a necessidade de aprimorar essa defesa. 

E os paulistas que apareciam como "o flagelo dos castelha- 
nos e os que com muita utilidade dilataram" os domínios de 
sua Majestade até a margem septentrional do Rio da Prata, de 
que os tempos da aclamação do Sr. Rey D. João o 4.0, estava- 
mos de posse, eram dignos dessa aspiração política, a Capitania 
restaurada. 

Reduto ofensivo e defensivo a ser ocupado pelos paulistas, 
a Capitania restaurada, antes de ser um termo de organização 
política e administrativa, seria a base da expulsão dos invaso- 
res, de reivindicação das terras ocupadas, e de ampliaqãr, do 
território brasileiro. 

Daí o militarismo exacerbado e os recrutamentos forçados. 
que por tanto tempo afligiram São Paulo. Toledo Pisa, na "Crõ- 
nica dos Tempos Coloniais" descreve com cores sombrias esse 
quadro daquele tempo. 

A capitania restaurada não abrangeria os seus limites pri- 
mitivos e se diminuiria em extensão. Não compreenderia a Ma- 
rinha do Sul, constituída da vertente atlântica, que permanece- 
ria na jurisdição do Rio de Janeiro, onde se achava desde 1848; 
nem a área de leste da Serra do Maro de Curitiba para o Sul 
que continuaria na mesma jurisdição; nem os territórios de que 
se constuiram as Capitanias vizinhas, enquanto São Paulo per- 
manecia como simples Comarca do Rio de Janeiro. Neste ponto 
o Arquivo do Morgado de Mateus é um libelo que, forçosamente 
desperta a nossa simpatia. De acordo com esse Iíbélo, a Capi- 
tania perdeu, aos poucos, todo o seu sertão e toda as suas Minas 
mío lhe deixando mais que uma pequem tira de terra ao Emgo 
da Costa, reduzindo-a a total decadência e pobreza. Tudo con- 
forme o ofício desse governador ao Marquês de Pombal de 1772; 
o ofício a Martinho de Mello e Castro de 12 de janeiro de 1773;. 
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e a Carta ao Conde Oeiros de 19 de dezembro de 1766. E quande 
número de documentos. Tendo em vista a correspondência do 
Morgado de Mateus e outros documentos da época, constantes 
do Arquivo do Estado - Documentos Interessantes - e o Mapa 
Corográfico que, por ordem do governador e Capitão General 
Bernardo José de Lorena, foi levantado pelo Engenheiro Antô- 
nio Ruiz Matosinho, conforme observação feita em 1791 e 1792. 
é possível delinear a Capitania restaurada. Como segue: 

"Até o fim do século XVIII a área compreendida pela Capi- 
tania de São Paulo confinava, ao norte, com o Rio de Janeiro 
- pelo Rio Piraí até a sua confluência no Paraíba e pela Manti- 
queira no trecho em que esta serra separava as Capitanias do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais, cujos limites eram a Mantiqueira, 
até s altura de Taubaté o Rio Sapucai-Mirim, afluente do Sapu- 
caí e o Rio Grande; a oeste com Goiás pelos Rios Grande, Paraná 
e Pardo, e com Mato Grosso pelo Rio Pardo, Ribeirão Claro e 
rios Caí, Mondego e Mbatatei. 

"Estendiam os limites de oeste aos rios Paraguai onde de- 
esmboca o afluente Jejui e daí rumo a Leste até o rio Iguatemi, 
no ponto em que este deságua no Paraná e daí em direção ao 
Sul até Salto Grande junto ao Rio Uruguai. 

"Ao Sul, as raias do território paulista, cujos dois pontos 
extremos localizavam-se ao norte, na ponta de Camborim ao 
norte de Uberaba, quase de frente a Ilha das Couves; ao Sul, a 
Vila de Guaratuba no extremo do atual Estado do Paraná, limite 
com Santa Catarina". 

E também a situação econômica, administrativa, social, e 
d possibilidade ofensiva e defensiva, podem ser deduzidas daque- 
la vasta correspondência. 

Principalmente dos seguintes documentos: 
Ofício de 9 de Julho de 1770, ao Secretário do Estado Mar- 

tinho de Mello Mendonça, sobre a Capitania de São Paulo; ofi- 
cio de 30 de julho de 1770, ao Marques de Lavradio sobre o esta- 
do da Capitania; ofício de 27 de janeiro de 1766, ao Governador 
de Minas Gerais sobre o estado da Capitania de São Paulo e 
projetos de guerra no sul; ofício de 13 de dezembro de 1766, e de 
29 de dezembro de 1766, ao Conde Oeiros sobre a Capitania de 
São Paulo; Carta ao Rei de 1." de dezembro de 1767, sobre a 
situação em que encontrou a Capitania de São Paulo; carta de 
30 de janeiro de 1768, ao Conde Oeiras sobre o atrazo da lavoura 
de São Paulo e as suas causas; carta de 2 de dezembro de 1768, 
ao Conde Oeiras sobre o estado econômico da Capitania; carta 
de 11 de janeiro de 1768, ao Conde Oeiras sobre os costumes 
públicos de São Paulo; Carta de 4 de fevereiro de 1968, ao Conde 
Oeiras sobre o estado econômico da Capitania de São Paulo; 
carta de 31 de janeiro de 1768, ao Conde Oeiras sobre os cos- 
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tumes; carta de 2 de fevereiro de 1768, ao Conde Oeiras sobre 
o estado económico da Capitania; carta de 30 de janeiro de 1768, 
sobre o atrazo da lavoura de São Paulo; carta de 28 de novembro 
de 1769 ao General de Angola A. Francisco Inocêncio de SOW~ 
Coutinho, sobre a Capitania de São Paulo. E muitos outros. 

O Morgado de Mateus encontrou uma Circunscrição Admi- 
nistrativa., . "Sem oficiais, sem notícias, sem secretário, sem 
conhecimento das Ordens.. . e sobretudo sem dinheiro, sem ren- 
dimento e com uma Provedoria cheia de dívidas.. . e os povos 
repugnantes da vida militar, a ponto de deixarem as habitações 
meterem-se pelas matas, contaminados pela ociosidade e la- 
cidáo". 

Recebeu uma Capitania 
"Morta, sem defesa, sem renda, sem comércio, sem lavoura, 

com poucas Tropas. . . porque só consistiam em seus Compa- 
nhias pagas e as Ordenanças e sem fortificações, porque so os 
havia na Barra Grande do Porto de Santos e todos os outros 
portos estavam sem elas.. . 

Imperava a pobreza, sendo exceção alguns do Reino, que, 
possuindo lavras ou sendo traficantes, em pequenos negócios de 
panos e sedas e outras miudezas estrangeiras conseguiam pros- 
perar; os tropeiros, entre eles alguns paulistas, tangendo ani- 
mais de Curitiba e Yiamáo para negociá-los; os possuidores de 
lavras, em que faiscava algum ouro; os mercadores que exigiam 
preços elevados dos seus artigos para se recompunsarem do que 
perdiam nos fiados. O fiado era uma instituição por quê quem 
não fiava não vendia. E quem perdia no fiado procurava ressar- 
cir-se, cobrando em dobro de outros. 

A maioria dos portugueses que aqui se achava alimentava 
a esperança de regressar ao Reino e por isso não se estabelecia 
com ânimo definitivo dos que pretendiam ficar e dedicar-se a 
nova terra. Não se entregava completamente ao trabalho cola- 
borando a fama de que a terra não produzia. 

Quanto a Sociedade havia duas classes: Senhores e escra- 
vos. E limitado número de mulatos. Os escravos exerciam pro- 
fissões diversas, mas nenhuma da maneira perfeita. Muitos vá- 
dios e incapazes que vinham tentar a sorte, infestavam o quadro 
social, vivendo de maneira flutuante e desabientada. Eram mais 
nocivos do que meritórios a Colônia. 

Esse era o quadro contristador da Capitania restaurada. 
O reerguimento dessa Capitania só começaria mais tarde, 

lá pelo fim do século, com o estímulo da agricultura principal- 
mente da Cana de Açúcar e do seu comércio, não obstante a 
escassez da mão-de-obra, de capitais e de instrumentos neces- 
sários. 

A freguesia de Araritaguaba, a formação de Piracicaba, a 
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Vila de Sorocaba, a freguesia das Campinas, o termo de Jundiaí, 
já produziam excelente açúcar. Cultivava-se também arroz, algo- 
dão, anil, café, farinha e mandioca, goma, coirema e aguardente. 

E aqui avulta o nome do Capitão General Bernardo José de 
Lorena, que, de certa forma, completou os esforços do Mongado 
de Mateus, mesmo não sendo seu substituto imediato. O Mor- 
gado de Mateus foi estadista e militar; Lorena foi economista 
e homem de progresso. Os relatórios de Lorena são exaltantes 
e otimistas. Não há dúvida que foi um marco assinalado na eco- 
nomia da Capitania restaurada. 

Substituição do nome de Capitania por Prozrinciu já vem dos 
trabalhos de elaboração pelos Cortes da Constituição da Monar- 
quia Portuguesa, de 23 de setembro de 1822, que, no Capítulo 
Único, Título 11, estabeleceu: - "Na América o reino do Brasil 
se compõe das Prowíncias seguintes.. . E diplomas constitucio- 
nais supervenientes do Brasil confirmaram o termo e o seu uso. 

Além do levantamento da Capitânia de São Paulo, a desig- 
nação desse Governador teve outro objetivo: enfrentar os caste- 
lhanos no ocidente, e repeti-los no sul para além do Rio da Prata, 
fulco da política portuguesa na América. 

Daí a série de expedições que organizou. Machado de Olivei- 
ra, no "Quadro Histórico, de certa forma, as descreve. 

A expedição de Dias Cardoso, seguiu-se a que foi comanda- 
da por João Martins de Barros, que, embarcando em 1770, em 
Araritaguaba, seguiu o mesmo rumo que a anterior, e a esta se 
incorporou na barra do Ivai. 

O fim latente dessa expedição, disse Machado de Oliveira., 
consistia em dar maior amplitude ao território que, nessa re- 
gião, pertencia a Portugal. Aumentá-lo, em outros termos. 

Um plano foi montado entre o Governador de São Paulo e 
o Vice-Rei do Brasil, sob fundamentos confidenciais recebidos 
do Marquês de Pombal. Devia estabelecer-se, em local adequado, 
um centro de defesa, a pretexto de cobrir-se, na fronteira, das 
excursões dos paraguaios e das gentias da Vaccaria, que, por 
vezes, tentavam forçar os limites do médio Paraná. 

Reunidos os componentes dessas duas expedições na Barra 
do Iuai, regressaram ao Rio Paraná, atravessaram-no e ruma 
ram para o Rio Iguaterni, seu afluente da direita, subiram-no 
até certo ponto, pararam, desembarcaram, a sua margem, e plan- 
taram roças.. . E, por ordem do governador de São Paulo cons- 
truiram o Forte dos Prazeres onde foram recolhidos 1.227 expe- 
dicionários. 

D. Carlos Morfi, governador do Paraguai, escreveu imediata- 
mente a D. Luís Antônio de Souza, reclamando contra esse fato, 
ao que foi respondido que as expedições assim agiram forçados 
pelas circunstâncias do momento. 
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Outras expedições foram realizadas com o fim de penetrar 
nas espessas matas do Tibagi, mas sem resultado prático. Por 
fim realizou-se a penetração nos Campos de Guarapoava. Che- 
fiou-a o tenente Cândido Xavier de Almeida e Souza que des- 
creveu com precisão o roteiro da mesma. Chegou a fundar o 
forte do Carmo, transformado depois em aldeiamento de Índios, 
e, em seguida, na populosa cidade de Guarapuava. Daí decorreu 
o grande progresso do norte do Estado do Paraná. 

Mas voltemos ao Iguatemi. 
Em 1773, as 1.227 pessoas desembarcadas estavam reduzidas 

a 557 não obstante os nascimentos havidos. É que o local era 
pastelento e impróprio para uma fortaleza daquela ordem. 

Mas, sob o ponto de vista político, Iguatemi é um marco 
fixado pelos paulistas, nas divisas dos domínios de Portugal e 
de Castela. a margem do rio do mesmo nome, afluente do Para- 
ná, na segunda metade do século dezoito. 

Marco oscilante e em região disputada, eis que, erigido em 
1767, foi arrasado pelos hespanhóes na investida de 1777, e só 
aviventado mais tarde. 

Azevedo Marques, nos seus "Apontamentos", V. I fls. 184, 
resume a história de formação do Iguatemi como Pôsto Militar, 
ou Colônia. em pinceladas vivas e coloridas. 

O Arquivo do Estado de São Paulo, nos "Documentos Inte- 
ressantes", volumes I a IX, publica, sob o titulo de Iguatemi, os 
documentos relativos a expedição do Ivai chefiada por Antonio 
de França Leite, bem como os referentes a expedições posterio- 
res e aos esforços realizados por João Martins de Barros para 
a fundação da Colônia a margem do Rio Iguatemi. 

Sobre a justificação desse objetivo nenhum documento é. 
mais expressivo do que a carta que o governador de São Paulo 
D. Luis Antônio de Souza Botelho Mourão escreveu ao Vice-Rei, 
Conde da Cunha, em 20 dejunho de 1767, expondo-lhe os motivos. 
da expediçâo do Ivai. 

Afirma-se, nessa carta, que representantes regias de S. Ma- 
jestade Fidelissima e De1 Rei Católico com os necessários pode- 
res e as devidas formalidades, plantaram, no ano de 1764, a 
margem do Rio Iguatemi um padrão divisório de ambos os do- 
mínios. Assim como outro padrão foi fixado as margens do 
Rio Jaurú, em Matffirosso, tudo de acordos com os povos de 
ambas as nações, conservando-se, assim, durante três anos, a 
vista de todos com fama publica e geral aplauso. E quando 
foi retirado, não o foi com o Consentimento dos portugueses. 

E não obstante essa posse as carrerias que os castelhanos 
faziam, todos os anos, até os Campos da Vacaria, para impedir 
os paulistas de povoá-la. 
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E quando isso não bastasse, é notório que o sertáo do Ivaí 
sempre foi português, tanto, assim, que, tendo os paulistas notí- 
cia de que os Castelhanos haviam fundado, aí, a sua Vila-Rica, 
foram destruí-la e arrasá-la até os seus fundamentos. 

E consta da história dos próprios Castelhanos, como se v& 
na segunda parte do livro "Insignes Missioneros de La Compa- 
nhia de Jesus en la Província De1 Paraguai", que, tendo ido a 
expedição do desbravamento do Ivaí e não podendo estabele- 
cer-se no seu sertão, em virtude da grande quantidade de gentio 
que o habitava, nem podendo fazê-lo nas margens do rio Paraná, 
?m razão de suas pestilencias e carneiradas, não lhe restava 
outro meio de sobreviver senão o de estabelecer.se nas bordas 
do Iguatemi. 

E que este pertence também a Portugal, não só porque está 
fora do Paraguai e naquelas paragens sempre percorridas pelos 
paulistas, mas também por que foi isso expressamente reconhe- 
cido no ano de 1754. E prossegue de maneira consequente, con- 
forme o seguinte destaque em suas próprias palavras: 

"Teremos assim um estabelecimento muito avançado entre 
os castelhanos e em parte que podemos socorrê-lo desta Capi- 
tania de São Paulo; uma Atalaia para ver o que se passa em 
todos aqueles sertões; um marco que adquire para os nossos 
domínios toda a Campanha da Vacaria e todos outros sertões 
até o rio Nanduy, porque, ainda que se consinta, quanto quei- 
ram, aos Castelhanos fazer as suas correrias, a campanha está 
perdida, porque a todo tempo que se lhes quiser cessar o passo 
na garganta dos montes, está acabada a dita posso, há uma cha- 
ve que fecha o Cuiabá e o Mato Grosso, porque nunca poderão 
iá mover a guerra, que por ali se não advirta, e finalmente este 
é o passo mais certo que se pode dar para fraquentar os meios 
de abrir a porta a Conquista de tudo o que possua os espanhóes 
dentro do círculo do rio da Prata ou Paraguai que deve ser n 
nossa Raya." 

O Grifo é nosso. Os montes referidos nesse Tópico são ele- 
vações da Serra de Maracajú, a mesma que vai ser Transpor- 
tada pelo Rio Paraná formando as Sete Quedas; e o rio Nanduy. 
aí citado, é um afluente da margem direita do rio Pardo e situa- 
do a algumas léguas de distância da foz deste no rio Paraná. 
Entre esses pontos de referência começa a se estender a cubi- 
çada região da Vacaria. Também referida no texto, e que os 
historiadores procuram assinalar e descrever. Taunay, na "His- 
tória Geral das Bandeiras", volume VI  fls. 5 reporta-se a alguns 
desses historiadores que vamos recordar, conforme o fizemos 
em trabalho sobre o Iguatemi publicado a fls. 47 da Revista do 
Ateneu Paulista de História de 5-4-68. 
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Pedro Taques: Este Sertão decorre acima do nosso Sítio de 
Camaquãn onde há viradouro, que navegam a demandar as minas 
da Villa Real de Cuiabá e Villa Bella de Matto Grosso; porque 
do dito Camaquãn seguem diversas vertentes para Cuiabá; e este 
sertão é habitado pelo gentio Guaicuru, vulgarmente chamado 
cavalleiro, por andar sempre, a cava110 e é gente de natureza 
belicosa e briosa com grande ardor e valor para guerra." 

Toledo Pisa: "A vasta zona meridional limitada pelo Rio Pa- 
raná, Serra do Maracajú e cabeceiras do Rio Pardo." 

Augusto Levanguer: "Os campos da Vavaria são só os que 
existem no lado ocidental da bacia do Paraná desde o Rio Pardo 
até o Brilhante e o Avinheima." 

Taunay: "Em fins do século XVIII, no seu último quartel, 
cruzam frequentamente os paulistas em vários sentidos o sul do 
Matto Grosso na grande região a que deram o nome de Vacaria, 
hoje menos vulgar". 

O Alimem era formado pela confluência do Brilhunte com 
as correntes que eram chamadas rio da Vacaria. 

É inegável que, no texto da carta acima transcrito, se ma- 
nifesta ardente sentimento patriótico e exaltada visão de esta- 
tagista quando divisa na Colônia de Iguatemi uma otalaia de 
observação, dos sertões do sul e um posto de defesa de Vaccaria 
e do Cuiabá, bem como uma base da reivindicação de tudo o 
que se continha no Círculo do Rio da Prata, considerado, então, 
-o limite natural do Brasil em formação territorial. 

E adverte: 
"Logo que se perceber na Corte de Madrid este 
grande projeto e o risco em que ficam as suas con- 
quistas de poderem perder todos os domínios que 
tem da parte de cá do Rio da Prata, infalivelmente 
fora os maiores esforços e as maiores queixas para 
se restituir, mas, no meu sentir, conseguido que 
seja o dito estabelecimento nunca se deve largar 
por nenhum equivalente ou ameaça, qualquer que 
ela seja, ainda que se proponha evacuar as terras 
usurpadas, depois da última guerra, e cedidas pelo 
tratado de paz de Paris de 10 de Fevereiro de 1963, 
ainda assim, eu não seria do voto que se largasse 
o dito estaebelecimento em Iguatemy, porque os 
mesmo tempo que engrossarem as tropas em rio 
Grande, engrossaremos nós em Iguatemy; e elas 
não hão de sair (explico-me assim) pela porta da 
rua para entrar na casa alheia, deixando os ini- 
migos armados na porta do quintal.'' 
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O governador de São Paulo viu, com clareza a situação es- 
trategica da futura Colônia e, por isso, opinou de antemão, que 
não se devia abandoná-la, de maneira alguma, quando a Côrte 
de Madrid, percebendo os seus perigos, tentasse arrebatá-la 
pela diplomacia ou pela ameaça. 

Entre os demais documentos sobre o Iguatemi, sobrele- 
vam-se as cartas trocados entre o governador de São Paulo d. 
Luís Antônio de Souza e o governador do Paraguai d. Carlos 
Marfi, em que sustenta, cada um, o ponto de vista dos seus res- 
pectivos países sobre a posse das terras e dos rios que as 
banham. 

E dessas cartas a mais relevante na justificação do direito 
portuguez é a de 17 de Julho de 1777, transcrita na integra, nos 
Apontamentos de Azevedo Marques no lugar citado. 

Nesse documento o governador de São Paulo procurou mos- 
trar o direito portugues na região, de longa data, citando Me- 
dran, geógrafo espanhol e inimigo declarado dos portugueses. 
quando ventila o que estava em poder de cada príncipe, no ano 
de 1686, nos quatro pontos do mundo, esclarecendo com relação 
ao nosso Continente: 

"En la America és dueno de todo e1 Brasil siendo 
cabeza de rincon de Espafia con e1 que se pardio 
todo 10 referido. . . " 

E que esse domínio fosse mais estenso do que é asora vê-se 
da descrição feita do Brasil pelo círculo máximo chamado de 
Alexandre: 

"Los Portugueses hacem que e1 dicho circulo passe 
por la boca de1 Rio de 10s Amazonas, compehen- 
dindo assim de área e1 Rio de la Plata mucho 
mas terra de 10s que 10s toca la que1 elos preten- 
dem que todo e les pertenesca.. . 

E rematando: 

"Concluyo com que toda Ia América Meridional 
exceto la dicha parte de1 Brasil y la punta de1 
Chile que cabe a1 estracho Mogalanes menos 10 
que está próximo a dicho estrecho que es Ia Ma- 
laganica septentrional qual pertence a 10s chile- 
nos y e1 reyno de1 Brasil que está por E1 Rei de 
Portugal." 
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E adverte, ainda, que essas terras eram ignoradas pelos es- 
panhóis; não possuidas, nem pisadas por elas. Mesmo algumas 
daquelas partes em que os Jesuítas haviam organizado as suas 
missões, não estavam sobre a jurisdição da Corte da Espanha. 
E prossegue de maneira concludente. 

"Pelo contrário os portugueses tinham toda a per- 
feita notícia das ditas terras como mais claramen- 
te se patenteia quando pelas histórias do Para- 
guai e deste Brasil se lê que os mamelucos, que 
hoje são os paulistas, naturais desta capitania de 
São Paulo, desde o século 1500 e principio de 1600 
e por todo ele se acham fazendo frequentes en- 
tradas nestes sertões, como testeficam irrefragá- 
veis monumentos de que se vê, sem a menor Con- 
tradição ou dúvida, que sempre conquistaram, 
amançaram e dominaram as nações dos índios ha- 
bitadores deles, assim antes como depois da. glo- 
riosa aclamação do Senhor Rei D. João IV, de feliz 
memória, porque sempre destruiram, arrazaram e 
combateram tudo o que se opunha a sua passagem 
e Ihes parecia ser estranha nos referidos sert5es 
aquelas mesmas invasões que V.S. confessa em um 
capítulo desta sua carta de 18 de setembro de 
1770 e que estou respondendo pois não podiam 
causar as destruições que V. S. assinala sem en- 
tranhar-se muito em os ditos sertões os quase 
muitos anos ainda depois destes sucessos era in- 
cognitos aos geografos hespanhóes como se vê em 
Medran. 

Estas expedições continuavam sempre em todos 
os governos desta Capitania, porque nunca deixa- 
ram os sertanistas paulistas, de tempos mui an- 
tigos até o presente, de corroer e vadear todas as 
campanhas e navegar todos os rios e sertões de 
que estou tratando como pretendo provar com 
algum dos mais notórios e inegáveis acontecidos 
neles de que existem os documentos e memórias 
autenticas nesta Capitania como também nessa 
Província do Paraguay. Deixando muitos outros 
fatos que podia trazer referirei somente aqueles 
de que ainda não hão de estar nessa Província, 
esquecidas as memórias. . . " 

E relaciona uma série de fatos que, em sertões bravios, 
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eram verdadeiras manifestações exteriores de um direito, oii 
pelo menos, de espectativa de um direito, nas terras e nos rios 
que as banham. Fatos caracterizadores do uti possidetis português 
na região do Iguatemi. 

São as Entradas de exploração. A rota dessas entradas para 
o sul, rumo ao Paraguai, era pelas terras do I'guatemi, do Ave- 
riheima e do Brilhante. O governador de São Paulo os descreve 
e os comenta. Vamos resumi-las. 

A de Francisco Xavier Pedroso que dominou muitas tribos 
selvagens. Ante porém, a força de D. Juan Andino que veio 
ao seu encontro, reagiu tão vivamente de uma mata onde se for- 
tificou, que fez recuar o antagonista com grandes perdas. 

X de Francisco Dias Mainard que conquistou os gentios do 
rio Avinheima, do Amambai, e os povos chamados Gualachos. 

A de Joáo Mongelo que, em 1680, penetrou pelo rio Jaguari 
ou Avinheima e correndo todas as terras até o Amambai e o 
Iguatemi, dali, por vários motivos, refugiou-se no Paraguai. 

A de Andre Frias Taveira e Jerônimo Ferraz, cujo fato mais 
importante foi o encontro no rio Jacui, onde muitos pereceram 
e Gabriel Antunes feito prisioneiro foi conduzido para As- 
suliipçào. 

-4 de Gaspar de Godoi Colasso que, em 1968, penetrou as 
regiões de Vaccaria, da Cordilheira de Maracaju e margens do 
Iguatemi, cumprindo as diligências que lhe foram determinadas. 

A de Domingos Leme e Joáo Leme, a qual em 1720, povoou 
o Camapuán e correu sem reação alguma, o território da mar- 
gem do Iguatemi. 

A de Joáo Bicudo de Brito que seguiu, também, em 1744, 
para a Vaccaria, rio Avinheima e rio Iguatemi, onde permaneceu 
lodo o tempo que foi necessário aos seus objetivos. 

A de Manoel da Costa Moreira, em 1745, para as mesmas 
paragens. 

Taunay, mostra vários senões naquela carta. 
O que importa, porém, é a essência dessa carta, inegavel- 

mente errudita e elevada para a época em que foi escrita. As 
incorreções que são secundárias não prejudicam a finalidade 
do documento no sentido de persuadir das suas alegações, que, 
além de convincentes são as vezes, de fina ironia. 

De conformidade com o pensamento da Metropole e com 
ordem emanada do Vice-Rei do Brasil, o governador de São 
Paulo mandou fundar o Posto Militar ou Colonia de Iguatemi, 
nomeado Joáo Martins de Barros, com o título de Capitão Mor 
Regente para o fazer. 

Seguiu o Capitão Mor, em 1767, como já vimos. 
O Posto Militar estava fundado e funcionava e era inegavel 
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os seus altos objetivos. No entanto discutia-se e duvidava-se das 
vantagens imediatas e rt=notas do empreendimento. 

Azevedo Marques, nos seus Apontamentos refere-se com 
cores sombrias ao mérito da expedição. E fustiga com veemèn- 
cia as violências e opressões exercidas para o seu funcionamento. 

É forçoso convir que não foi bem escolhido o local onde 
se levantou a Colonia - pestilento e doentio. Mas essa escolha 
decorreu do próprio João Martins de Barros que comandava 
esse empreendimento e que conhecia o pensamento do Vice-Rei 
do Brasil sobre o assunto, em carta de 2 de Novembro de 
1766, que se funde a nossa Atalaia, onde achar mais conveniente, 
em sitio dotado de água doce, elevado e sadio. 

Fosse seguido esse conselho e o Iguatemi não seria chama- 
do o Cemitério dos paulistas. 

Mas, as faces negativas do empreendimento andaram conta-. 
minando o ambiente da época. De tal forma que, quando o novo 
governador Martins Lopes Lobo de Saldanha, assumia o gover- 
no apressou-se em sugerir a extinçáo daquele Posto por inútil, 
dispendioso e postifero. 

Antes, porém, de qualquer resolução superior sobre a sua 
representação, os castelhanos, como que pressentindo o ânimo 
do novo governador, sobre o Iguatemi, invadiram-no, em 27 de 
outubro de 1777, arrazando tudo o que encontraram, inclusive 
a Igreja e o forte de São Carlos que defendia a entrada da 
Fortaleza e saqueando o que puderam transportar. 

Vem a proposito este paralelo de A. Toledo Pisa (Iguatemi, 
V. IX, fls. 92). O próprio D. Luiz Antônio de Souza, homem 
hábil, fino diplomata, energico, désposta mesmo, porém bem 
intencionado, foi logo depois substituido pelo perverso e incapaz 
Martins Lopes Lobo de Saldanha, que abandonou todos os 
planos de exploração do interior, deixando que os paraguaios 
tomassem e arrazassem a Colonia de Iguatemi que tantos sacri- 
ficios nos tinham custado. 

Extinguiu-se, assim, melancolicamente, sem uma nota épica 
e sem relèvo, que justificasse o seu merecimento perante a his- 
t.ória, a Colônia de Iguatemi que havia sido erigida sob os me- 
lhores auspícios e ardente patriotismo de um ilustre governador 
de São Paulo - O Capitão General D. Luiz Antônio de Souza, 
Botelho Mourão, Morgado de Mateus. 



HOMENAGEM AOS ÇOCIOS FALECIDOS 

Vinício Stein Campos 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo encerra, 
com a presente sessão solene, o ano social de 1981. 

Período difícil, inçado de contratempos e problemas, decor- 
rentes, quase todos, da penosa situação econôrnico-financeira do 
país, colocou a prova a administração desta casa, numa das mais 
duras provações destes últimos decênios. 

Não obstante isso, o Sodalício logrou manter, rasoavel- 
mente ativos e atuantes, todos os seus serviços, órgãos e depar- 
tamento. Graças a dedicação e esforços de todos, diretores e 
funcionários, consócios e colaboradores, o idealismo que movi- 
mentou um dia uma pleiade de abnegados, patrioticamente di- 
rigidos por Jaguaribe, Bourroul e Toledo Piza, respondendo, 
agora mais do que nunca, a uma necessidade vital da socie- 
dade paulista, - entra galhardamente em seu 88: ano de cria- 
ção, e se consolida, auspiciosamente, como uma das instituições 
mais prestigiosas e como um dos acervos mais opulentos, de 
nosso patrimônio e de nossa cultura histórica. 

Mas este momento, senhores, é sobretudo um instante de 
recolhimento, de meditação, de reverência e de saudade. Reco- 
lhimento e meditação para sentir, em toda sua dramaticidade, 
as lacunas que se abriram em nossas fileiras. Reverência e sau- 
dade, para reconhecer o extraordinário valor desses queridos 
companheiros e o sofrimento que nos causa a sua ausência defi- 
nitiva! * 

Cícero, o maravilhoso príncipe da eloqüência latina, ao vi- 
sitar um dia Siracusa, nomeado que fora, pelo Governo Romano, 
Questor da Sicília, interessou-se em conhecer o sítio em que 
repousava, em seu sono eterno, o mais glorioso filho da cidade, 
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Arquimedes, o Geõmetra. E qual não foi, porém, o seu espanto, 
ao constatar que Siracusa se olvidara completamente do genial 
matemático, sua glória maior, ao ponto de ninguém saber da 
existência, na necrópole local, de seu jazigo. 

Cícero tivera noticia de que o imortal sicarusano pedira para 
ornarem a sua tumba com os desenhos geométricos, da esfera 
e do cilindro, e com estes dados iniciou as buscas no campo 
santo, auxiliado por numerosa escolta. Eis que a um canto do 
cemitério abandonado, em meio ao matagal, lobrigou sobrepai- 
rando a folhagem, uma coluna branca, ostentando os dois dese- 
nhos procurados. Limpo o chão, liberto o túmulo do mato que 
o sufocava, a lápide brilhou ao sol, vendo-se sobre ela, perfei- 
tamente legível, o nome de Arquimedes. 

E foi assim, graças ao inesperado concurso do magnífico 
tribuno, que Siracusa pode reencontrar-se com o seu passado, e 
reacender, no coração de seu povo, o culto gratificante a me- 
mória do mais ilustre filho da cidade! 

* 
Nesta casa, Senhor Presidente, esse triste episódio, denota- 

dor de total ruptura entre as épocas históricas, não teria sentido, 
pois o Sodalicio foi fundado justamente para impedir ocorrên- 
cias dessa natureza. Foi para trazer sempre viva, no sentimento 
do povo paulista, a memória dos servidores ilustres de nossa 
terra, do Estado e do País, que a 1.O de novembro de 1894, o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo iniciou, na Fa- 
culdade de Direito do Largo de São Francisco, a sua caminhada 
luminosa, e que hoje se realiza, benfazeja e fecunda, através da 
Biblioteca Afonso de Taunay, da Hemeroteca Júlio de Mesquita, 
do Arquivo e Museu José Bonifácio, das publicações, palestras, 
sessões e cursos, fontes copiosas que alimentam o civismo das 
sucessivas gerações e as integram na inteligência salvadora da 
vida nacional, definindo objetivos, traçando rumos e firmando 
diretrizes, a serviço da Família, da Sociedade e da Pátria. 

E no próprio Sodalício, no fecho de cada exercício social, 
como dever dos mais sagrados da casa, o Instituto reservou a 
sua deradeira sessão pública para a reverência dos compa- 
nheiros desaparecidos, a evocação de suas vidas e trabalhos, 
o tributo de reconhecimento e admiração aos seus esforços e 
sacrifícios, a exaltação dos exemplos que nos legaram, de apego 
as tradições históricas e do empenho em bem preservá-las e 
difundi-las. 

Neste ano de 1981, são doze os apóstolos desse evangelho 
cívico, que deveremos reverenciar, na emoção desta hora de 
louvor e de saudade. 
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1 - Sócio Benfeitor: DR. MÁRIO OTTOBRINI COSTA - 
Médico ilustre, apresenta em sua folha de serviços a comunidade 
e a ciência, sua presença destacada na Associação Paulista de 
Medicina, no Colégio Brasileiro de CirurgiC~es, na Cadeira de 
Cirurgia da Sociedade de Medicina de São Paulo, no Corpo Cli- 
nico do Instituto dos Bancários, na Diretoria Geral do Depar- 
tamento de Saude do Estado, na Câmara Municipal de São 
Psulo, da qual foi integrante respeitado, integro e operoso. 

Em momentos de dificuldades do Sodalício, acudiu pronta- 
mente aos apelos de nosso Presidente Leite Cordeiro e com a 
colaboração de André Nunes e Cantídio Sampaio obteve para 
os nossos cofres sociais os recursos indispensáveis a continui- 
dade da publicação de nossa Revista. Em reconhecimento a 
esses serviços de tão alta relevância, foi merecidamente eleito, 
a 26 de agosto de 1950, sócio benfeitor do Instituto. 

2 - Sócio Emirito: PROF. ASTRQGILDO RODRIGUES DE 
MELLO - advogado, licenciado em Geografia e História pela 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidaae de São 
Paulo, professor de História da Civilização nessa mesma Univer- 
sidade, diplomado em Farmácia, desenvolveu, através de seu ma- 
gistério, importantes trabalhos de pesquisas e divulgação histó- 
ricas. Participou da vida do Instituto como sócio efetivo e a se- 
guir emérito, desde 25 de outubro de 1939. 

3 - Sócio Titular: DR. LORENA GUARACIABA - natural 
de Santa Maria Madalena, do Estado do Rio de Janeiro, onde 
nasceu a 24 de maio de 1896, filho de José Manoel Fernandes 
Guaraciaba e dona Joaquina Maria Freire Guaraciaba, formado 
em medicina, trabalhou no Laboratório da Indústria Pastoril do 
Ministério da Agricultura, foi Médico da Marinha Mercante, 
Professor de História Natural do Colégio Estadual de Tatui, 
 médico Assistente do Instituto do Butantã, Ex-Combatente da I1 
Grande Guerra, possuia a Medalha de Serviços de Guerra - 2 
estrelas, desenvolveu copiosa colaboraçáo científica e histórica 
no Boletim do Museu Nacional, escreveu interessante estudo 
sobre Fernando de Noronha na Revista do Arquivo Municipal de 
São Paulo, deixou elaborada uma notável História da Botânica 
no Brasil, além de "Visão da América" e numerosos artigos 
científicos de sua especialidade. Admitido como sócio titular em 
16 de março de 1957, faleceu nesta Capital a 5 de dezembro de 
1980. 

4 - Sócio Titular: MANOEL UBALDINO DE AZEVEDO - 
natural da Franca do Imperador, neste Estado, filho do Dr. Po- 
licarpo de Azevedo Júnior e de dona Ubaldina Campos Azevedo, 
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nascido em 14  de abril de 1899, foi Tabelião dos mais estimados 
e capazes, estudioso de nossa história forense, deixou numerosos 
trabalhos relativos a vida notaria1 paulistana, notadamente um 
estudo biográfico dos Presidentes de nosso Tribunal de Justiça, 
"Clóvis Bevilacqua - jurista, filósofo", escrito em colaboração 
com Raimundo de Menezes, "Testamentos" e, por ocasião de seu 
ingresso no Instituto, em 5 de janeiro de 1963, tinha em pre- 
paro um romance paulista. 

5 - Sócio Titular - WAWOMIRO FRANCO DA SILVEIRA 
- natural de Atibaia, filho de José Franco da Silveira e de dona 
Júlia Tereza Silveira, nascido em 15 de setembro de 1891, diplo- 
mou-se em Odontologia pela Faculdade de Farmácia e Odonto- 
logia da Universidade de São Paulo, foi Vereador, Vice-Presiden- 
te e Vice-Prefeito de Rio Claro, pertenceu ao Instituto Genealó- 
gico Brasileiro e ao Gabinete de Leitura de Rio Claro, do qual 
foi Presidente. Genealogista emérito e estudioso de nossas fontes 
primárias, deixou, além de numerosos artigos na imprensa da 
Capital e Interior, "História de Atibaia", "Notas Genealógicas" 
e "Album Histórico de Rio Claro", este em colaboração com o 
Ministro José Romeu Ferraz. Amador Florence, opinando favo- 
ravelmente ao seu ingresso no Sodalício, escreveu: "De todos os 
seus trabalhos o de mais fôlego é a História de Atibaia, onde 
deparamos com consciencioso estudo sobre "A luta entre Pires 
e Camargos", onde parece esgotar tão palpitante assunto. A s  
qualidades do pesquisador são inequívocas e a probidade com 
que versa a matéria o situam entre os nossos mais abalisados 
heuristas." 

6 - Sócio Honorário: GERALDO DE REZENDE MARTINS 
- natural de Campinas, filho do Dr. João Lopes Martins e de 
dona Amélia Rezende Martins, nascido em 18 de janeiro de 1898, 
formou-se em direito, neto do Barão Geraldo de Rezende e bis- 
neto do Marquês de Valença e Conselheiro Albino José Barbosa 
de Oliveira, era primo de nosso saudoso Mestre Afonso d'E. 
Taunay. Deixou "Cananéia", estudo sócio-econômico do Vale do 
Ribeira, além de palestras proferidas no Centro Cásper Líbero 
e em outros grêmios literários. 

7 - Sócio Honorário: LUÍS CAETANO MARTINS, natural 
do Rio de Janeiro, filho de Ascendino Caetano Martins e de dona 
Carmelita Borges Martins, nasceu a 5 de março de 1907, cursou 
a Faculdade de Direito da Universidade do Brasil até o 5." ano, 
pertenceu a Academia Paulista de Jornalismo, exPresidente da 
Ordem dos Velhos Jornalistas de São Paulo, colaborou desde 
1945, no jornal "O Estado de S. Paulo" em crônicas que assinava 
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L.M., foi um dos diretores do Museu de Arte Moderna de São 
Paulo, inspetor federal do ensino secundário, eleito para a cadei- 
ra n." 28 da Academia Paulista de Letras em 1969, publicou - 
"Lapa", "A Terra come tudo", "Fazenda", "Girafa de vidro", 
romances, "Cantigas da Rua Escura", poesias, "Futebol de Ma- 
drugada", "Noturno do Sumaré", crônicas, - "A Pintura Mo- 
derna no Brasil", "Arte e Polêmica", "A Evoluçáo Social da 
Pintura", "O Patriarca e o Bacharel", ensaios e "Noturno da 
Lapa", memórias. 

8 - Sócio Honorário: DOM PEDRO HENRIQUE DE OR- 
LEANS E BRAGANÇA - natural da França, filho de D. Luis de 
Orleans e Bragança e dona Maria Pia de Bourbon e Orleans e 
Bragança, nascido a 13 de setembro de 1909, radicou-se no 
Brasil onde se dedicou às lides rurais, com fazendas de café e 
criação; cultivou as artes, notadamente o desenho e a pintura. 
Herdeiro presuntivo da Coroa do Brasil, em sua proposta de 
admissão a este Sodalicio escreveu o prof. Almeida Mazalháes: 
"O Príncipe D. Pedro Henrique de Orleans e Bragança, descen- 
dente dos Imperadores que por tantos anos governaram o Brasil, 
é figura de alto relevo social. Teve atuação decisiva na trasla- 
dação dos despojos da Imperatriz Leopoldina para o Panteáo do 
Ipiranga. Não somente concordou com a iniciativa, como ainda 
louvou-a num belo oficio dirigido ao Presidente de nosso Sodalí- 
cio. Compareceu aos atos solenes que assinalaram tal aconteci- 
mento." Em 1972, o Principe, com todos os seus filhos, foi de 
novo uma prestigiosa presença na Capela Imperial do Ipiranga, 
ao lado de Aureliano Leite, na solenidade da colocação dos des- 
pojos de D. Pedro I nesse sitio hiz:órico. 

9 - Sócio Correspondente Nacional: ANTONIO MACHADO 
SANT'ANA - natural de Ribeirão Preto, filho de Lindoro Vi- 
cente de Sant'Ana e de dona Maria da Glória Machado de 
Sant'Ana, nascido aos 9 de agosto de 1905, foi membro da Aca- 
demia Ribeirãopretana de Letras, cidadão honorário de várias 
cidades norte-americanas, diretor do Departamento de Educação 
e Cultura da Prefeitura de Ribeirão Preto, deixou, entre outros 
trabalhos, "Olavo Bilac - Precursor do Nacionalismo", "Ron- 
don - o Municipalista", "O Café de Ribeirão Preto", "Marcha 
do Municipalismo na América Latina", "Criação da Mentalidade 
Municipalista desde a Escola Primária", etc. Ingressou no Insti- 
tuto em 17 de setembro de 1966. 

10 - Sócio Correspondente Nacional: ANTONIO TAVARES 
PINHÃO - também de Ribeirão Preto, nascido a 31 de maio de 
1918, ingressou muito jovem no Sodalício, aos 5 de outubro de 
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1942. De seus trabalhos históricos, literários e políticos, desta- 
camos: "De Líbero Badaró a República", "Ruy e a República", 
"Bernardino de Campos", "Santo Varão" - com prefácio de 
Altino Arantes, "A Solidáo de Campos Sales", "Nova História 
de Piratininga" e o romance histórico - "Domitila de Castro". 

11 - Sócio Correspondente Nacional: MARCOS TITO TA- 
MOYO DA SILVA - natural do Rio de Janeiro, filho de Alce- 
biades Tamoyo da Silva e d .  Odíla Tamoyo da Silva, nascido aos 
7 de setembro de 1926, foi um dos consócios ilustres a repre- 
sentar condignamente entre nós a terra fluminense. 

12 - Sócio Correspondente Nacional: MONSENHOR LUIS 
CASTANHO DE ALMEIDA - encerrando a série dos estimados 
e saudosos consócios falecidos durante o ano social de 1980-81, 
a figura extraordinária do Monsenhor Castanho, pesquisador e 
divulgador do passado bandeirante em épocas fundamentais da 
estruturaçáo sócio-geográfica de Piratininga, o tropeirismo, usos 
e costumes paulistas nos séculos XVIII e XIX. o bandeirismo, 
a sua volumosa colaboração na Revista do Arquivo Municipal 
de São Paulo, e nas Revistas do Instituto, sua presença atuante 
no Instituto Histórico de Sorocaba, na Academia Sorocabana de 
Letras, no Gabinete de Leitura Sorocabano, e, sobretudo, essa 
mimosa publicação histórica que editou em 1976 - "Guareí - 
Nossa terra", onde, sob o seu conhecido pseudônimo Aluisio 
de Almeida, reconstitui de maneira perfeita, encantadora, a his- 
tória de sua terra natal. 

Biografando seu ilustre Pai, o Coronel Anibal Castanho de 
Almeida, filho de Luís Castanho de Almeida e d. Francisca Kern, 
profesores de primeiras letras, Monsenhor Castanho, após des- 
crever a edificante vida de seu progenitor, conclui: "Devemos 
cultuar a memória dos homens bons de outróra, mesmo que 
sejamos seus filhos, para o bom exemplo das nossas pequenas 
e grandes comunidades." 

Tivemos a ventura de sua amizade mais íntima nos Últimos 
anos de sua vida. E quem, como nós, conheceu Monsenhor Cas- 
tanho no calvário da paralisia que o perseguiu até seu derra- 
deiro alento, a cegueira, a dificuldade de falar e escrever, os 
sofrimentos inenarráveis que estes esforços lhe custavam, as 
dores lancinantes que o torturavam, sem lhe arrancar uma queixa 
- em face do que esse gênio da historiografia bandeirante con- 
seguiu produzir, apesar de todos estes terríveis e tremendos 
tropeços, quem teve ensejo de conhecer todo impressionante 
drama de sua dolorosa vida, - fica deslumbrado com a poten- 
cialidade de sua devoção a São Paulo e sente, nesse estupendo 
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milagre, nesse prodígio maravilhoso de sua magnífica obra de 
historiador e escritor, nos sacrifícios sem conta de sua vida sa- 
cerdotal admirável, a presença incontestável da assistência divi- 
na, iluminando com a Sua Graça e o Seu Conforto, todos os 
passos dessa existência virtuosa e fecunda! 

Ai estão, Senhor Presidente Leite Cordeiro e prezados con- 
sócios, brevemente revividos, nesta hora de emoção e saudade, 
os 12 companheiros desaparecidos. 

Bem de ver que não se foram de vez, presentes, que conti- 
nuam, nesta casa, através das obras históricas que nos legaram 
e que permanecerão para sempre, recordando aos integrantes do 
Instituto o precioso concurso que emprestaram, em seu tempo, 
à realização do esplêndido programa civico-cultural do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, a serviço da grandiosa 
Pátria Brasileira. 

E ao voltarmos o pensamento para o glorioso passado de 
nossa Pátria, especialmente aos séculos da ruptura dos limites da 
Linha de Tordesilhas, e do desbravamento do interior brasileiro, 
em que tanto se distinguiram os bandeirantes heróicos dos sé- 
culos XVI e XVII, veremos erguer-se das montanhas de Minas. 
na epopéia formidável de sua resoluta caminhada pelos socavões 
das Alterosas, aquele gigante de São Paulo, que se atirou estoica- 
mente, um dia, na busca das esmeraldas e morreu valentemente 
na empreitada, apertando nas mãos a turmalina fabulosa, que se 
converteria depois, mercê da sementeira de sua jornada serta- 
nista, na Monarquia e na República, a preciosa terra brasileira 
de Minas Gerais, sem dúvida alguma, a mais rica esmeralda 
levantada em nossos sertões pela imortal bandeira de Fernão 
Dias Pais. 

Voltemos o nosso pensamento, nesta reverência cívica aos 
nossos mortos ilustres, também a esse inolvidável paulista, numa 
justíssirna homenagem à sua memória, neste momento em que 
a nação inteira celebra o tri-centenário da morte do glorioso 
Bandeirante Fernáo Dias Pais, o Caçador de Esmeralda, falecido 
nos sertões mineiros precisamente em 1681. 



REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932( *) 

Discurso de Brasil Bandeccki, 
apresentando o Exmo. Sr .  Ministro Pedro Chaves 

Senhor Presidente, Senhor Ministro Pedro Chaves, Senhores 
e Senhoras. O Coronel Cássio, logo no início da sua fala, por 
excesso de modéstia, disse que estaria longe para apresentar 
o Ministro Pedro Chaves. O Coronel Cássio tem todos os atri- 
Sutos e qualidades para fazê-lo, mas, não quis, com toda cer- 
teza, invadir a minha seara, porque eu fui designado para a 
kionrosa missão. Preferiu sair pela porta da humildade, dizendo 
que não o faria pelas razões invocadas. Poderia fazê-lo e com 
inúmeras vantagens. 

O Ministro Pedro Chaves, que hoje nos encantará, e nos 
ensinará muito, é um desses nomes que, em São Paulo e no 
Brasil, dispensam qualquer apresentação; é um nome que por 
si só se impõe. Mas, ao iniciar esta pequena oração, desejo 
dizer que acertou, e acertou em cheio, portanto foi profunda- 
mente feliz, aquele que organizou esta série de conferências. 

A primeira palestra, a de abertura, foi feita pelo Desembar- 
gador Odilon da Costa Manso, e, para encerrar, aqui comparece 
o Ministro Pedro Chaves: dois homens que serviram à justiça 
com dignidade; São Paulo com altanaria e o Brasil com honra- 
dez. Dois homens da lei. E o que foi a luta constitucionalista 
de 32, senão a luta pela lei, pela Constituição? 

Pedro Chaves, durante 40 anos serviu a justiça, em todas 
as instâncias, desde a distante e pequena Comarca até o mais 
alto cargo judiciário do Brasil, no Supremo de nossa terra. Em 
todos os lugares e por onde passou, não deixou apenas o noms 
de juiz correto, mas um nome do juiz humano, porque o sen- 
tido humano jamais pode se separar do sentido de justiça. Moço 
na Faculdade de Direito de São Paulo, onde se formou, no ano 
de 1918, pertenceu a Liga Nacionalista. 

(*I Publicado originariamente no livro Cinqüentenário da Revolu@o Cons- 
titucionalista, edição do Governo do Estado de Sáo Paulo, Secretaria 
de Educação, Comissão Estadual de Moral e Civismo, São Paulo, 1982. 
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O que foi a liga Nacionalista senão uma escola de civismo, 
ideada e fundada pelo maior dos poetas cívicos brasileiros que 
foi Olavo Bilac. O que foi a Liga Nacionalista senão uma escola 
de civismo, presidida pelo Professor Vergueiro Steidel? A Liga 
Nacionalista pregava o voto secreto; pregava o voto secreto 
porém, na mão do eleitor instruído e por isso não só fez a sua 
pregação mas também pregou a educação popular, e com isso 
abriu escolas gratúitas. E quando em 1924, um Decreto Federal 
fez com que elas cessassem suas atividades, mais de dez mil ope- 
rários e filhos de operarios nelas estudavam. E por quê? Porque 
.o voto deve ser consciente, o voto deve ser alguma coisa que 
represente realmente a vontade do cidadão. De forma que desde 
a sua mocidade, Pedro Chaves soube defender e erguer a ban- 
deira do civismo. e toda sua vida foi uma vida dedicada a São 
Paulo e ao Brasil: porque não há luta mais nobre do que 
aquela de lutar pelo direito e pela justiça. Onde não há direito 
e não há justiça, não há sociedade, não há civilização, não há 
respeito humano. 

Membro da Academia Paulista de Letras, autor de inúmeros 
trabalhos, orador dos mais fluentes, homem enfim que honra e 
dignifica a nossa gente e a nossa terra, Pedro Chaves nos falará 
dos ideais de 32. Trinta e Dois, uma Revolução e uma evolução, 
porque revolução sem evolução não passa de uma quartrlada. 
É preciso que haja urna idéia em evolução e essa idéia foi 
a idéia do estado de direito, a idéia constitucionalista, a idéia 
superior que todos defendem para que a sociedade possa viver 
organizada dentro de um estado jurídico. 

Ministro Pedro Chaves, poderia me alongar, mas a tarde 
é sua, o tema é seu e a palavra é sua. O que eu posso fazer é 
dizer o seguinte: em nome de todos aqui presentes muito obri- 
gado pela sua presença, muito obrigado pelos seus gloriosos 
80 anos de vida, a serviço de São Paulo e a serviço do Brasil. 

O IDEAL DA REVOLUÇAO CONSTITUCIONALISTA DE 32 

Conferência pronunciada pelo Ministro Pedro Chaves 

Em solenidade civica realizada nesta cidade, a 9 de julho de 
1972, enunciei certos fatos - que ratifico inteiramente porque 
fruto de meditação, estudo e arraigada convicção - que agora 
pretendo não só reafirmar, como também ampliar e acrescer, para 
a perpétua memória da verdade e conhecimento da mocidade e do 
povo, tão afastados da nossa própria história, quanto pressio- 
nados por estórias negativistas e destruidoras da Unidade Nacio- 
nal. 
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Afirmei, então, que no Ciclo Revolucionário Brasileiro, que 
vai de 5 de julho de 1922 a 31 de março de 1964, a Revolução de 
9 de Julho de 1932 apresentava a singularidade de ser uma ação 
politico-militar a favor de um poder constituinte, ao contrário das 
outras, todas dirigidas contra um poder constituído. 

É meu intúito, neste momento preparatório do Cinquentená- 
rio da grande epopéia cívica de 1932, ressaltar seu caráter nacio- 
nal, despido de qualquer interesse regionalista, sendo assim um 
movimento centrípeto de comunhão, de congregação, de unidade 
nacional e não um impulso de vingança dos vencidos de 30, com 

Os primeiros voluntários da Epopéia de 32. Craim para um quadro 
a oleo, por Paulo do Valle Júnior retratando o movimento iniciado 
pelos estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ar- 
quivo da Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo. 

finalidade separatória, conforme a má fé, em contubérnio com a 
ignorância de arautos de inconfessáveis propósitos, proclama in- 
verídica, maldosa e contraditoriamente. Não é possível fazer a 
História de 1932, sem retrotrair a 1930, para conhecer o terreno, 
o campo, o clima politico, social e econômico, palco desses dois 
movimentos, sua origem, sua causa, suas motivações e suas con- 
seqüências. 

Permiti, senhores, que fale por mim, Hermes Lima, Baiano. 
Professor de Direito, Político, Deputado, Pensador, Ministro de 
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Estado, Chefe de Governo do Brasil, Parlamentarista e Ministro 
do Supremo Tribunal Federal e membro da Academia Brasileira 
de Letras: "Forças poderosas ostensivas e subterrâneas convergi- 
ram em 1930 na revoluçáo da Aliança Liberal. Movimento político 
que parecia se conter nos limites das dissidências que, de vez em 
quando, agitavam 'A Família republicana', acabou a aliança her- 
deira de sucessivos protestos políticos e militares contra unia 
situação tradicionalmente manipulada pelas máquinas eleitor& 
dos Governadores, submissos a Presidência da República. 

Arvorando o lema Representação e Justiça, beneficiava-se a 
oposição de um estado de espírito público que, sob a bandeira da 
regeneração dos costumes políticos tivera a aguçá-la acontec' .men- 
tos como o levante do Forte de Copacabana, a Coluna Prestes, os 
dois 24 de Julho, o último dos quais culminaria na ocupação da 
Capital Paulista. Havia, na insatisfação de muitos espíritos, um 
país legal repousando sobre uma estrutura política envelhecida, 
teimosa na manutenção de seus privilégios, de suas rotinas, de 
suas cumplicidades, insensível a mudanças de métodos, a abertu- 
ras favorecedoras de sistema eleitoral mais genuíno. 

No quatriênio Washington Luis cessara a turbulência militar, 
suspendeu-se o sítio, honrada era a administração, a imprensa 
gozou de liberdade e o fermento da agitação talvez tivesse 
absorvido a providência da anistia. A favor dela, e angustiadas 
pela intransigência federal em apaixonantes questões setoriais, 
como na Paraíba e Minas Gerais; ouvi vozes isoladas, qual a do 
Presidente Altino Arantes, modelo de homem público, lamentar o 
rigidismo do Catete, assim, onde colocar dentro daquela ortodo- 
xia rotineira e contumaz o pais que se sentia inquieto, defraudado, 
que reivindicara pelas armas e perdera? Era ilusório identificar 
apenas nos militares revoltosos e já foragidos no exílio esse país 
descontente. Vezo da ordem estabelecida amesquinhar o contes- 
tante vencido, reduzindo-o a unidade que, punida ou expulsa, 
perde sentido e valor. Entretanto, pode a contestação entranhar 
raízes no espírito do povo, vibrando mais além de suas manifes- 
tações ostensivas. Sem dúvida, ordem é valor vivido, testado, 
porém suscetível de romper-se quando, de crosta endurecida, en- 
ferrujada, repele o novo que reponta na dinâmica da vida social 
e política. 

Inicialmente, ao deflagrar-se a questão sucessória de 30, 
iniciativas e medidas políticas e financeiras, algumas pleiteadas 
pelo Governo de Minas Gerais, encaminhariam com probabilida- 
des grandes de êxito, soluções favorecedoras da estabilidade cons- 
titucional. A solidariedade prestada por Getúlio Vargas, então na 
chefia do governo gaúcho, em carta famosa ao Presidente Wa- 
shington Luís, talvez traduzisse antes a consciência dessa proba- 
bilidade do que armadilha preparada a boa-fé do correligionário. 
Mas, de certo ponto em diante, tornou-se inviável o esforço conci- 
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liatório pois, ao agravar-se a crise do café, revigorou-se o ímpeto 
conspirativo e fixaram-se atitudes oscilantes predispostas a aco. 
modaçáo. Não fora indiferente o governo a sorte do café, porém 
novas quedas do preço no exterior, a repugnância oficial em 
despachar providências para impedir execuções de hipotecas de 
lavradores, a recusa em conceder mais crédito ao Instituto de 
Café de São Paulo destinado ao financiamento de estoques refor- 
çaram a urdidura dos conspiradores. O general Café montara 
definitivo o cenário da revolução. E no mundo, o 'crack' ameri- 
cano de 29 montara o cenário de dificuldades que a todos atingi- 
ram. Se a estrita resistência legal represava inconformismos, am- 
bições, desejos de servir, um tiro mortal no Recife incendiou a 
atmosfera, comoveu a nação e da Tribuna da Câmara Lidolfo 
Collor apostrofou: 'Presidente Washington Luís, que fizeste do 
Presidente João Pessoa?' 

Acossado pela intransigência federal, pela sedição de Prince- 
sa, mas fortalecido por cálido apoio popular, o Presidente da 
Paraíba reagia bravamente a investida contra sua posição e auto- 
ridade e contra a degola da bancada na Câmara. Nessa ambiência 
ferviam e se exaltavam incompatibilidades como a que passou a 
extremar Dantas e Pessoa. Letrado, jornalista atrevido, contun- 
dente, compelido pela hostilidade local, João Dantas transferiu-se 
para o Recife e das colunas de 'O Jornal do Comércio' encetou 
violentíssima campanha contra o Presidente da Paraiba, a quem, 
por telegrama, ameaçou de morte. Antes lhe haviam invadido a 
casa, do cofre arrombado retiraram o 'Diário' em que rememo- 
rava caso íntimo de amor, e cartas e papéis particulares. Muita 
coisa se publicou nas colunas de 'A União', órgão oficial do Es- 
.tado, em cuja redação o 'Diário' permaneceu exposto ao público. 
A esse espetáculo de furor publicitário, juntou-se depois a nota 
trágica do suicídio da moça amada de João Dantas. Sem dúvida, 
no curso da crise política, estalou em João Dantas a decisão de 
matar João Pessoa. Mas quem lhe armou a mão foi o orgulho 
ferido, a honra lançada a carniça" (Herrnes Lima, "Travessia", 
Livraria José Olimpio Editora, Rio de Janeiro, 1974, pp. 58, 59 
e 60). 

Aí está, claramente demonstrada, a origem da Revolução de 
1930 e suas causas verdadeiras, como o chamado sistema da 
"Linha do Cadável" que, posteriormente, prosseguiu sua trajetória 
pela política nacional. 

Como já se evidenciou, pela palavra autorizada de Herrnes 
Lima, foram várias e numerosas as raízes da Revolução de 30, 
de natureza política, moral, econômica e pessoal, sendo de salien- 
tar que São Paulo - o maior prejudicado econômica e financeira- 
mente pelos eventos da crise do café e da crise monetária mundial 
- se não concorreu militarmente para a vitória do Movimento de 
30, prestou o maior apoio aos que levantaram a legenda da Re- 
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presentação e Justiça, lançada pela primeira vez na terra paulista 
pela pregação da Liga Nacionalista, mandada fechar pelo Poder 
Federal depois do 5 de julho de 1924. Parece curioso dizer que a 
Revolução Constitucionalista nasceu ao mesmo tempo em que 
veio a luz a Revolução da Aliança Nacional. Vejamos o que nos 
vai contar um grande político do Rio Grande do Sul, participe 
cio tumultuoso processo desde os primeiros passos da unificação 
cio grande Estado Sulino em torno de seu então Presidente. 

Relatando uma sessão do diretório do Partido Liberal - nas- 
cido da união da dissidência do PR, chefiada por Assis Brasil, 
com os últimos seguidores de Silveira Martins, na sua posicáo 
parlamentarista - na função de secretário, registra o eminente 
autor. "De todas as sessões, porém, a mais dramática e que não 
se apaga do meu coração, foi a de outubro de 1930, antes de 
Vargas tomar o trem da vitória, abanando a mãozinha para a 
multidão." 

O problema era difícil. A revolução estourara no dia 3 de 
outubro. Seu chefe civil ia embarcar para assumir o comando 
das tropas na Batalha de Itararé, que não houve. A vitória eram 
favas contadas ou a contar. Qual a posição do partido integrante 
no caso de triunfo? proclamar Getúlio o novo Presidente ou exi- 
gir uma junta provisória? 

Assis Brasil presidia. Expôs o caso com lógica cartesiana e 
concluiu aconselhando a primeira alternativa. Silêncio. "Se nã3 
há ninguém que deseje a palavra vou passar a votação". "Peçs a 
palavra, Senhor Presidente", era Pilla que, vencendo a timidez, 
dirigia-se ao Presidente. Aceitava a argumentação mas ao seu 
juízo não deveria a revolução impor a posse de Getúlio, e sim, 
pelos ofícios de um governo provisório, uma junta militar prepa- 
rar o povo para eleição honesta, e convocar uma assembléia cons- 
tituinte. Defendeu a tese com clareza e vigor lógico embora a pa- 
lavra lhe não fosse fácil. "Está em votação" (Pausa), "Está apro- 
vado". "Senhor Presidente, requeiro que o meu voto conste da 
ata pois entendo que o partido comete grave erro. Só os que não 
conhecem de perto o Senhor Getúlio Vargas podem ter ilusões 
a seu respeito. Ele não merece fé." 

Pilla falava, pálido e emocionado. Aliás, a comoção dominava 
o salão de Armando Tavares, amigo de Gaspar, agora cego, po- 
rém inflamado pelo mesmo ardor de 93. Pilla sozinho. Os demais 
não sei como estavam, porque o secretário, na ânsia de não perder 
palavra e engasgado de emoção, nada podia fazer senão escrever 
e admirar aqueles homens seus modelos para a vida pública." 

Prossegue o autor: "No dia seguinte uma comissão oficial, 
com Assis Brasil a frente, foi ao Palácio levar a decisão ao pre- 
sidente do Estado. Recebidos os representantes, Getúlio ouviu, 
sorridente, a exposição do velho Assis cuja cultura, como se vai 
ver, não lhe prejudicara o senso de humor." 
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Desmanchou-se o dono da casa em agradecimentos. "Sim. 
Tinha exata consciência de sua dívida para com os Libertadores. 
Não fossem eles, não teria sido possível firmar a Frente Única no 
Estado e, portanto, nem imaginável a sua candidatura. E, também, 
sem a Frente única, inviável a Aliança Liberal. Sem a Aliança e, 
muito especialmentè, sem a colaboração do Partido Libertador, 
não haveria a Revoluçáo do dia 3.  E, agora que ela já se podia 
considerar vitoriosa, eis os velhos maragatos e assisistas os pri- 
meiros a tomar a atitude que era a sua maior honra e também 
maior responsabilidade." 

Quando parecia haver concluído, Assis interveio: "Muito nos 
alegra ouvir, de V. Exa., estas declarações." Como disse, entende- 
mos que a V. Exa. cabe assumir a Presidência da República mas, 
a respeito, vem a calhar um episódio da história política norte- 
americana. O presidente Garfield foi assassinado, como é sabido, 
por um demente que, por esta circunstância, passou o resto da 
vida num manicõmio. De lá, sempre que necessitado, escrevia a 
senhora do vice em exercício pedindo dinheiro, remédios, roupas. 
E, invariavelmente, fechava suas cartas com estas palavras: 
"Lembre-se a senhora que, se não fosse eu, seu marido não seria 
presidente." 

Então, doutor Getúlio, em face das afirmações de sua dívida 
pera com o Partido Libertador, tomarei a liberdade, sempre que 
necessário, de escrever-lhe reclamando providências ou correção 
de erros, com a sentença do assassino do Presidente Garfield. 
"Lembre-se, doutor Getúlio Vargas, que, se não fossem os Liber- 
tadores, V. Exa. não seria presidente.. . " 

Deu sua gargalhada clássica, um dos segredos que a esfinge 
lhe confiara, e acompanhou a delegação até a porta do palácio. 
Ai, entre cumprimentos e abraços, Assis deu-lhe a segunda esto- 
cada: "Agora, Dr. Getúlio, que já o proclamamos Presidente da 
República, penso que nos cabe o direito de repetir a frase com 
que os reis de Castela encerravam os títulos de nomeação de seus 
oficiais e dignatários, para Ihes avivar a consciência da responsa- 
bilidade: "Y no se olvide usted de su puesto." 

Vargas apenas sorriu e muito depressa se olvidó, não de su 
puesto, pero de su responsabilidad. E dai - 1932. É bom pros- 
seguir na transcrição: 

"Protestos, advertências, inclusive as do velho Borges, criti- 
cas da imprensa, nada conseguia forçar Getúlio a convocação das 
eleições para a Assembléia Constituinte. Afinal, cansados, inva- 
didos pela frustração, os políticos independentes começaram a 
conspirar. 

Impunha-se a Revolução. 
O foco estava em São Paulo, onde maiores haviam sido as 

decepções e para onde convergiam os líderes do movimento". No 
Eio Grande, as coisas pareciam fáceis, pois os revoltosos tinham 
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'certa a adesão do interventor Flores da Cunha. E ainda, de qual- 
quer forma, o ponto da conspirata estava no apartamento de 
Lindolfo Collor, no edifício do cinema imperial, Praça da Alfãn- 
dega. Diária e noturnamente se reunia a nata dos Libertadores e 
Republicanos. A certa altura, as ilusóes desvaneceram; Flores 
ficava com Getúlio. 

Atordoados com o golpe, ainda se pensou trazer de Cachoei- 
ra o venerando chefe para tentar comover o discípulo arredio. 
Houve, então, um jogo que em política se chama de hábil. 

Quase todas as tardes, João Carlos Machado, Secretário da 
.Justiça, ia a casa do dr. Medeiros e lá demorava horas. Dia se- 
guinte, a federação, órgão oficial do Governo, publicava em ne- 
grito: "Esteve ontem, na residência do Dr. Antonio Augusto 
Borges de Medeiros, chefe supremo do Partido Republicano, n 
eminente Secretário da Justiça, dr. João Carlos Machado. Os dois 
homens públicos mantiveram larga conferência, que se caracte- 
rizou pela cordialidade e harmonia de vistas." 

Que fazer? A idéia foi mandar emissário a São Paulo, a fim 
de prevenir a reviravolta e mostrar que o Rio Grande necessitava 
c e  tempo para organizar forças que, pelo menos parcialmente, 
pieenchessem a lacuna. A resposta veio arrasadora: a situação se 
agravava com a notícia oficial de que o Coronel Bertoldo Klinger, 
comandante da guarnição de Mato Grosso e escolhido chefe do 
rr.ovimento, fora reformado administrativamente. Precipitaram-se 
OS acontecimentos. Não havia como deter a pedra que despencava. 
Houve choro e ranger de dentes. O Rio Grande estava desonrado, 
morto em sua tradição de luta. O resultado foi o desespero. Pe- 
quenos focos, sem articulação, sem armas e munições começaram 
a correr, recrutando homens, fingindo reação e vontade de enga- 
nar o general Flores. 

O Coronel Marcial Terra saiu, de Tupanciretã (terra da Mãe 
de Deus), com uma peona da guapa e muito bacharel de rifle só 
conhecia a tribuna forense. O ponto mais sério foi em Vacaria, 
onde o ex-sargento, Otacilio Fernandes, reuniu gente das redon- 
Uezas e se preparou para resistir ou mesmo para seguir para 
Santa Catarina, tentando imitar, 40 anos passados, a epopéia de 
Gumercindo Saraiva. Em breve, porém, o sonho murchou: Va- 
caria estava cercada por todos os lados. Foi nestas andanças dos 
preparos de 32 que os moços libertadores mais se agitaram em 
distribuir uma proclamação, asinada por Borges de Medeiros e 
Raul Pilla, impressa em mimeógrafo, na casa de Alberto Pasqua- 
iini. Agora o resto: tudo que lhes fosse pedido ou que entendes- 
sem útil. Eu estava em todas, soprando fogo. 

Já contei que casara a 16 de abril? Pois estávamos em julho 
e antes do fim do mês meteram-me nas grades. Bem, nas grades 
mesmo, não. Puseram-me num batalhão da Brigada Militar, na 
Praia de Belas. Sala ampla, mobiliada com sobriedade, sozinho 
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andava de cá para lá ruminando furores, quando me apareceu um. 
oficial. Apresentou-se e conversou. E sem muitos rodeios foi 
dizendo ele que todos os colegas do batalhiio estavam com a revo- 
lução. E por que não se manifestam, articulam, agem? Porque 
precisamos de uma palavra oficial do dr. Medeiros para meter- 
mos o ombro no andor. Mas o dr. Borges já assinou um mani- 
festo com o dr. Pilla, conclamando todos a luta. Esse documento 
porém não trazia a assinatura original do chefe Republicano; era 
apenas mimeografado e a oficialidade, para atuar, reclamava o 
jamegão do morubixaba. Sem ele ninguém daria fé ao papel que 
poderia parecer falso. . . Troussessem-lhes a firma, mesmo não re- 
conhecida em cartório, e tudo estaria resolvido. Dois dias depois, 
o general Andrade Neves, amigo de meu pai desde os tempos de 
Cadete, comandante da Terceira Região Militar, interveio em meu 
favor obtendo logo o assentimento de Flores. Em liberdade, diri- 
gi-me a Raul Pilla, contando-lhe o que se passara comigo; logo 
no primeiro dia a oficialidade, com exceção do comandante, havia 
ido levar-me seu apoio. Uma palavra do dr. Borges e o batalhão 
que devia seguir dentro de poucos dias, para completar o cerco 
às tropas de Otacilio Fernandes, seria suficiente para mudar ra- 
dicalmente o rumo dos acontecimentos. Pilla concordou comigo 
e fomos ao velho republicano, hospedado na casa do dr. Sinval 
Saldanha. Encontramos a sala cheia de chefes e chefetes. J3r. 
Pilla explicou o caso e me passou a palavra. O que sucedeu, a 
seguir, foi tra.gicômico. O guri inflamado, fervendo de entusias- 
mo, certo de trazer a fórmula salvadora, começou a falar que a 
oficialidade da Brigada estava com a revolução; que só precisava 
de uma ordem expressa e autêntica d'o grande chefe e iria toda 
com ele para onde ele mandasse. Silêncio de morte. Borges de 
Medeiros, com seus olhos esverdeados, mais frio que a Sibéria, 
olhava sem tugir nem mugir, fui me exaltando. Estava a estourar 
e o silêncio, se me estrangulava, dava-me ganas de berrar. Não 
aaentei muito tempo diante da barra de gelo. - Dr. Medeiros, 
a sorte da revolução está em suas mãos. Mas é preciso convencer 
a Brigada de que o senhor quer chefiar o movimento. É neces- 
sário um ato seu, claro e positivo. O batalhão em que estive só 
deseja ordem sua para ir a Vacaria e de lá aderir as forças revo- 
lucionárias. Somadas e ainda com o apoio das outras unidades 
derrotam o coronel Valzumiro, dominam o norte do Estado e in- 
vadem Santa Catarina. 

O silêncio continuava. As moscas zumbiam, só elas. Não me 
segurei mais. - Olhe dr. Medeiros o que necessitamos é conven- 
cer a opinião pública e a Brigada de que o senhor está conosco. 
Basta um gesto seu. Silencio. Basta que o senhor saia daqui co- 
migo; vamos até a Praça da Alfândega, eu subo num banco co- 
meço a falar pregando revolução, porque assim, logo que for 
preso, a notícia se espalha, graças a sua presença e desmentimos 
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de uma vez por todas as balelas da Federação com as histórias 
das visitas do João Carlos a sua casa. O silêncio continuou por 
mais alguns segundos, passada a pequena pausa, o Dr. Medeiros, 
olhando-me como se visse um lobisomem ou melhor como se 
não visse nada, como se ninguém lhe houvesse falado, virou-se na 
cadeira e dirigindo-se ao parente, continuou: . . . Como iamos 
combinando Sinval, amanhã.. . saí com mais raiva dele do que 
do Getúlio. Pilla, encabulado, acompanhou-me. O silêncio conti- 
nuava. Pasqualini, que tinha largas relações em Santa Maria, para 
lá se deslocara e encontrou o mesmo tropeço: as tropas da Bri- 
gada, todas revolucionárias, pediam uma ordem direta do velho 
soba. Desesperado, o homem que viria a ser o "Teórico do Tra- 
balhismo", mandou por meu intermédio um caderno manuscrito 
com o titulo que dizia tudo: - Manual Elementar Para Fazer 
Uma Revolução dedicado ao dr. Antonio Augusto Borges de Me- 
deiros. Nada adiantou nada. E hoje que estou velho compreendo 
o outro velho: ele fora Republicano toda a vida, fundara o PBR 
com Júlio de Castilhos, sempre governo, 25 anos de governo, 
mentalidade governista, de cimento armado. Como pedir peras a1 
omo? Como imaginar que aquele guardiáo do dogma positivista 
- "A ordem por base.. . "  da noite para. o dia mudasse sua ca- 
beça arrumadinha e virasse "bandoleiro" como chamavam aos 
libertadores. Sua vocação era a est,reiteza da ordem, a nossa vo- 
cação era a da peleja pelos ideais da época. Compreendo e per- 
dôo, mesmo porque, quando já tudo estava perdido o veneraiido 
Republicano como desejando comprovar sua posição e honrar a 
palavra saiu de Porto Alegre, em aventura própria de um revolu- 
cionário de trinta anos: em uma canoa, a de leiteiro, se bandeou 
para Pedras Brancas, de onde, a cavalo organizou uma co- 
luna com Luzardo. Pilla, também fugido da cidade, com eles se- 
encontrou. O chefe Libertador seguiu para o Uruguai a procura 
de armas e Luzardo e Borges partiram com cerca de 200 homens. 
encarangados de frio, cavalhada sem comer, correndo arrás de 
outras colunas. Até Cerro Alegre, em Piratini. Cercados por forças 
dez vezes mais poderosas, Borges teve a grandeza de mandar 
Luzardo sair do fogo para ir procurar a coluna de um oficial bri- 
gadiano de que se tinham vagas noticias. Ficou só. Revólver, atrás 
da cortina do casar5.s da fazenda que os abrigara, aguardou impá- 
vido o fim. E quando alguém lhe ponderou que era loucura resis- 
tir, ele disparou o último cartucho e esperou, frio, erecto, auro 
como toda a vida o fora. Redimiu-se. Entrou na história e com a 
originalidade quase graciosa de se haver tornado, depois de 40 
anos de legalismo irredutível, o último caudilho - se caudilho se 
lhe pode chamar - a dar o Último tiro numa revolução no Rio 
Grande, honra lhe seja." (Mem de Sá - "Tempo de Lembrar" - 
José Olympio Editora - 1981). 
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Ouvimos até aqui as palavras respeitáveis de um baiano ilustre 
e a de um ilustre gaúcho, participantes de qualquer forma das 
altas camadas políticas e culturais do Brasil. Ouçamos agora o que 
ocorreu em Minas Gerais, pela palavra de um de seus maiores 
filhos, culminância da sua tradicional vocação pela liberdade e 
peia autonomia, e que pelas suas qualidades pessoais pode disputar 
a posisão de porta-bandeira da cultura mineira. Trata-se de Paulo 
Pinheiro Chagas, autor do livro "Esse Velho Vento da Aventura", 
c:lássico pelo estilo e pela forma, clássico como história de uma 
epoca das mais confusas de nossa terra brasileira, remarcado 
peizs sinceridades e veracidades com que o ilustre escritor abre 
os escaninhos de sua memória para oferecer a posteridade o co- 
rihecimento de fatos de que foi participe, com a espontaneidade, 
com a religiosidade de quem reparte o seu pão de cada dia com 
o irmão necessitado. 

Temos nesse depoimento tudo quanto se passou nas altero- 
sas Minas Gerais em 1930 e 1932, do principio até o trágico final. 
Depois de analisar todo o processo de destruiçáo do PRM, mo- 
vido pelos extremistas da Legião de Outubro chefiada pelo Sr. 
Francisco de Campos, com o intúito de atacar e destruir o presi- 
6en;e Artur Bernardes, a tentativa frustrada da destituição do 
Sr. Olegário Maciel, o "lamentável equivoco" como definiu sem 
maiores explicações o sr. Osvaldo Aranha, passa o autor a narrar 
o levante de São Paulo: "Como lembra Hélio Silva em se2 livro, 
c coronel Euclides Figueiredo, um dos principais chefes do mo- 
vimento, ligara-se, em Minas, com Artur Bernardes, Mário Brant, 
General Pinheiro Chagas e Teodomiro Santiago. Nâo deixa de ser 
sugestivo esse 'General Pinheiro Chagas' a que se refere o autor 
de 'O Ciclo de Vargas'. Mostra até que ponto havia chegado a 
~otoriedade de Djalma, elevado ao generalato ao modo dos cau- 
dilhos do sul. Djalma Pinheiro Chagas veio para São Paulo para 
cumprir o compromisso do PRM". O autor continuou em Minas 
e começou a conspirar; ouçamõ-10: "Atirei-me a conspiração, em 
companhia da turma de sempre: José Carlos de Campos Cristo, 
Aluísio Leite Guimarães, João Gomes Teixeira, Eliseu Laborme, 
João Edmundo Caldeira Brant, Olviclio Andrade, João Franzen de 
Lima, José Monteiro de Castro, Camilo Chaves, Mário Dias, Cló- 
vis Pinto, Francisco Caracioli, Hugo Gouthier e Mário Werneck 
entre outros. Dois chefes perremistas trabalhavam intensamente 
em Belo Horizonte, por São Paulo: Mário Brant, hospedado no 
Grande Hotel, e Cristiano Machado que morava com o pai a rua 
Tupis". E prossegue na p. 202: "Em Minas, tinha-se como certo 
que Olegário Maciel ficaria neutro, na pior das hipóteses. A puri- 
dade era o que se comentava e havia motivo para essas esperan- 
ças. Um documento vindo a lume em 1967 nos dá conta, a poste- 
TZOT~, dessas razões, só agora reveladas. Hélio Silva, em sua obra 
monumental, "O Ciclo de Vargas", desentranhou do arquivo de 
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Getúlio uma carta de Wenceslau Brás a Olegário, cujas palavras 
inequívocas põem fim a muita cuntrovérsia. Com data de 11 de 
julho, escrevia o antigo Presidente da República, figura veneran- 
da e incapaz de uma assertiva menos verídica: "Meu caro Olegá- 
rio. Afetuosas saudações. Há alguns meses, quando se falava em 
revolução em São Paulo e comentando nós dois os acontecimentos 
que se desenrolariam, perguntei a você se, na hipótese de falar 
do movimento naquele Estado, Minas atacaria São Paulo; respon- 
deu-me você, imediatamente, que não praticaria este ato. Aplau- 
di  com ardor essa resolução. Mais tarde, conferenciando com Al- 
tino Arantes e manifestando-me contra qualquer revolução, dis- 
se-me que também era contra, mas que a dignidade de São Paulo 
espezinhada iria até as armas e desejaria a colabora~áo de Minas. 
Respondi que, sendo contrário a revolução, não poderia pedir ao 
Presidente de Minas que agisse nesse sentido, mas que está certo 
de que no caso de insurreição de São Paulo, Minas não o ataca- 
ria, e que era este o pensamento do Presidente Olegário. Não há 
muitos dias, em conferência sua com o Antonio Carlos e Mário 
Brant, segundo estou informado, você fez a mesma declaração. 
O Antonio Carlos comunicou o fato ao José Braz e Mário Brant 
ao Djalma Pinheiro Chagas, os quais deram do mesmo, conheci- 
mento ao João Neves. Muito ponderada e nobre essa atitude que 
atendia ao mesmo tempo os laços fraternos que nos ligam a São 
Paiilo e aos altos interesses do Brasil, cuja grandeza e prosperi- 
dade dependem da inteira solidariedade entre os Estados, princi- 
palmente entre os dois maiores, vizinhos e irmãos, pelo sangue e 
pela velha amizade; separá-los, como fez Washington Luís, é aba- 
lar os alicerces da unidade da pátria é cometer um grave crime de 
lesa-patriotismo. São Paulo é permanente, os Chefes de Governo, 
constitucionais ou não. são efêmeros. Com grande e desagradável 
surpresa, portanto, fui informado de que o governo de Minas ia 
por a disposição do federal a brava força mineira que, a meu 
ver, deve apenas defender a ordem no Estado e guardar as sdas 
fronteiras. Não posso crer nessa notícia por ser contrária as afir- 
mações do amigo, aliás como sempre, conformes com a sua boa 
razão e o bom senso. Para minha tranqüilidade de espírito espero, 
pois, uma palavra sua nesse sentido. Não se iluda meu caro Ole- 
gário, a Nação quer a Constituinte no menor prazo e est,á cansada 
de ser ludibriada. Seu sentir e seu pensar estão com a Revolução 
de São Paulo. O Presidente Getúlio não correspondeu as esperan- 
ças do povo brasileiro e não se manterá no governo, quaisquer 
que sejam os esforços, violências e atentados que cometa, os 
quais só lhe poderão apressar a queda, que é fatal. Não desejo 
ver a sorte do eminente Presidente Olegário, meu velho amigo, 
ligada a daquele que %o mal fez a Nação. Repito: espero ansioso 
sua contestação das noticias propaladas. Como quer que seja, não 
posso concordar com a ofensiva de Minas a São Paulo que luta 
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por uma causa pela qual está a grande maioria do povo mineiro. 
É o meu coração de brasileiro que se revolta contra tal hipótese. 
Sofra eu o que sofrer no fim de minha vida, cumpro ainda hoje 
o meu dever de patriota e de verdadeiro amigo. Abraços do seu 
Wenceslau Brás". 

É de ver que esta carta nunca teve resposta e foi misteriosa- 
mente parar no arquivo de Getúlio. E ela mostra, à saciedade, 
que Olegário garantira não atacar São Paulo, em caso de revolu- 
ção. Aí estão os testemunhos insuspeitos de Wenceslau Brás, An- 
tonio Carlos, Mário Brant e Djalma que, por sua vez, deram con- 
ta dessa orientação ao Rio Grande do Sul, através de João Neves, 
e a São Paulo, por intermédio de Altino Arantes. Por que, então, 
a nova atitude de Olegário? porque em torno do velho Presidente, 
já otogenário, abnram um aceiro, que o isolava. Francisco Cam- 
pos, Amaro Lanari, Capanema, Leopoldo Maciel, Gabriel Passos e 
Mário Casassanta, entre outros, envolveram o líder mineiro, con- 
duzindo-o para outros caminhos. Era a força secreta que atuava 
nos bastidores, constituída de intelectuais sequiosos de poder. 
Eram os jovens turcos da política mineira. O recuo de Olegário, 
mandando a Força Pública atacar São Paulo, deitava tudo a per- 
der. O então Tenente e hoje General reformado José Carlos de 
Campos Cristo fizera as articulações em Minas, em nome do 
Coronel Euclides Figueiredo, que viria a ser o Chefe do Estado 
Maior da Revolução Constitucionalista. Todas as unidades fe- 
derais, aquarteladas em território mineiro, pediam para São Pau- 
lo: o 4." RCD de Três Coraq5es, sob o comando do Coronel Eurico 
Dutra; 12:" RI de Belo Horizonte, chefiado pelo Coronel Suetônio 
Lopes Siqueira Cambusé; 4.O RE, de Itajubá, comandado pelo Co- 
ronel Lebon Régis, e o 4: RAM, de Pouso Alegre, dirigido pelo 
Coronel Trompovsky. Eram todos simpatizantes da causa Consti- 
tucionalista. O 12.O RI foi a ponto de se dividir, ao chegar em Bar- 
ra Mansa: uma parte contiiuou pelo Vale do Paraíba, solidari- 
zando-se com a legalidade e a outra rumou para São Paulo, ade- 
rindo à revolução. Diante, porém, da atitude de Olegário, e a con- 
selho do próprio Wenceslau Brás, a tropa federal sediada em Mi- 
nas, ficou firme ao lado de Getúlio." 

Assim se vê que o povo e as tropas de Minas estavam com os 
ideais Paulistas, mas que o precipitar dos acontecimentos, as vio- 
lências do poder, as pessoas ilegais de toda sorte mudaram o 
rumo dos acontecimentos. Não apenas mineiros e gaúchos, po- 
rém, manifestaram-se favoravelmente a Revolução Constituciona- 
lista. A heróica Bahia do 2 de Julho, cantado pelo verso sagrado 
de Castro Alves, também tomou o partido de São Paulo e, a 22 
de agosto de 1932, pela mocidade de sua tradicional Faculdade 
de Medicina, rompeu os grilhões da ditadura e deu o seu sangue 
generoso como manifestação de solidariedade a São Paulo. E o 
Para, lá ao norte, também não ficou indiferente a sorte da legi- 
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timidade da Revolução de 1932. Sua mocidade estudiosa entrou 
em ação, chegou a controlar grande parte de Belém e só foi do- 
minada após gravar com seu sangue generoso o nome de um 
herói - Paulo Cícero Teixeira! Os revoltosos do Pará contavam 
ainda com um bravo soldado, já homenageado em São Paulo, um 
menino de 12 anos de idade que também teve seu nome na histó- 
ria e que é hoje o Senador Jarbas Passarinho. 

Estão aí as provas de que a Revolução de 9 de Julho de 1932 
não era separatista nem revanchista, mas sim a legítima expres- 
são de todos brasileiros livres, desde os que habitavam a região 
equatoriana, até os que honravam as terras da fronteira sul. 
Mesmo os que não ouviram as palavras de Raul Pilla e as adver- 
tências de Assis Brasil. A Revolução era Constitucionalista, por 
vontade unânime do povo brasileiro. A s  calúnias, as infâmias, as 
mentiras que reuniram a maioria das forças militares, que obri- 
garam São Paulo a combater sozinho em seis frentes, tão fáceis 
de destruir, de há muito as arrasou o grande Ministro Costa 
Manso, nome tutelar da terra paulista. 

Os escribas e arautos da ditadura, na tarefa fratricida contra 
São Paulo, mentiram e investiram contra os princípios mais ru- 
dimentares da lógica, injuriando a inteligência do povo. No afã 
a que se propunham, de ferir a Liberdade e o Direito da mani- 
festação da vontade, além da aplicaçáo dos métodos mais violen- 
tos, alegaram que a Revolução de 9 de Julho era separatista, in- 
tentada pelos vencidos de 30, carcomidos, para voltar ao poder. 
Estranho separatismo que lança o seu primeiro manifesto ao 
povo paulista, assinado pelo General Isidoro Dias Lopes e pelo 
Coronel Euclides de Figueiredo, do Exército do Brasil. Manifesto 
que diz em seu preâmbulo: "Neste momento assumimos a intei- 
ra responsabilidade do comando das Forças Revolucionárias, em- 
penhadas na luta pela imediata constitucionalização do País." Dei- 
xando clara e insofismável a finalidade da Revoluçáo. Esse mani- 
festo foi o primeiro a circular pela imprensa na manhã de 10 de 
julho. Ao movimento paulista, ainda em viagem, aderiram o Ge- 
neral Luiz Pereira de Vasconcelos, que vinha assumir o coman- 
do da Segunda Região Militar, o então Tenente Coronel Nilton de 
Freitas de Almeida, Chefe do Estado Maior, o Capitão Armando 
Vilas Novas Vasconcelos e o Tenente Ademar Cruz. Aderiram to- 
dos as unidades federais e estaduais, ressalvada numerosa oficia- 
lidade federal, respeitosamente presa em suas residências sob 
palavra, sendo que Miguel Costa, o legendário Chefe da Coluna 
Prestes. declarou não pegar armas contra São Paulo. O General 
Bcrroldo Klinger, cheia i Sjo Pmlo pronunciando a frase que 
simbolizava a finalidade da revolucão: "Dcsembainho A Espada 
Em Continência A Lei." 

Nesse mesmo dia 12, já com as assinaturas do General Klin- 
ger, de Isidoro e dos Presidentes dos dois partidos políticos de 
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São Paulo os vencedores de 30 e os vencidos: o PRP representado 
pela respeitável figura do seu Presidente o impoluto Pádua Salles 
e PD, pelo seu eminente e notável chefe Francisco Morato - Pe- 
dra de Toledo lança proclamação ao povo brasileiro, conclaman- 
do-o a fazer "Tudo pela união, felicidade e grandeza do Brasil." 

Era possivel falar em separatismo numa revolução desenca- 
deada e dirigida por militares cuja função precipua era manter 
a ordem nacional? 

Como atribuir ao revanchismo dos vencidos de 30 a forca 
que se fundia com os grandes vencedores de 30, Assis Brasil, 
Artur Bernardes, Raul Pilla, Batista Luzardo, Lindolfo COllOr, 
Borges de Medeiros e Djalma Pinheiro Chagas, o General civil 
de Minas Gerais? E João Neves Fontoura? 

Como poderia a separação esperar auxilio dos Palimércios, 
dos Paiva Sampaio, dos Teopombos, dos Abilio de Resende, 110- 

bres espadas do Brasil, unidos as togas impolutas de Washingtm 
Osório de Oliveira, de um cearense da altura moral de Bruno 
Barbosa, do venerando gaúcho Antonio Mercado e d.o próprio 
irmão do governador da Paraíba - O Inspetor da Alfândega de 
Santos? e os Ivo Borges, os Lysias Rodrigues e Aci Nóbrega e 
Motta Lima? E o civil Machado Bittencourt? 

Para concluir: 
A Revolução de 1932, representou o sentimento do país in- 

teiro. Nasceu no mesmo momento em que o futuro ditador ini- 
ciava sua mudança definitiva para o Catete. 

São Paulo arcou só com toda a guerra, por circunstâncias 
ocasionais. Ao final, a derrota militar transformou-se em vitória, 
pois a Constituinte foi convocada e promulgada nova Constitui- 
ção, logo surrupiada pelo prestidigitador de São Borja, que tro- 
cou mais tarde por nazi-fascista, esta mesma nunca submetfãa 
ao prometido plebiscito. 

Por força de um movimento militar, foi o ditador destitui- 
do. A sombra de outra Constituição, promulgada em 1946, volta. 
Getúlio ao poder, para o fim com trágico suicídio, marcado por 
um "mar de lama". São Paulo, no entanto, paga até hoje o preço, 
de sua altivez e de sua bravura. Alijado da participação política, 
assiste angustiado ao desaparecimento da Federação e da Repre- 
sentação, que da autonomia pouco resta. Apesar de tudo, porém, 
não dobra sua Bandeira Republicana e Democrática, não tolera 
qualquer forma de Ditadura, a não ser aquela preconizada pelo 
gênio de Cicero: 

"Legum omnes servi sumus uti liberi esse possimus" (todos 
somos escravos da lei para que possamos ser livres). 
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ATA DA REUNIAO ADMINISTRATIVA DE 14-01-1981 

Aos catorze dias do mês de janeiro de mil novecentos e 
citenta e um, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Cons- 
tunt, 158, as dezoito horas, no auditório, reuniu-se em sessão 
plenária administrativa o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo. Estiveram presentes: José Pedro Leite Cordeiro, Pre- 
sidente, Vinício Stein Campos, I." Secretário, Mário Savelli, 
Orador Oficial, Lycurgo de Castro Santos Filho, Pe. Hélio Abran- 
ches Viotti, D. Martinho Jonhson O. S. B., João Gabriel Santana, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Manoel Vitor, Délio 
Freire dos Santos, Duílio Crispim Farina, Paulo Romano, Leo- 
nardo Arroyo, Geraldo Sesso Júnior e Joaquim Fernandes Mo- 
reira. Na abertura dos trabalhos, como estivessem ausentes os 
2 . O ,  3: e 4." Secretários, o sr. Presidente convidou, para formar 
a mesa, como 2.0 Secretário ad-hoc, o sr. Gabriel Sant'Ana, que 
aceitou a designação. O Sr. Presidente solicitou a inscrição, em 
ata, de um voto de pesar pelo falecimento dos saudosos consó- 
cios Lorena Guaraciaba e Geraldo de Rezende Martins. Lido o 
Relatório do exercício de 1980, foi o mesmo aprovad.0 com as 
retificações propostas por Mário Savelli e Délio Freire dos San- 
tos. O sr. Alberto Prado Guimarães referiu-se entusiasticamen- 
te ao teor do Relatório que acabava de ser lido. Seguiu-se a 
leitura do balancete, pelo sr. Tesoureiro, igualmente aprovado 
pelo plenário, com palmas. O Sr. Prado Guimarães novamente 
com a palavra, elogiou o trabalho da Tesouraria. O Sr. Mário 
Savelli, entendendo que o Relatório estava em perfeita ordem, teceu 
considerações muito justas e oportunas em sua abertura, sobre a 
visita do Sto. Pe. João Paulo I1 e a beatificação do Venerável Pe. 
José de Anchieta, propõe o encaminhamento de uma cópia a Nun- 
ciatura Apostólica no R. de Janeiro, o que foi aprovado. O sr. Presi- 
dente comunicou que se encontra pronto, a disposição dos Asso- 
ciados, o Colar do Instituto, empenhando-se em que todos se 
aprestem para usá-lo na sessão solene do dia 25 do corrente, 
devendo, para tanto, entender-se com a Tesouraria. E convoca a 
todos para prestigiarem a sessão solene do dia de São Paulo, 
25, que será realizada as 15 horas neste mesmo local, como é 
de praxe. Os srs. Duílio Crispim Farina e João Gabriel Sant'Ana 
pronunciam breve improviso no qual exaltam as figuras dos di- 
retores do Sodalício, do passado e do presente. O Sr. Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques comunica que o consócio general 
Langendanck Soares Pinheiro transferiu sua resistência para Mi- 
nas Gerais onde continuará a disposição dos srs. Consócios e 
do Sodalício. O sr. Presidente agradece e coloca em 2.a votação 
as propostas, para sócios titulares, dos srs. Moysés Gicovatti e 
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Douglas Michalany, que foram aprovados e declarados eleitos. 
Nada mais. Para constar lavrou-se a presente que lida e achada 
conforme será devidamente assinada. Tácito Langendanck, José 
Pedro Leite Cordeiro. ilegível. 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE 25 DE JANEIRO DE 1981 

Posse da Diretoria para o triênio 1981 - 1984. 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e um, na Igreja do Pátio do Colégio, nesta Capital, 
às 15,OO horas, foi instalada a Sessão Magna do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo comemorativa da data de fun- 
dação da cidade e de posse da Diretoria eleita a 1." de outubro 
de 1980, para o triênio 1981 - 84. 

Dando início a sessão o Presidente, Acadêmico José Pedro 
Leite Cordeiro, declarou empossados os Diretores que, presen- 
tes assinaram o Termo de Posse. A seguir deu a palavra ao 
Sócio Emérito Dr. Joaquim de Lima Fernandes Moreira para 
uma exposição referente ao significado e características do Colar 
instituído como insígnia de Sócio da entidade, usado pela pri- 
meira vez na reunião solene. 

Em prosseguimento, o Orador Oficial, Vinício Stein Campos, 
pronunciou magistral oração alusiva a data. Após relembrar a 
marcante atuação cultural e cívica do Instituto nos 87 anos de 
profícua existência, teceu doutas considerações sobre o evolver 
de São Paulo na trajetória luminosa pela qual o solitário burgo 
situado não distante da orla do Planalto do grande destino e 
junto a linha Tropical, como compensação ao trabalho infatigá- 
vel de sua impávida Gente, se transmudou na maior e mais cos- 
mopolita metrópole do Hemisfério Sul. Cessadas as palmas que 
coroaram a notável oração, o Presidente agradeceu ao brilhante 
tribuno e, prosseguindo, disse que, por certo, a Divina Provi- 
dência determinara o fato motivador do inesperado impedimen- 
to da sede oficial do Instituto para que se realizasse no templo 
rememorador das origens da urbe estuante, decorridos 427 anos 
da Santa Missa inaugural, a reunião festiva e de preito aos cons- 
trutores da Grande São Paulo e de início de atividades da Dire- 
toria empossada. E, após agradecer ao Rvmo. Padre Hélio Abran- 
ches Viotti a cessão do nobre ambiente para a solenidade, ex- 
t e r n o ~  gratidão as personalidades que prestigiaram o evento e 
aos sócios presentes - os seguintes: José Pedro *te Cordeiro, 
Vinício Stein Campos, Mário Savelli, J. Pereira, Dra. Nilva de 
Mello, Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, J. Gabriel 
Sant'Ana, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Armandino 
Seabra, Joaquim Fernandes Lima Monta digo Joaquim de Lima 
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Fernandes Moreira, Lauro Ribeiro Escobar, Tsunezo Sato, José 
Leandro Barros Pimentel, Geraldo Sesso dr. Lycurgo de Castro 
Santos Fo., Alexandre Nelson de Mello, Pedro Brasil Bandecchi, 
Miguel Ângelo Barros Ferreira, Odilon Nogueira de Mattos, Ge- 
raldo Dutra de Moraes, Eldino Brancante Rudolf Robert Hinner, 
ltamar Bopp, Odilon da Costa Manso, Duílio Crispim Farina, Pe. 
Hélio Abranches Viotti, J. B. Silveira Peixoto, Maria Helena Bran- 
cante, Raul de Andrade e Silva, Manoel Vitor, Lúcia de Tomasi, 

Alberto Prado Guimarães e Pedro Ferraz do Arnaral. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a ses- 

são, da qual foi lavrada esta Ata que, após aprovada, recebeu 
a assinatura do Presidente e dois Secretários. Ilegíveis. 

ATA DA SESSAO CULTURAL DE 4 DE FEVEREIRO 
DE 1981 

Aos quatro dias do mês de fevereiro de mil novecentos e 
,oitenta e um, nesta cidade, no Salão nobre da sede da entidade, 
6,s dezoito horas, reuniu-se, em sessão ordinária,, o Instituto 
Histórim e Geográfico com a presença dos seguintes consócios: 
José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos, Mário Savelli, 
J .  Pereira, Nilva de Mello, Augusto Benedito Galváo Bueno Tri- 
gueirinho, J .  B. Galváo Bueno Trigueirinho por engano na con- 
sulta da lista de presença renovamos a enumeração excluindo 
os nomes anteriormente citados pelos digo substituindo-os pe- 
los seguintes: José Pedro Leite Cordeiro, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, João Gabriel Sant'Ana, Mário Savelli, José Lean- 
dro Barros Pimentel, Geraldo Sesso Jr.; Divaldo Gaspar de Freitas, 
Paulo da Silveira Santos, Eduardo Vilhena de Moraes, Adauto 
F. de Andrade, José Gonçalves Salvador, Paulo Romano, Antônio 
Barbosa Lima, Vinício Stein Campos, Duílio Crispim Farina, Ro- 
berto M. Carvalho, Alberto Prado Guimarães, José da Veiga Oli- 
veira e Henrique Alves. 

O Presidente, acadêmico José Pedro Leite Cordeiro, na au- 
sência do titular, convidou para 2: Secretário "ad hoc" o Cel. 
Adauto Fernandes de Andrade. Dando início aos trabalhos, o 
Presidente exibiu uma preciosa oferta feita ao Instituto pelo 
Sr. Torquato Virgílio Dante Ariosto Martire: um retrato do Im- 
perador Pedro I1 na mocidade. A seguir, fez a entrega da me- 
dalha cívico-cultural D. Pedro I1 ao sócio titular Geraldo Sesso 
.Jr. Para saudar o laureado, fez uso do palavra o Orador Oficial, 
Prof. Vinício Stein Campos, que, após referir-se a personalidade 
do agraciado, a quem, com justiça, denominou o "historiador 
brasileiro do cinema", enalteceu a obra do Segundo Imperador, 
apresentando, em feliz lembrança, como prova da proficuidade 
de quase meio século de atuação do grande Monarca a estabi- 



402 REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRÁFICO DE S .  PAULO 

lidade nesse largo período do valor de nossa moeda. Em prosse- 
guimento, ocupou ainda a tribuna o brilhante Orador Oficial 
para comunicação atinente a notável documento da Geografia 
Paulista do período 1813 a 1820, que evidencia como ainda no 
primeiro vintênio do século passado, eram diminutos os conhe- 
cimentos da configuração Geográfica do Pais, pois, ao ser deci- 
ò.ido criar-se a Paróquia de S. João Batista de Capivari, pela 
incerteza na denominação dos afluentes do Tietê, chegou-se a 
admitir (engano reiterado em vários documentos) que os limi- 
tes desse território de administração eclesiástica atin,' a re- 
gião de Cuiabá. O Prof. Vinício esclareceu que apresentara ape- 
nas os informes preliminares relacionados com o documento, 
pois pretende ampliar sua comunicação para que seja inserta na 
Revista do Instituto, com o que oferecerá valiosíssima contri- 
buição a nossa historiografia. Ao término da exposição, grande 
a.utoridade que é em museologia, recomendou aos presentes uma 
visita ao Museu de Americana, situado na fazenda Salto Gran- 
de, que, além do apreciável acervo que possui, oferece des- 
lumbrante visão da confluência dos rios Jaguari e Atibáia, 
formadores do Piracicaba. Fez uso da palavra o Dr. Duílio 
Crispim Farina, para em breve e cultíssima intervenção, relem- 
brar as personalidades de Cesário Mot,ta, um dos fundadores 
da entidade que está a merecer um aprofundado estudo bio- 
gráfico, e de Aloísio de Castro, médico, polígrafo e esteta de mé- 
ritos altíssimos, cujo Centenário de nascimento ocorre neste 
ano. O mesmo orador relembrou o primeiro século de desapa- 
recimento de Thomas Carlyle o altíssimo autor de "História da 
P,evoluçáo Francesa", de "O Culto dos Heróis" e de "Cartas e 
discursos de Oliver Cronwell". 

O consócio Eduardo Vilhena de Moraes, com expressões 
doutas, relembrou que a 1.0 de março p.v. ocorrerá o Centená- 
rio de nascimento do Senador Cãndido Mendes de Ãlmeida e, 
após mencionar os altos méritos do evocado, informou qm. no 
decorrer deste ano, ocupará a tribuna para apresentar amplo 
trabalho sobre essa grande personalidade. O Dr. Pedro Brasil 
Bandecchi fez uso da palavra para encaminhar a mesa mais 
uma sua notável obra:" Notas e Perfis", constituindo o vol. 9 da 
Coleção do Museu Paulista, Edição da Universidade de S. Paulo. 
O Presidente agradeceu a preciosa oferta, congratulando-se com 
o autor. Por último falou o eng. Alberto Prado Guimarães para 
efetuar a entrega de dois livros: "Roteiro Inconcluso", de Fer- 
nando Whital~er da Cunha, e "Das Coisas e . .  . não dos homens" 
de Arruda Camargo. No atinente a este trabalho, entregou a 
mesa original de um artiso, do qual transcrevemos estz excerto: 
"Parabé~s ao jornalista Arruda Camargo por, neste meio tão 
grosseiramente materializado, se destacar pelo espírito peregri- 
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no de quem tem Fé e, levado por esses sentimentos delicados 
vive cheio de esperanças num mundo melhor". Nesse artigo, o 
autor corrobora as críticas a tônica de ofensas aos princípios 
da ética que desvaloriza grande parte das manifestações intelec- 
tuais de hoje. 

Após consultar a casa sobre as datas preferidas para as ses- 
sões de março, ante o fato da primeira quarta-feira ser o dia 
de cinzas, o Presidente marcou a 2." e a 4." quarta-feira, isto é, os 
dias 11 e 25. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e dela 
lavrada esta ata, que, após aprovada será assinada pelo Presidente 
e dois Secretários. José Pedro Leite Cordeiro, ilegíveis. 

ATA DA SESSÃO DE 18 DE FEVEREIRO DE 1981 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e um, (1981) nesta cidade de São Paulo, as dezoito 
horas, reuniu-se, em sessão ordinária, o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, com a presença dos seguintes só- 
cios: José Pedro Leite Cordeiro, Marília Antunes Alves, Ta- 
cito van Langendonck, Délio Freire Santos, Ulysses Lemos 
Torres, José Leandro Pimentel, Augusto Benedito Galvão Bue- 
no Trigueirinho, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, Vinício Stein Campos, Leonardo 
Arroyo, Geraldo Sesso Jr. Arrisson de Souza Ferraz, Roberto Ma- 
chado de Carvalho, Odilon Nogueira de Mattos, Moisés Gicovate, 
Honório de Sylos, Duílio Crispim Farina, Eduardo Vilhena do 
Moraes, Pedro Ferraz do Amara1 e Mário Savelli. Na ausência do 
titular, o Presidente indicou Secretário "ad hoc" ao Dr. Tácito 
Remi de Macedo van Langendonck. Dando início aos trabalhos, 
o Presidente determinou a leitura do expediente pelo 1." Se- 
cretário, que, entre as comunicaçóes, destacou carta do Prof. 
Moisés Gicovate, recentemente eleito sócio titular e ainda não 
empossado, presente a sessão, agradecendo aos seus pares a 
acolhida nesta casa de cultura. A seguir, fez uso da palavra O 
eng. Mário Savelli para propor a inserção em ata de voto de 
pesar pelo .falecimento de ilustre dama paulista: D. Renata Crespi 
da Silva Prado, relembrando-a sobretudo como colaboradora de 
seu esposo, o Dr. Fábio da Silva Prado, quando para uma admi- 
nistração magnífica, este foi Prefeito de São Paulo. O Dr. Pedro 
Brasil Bandecchi mencionou, com encômios, a presença profi- 
cua de D. Renata na Prefeitura do Guarujá e o Presidente citou 
a doação pela nobre extinta da mansão onde residiu para séde 
do Museu da Casa Brasileira. A proposta foi aprovada por una- 
nimidade. O prof. Vinício Stein Campos solicitou o registro do 
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pesar da entidade pelo falecimento do venerando Prof. Paulo 
Decourt e envio de mensagem de condolências a família. O 
Dr. Duílio Crispim Farina, após complementar com doutas con 
sideraçoes o elogio do Prof. Decourt, relembrou, com palavras 
elegantes e sentidas, a figura infatigável e proficiente do Prof. 
Zeferino Vaz, há pouco falecido, propondo a inclusão na ata, dos 
sentimentos da casa pelo desaparecimento desse ilustre cientista. 
A proposta foi unanimemente aceita. Falou, a seguir, o Prof. 
~Miguel digo Moisés Gicovate para reiterar os termos da carta 
pela qual agradeceu sua eleição e associar-se ao preito a m e  
mória dos Profs. Decourt e Zeferino Vaz. O Dr. Duílio Crispirn 
Farina mais uma vez usou da palavra para, rememorando o 
transcurso, em junho do corrente ano, do Centenário de nasci- 
mento do Prof. Aloísio de Castro, propôs a realização, na galeria 
do Auditório nobre da séde, de uma exposição evocadora da 
figura do grande médico, polígrafo e esteta. A idéia foi aprovada 
por unanimidade, sendo incluída no preito a ilustre personali- 
dade, a ser realizado de 14 a 20 de junho do ano em curso, 
uma conferência que será proferida pelo acadêmico Lycurgo de 
Castro Santos Filho. Para a elaboração e realização do programa 
dessa homenagem, o Presidente nomeou uma comissão consti- 
tuída pelos Dr. Duílio Crispim Farina, Dr. Lycurgo de Castro 
Santos Filho e Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques. O 
Prof. Odilon Nogueira de Mattos comunicou a publicação do 100." 
volume dos Anais da Biblioteca Nacional, contendo o indice da 
matéria inserta em todos os números anteriores. Determinou o 
Presidente que o Instituto manifeste seus aplausos por essa con- 
tribuição a cultura, através de ofício endereçado ao Diretor da 
Biblioteca, o escritor Plínio Doyle, cuja profícua atuação no 
qrande órgão deverá ser mencionada em nossa comunicação. 
Por último, o eng. Mário Savelli propôs que se retorne à fonna 
da leitura das Efemérides nacionais e paulistas no início das ses- 
sões. Essa recomendqão foi aprovada por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e dela 
lavrada esta ata que, aprovada, leva as assinaturas do Presi- 
dente e dois Secretários. José Pedro Leite Cordeiro, ilegíveis. 

ATA DA SESSAO DE 11 DE MARÇO DE 1981 

Aos onze dias de março de 1981, nesta cidade de São Paulo, 
no salão nobre da &de da entidade, as dezoito horas, reuniu-se, 
em sessão ordinária, o Instituto Histórico e Geográfico, com a 
presença dos seguintes sócios: José Pedro Leite Cordeiro, Brasil 
Bandecchi, Lycurgo de Castro Santos Filho, Heliodoro Tenório 
-da Rocha Marques, Mário Savelli, Geraldo Sesso Jr. Honório de 
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Sylos, Joaquim de Lima Fernandes Moreira, Pedro Ferraz do 
Amaral, Rudolf Robert Hinner, Raul de Andrade e Silva, Tsune- 
zo Sato, J. Andrade, Délio F. Santos, Arrison de Sousa Ferraz, 
Antônio Barbosa Lima, Roberto M. Carvalho, João Gabriel 
Sant'Ana, Paulo Romano, Eduardo Vilhena de Moraes, Pe. Hélio 
Abranches Viotti, Alberto Prado Guimarães e Rui Calazans de 
Araújo. Na ausência do titular, o Presidente, acadêmico José 
Pedro Leite Cordeiro, convocou como 1.0 secretário "ad-hoc" o 
Cel. Adauto Fernandes de Andrade. Após reverenciar a memó. 
ria do ilustre historiador Aluísio de Almeida - Monsenhor Luis 
Castanho de Almeida, recentemente falecido, em Sorocaba. o 
Presidente convidou os presentes para a sessão solene come- 
morativa do Centenário de nascimento de Antônio Batista Pe- 
reira, a 19 do corrente, da qual será orador o Prof. Raul de 
Andrada e Silva. A seguir, para apresentação do n.O 100 de "Notí- 
cia Bibliográfica e Histórica e da obra "Non ducor, duco" de 
autoria de Afonso E .  Taunay, ambas editadas pelo Departamen- 
to de História da Pontificia Universidade Católica de Campinas 
sob a orientação douta e infatigável do Prof. Odilon Nogueira 
de Mattos, fez uso da palavra, com o costumeiro brilho, o aca- 
dêmico Lycurgo de Castro Santos Filho, que propôs, com unâ- 
nime aprovação da casa, a inserção em ata de voto de louvor 
pelo constante e delongado trabalho do Prof. Odilon Nogueira 
de Mattos, em pró1 de nossa cultura. Determinou o Presidente 
que dos elogios proferidos na tribuna a profícua atuação fosse 
dado, por ofício, conhecimento ao Prof. Nogueira de Mattos. Ten- 
do o acadêmico Lycurgo de Castro Santos Filho comunicado 
que em breve será prestada ao Prof. Odilon Nogueira de Mattos. 
em Campinas uma homenagem pelo seu labor cultural, o Pre- 
sidente indicou para representar o Instituto no justo preito a 
seguinte comissão: José Pedro Leite Cordeiro, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Pedro Brasil Bandecchi, Honório de Sylos, Moisés 
Gicovate e Raul de Andrada e Silva. A seguir, o 1." Secretário 
fez a leitura do expediente, no qual deu destaque ao recebimento 
dos seguintes livros: "Encontro com o passado", de Senervil Bap- 
tista Pereira; "Ciranda de Idéias", do Prof. Ulysses Lemos Torres; 
"Memórias de Sta. Helena de Goiás", de César de Freitas e Silva 
- recebido por intermédio do consócio Antônio Barbosa Lima 
e História do Tribunal de Justiça da Paraiba, de Deusdedit Lei- 
tão. Todas as remessas foram agradecidas por ofício. O dr. Pe- 
dro Brasil Bandecchi fez uso da palavra para, numa magistral 
sintese, relembrar a ocorrência a sete de abril p.v. do Sesquicen- 
tenário da Abdicação do Imperador Pedro I. Sugeriu que, em 
sessão cultural, seja feita conferência referente ao magno fato 
histórico, e o Presidente, acolhendo a recomendação, designou 
o próprio dr. Brasil Bandecchi: para, na sessão de 1." de abril 
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próximo, ser o orador dessa comemorqão. Como orador ins- 
crito para a sessão, falou O consócio Nélson Martins de Almeida 
que, com excepcional brilho, desdobrou um fascinante tema: a 
história de vários logradouros públicos da cidade de São Paulo. 
A seguir o cel. Arrison de Souza Ferraz proferiu bela e sentida 
oração de preito a memória do douto Aluísio de Almeida, o ma- 
eistral relator das tradições sorocabanas. O prof. Gabriel 
Sant'Ana relembrou a ocorrência neste ano, do Centenário de 
nascimento do Presidente Júlio Prestes e, com emoção, evocou 
instantes da exemplar existência do notável estadista, convidan- 
do para a missa que, como inicio das comemoraçóes do evento, 
será oficiada a 16 do corrente, as 18 h., na Igreja do Pátio do Co- 
iggio. O dr. Roberto Machado de Carvalho mencionou através 
de magnífico relato biográfico, a próxima ocorrência do Ses- 
quicentenário de Antonio de Queirós Telles, o Visconde de Par- 
naíba, propondo que o Instituto promova rememoração do fato 
histórico. O Presidente, acolhendo a proposta, nomeou comis- 
são integrada pelos consócios Roberto Machado de Carvalho, 
Brasil Bandecchi, Honório de Sylos, Raul de Andrada e Silva e Ly- 
curgo de Castro Santos Filho para a progra.mação do preito, lem- 
brando a possibilidade de iniciativa conjunta com outras en- 
tidades culturais. Fez ainda uso da palavra o eng. Alberto Prado 
Guimarães, para se informar sobre algumas obras planejadas de 
melhora das condições de acústica e de conforto no auditório nobre, 
com intervenção esclarecedora do dr. Rui Calazans de Araújo. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos 
registrado?, nesta ata que, após lida e aprovada, recebeu a assi- 
natura do Presidente e dois Secretários. José Pedro Leite Cor- 
aeiro, ilegíveis. 

ATA DA SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 1981 

A dezenove de março de mil novecentos e oitenta e um, para 
o fim especial de comemoração do Centenário de nascimento de 
Antõnio Baptista Pereira, que foi membro destacado da enti- 
dade, realizou o Instituto Histórico e Geográfico sessão solene 
no Salão Nobre de sua sede. Às 21 horas, dando inicio aos tra- 
balhos, o Presidente, acadêmico José Pedro Leite Cordeiro, con- 
vocou para a mesa as seguintes personalidades: Prof. Lucas No- 
gueira Garcez, representando os integrantes da Comissáo promo- 
tora das comemorações do Centenário do grande tribuno e polí- 
grafo, Antõnio Baptista Pereira Jr. representando a Exma Fami- 
lia do homenageado, o Dr. Gastão Vidigal Baptista Pereira, repre 
sentando o Banco Mercantil de São Paulo, o dr. Luiz F. Guarinon, 
representando o Sr. Secretário de Cultura do Município de São 
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Paulo, Ministro Alfredo Buzaid, o acadêmico Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Presidente da Academia Paulista de História, dr. 
Ruy Calazans de Araújo, Dr. Tácito Remi de Macedo van Lan- 
gendonli, Prof. Antônio Carlos Pacheco e Silva, dep. Antônio 
Henrique Cunha Bueno, Secretário de Cultura do Estado, dr. 
Américo Massei Lacombe, dr. Demócrito de Castro e Silva, 21 
Secretário "ad hoc", e dr. Duílio Crispim Farina, orador. 

O Presidente, após mencionar a fato motivador da solenidade 
e, em nome do Instituto rendeu preito ao autor de o "Diário da 
Capela", agradeceu ao Banco Mercantil de São Paulo o ter feito 
generosamente editar, como vinculo de perpetuação dos méritos 
do grande polígrafo, o livro "Baptista Pereira e São Paulo", um 
primor bibliográfico distribuido aos presentes. A seguir, 
para falar dessa ilustre figura reverenciada, deu a palavra ao 
orador da noite - o Prof. Raul de Andrada e Silva que proferiu 
magistral oração digo conferência. Cessados os calorosos aplausos 
que coroaram as palavras do culto e elegante orador, ocupou a tri- 
buna para, em nome da família Baptista Pereira agradecer a home- 
nagem, a Reverendíssima Irmã Ana Maria de Lourdes - no século 
Lucila Maria Baptista Pereira, - cuja oração, pura e plena de 
ternura, empolgou e comoveu o auditório. Encerrando a ses- 
são, o Presidente fez novas e justas referências à personali- 
dade relembrada e, após agradecer aos ilustres oradores e nume- 
rosas presenças, encerrou os trabalhos registrados nesta ata que, 
depois de lida e aprovada, recebeu a assinatura do Presidente e 
Secretário Mário Savelli. Aderido:. o Prof. Lucas Nogueira Garcez, 
representou, também, o acadêmico Francisco Marins, Presidente 
da APL - José Pedro Leite Cordeiro, Mário Savelli. 
ao  notável estadista, convidando os presentes para a missa 
que.. . Por engano, ao transpor a pagina na transcrição da Ata 
da sessão de 11 de março, escrevemos o trecho acima daquele 
documento nesta página. Anulamos, com essa explicação, os 
dizeres das duas linhas. Mário Savelli Secretário 

ATA DA SESSÁO DE 25 DE MARÇO DE 1981 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de mil nove. 
centos e oitenta e um, no Salão nobre da séde da entidade, a rua 
Benjamin Constant, 158, em São Paulo, reuniu-se em sessão 
ordinária o Instituto Histórico e Geográfico com a presença dos 
seguintes associados: José Pedro Leite Cordeiro, Geraldo Sesso 
Júnior, Lycurgo de Castro Santos Filho, Raul de Andrada e 
Silva, Paulo Romano, Arrison de Souza Ferraz, Mário Savelli, 
Padre Hélio Abranches Viotti, Duílio Crispim Farina, Armandino 
Seabra, J. Gabriel Sant'Ana, Roberto Machado de Carvalho, Tá- 
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cita van Langendonck, Roberto Vilhena de Moraes, Paulo Sil- 
veira Santos, J. Leandro de Barros Pimentel e Tsuneso Sato. 

A seguir digo o Presidente, acadêmico José Pedro Leite Cor- 
deiro, dando início aos trabalhos, convocou o consócio Manoel 
Vitor de Azevedo para a função de 2." Secretário na ausência do 
titular. A seguir informou a casa sobre as solenidades que, no 
próximo mês de maio, ser80 realizadas em Campinas para co- 
memorar o tombamento de Catedral - templo de altíssima tra- 
dição histórica e expressão espiritual além do invaliável valor 
artistico, sobretudo pelas obras de entalhe em madeira que 
constituem os altares e os elementos decorativos principais. Co- 
municou ainda que vários membros do Instituto já se compro- 
meteram comparecer aos atos festivos e que o convite é exten- 
sivo a todos os integrantes da entidade. O Secretário Geral, eng. 
Mário Savelli, fez a leitura das Atas das sessões de 18 de fe- 
fereiro, de 11 de março e de 19 de março último, todas aprovadas 
na integra e por unanimidade. No prosseguimento da pauta, 
falou o consócio Duílio Crispim Farina para propor um voto de jú- 
bilo e encômío ao Condephaat-órgão da Secretaria de Cultu- 
ra do Estado - pelo tombamento dos prédios das Cadeiras Bá- 
sicas da Faculdade de Medicina da USP e do Instituto Csrar 
Freire, preservando, assim, para a posteridade edifícios onde 
hauriram ensinamentos, gerações nascentes de futuros profissio- 
riais que elevaram a Medicina Brasileira a alto prestígio inter- 
nacional. A proposta - que incluiu a recomendação do envio 
de ofícios congratulatórios ao Prof. Mário Ramos de Oliveira, 
Diretor da Faculdade de Medicina da USP, e ao Prof. Carlos da 
Silva Lacaz, ex-Diretor da mesma Faculdade e preconizador do 
ato que incorpora de forma definitiva ao nosso patrimônio cultu- 
ral os prédios do renomado centro de ensino superior. A Pre- 
sidência da Mesa, considerando que o Dr. Duílio Crispim Farina, 
com sua atividade profícua e persistente, foi um dos artífices 
maiores da grande conquista cultural, determinou que os enco- 
mios fossem extensivos ao nosso douto confrade. Essa decisão 
plena de justiça recebeu caloroso apoio de todo o plenário. 

A seguir, o Com. Joaquim Fernandes Moreira, após relem- 
brar o transcurso do Centenário de aquisição, graças a gene- 
rosidade do casal Antônio Pinto do Rego Freitas e de Rafael 
Tobias de Aguiar, Pais de Barros (2: Barão de Piracicaba) das 
10.000 braças quadradas de terreno onde foram erguidos os edi- 
fícios que constituem a majestosa instalação hospitalar da Santa 
Casa de Misericórdia, proferiu, de improviso, uma notável co- 
municação de alto sentido histórico sobre a trajetória de inesti- 
máveis serviços prestados pelo grande nosocômio, que hoje tem 
O nosso ilustre confrade como um dos dirigentes mais ativos e des- 
tacados. Aos informes relacionados com a vultosa realização 
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paulistana, com opulência de dados e escorreitas palavras, o 
Comendador Fernandes Moreira aduziu um relato da trajetoria be- 
nemerente das Santas Casas, citando-as como obra de origem 
marcadamente lusitana criada que foi a primeira das Misericór- 
dias nos fins do século XV por D. Leonor de Lencastre, viúva 
do rei D. João 11. O Presidente agradeceu a exposição magistral, 
recomendando ao orador transmudá-la numa obra escrita que 
constituirá precioso preito histórico relembrador a posteridade 
da empolgante gesta do bem que é a longa vida do asilo de en- 
fermos maior de São Paulo. O Dr. Duílio Crispim Farina - 
Mestre da História da Medicina - aduziu brilhantes comen- 
tários e dados a exposição magnifica do Comendador Fernandes 
Moreira. 

Passou-se, a seguir, ao exame de propostas de novos mem- 
bros da entidade, com o julgamento, em Primeira Discussáo, 
das referentes aos seguintes candidatos: 

Para sócio Correspondente: Tarcisio Antônio da Costa. 
Taborda - aprovada por unanimidade - 20 votos; 
Sócio Titular - Antônio de Arruda Camargo - 17 votos a 

favor e 3 contra; 
Sócio Honorário Emílio Ippolito - 19 votos a favor e 

1 contra. 
Concluída a votação, nada mais havendo a tratar, o Presi- 

dente encerrou os trabalhos relatados nesta Ata que, lida e apro- 
vada, recebe a assinatura do Presidente e 2 Secretários. José 
Pedro Leite Cordeiro, Ilegíveis. 

ATA DA SESSÁO DE 1." DE ABRIL DE 1981 

No dia primeiro do mês de abril do ano de mil novecent,os 
e oitenta e um, no Salão nobre do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, com início 
as 18 horas, realizou-se a sessão ordinária da entidade, com a 
presença dos seguintes associados: José Pedro Leite Cordeiro, 
Tácito van Langendonck, Lúcia de Tomasi, Joaquim Fernandes 
Moreira, Ulys~es Lemos Torres, José Leandro de Barros Pimen- 
tel; Renato Baez, Mário Savelli, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, Odilon Nogueira de Mattos, Raul de Andrada e Silva, 
Duílio Crispim Farina, Lycurgo de Castro Santos Filho, Rober- 
to Vilhena de Moraes, Alberto Prado Guimarães, J. Gabriel 
Sant'Ana, Paulo Romano, Geraldo Sesso Jr., Myrian Ellis, Pedro 
Ferrm do Amaral, Roberto Machado de Carvalho, Tsunezo Sato, 
Pedro Brasil Bandecchi e Mário Hoeppner Dutra. 

O Presidente, acadêmico José Pedro Leite Cordeiro, dando 
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início aos. trabalhos, convocou para Secretário "ad hoc" ao Prof. 
João Gabriel Sant'Ana, na ausência do titular. A seguir convi- 
dou para integrarem a Mesa ao acadêmico Lycurgo de Castro 
Santos Filho. Presidente em exercício da Academia Paulista de 
História, ao Des. Mário Hoeppner Dutra, Presid.ente da Acade- 
mia Paulista de Direito, ao acadêmico Pedro Ferraz do Amaral, 
Presidente do Pen Center de São Paulo, e a Profa. Myriam Ellis, 
representante da Família do Grande historiador Alfredo Ellis Jr. 
Comunicou o Presidente a posse do novo membro Titular do 
Instituto, o Dr. Douglas Michelany, e para introduzi-lo no recinto 
indicou os consócios Prof. Myriam Ellis, Lycurgo de Castro San- 
tos Filho e Brasil Baildecchi. Após a entrega do Diploma e im- 
posição do Colar ao novo integrznte da entidade e a liitura por 
este do compromisso de posse, usou da palavra o Dr. Duílio 
Crispim Farina, orador oficial, que em magistral oração, plena 
de evocações da nobre figura do projenitor do recipiendário e 
citaqão dos méritos do novo confrade, saudou a este em nome 
do Instituto. A seguir, o novo membro de casa proferiu vibrsr.- 
te e douto discurso de agradecimento ao sodalício pela recepção 
em seu ambiente de estudo e culta convivência e de rernemoia- 
~cões da nobre vida de seu Patrono: o Prof. Alfredo Ellis Jr. 
Encerrando a reunião, o Presidente agradeceu aos presentes e 
de forma especial aos oradores e externou o júbilo do Instifuto 
ao acolher a figura exponencial de nossa cultura que é o Di.. 
Couglas Michelany. Dos trabalhos foi feita completa menção 
nesta Ata  que, após lida e aprovada, recebe a assinatura do 
Presidente e dois Secretários. José Pedro Leite Cordeiro, ilegí- 
veis. 

ATA DA SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 1981 

No dia vinte e dois de abril de 1981 (mil novecentos e 
oitenta e um), nesta cidade, no salão nobre da séde da entidade, 
2s dezoito horas, reuniu-se, em sessão ordinária o Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, com a presença dos seguintes 
sócios: José Pedro Leite Cordeiro, Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Geraldo Sesso Jr, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
Paulo Romano, Arrison de Sousa Ferraz, Mário Savelli, Augusto 
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, Alfredo João Rabaçal, J .  
Gabriel Sant'Ana, Roberto Machado de Carvalho, Pedro Ferraz do 
Amaral, Duílio Crispim Farina, Douglas Michelany, Marília Antu- 
nes Alves, Manoel Victor, Honório de Sylos, Pedro Brasil, Ban- 
decchi, José Leandro de Barros Pimentel e Paulo Bomfim. Dando 
início a reunião, o Presidente, acadêmico José Pedro Leite Cor- 
deiro deu a palavra ao Sr. Lycurgo de Castro Santos Filho que 



RFVISTADO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 411 

propôs a inserção na Ata de um voto de pesar pelo falecimento, 
em Campinas, do dr. Francisco José Monteiro Salles, um dos altos 
valores da Medicina Brasileira, filho do Dep. Dagoberto Salles e 
sobrinho-neto do Presidente Campos Salles. O extinto, além do 
exemplo de seus altos méritos profissionais, legou dois notáveis 
trabalhos biográficos sobre Thomaz Alves e Joaquim Correa de 
Mello, grandes expressões da Medicina da Farmácia e da Botâ- 
nica brasileiras. A recomendação recebeu unânime apoio do ple- 
nário. O Dr. Duilio Crispim Farina, citando, com encômio o nome 
de todos os magníficos oradores que participaram da Semana 
de História da Faculdade de Direito - realizada de 6 a 10 do 
mês de abril, ressaltou a atuação do Dr. Pedro Brasil Bandecchi, 
o artífice maior da notável iniciativa cultural. Mencionou ainda a 
comemoração do Centenário do Ministro Laudo de Camargo an- 
tecipando o elogio a oração que, no Instituto dos Advogados, 
seria - com o brilho de sempre, por certo - proferida pelo Dr. 
Pedro Brasil Bandecchi. O Presidente deu conhecimento a casa 
do honroso convite formulado ao Dr. Duilio Crispim Farina para 
organizar na Faculdade de Medicina da USP uma série de pales. 
tras referentes a História da douta Casa de Arnaldo, nos moldes 
da realizada na tradicional Faculdade das Arcadas por inspiração 
do Dr. Brasil Bandecchi. O Dr. Duílio Crispim Farina relembrou 
a ocorrência, a 4 de novembro próximo. de 140 anos do nasci- 
mento do Presidente Prudente José de Moraes Barros e informou 
do convite que lhe foi formulado para, na cidade de Piracicaba, 
falar sobre o Primeiro Presidente Civil da República quando das 
justas comemoraçóes da efeméride. O Presidente congratulou-se 
com o orador pelo honroso e justo convite. Pelo eng. Mário 
Savelli foram apresentados votos de pesar pelo falecimento da 
Pr. Aureliano Cándido do Amaral, irmão do consócio Álvaro 
Amaral e da esposa do consócio Desembargador Mário Hoeppner 
Dutra. 

Ambas as propostas tiveram aprovação unânime. O Dr. Brasil 
Bandecchi mencionou a ocorrência a 12 de setembro p.v. do Ses- 
quicentenário do nascimento de Manuel Antdnio Álvares de Aze- 
vedo e recomendou que se oficie a Prefeitura Municipal solici- 
tando que seja recolocado na Praça da República o busto do 
autor imortal de "Lira dos Vinte Anos". Lembrou, ainda, que se- 
faça solicitação análoga com referência a estátua do Regente 
Feijó retirada, para a efetuação de obras viárias, do antigo Largo 
da Liberdade e não mais construida. O dr. Augusto Benedito 
Galváo Bueno Trigueirinho, ao render preito a memória de D. 
Maria Antonieta Altenfelder e Silva, recentemente falecida, evocou 
a obra de seu Progenitor - o Dr. Bento de Abreu Sampaio Vital 
- para o progresso de São Paulo. 
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Passou-se, a seguir, ao exame e votaçáo de propostas de 
novos membros da entidade, com estes resultados: 

Em segunda votaçáo. 
Antônio de Arruda Camargo - Membro Titular - 16 votos a 

favor e 1 contra; 
Dr. Emilio Ippolito - Sócio Honorário - 17 votos a favor 

e 1 contra. 
Prof. Tarcísio Antônio Costa Taborda - Correspondente Na- 

cional - 18 votos a favor e um contra, digo O contra. 
Em primeira discussão: 
Dr. Alfredo Cecilio Lopes - Sócio Honorário - 18 votos a 

favor e O contra. 
Dr. Francisco Klors Werneck - Correspondente Nacional - 

17 votos a favor e 1 contra. 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e rela- 

tado o ocorrido nesta Ata que, após lida e aprovada, recebe a 
assinatura do Presidente e dois Secretários. José Pedro Leite Cor- 
deiro, ilegíveis. 

ATA DA SESSÃO DE 6 DE MAIO DE 1981 

Aos 6 dias do mês de maio de 1981 (mil novecentos e oitenta 
e um), no salão nobre da séde, a rua Benjamin Constant, 158, 
reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geográfico 
com a presença dos seguintes associados: José Pedro Leite Cor- 
deiro, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Honório de Sylos, 
Mário Savelli, Geraldo Sesso Jr., Tácito van Langendonck, Adauto 
F. de Andrade, Lycurgo de Castro Santos Filho, Duílio Crispim 
Farina, Arrison de Souza Ferraz, José da Veiga Oliveira, Paulo 
Romano, Odilon da Costa Manso, J. Pereira, Douglas Michelany, 
Isaac Grinberg, José Gonçalves Salgado, João Gabriel Santana, 
Demócrito de Castro e Silva, Roberto M. de Carvalho, Mário 
Mazzuia, Henrique Alves e Eduardo Vilhena de Moraes. 

O Presidente, acadêmico José Pedro Leite Cordeiro, dando 
início aos trabalhos, na ausência do titular, convida para Secre- 
tário "ad hoc" o Cel. Adauto Fernandes de Andrade. A seguir con- 
vidou para constituirem a mesa co.:dutora dos trabalhos, ao Dr. 
José Roberto de Vasconcelos, MM. Juiz de Direito de São José 
do Rio Pardo, ao Dr. Márcio José Lauria, Presidente do Centro 
Euclidiano de São José do Rio Pardo, ao Dr. Osvaldo Callotti, 
Presidente do Centro de Debates Euclides da Cunha de São Paulo, 
ao Dr. José Aloísio Rodrigues Correa, Diretor da Casa de Euclides 
da Cunha de S. José do Rio Pardo e representante do Exmo. Sr. 
Secretário de Cultura do Estado de Sáo Paulo, ao dr. Lycurgo 
de Castro Santos Filho, Presidente da Academia Paulista de His- 
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tória, e desembargador Odilon da Costa Manso. Passando-se a 
solenidade de posse do novo Sócio Titular Prof. Moisés Gicovate, 
o Presidente indicou a seguinte Comissão para introduzir o reci- 
piendário no salão nobre: acadêmico Honório de Sylos, desem- 
bargador Odilon da Costa Manso e dr. Tácito van Langendonck. 
Após a leitura do compromisso imposição do Colar e entrega do 
diploma ao Prof. Gicovate, o Presidente deu a palavra ao Orador 
Oficial, Dr. Duílio Crispim Farina, que saudando o ilustre con- 
frade, pronunciou discurso magistral de reconhecimento aos mui- 
tos méritos do companheiro que se agregou a nossa jornada de 
culto a Pátria. Cessados os aplausos que coroaram as palavras dou- 
tas e belas do Dr. Farina, o Titular empossado proferiu sua notável 
oração inaugural, externando seu júbilo em ingressar no sodalicio e 
evocando, através de magnífico estudo biográfico, a figura exponen. 
cial e apolínea de seu patrono: Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de 
Araújo. Calorosas e merecidas palmas coroaram a memorável 
oração. A seguir, o eng. Mário Savelli convidou os presentes para 
a homenagem que no dia 8 será prestada na Igreja do Pátio do Colé, 
gio, a Sua Eminência Reverendíssima D. Agnelo Rossi, Prefeito da 
Sagrada Congregação para a Evangelização dos Povos e ex-Arce- 
bispo Paolopolitano, que se encontra no Brasil para comemora- 
ção de seu jubileu de Prata Episcopal. Nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi encerrada e, relatando o ocorrido, lavrou-se 
esta ata que, após aprovada, é assinada pelo Presidente e dois 
Secretários. Em tempo, o Dr. Márcio José Lauria fez uso da pa- 
lavra para, de forma brilhante, saudar o Prof. Gicovate em nome 
dos Euclidianos de São José do Rio Pardo. José Pedro Leite 
Cordeiro, ilegíveis. 

ATA DA SESSÃO DE 20 DE MAIO D E  1981 

Aos 20 dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e 
um, no salão nobre do Instituto Histórico e Geográfico. a rua 
Benjamin Constant, 158, as dezoito horas, reuniu-se em sessão 
ordinária a entidade com a presença dos seguintes membros: 
José Pedro Leite Cordeiro, Divaldo Gaspar de Freitas, Raul de 
Andrada e Silva, Lycurgo de Castro Santos Filho, José Alves 
Palma, Tácito van Langendonck, Geraldo Sesso Jr., Duilio Cris- 
pim Farina, Paulo Romano, Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, Luis Wanderley Torres, Marilia Antunes Alves, Moisés 
Gicovate, Roberto Machado de Carvalho, Adauto Fernandes de 
Andrade, Alberto Prado Guimarães e Mário Savelli. 

Dando início a reunião, o Presidente convocou para Secre- 
tário "ad-hoc" o Cel. Adauto Fernandes de Andrade. O Presiden- 
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te externa o júbilo da entidade pela presença no Brasil, para 
comemorar seu jubileu de Prata Episcopal, do consócio Ca~cieal 
D. Agnelo Rossi, Prefeito da Sagrada Congregação para a Evan- 
gelizaçáo dos Povos e ex-Arcebispo Pa.olopolitano. A seguir, o 
Secretário fez a leitura das Atas das Sessões de 1." e 22 de 
abril p.p., aprovadas por unanimidade, após a inclusão, na do 
dia 22, de um adendo proposto pelo Prof. Moisés Gicovate ati- 
nente a um dos oradores da sessão. Após relatar o expediente, 
o Secretário, eng. Mário Savelli, propôs um voto congratulató- 
rio a consócia Maria Amélia Botelho de Souza Aranha pela mag- 
nífica exposição de pinturas que de 4 a 25 do mês em curso 
está efetuando na Galeria Pública da Secretaria de Cultura do 
Estado. Passa-se no prosseguimento dos trabalhos ao exame, em 
segunda votação, das propostas para ingresso de dois novos mem- 
bros do sodalício, com os seguintes resultados: 

Dr. Alfredo Cecílio Lopes - Honorário - 15 votos a favor 
e O contra; 

Dr. Francisco Klars Werneck - Correspondente Nacional - 
14 votos a favor e 1 contra. 

O Presidente proclamou eleitos os dois candidatos. A se- 
guir pede a palavra o Dr. José Benedito Silveira Peixoto para 
recomendar, fossem postas em primeira votação as propostas dos 
candidatos Samuel Nobrega Siqueira, Correspondente Nacional e 
Durval Brito Cardoso, Titular. Essa sugestão gerou debate de natu- 
reza interpretativa de determinações estatutárias e regimentais 
do qual participaram, com brilhante argumentação, o Dr. Sil. 
veira Peixoto, o Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques, o 
Dr. Duilio Crispim Farina, o eng. Alberto Prado Guimarães e o 
Dr. Tácito van Langendonck. Após apresentadas amplamente as 
opiniões de todos os interessados no exame do assunto e escla- 
recimentos oferecidos pelo Presidente chegou-se a conclusão que 
recebeu o apoio unânime do Plenário: a de, atentos a deterrni- 
nação do Regimento, serem colocados no quadro de comunica- 
ções da séde social Os nomes dos dois ilustres candidatos, para 
que dentro do prazo estatutário, sejam as propostas correspon- 
dentes examinadas pelos associados que desejem fazê-lo, e na 
sessao administrativa do mês de junho próximo, apresentadas 
20 Plenário para a primeira discussão e consequent,e vota.çSo. 
Foi concedida a palavra ao eng. Alberto Prado Guimarães para 
render preito a memória do eng. Mariano Wendell, cujos des- 
pojos serão no dia 23 de maio transladados para o Mausoléu dos 
participantes do Movimento Constitucionalista no Ibirapuera. 
Na sua oração, vibrante e plena de civismo, o eng. Prado Guima- 
rães rememorou a decisiva ação de Mariano Wendell no empol- 
gante apoio industrial a luta pela Lei, heroicamente enfrentada 
por São Paulo, durante trés meses. Calorosas palmas saudaram 
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as memoráveis palavras de Prado Guimarães. Por último falou 
o Dr. Duílio Crispim Farina, para informar do intenso trabalho 
de preservação da memória histórica do Brasil - e de forma 
especial da Medicina Brasileira - mediante a coleta de documen- 
tos e publicações de natureza cultural realizados pela Faculdade 
de Medicina digo Associação Paulista de Medicina, mencionando 
a permuta da Revista do Instituto com as da Associação, que 
vem solicitando o envio de obras. Agradeceu as generosas e va- 
liosíssimas ofertas de livros feitas com tal propósito pelos aca- 
dêmicos José Pedro Leite Cordeiro e Lycurgo de Castro Santos 
Filho. Propõs ainda, com apoio unânime da casa, que o Insti- 
tuto envie ofício ao Prof. João Carvalhal Ribas, Sócio Honorá- 
rio da entidade, pela brilhante conquista da Cátedra de Psiquia- 
tria da Faculdade de Medicina da USP. Por fim, ofereceu a Biblio- 
téca do Instituto, após discorrer sobre os méritos da obra, o livro 
"Juliano Moreira" de autoria de Alexandre Passo. O Presidente, 
após agradecer aos dois ocupantes da tribuna, deu por encerrada 
a sessão, da qual foi lavrada esta Ata que, após lida e aprovada, 
é assinada pelo Presidente e dois Secretários. José Pedro Lzite 
Cordeiro, ilegíveis. 

ATA DA SESSÁO DE 3 DE JUNHO DE 1981 

Aos três de junho do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, no salão nobre do Instituto Histórico e Geográfico, a rua 
Benjamin Constant. 158, as dezoito horas, reuniu-se em sessão 
ordinária a entidade com a presença dos seguintes membros: 
José Pedro Leite Cordeiro, Célio Debes, Tácito van Langendonck, 
Geraldo Sesso Jr., Mário Savelli; Celso Mária de Mello Pupo, 
Vinício Stein Campos, Tsunezo Sato, Odilon Nogueira de Mattos, 
Roberto Machado de Campos, Cel. Adauto Fernandes de Andrade, 
Cel. Arrison de Souza Ferraz, José Gonçalves Salvador, Cel. He- 
liodoro Tenório da Rocha Marques, Honório de Sylos, Moisés 
Gicovate, Alvaro do Amaral, Raul de Andrada e Silva, J. Gabriel 
Sant'Ana, Paulo Bomfim e Paulo Silveira Santos. Dando início aos 
trabalhos, o Presidente, acadêmico Pedro de Oliveira Ribeiro digo 
José Pedro Leite Cordeiro, comunicou a posse do novo Sócio Ti- 
tular, o jornalista Antônio de Arruda Camargo, nomeando para 
iritroduzi-10 no Plenário comissão constituida pelos consócios 
Odilon Nogueira de Mattos, Cel. Arrison de Souza Ferraz e Cel. 
Heliodoro da Rocha Marques. Após a leitura do compromisso 
e a entrega do diploma ao ilustre recipiendário, fez uso da pala- 
vra o Orador Oficial, Dr. Duílio Crispim Farina que, em magistral 
oração, saudou o nove1 integrante em nome da entidade. A se- 
guir. em bela evocação da figura de seu Patrono, o Padre Manuel 
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de Paiva, falou o jornalista Arruda Camargo, que, ao concluir 
suas doutas palavras, agradeceu a honra de ingressar na nossa 
casa que cuitua a tradição e a História de nossa Pátria. O eng. 
Mário Savelli transmitiu aos presentes convites para as comemo- 
rações do dia de Anchieta, com a colocação da imagem do Após- 
tolo do Brasil no altar-mór da igreja do Pátio do Coiégio, no 
dia 9 de junho, data do falecimento, há trezentos e oitenta e qua- 
tro anos, do grande catequista. A seguir, para proferir memo- 
rável palestra sobre a ática figura de Alcântara Machado - com 
o sub-titulo "Paulista sou há quatrocentos anos", ocupou a tri- 
buna o ilustre consócio Mário Pires. A s  palavras do orador, que 
se caracterizaram como uma glorificação dos paulistas digo labor 
paulista em benefício da Pátria comum, foram coroadas pelo 
numeroso auditório com calorosos aplausos. O presidente, após 
tecer encõmios a oração de Mário Pires, procedeu a entrega da 
Medalha Alexandre de Gusmão ao consócio Geraldo Sesso Jr. e 
do Colar Pedro I ao Cel. Adauto Fernandes de Andrade, Membro 
Titular do Instituto. Saudando, com a eloqüência de sempre, aos 
laureados, falou o Orador Oficial, Dr. Duílio Crispim Farina. Em 
nome dos agraciados fez uso da palavra, com propriedade e eru- 
dição, o bel. Adauto Fernandes de Andrade. Por último, falou a 
Profa. Maria do Carmo Godoy Ramos, dirigente do Movimento 
de Arregimentação Feminina, para relatar o programa da 14: Se- 
mana de Anchieta que teve inicio a 3 do corrente no auditório da 
Secretaria de Cultura do Estado e prosseguirá até o dia 9, com 
a solenidade já anunciada pelo eng. Mário Savelli. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a sessão da qual foi lavrada esta 
Ata que, após lida e aprovada, recebeu a assinatura do Presidente 
e dois Secretários. José Tedro Leite Cordeiro, ilegíveis. 

ATA DA SESSÁO DE 17 DE JUNHO DE 1981 

Aos dezessete dias de junho do ano de mil novecentos e 
oitenta e um, no salão nobre do Instituto Histórico e Geografico, 
à rua Benjamin Constant, 158, as dezoito horas, reuniu-se em 
sessão Ordinária a entidade com a presença dos seguintes mem- 
bros: José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos, Lycurgo 
de  Castro Santos Filho, Tácito van Langendonck, Alvaro Amaral, 
Mário Savelli, Geraldo Sesso Jr., Rudolph Hinner, Arrison de 
Souza Ferraz, J. B. Silveira Peixoto, Bueno de Azevedo Filho, 
Roberto Machado de Carvalho, Moisés Gicovate, Honório de Sylos, 
E. Vilhena de Moraes, Alberto Prado Guimarães, Pedro Brasil 
Randecchi e Adauto Fernandes de Andrade. Dando início aos tra- 
balhos, o Presidente, na ausência do titular, convoca para a fun- 
ção de Secretário "ad-hoc" ao Cel. Adauto Femandes de Andrade. 
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A seguir, o Presidente propõe a inscrição na Ata de um voto 
de pesar pelo falecimento do Prof. Antônio Bernardes de Oliveira 
e faz o elogio do notável mestre da Medicina e do cidadão que, 
a par de perfeito gentil-homem, foi exemplo alto de civismo. 
A seguir, deu a palavra ao Dr. Duílio Crispim Farina para exter- 
nar o sentir do Instituto pelo desaparecimento do Prof. Bernar- 
des de Oliveira. O Orador Oficial, em magistral improviso, remon- 
ta toda a luminosa trajetória profissional do extinto desde a 
formatura, em 1926, pela Faculdade de Medicina hoje integrada 
:na magnífica Universidade de São Paulo. Com a aprovação unâ- 
nime do voto proposto, o Presidente determina o envio de con- 
dolência a ilustre Família enlutada. Após referir-se a próxima 
conferência que será proferida neste Instituto pelo acadêmico 
Honório de Sylos sobre a figura imortal de Euclides da Cunha, 
o Presidente comunicou a determinação de recolocar neste Audi- 
tório Nobre a placa de bronze, rememorada da leitura, na antiga 
séde da entidade a 5 de fevereiro de 1898, pelo grande poligrafo, 
dos originais de excerto de "Os Sertões" referente a geologia da 
região baiana. O eng. Mário Savelli propõe a inserção em Ata de 
um voto de pesar pelo falecimento do Brigadeiro Eduardo Gomes, 
criador do Correio Aéreo Nacional e, por duas vezes candidato 
a Presidência da República. O Dr. Duílio Crispim Farina ofereceu 
a Biblioteca Affonso D'Escragnole Taunay um exemplar de seu 
mais recente trabalho: Medicina no Planalto de Piratininga. Após 
tecer encômios ao livro que vem integrar a vultosa e valiosa 
obra do Dr. Farina - obra que projeta o notável profissional 
como expoente da História da Medicina - o Presidente agrade- 
ceu a doação ao ilustre autor. O consócio Moisés Gicovate fez 
preciosa oferta a Biblioteca: um exemplar da 1 ."dição (1900 do 
livro "Minha Formação" de Joaquim Nabuco, Patrono do doador. 

O eng. Alberto Prado Guimarães fez uso da palavra para 
discordar das obras que, baseadas em projeto recentemente pre- 
miado em concorrência de âmbito nacional, é proposito da Pre- 
feitura da Capital iniciar ampla reurbanização do vale do 
ilnhangabaú. Afirmou o eng. Prado Guimarães que o plano apre- 
sentado desfigura o mais belo e, sobretudo o mais expressivo dos 
logradouros paulistanos no que remanesce da nobre concepção 
do notável arquiteto Bouvard, que a convite do primeiro Prefeito 
de São Paulo o infatigável Conselheiro Antonio Prado - elaborou 
O projeto, cuja concretização em obra dar-se-ia na proficiente ad- 
ministração de Raymundo Duprat. Em apoio as veementes pala- 
vras do eng. Prado Guimarães, falou o eng. Mario Savelli, infor- 
mando que a Sociedade "Amigos da Cidade" - Sodalicio que, 
há doze anos, preside - propõe-se liderar um movimento inten- 
tando evitar a realização das obras em projeto, destruidora do 
tradicional Parque Anhangabaú e, em rápidas palavras, apresen- 
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Sylvio Marone fez o elogio de seu douto Patrono: o Prof. Eduar- 
do Monteiro. A seguir, ocupou a tribuna, para falar sobre a 
personalidade múltipla de Aloysio de Castro, o Dr. Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Mestre da História da Medicina, possuidor 
de ampla cultura humanística, escritor elegante e orador fluen- 
te, o Dr. Lycurgo de forma perfeita comemorou o Centenário 
de nascimento do grande médico, poligrafo e esteta. O eng. Má- 
rio Freire Filho, através da palavra lúcida do eng. Alberto Prado 
Guimarães, fez a entrega de dois preciosos documentos ao Ins- 
tituto: uma carta assinada pelo Dr. Heitor Penteado, na ocasião 
Presidente do Estado, em exercício, e todo seu Secretariado, 
transferindo o Governo do Estado ao General Hastimphilo de 
Moura., ao término da Revolução de 1930 e o livro do ilustre 
Militar, Comandante das tropas federais sediadas em São Paulo, 
denominado "Da Primeira a Segunda República" e hoje raridade 
bibliográfica. O Presidente agradeceu a valiosissima oferta e, 
após tecer alguns comentários referentes a monumentos que 
devem ser recolocados em logradouros públicos de São Paulo 
- os de Alvares de Azevedo, Padre Diogo Antônio Feijó e Olavo 
Bilac -, deu por encerrada a reunião da qual lavrou-se esta ata 
que, após lida e aprovada, recebeu a assinatura do Presidente 
E dois Secretários. José Pedro Leite Cordeiro, ilegíveis. 

ATA DA SESSÃO DE 15 DE JULHO DE 1981 

No dia 15 de julho de 1981 - mil novecentos e oitenta e 
iim -, no Salão nobre da séde do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, com início as 18 horas, sob a presidência do 
acadêmico José Pedro Leite Cordeiro, reuniu-se. em sessão or- 
dinária, o plenário da entidade, com a presença dos seguintes 
associados: José Pedro Leite Cordeiro, Pedro Ferraz do Amaral, 
Vinício Stein Campos, Geraldo Sesso Jr., Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Ulysses Lemos Torres, Celso Maria de Mello Pupo, 
Antônio Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, Antônio de Arruda 
Camargo, Silveira Peixoto, Tácito van Langendonck, Nivaldo 
Gaspar de Freitas, Isaac Grinberg, Roberto Machado de Carva- 
lho, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Mário Savelli, Honó- 
rio de Sylos, Mello Migliorini, Moisés Gicovate, Adriano Cam- 
panhole e Antônio Barbosa Lima. Dando inicio aos trabalhos, o 
Presidente indica para secretário "ad-hoc" o dr. Luiz Wanderley 
Torres. A seguir, o 1." Secretário faz a leitura das atas das reu- 
niões de 16 de junho e 1 . O  de julho, aprovadas, sem emendas, 
por unanimidade. Ainda o 1." Secretário faz a leitura do expedien- 
ta do mCs. Prosseguindo na pauta, o Presidente após fazer o 
elogio do Príncipe D. Pedro Henrique de Orleans e Bragança, 
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propos a inserção em Ata de um voto de profundo pesar pelo 
falecimento do ilustre herdeiro presuntivo da Coroa, lembrando 
os altos méritos artísticos - como pintor - do nobre desapa- 
recido. O eng. Mário Savelli comunicou a instalação, na Galeria 
da Secretaria de Cultura do Estado, de uma exposição de aqua- 
relas do Príncipe-artista. O acadêmico Honório de Sylos apre- 
sentou indicação para que seja publicado em comemoraçáo do 
50: aniversário do Movimento Constitucionalista de 1932, uma 
História Geral desse magno evento, devendo a obra ser confia- 
da a historiador de altos méritos, com remuneração condigna, 
para o que - ante a não disponibilidade de recursos do Ins- 
tituto - sugere seja feito apelo as Secretarias de Cultura do 
Estado e do Município da Capital. A proposta foi aprovada sob 
calorosos aplausos, tendo o Presidente nomeado para tratar da 
matéria Comissão constituida pelos consócios: Honório de Sylos, 
José Benedito Silveira Peixoto, Pedro Ferraz do Amaral, Moisés 
Gicovate e cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques. Na 26.' 
ausência do titular, o Presidente convocou para as funções de 
2." Secretário "ad-hoc" o Dr. Luiz Wanderley Torres. O 1: Se- 
cretário fez a leitura das atas das sessões de 17 de junho e 1: 
de julho, aprovadas por unanimidade. Prosseguindo os trabalhos, 
o Presidente, após fazer o elogio do Principe D. Pedro Henrique 
de Orleans e Bragança, herdeiro presuntivo do trono brasileiro, 
propôs a inserção em Ata de um voto de pesar pelo faleci- 
mento do ilustre titular, lembrando os altos méritos artísticos 
- como pintor - do nobre desaparecido. O eng. Mário Savelli 
comunicou a instalaçãio, na Galeria de Secretaria de Cultura do 
Estado, de uma exposição de aquarelas do Príncipe-artista. O aca- 
dêmico Honório de Sylos apresentou indicação (apresentou in- 
dicação) para que seja publicada em comemoração do 50.0 ani- 
versário do Movimento Constitucionalista de 1932, uma História 
Geral desse fato de tanto relevo para os destinos da nacionali- 
dade, confiando-se a obra a historiador de renome com remune- 
ração condizente com a importância do trabalho para o que su- 
gere seja feito apelo a Secretaria da Cultura do Estado. A pro- 
posta foi aprovada por unanimidade recebendo calorosos aplau- 
sos e para tratar do assunto - Nota - Por lamentável equívoco, 
o 1: Secretário transcreveu a partir da 26." linha da fl 131 pela 
segunda vez o texto da ata. Apresentada, com solicitação de es- 
cusas, esta explanação, fica anulada essa parte lançada em du- 
plicidade. O consócio Roberto Machado de Carvalho, referindo-se 
ao Sesquicentenário do Visconde de Parnaíba (Antônio Queirós 
Telles) - o grande incentivador do fluxo imigratório atlanto- 
mediterrâneo e do surto ferroviário paulista -, anunciou o pro- 
grama organizado para a comemoração da ocorrência, constituido 
de conferências a serem pronunciadas por ele (Roberto Machado 
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de Carvalho) em Jundiaí - cidade natal do evocado, a 19 de ju- 
lho, no Auditório nobre deste Instituto a 5 de agosto, pelo aca- 
dêmico Honório de Sylos, em Jundiaí, a 17 de julho, e pelo Prof. 
Odilon Nogueira de Mattos em Itu e Campinas. Com a realiza- 
cão dessas conferências, considera cumprido o programa elabo. 
rado pela Comissão que, sob sua Presidência, foi constituida neste 
Instituto para rememorar o século e meio do nascimento do 
ilustre paulista. O Prof. Vinício Stein Campos propõe a inserção 
na Ata de um voto congratulatório pela ocorrência, a 10 de julho, 
do 149 anos da criação do Município de Capivari, mencionando os 
preparativos para a comemoração, no próximo ano, do Sesqui- 
centenário da autonomia executiva da comuna de Amadeu Ama- 
ral e Rodrigues de Abreu. A proposta foi aprovada por unani- 
midade, motivando calorosos aplausos. O Prof. Vinício fez refe- 
rsncia ao celere desenvolvimento de sua cidade, que chega a 
ameaçar a memória histórica do antigo burgo do cônego Oliveira 
Bueno, mencionando o desaparecimento da morada de Cesário 
Motta, que foi o primeiro Presidente de nosso Instituto, e amea- 
ça que grava sobre o prédio do colégio que pertenceu a Júlio 
Ribeiro. Sugeriu que o Instituto se manifeste, solicitando a pre- 
servação dos imóveis que se inscreveram em nosso patrimônio 
histórico e cultural. Passando-se à parte da reunião destinada ao 
exame de proposta de novos membros da entidade e subsequente 
votação, o 1.0 Vice-presidente acadêmico Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, propôs uma alteração na forma de coleta dos votos a 
fim de propiciar ainda maior sigilo. Após amplo debate sobre O 
nssunto, o Presidente nomeou, para acurado estudo e apresen- 
tação de parecer orientador ao Plenário, uma Comissão consti- 
tuída pelos sócios Lycurgo de Castro Santos Filho, José Benedito 
Silveira Peixoto e Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques. 

Para primeira discussão foram apresentadas duas propostas 
de sócios, que receberam a seguinte votação: 

Wanderley dos Santos - Titular - votos favoráveis - 17; 
votos contra 2 ,  

José Augusto Vaz Valente - votos favoráveis - 18; votos 
contra 1. 

Duas propostas para segunda votação apresentaram estes re- 
sultados: 

Samuel Nobrega da Siqueira - Correspondente Nacional - 
votos favoráveis - 13, votos contra 6 

Durval Breda Cardoso - Titular - vot,os favoráveis 11; vo- 
tos contra 8. O Presidente declarou eleitos estes dois candidatos. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão da qual 
lavrou-se esta Ata que, após lida e aprovada, recebeu a assina- 
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tura do Presidente e dois Secretários. José Pedro Leite Cordeiro. 
ilegíveis. 

ATA DA SESSÃO DE 5 DE AGOSTO DE 1981 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e 
oitenta e um, no salão nobre da sede do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, sob a presidência do acadêmico José 
Pedro Leite Cordeiro, as dezoito horas, reuniu-se, em sessão or- 
dinária, o Plenário da entidade com a presença dos seguintes 
membros: José Pedro Leite Cordeiro, J. Gonçalves Salvador, Raul 
de Andrada e Silva, Tácito van Langendonck, Luiz Wanderley Tor- 
res, Ulysses Lemos Torres, Odilon Nogueira de Mattos, J. B. Sil- 
veira Peixoto, Geraldo Sesso Jr. Mário Savelli, Cel. Heliodoro T. da 
Eocha Marques, J. L. de Barros Pimentel, Honório de Sylos, Vi- 
nício Stein Campos, Américo Bologna, Alberto P. Guimarães, 
Adáuto F. de Andrade, Ariovaldo Correa, Maria A. C. Gillions, 
Douglas Michalany, Paulo Romano, Mário Massuia, Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Roberto Machado de Carvalho, Délio Freire 
dos Santos, Eduardo Vilhena de Moraes, Antõnio Barbosa Lima 
e Henrique L. Alves. 

Dando início aos trabalhos, o Presidente comunicou que na 
sessão seria efetuada a entrega da Medalha Alexandre de Gusmão 
ao Prof. Luís Occhini e do Colar Pedro I." ao dr. Emanuel von 
Laurestein Massarani. Conferidas as veneras, o Orador Oficial, Prof. 
Vinício Stein Campos, saudou, em vibrante oração, os laureados 
e, em nome destes, usou da palavra o dr. Emanuel V. S. Massa- 
ne, para externar agradecimentos durante o qual fez notáveis 
referências a projeção de nosso País no Velho Mundo. O Presi- 
dente agradeceu as belas expressões do dr. Massarane, a seguir, 
solicitou permissão para retirar-se, a fim de atender compromisso 
inamovível. Assumiu a presidência dos trabalhos o 1: Vice-Presi- 
dente, Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho. O Prof. Vinício Stein 
Campos mais uma vez usou da palavra para relembrar a ocor- 
rência dos Centenários de nascimento do Conde Sílvio Álvares 
Penteado e do poligrafo Mário Pinto Serva e do Tricentenário aa 
morte de Fernão Dias Pais. Assinalou, também, o transcurso do 
25." aniversário - a 3 de agosto - da criação dos quatro pri- 
meiros Museus Históricos e Pedadógicos do Estado: - o Rodri. 
gues Alves, de Guaratinguetá; o Prudente de Moraes, de Piraci- 
caba; o Campos Salles, de Campinas, e o Wasnington Luís, de 
Batatais. Concluindo, agradeceu digo relembrou com encômios 
a decisiva colaboração do Instituto, através do seu Presidente, o 
acadêmico José Pedro Leite Cordeiro, para a sobrevivência da no- 
tável obra cultural em instante inicial difícil e solicitou, ainda, 
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a nossa entidade que envie mensagem congratulatória ao consó- 
cio Prof. Solón Borges dos Reis, Diretor do Departamento de 
Educação quando da criação dos citados museus. 

O Prof. Antônio D'Avila justificou, com elegantes expressões, 
a forçada ausência da Prof: Lenisa Fraccaroli a solenidade de en- 
trega do Colar Pedro I ao Dr. Emanuel Massarane. O consócio 
Dr. Luiz Wanderlei Torres, fez uso da palavra para efetuar a 
entrega a mesa de cópia de documentos de alto valor, referentes a 
figura inolvidável do escritor Monteiro Lobato. A seguir, o Pre- 
sidente passou a palavra ao dr. Roberto Machado de Carvalho 
para proferir a anunciada conferéncia comemorativa do Sesqui- 
centenário de Antônio Queiroz Telles, Barão e Visconde de Par- 
naiba, o estadista que, com êxito correspondente aos seus ex- 
cepcionais méritos de empreendedor, foi figura zenital em duas 
realizações decisivas em prol do desenvolvimento do Es- 
tado de São Paulo: a constituição de extensa rede ferroviária 
e o incremento do fluxo imigratório - sobretudo o atlanto-medi- 
terrâneo - destinado ao amanho da gleba, atividade que teve 
sua expressão maior na lavoura cafeeira que o douto Enrico Ferri 
definira como "O milagre do Século XX". A conferência do dr. 
Machado de Carvalho, aprofundado trabalho de pesquisa, é 
opulenta de dados históricos e percucientes considerações coor- 
denados por escorreita linguagem, suscitou calorosa salva de pal- 
mas e constituir-se-á, por certo, em subsídio precioso para os 
que queiram estudar a figura exponencial do grande judiaiense. 

Após as magistrais palavras do conferencista da sessão, o 
dr. J. B. Silveira Peixoto, com veemência, verberou um fato do 
qual acabara de receber notícia: o da remoção da praça princi- 
pal de Piracicaba do Monumento ao Soldado Constitucionalista. 
Após condenar a ocorrência, o dr. Silveira Peixoto solicitou que 
o Instituto envie mensagem de protesto ao Prefeito de Piraci- 
caba, recomendação que recebeu apoio unânime do Plenário. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, la. 
vrando-se dela esta Ata que, após lida e aprovada, receberá as as- 
.sinaturas do Presidente e dois Secretários. José Pedro Leite Cor- 
deiro, ilegíveis. 

ATA DA SESSAO DE 10 DE AGOSTO DE 1981 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de mil nove- 
centos e oitenta e um, no Salão Nobre da sede do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, sob a presidência do acadê- 
mico José Pedro Leite Cordeiro, reuniu-se, em sessão ordinária, o 
plenário da entidade, com a presença dos seguintes associados: 
José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos, Celso Maria 
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de Melo Pupo, Geraldo Sesso Jr., Paulo Romano, Antônio de Arruda 
Camargo, Adauto F. de Andrade, Moisés Gicovate, Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, Pedro Ferraz do Amaral, Douglas Mi- 
chelany, Pedro Brasil Bandecchi, Alberto Prado Guimarães, Ediiar- 
do Vilhena de Moraes, Odilon da Costa Manso, Hélio Damante, 
J. Gabriel Sant'Ana, Délio F. dos Santos, Rudolf Roberto Hinner 
e Mário Savelli. O eng. Mário Savelli, Secretário, leu as Atas das 
duas sessões anteriores: de 15 de julho e 5 de agosto -, ambas 
aprovadas por unanimidade. Lê, a seguir, o expediente do mês. 
Como devia ausentar-se, para cumprimento de compromisso so- 
cial inadiável, o Secretário solicitou, por tal fim, licença, antes, 
porém, apresentou proposta de inserção em Ata de um voto de 
profundo pesar pelo falecimento do Dr. Deodato Ferreira. Leite, 
aprovada por unanimidade. O dr. Augusto Benedito Galvão Bueno 
Trigueirinho assume a 1." Secretaria, e, para integrar a mesa, o 
Presidente convida o Cel. Adauto Fernandes de Andrade, para 
as funções de 1." Secretário "ad-hoc". A se.guir, passou-se 
ao exame e votação de propostas de novos membros da entidade. 
Em segunda votação entraram as propostas referentes aos can- 
didatos Wanderley dos Santos - titular - e José Augusto Vaz 
Valente. O primeiro - Wand,erley dos Santos teve 21 votos favo- 
ráveis e 1 contra. No atinente ao segundo - José Augusto Vaz 
Valente - o Dr. Pedro Brasil Bandecchi, primeiro signatário da 
proposta, solicitou adiamento na votação, no que foi atendido 
pelo Plenário. Entraram, a seguir, em primeira discussão mais 
três propostas, com estes resultados no escrutínio: 

João Rabello de Aguiar Vallim - Titular - 20 votos favo- 
rsveis e 2 contra; 

Israel Dias Novais - Titular - 15 votos farováveis e 6 con- 
tra; Francisco Brasileiro - Titular - 16 votos favoráveis e 4 
contra. 

Pelo Presidente foi proclamado eleito Sócio Titular o Dr. 
Wanderley dos Santos. 

No prosseguimento dos trabalhos, o consócio Vinício Stein 
Campos propôs: um voto congratulatório ao Prefeito de Guaru- 
lhos pelo propósito de instalação neste ano do Museu Municipal, 
criado por Lei datada de 1960; envio de mensagem a Dona Con- 
ceição Borges Ribeiro Camargo pelo transcurso do 25.0 aniver- 
sário do Museu da Basílica de Nossa Senhora da Conceição Apa- 
recida e representação ao Prefeito da Capital, eng. Reynaldo 
Emygdio de Barros, solicitando providências no sentido de ser 
protegido da ação de marginais o local histórico do Monumento 
da Independência, principalmente as escadas e os corredores 
subterrâneos conducentes a Capela Imperial. Propôs o orador a 
vedação desses acessos, para impedir as profanações que ferem 
llossos foros de Povo civilizado. O Cel. Adauto Fernandes de 
Sndrade apresentou seu testemunho pessoal quanto ao estado. 
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lastimável em que se encontra o Monumento, de contínuo depre- 
dado, como, aliás, todo o Parque do Ipiranga, que se tornou um 
dos locais mais inseguros da cidade. 

O Presidente relembrou as precárias condições do local de 
culto patriótico quando da realização da Santa Missa oficiada a 
7 de setembro do ano passado sob os auspícios do Instituto, tendo 
considerado providencial o pequeno comparecimento de pessoas 
na ocasião ante o estado lastimável do ambiente. O dr. Brasil 
Bandecchi informou que já se entendera com o Senhor Secretá- 
rio de Cultura do Município, dr. Mário Chamie, no sentido de ser 
preparada a Capela para a Santa Missa programada para a data 
da Independência; todavia, sugeriu mais uma averiguação das con- 
dições do local e que se comunicasse ao mesmo titular o que 
informara o Presidente. O Presidente concordando com o pro- 
posto pelo Prof. Vinício Stein Campos determinou que as comu- 
nicações referentes aos assuntos tratados sejam feitas na forma 
do costume. O Prof. Moisés Gicovate solicitou um voto de pesar 
pelo falecimento da escritora Carolina Nabuco e o Comendador 
Joaquim Fernandes Moreira outro pelo falecimento em trágico 
acidente, do eng. Luís Gomes Cardim Sangirardi, ambos apro- 
vados por unanimidade. 

Nada mais, havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavran- 
do-se dela esta Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelo 
Presidente e dois Secretários. José Pedro Leite Cordeiro, ilegiveis. 

ATA DA SESSAO DE 2 DE SETEMBRO DE 1981 

Aos dois dias do mês de setembro do ano de mil novecentos 
e oitenta e um, no Salão Nobre da Séde do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, sob a presidència do acadêmico José 
Pedro Leite Cordeiro, reuniu-se, em sessão Ordinária, o Plenário 
da entidade com a presença dos seguintes associados: Jose Pedro 
Leite Cordeiro, Pedro Brasil Bandecchi, Roberto de Paula Leite, 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, Adauto F. de Andrade, Emílio Ippolito, Alberto Prado 
Guimarães, Vinício Stein Campos, Arrison de Souza Ferraz, 
Moisés Gicovate, Geraldo Sesso Jr., Augusto Benedito Galváo 
Bueno Trigueirinho, Odilon Nogueira de Mattos, Eduardo Vilhena 
de Moraes, Paulo Donovan Kigar, Manoel Vitor, Douglas Mi- 
chelany, Paulo Romano e Roberto Machado de Carvalho. 

Dando início aos trabalhos, o Presidente anunciou que será 
empossado o novo Sócio Honorário dr. Emílio Hipólito, designan- 
do para introduzi-lo no recinto os consócios dr. Pedro Brasil 
Bandecchi e Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques. O reci- 
piendário, após ler o termo de posse, recebeu o Colar - insignia 
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do Instituto. A seguir, foi entregue ao consócio Cel. Arrison de 
Souza Ferraz a Medalha Pedro 11. Dada a palavra ao Orador 
Oficial, Prof. Vinício Stein Campos, para saudar o novo Confrade 
e o laureado com a venera portadora da efigie do Segundo Im- 
perador, o interprete do sentir da casa pronunciou magnífica 
oração pondo em evidência os méritos das duas personalidades 
homenageadas. O dr. Emílio Ippolito agradeceu com elegantes 
expressões a honra do ingresso na entida,de e, a seguir, pronun- 
ciou magistral elogio ao seu ilustre Patrono: dr. Manoel de Matos 
Ayres. Ocupou a tribuna, para falar sobre o Sesquicentenário do 
Hino Nacional, o douto confrade Odilon Nogueira de Mattos, que, 
de forma escorreita, culta e agradável, abordou, com objetivi- 
dade o fascinante tema que lhe fora proposto, desde a gênese da 
vibrante composição de Francisco Manoel da Silva (sem dúvida, 
das mais expressivas do hinário oficial das nações), com interca- 
lações de notícias sobre aspectos pitorescos do processo de inspi- 
ração até o lançamento no pentagrama das notas que constituem 
empolgante mensagem patriótica de esperanças. O Presidente, 
após saudar com elegância o novo integrante do sodalício e fazer 
elogiosas referências a magistral palestra pronunciada plo Prof. 
Odilon Nogueira de Mattos, deu por encerrada a sessão, da qual 
lavrou-se esta Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelo 
Presidente e dois Secretários. José Pedro Leite Cordeiro, ilegíveis. 

ATA DA SESSÁO DE 16 DE SETEMBRO DE 1981 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de 1981 (mil 
aovecentos e oitenta e um), no Salão Nobre da sede do Instituto 
Histórico e G-eográfico de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 
158, Capital, as 18,OO horas, reuniu-se, em sessão ordinária, o 
Plenário da entidade, sob a presidência do acadêmico José Pedro 
Leite Cordeiro, com a presença dos seguintes membros: José 
Pedro Leite Cordeiro Isaac Grinberg, Tácito van Langendonck, 
Vinício Stein Campos, Geraldo Sesso Jr., Leandro Barros Pi- 
mentel, Álvaro Veiga Coimbra, Paul Donovan Kigar, Silveira Pei- 
xoto, Moisés Gicovate, J. Gabriel Sant'Ana, Duílio Crispim Farina, 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Douglas Michelany, Pedro Ferraz 
do Amaral, Adriano Campanhole, Joaquim Fernandes Moreira, An- 
tônio, digo Emílio Ippolito, Augusto Benedito Galvão Bueno Tri- 
gueirinho, Paulo Romano, Paulo da Silveira Santos, Mário Savelli, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques. Dando início aos trabalhos, 
o Presidente rememorou a ocorrência do Sesquicentenário do 
nascimento de Álvares de Azevedo e do nonagésimo aniversário 
do falecimento de Caetano de Campos. Comunicou, também, o 
falecimento do Sócio Correspondente Nacional, Antônio Macha- 
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do Sant'Ana, propondo a inserção em Ata de um voto de pesar 
pela infausta ocorrência. 

Passou-se. a seguir, ao exame e votação de Propostas para 
Sócio com os seguintes resultados: 2." votação - 

João Rabelo de Aguiar Valim - Titular - votos a favor - 
16;  votos contra - 5; 

Israel Dias Novais - Titular - 
Votos a favor - 13; votos contra - 7; 

Francisco Brasileiro - Titular - 
votos a favor - 15; votos contra - 5 .  
1.- votaçcio: 

Carlos Heitor da Silva Castelo Branco - Titular 
votos a favor - 19; votos contra - 1 

Ruy Fernandes Serrão Assis e Santos - Honorário 
votos a favor - 18; votos contra - 2 

Fausto Pires de Oliveira - Correspondente Nacional - 
votos a favor - 16; votos contra - 4. 

O Presidente declarou eleitos os Srs. João Rabelo de Aguiar 
Valim - Titular; Israel Dias Novais - Titular - e Francisco 
Brasileiro - Titular. 

Passando-se a examinar a sugestão apresentada pelo acadê- 
mico Lycurgo de Castro Santos Filho de modificação na forma 
de votação das propostas de sócios, considerada a ausência do 
membro da Comissão Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
decidiu-se transferir a matéria para uma próximo sessão; toda- 
via, o Presidente deu conhecimento ao Plenário do inteiro teor 
do Parecer da Comissão. Antes do encerramento dos trabalhos, 
o consócio José Benedicto Silveira Peixoto proferiu palavras de 
pesar pelo falecimento do consócio Antônio Machado Sant'Ana, 
reiterando o pedido de inscrição de um voto de profundo pesar na 
Ata pelo desaparecimento do ilustre Sócio Correspondente, de 
Ribeirão Preto. 

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, lavran- 
do-se dela esta Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelo 
Presidente e dois Secretários. José Pedro Leite Cordeiro, ilegíveis. 

ATA DA SESSAO DE 7 DE OUTUBRO DE 1981. 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de mil novecentos 
e oitenta e um, no Salão Nobre da Séde do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, Ca- 
pital, as 18,OO horas, reuniu-se, em sessão ordinária, o Pienário 
da entidade, sob a presidência do acadêmico Jose Pedro Leite 
Cordeiro, com a presença dos seguintes membros José Pedro 
Leite Cordeiro, José da Veiga Oliveira, Lycurgo de Castro Santos 
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Filho, Vinício Stein Campos, Mário Savelli, Tácito van Langen- 
donck, Pedro Brasil Bandecchi, Honório de Sylos, Geraldo Sesso 
Jr., Nelson Martins de Almeida, Douglas Michelany, Ulysses Le- 
mos Torres, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, J. G. Sant' 
Ana, Antônio de Arruda Camargo, Roberto Machado de Carvalho, 
Adauto Fernandes de Andrade, Paulo Pereira dos Reis, Raul de 
Andrada e Silva, Teodoro de Souza Campos Jr., Antônio D'Ávila, 
Eduardo Vilhena de Moraes, Manoel Vitor e Mário Pires. 

Dando início aos trabalhos, o Presidente convocou para inte- 
grarem a Mesa o acadêmico L'jcurgo de Castro Santos Filho, Pre- 
sldente da Academia Paulista de História, o Sr. Deputado Car- 
valho Sobrinho, o Prof. Antônio D'Ávila, representando a Prof. 
Lenira Fraccaroli, e o Sr. Santa Paula Neto, representando a Aca- 
demia de Letras de São Paulo. Após convocar para Secretário 
"ad-hoc" o Cel. Adauto Fernandes de Andrade, o Presidente sau- 
dou os novos confrades Francisco Brasileiro e João Rabello de 
Aguiar Vallim, que pela primeira vez compareceram a uma sess2o 
plenária. A seguir, passou-se a solenidade de entrega da Medalha 
Pedro I1 ao Prof. Mário Pires e do Colar Pedro I ao Comendador 
Teodoro de Souza Campos Jr. e ao Prof. Ulysses Lemos Torres. A 
palavra é dada ao Prof. Vinício Stein Campos, Orador Oficial, para 
saudar os agraciados, e, por estes, responde, com agradecimen- 
tos, o Prof. Ulysses Lemos Torres. Ainda o Prof. Vinício Stein 
Campos, com o costumeiro brilho, propõe uma homenagem, re- 
cebida por unânimes aplausos, ao Prof. J. C. de Ataliba Noguei- 
ra pelo transcurso do cinquentenário de ingresso na entidade 
desse ilustre mestre do Direito. A seguir, o Prof. Ulysses Lemos 
Torres. em palavras doutas e plenas de emoção, fez o elogio de 
seu Patrono na Cadeira que, com grandes méritos, ocupa no Ins- 
tituto: seu Progenitor, o Prof. Álvaro Lemos Torres. Com a pala- 
vra, o acadêmico Pedro Brasil Bandecchi oferece aula magistral 
sobre a figura de Joaquim Gonçalves Ledo, relembrando o trans- 
curso - que se dará a 12 de dezembro p.v. do Segundo Centená- 
rio de nascimento desse prócer da hábil e heróica a ~ á o  condu- 
cente a Independência de nossa Pátria. Por último, para proferir 
notável oração referente a figura de Martinho da Silva Prado, 
grande artífice do desenvolvimento paulista, ocupou a tribuna o 
consócio Nelson Martins de Almeida. Esgotada a pauta, o Presi- 
dente deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta Ata, 
que, após lida e aprovada, recebe as assinaturas do Presidente e 
dois Secretários. José Pedro Leite Cordeiro, ilegíveis. 

ATA DA SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO DE 1981 

Aos quatorze dias de outubro do ano de mil novecentos e: 
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oitenta e um, no Salão Nobre da Sede do Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, a rua Benjamin Constant 
n." 158, Capital, as 18,OO horas, reuniu-se, em sessão de 
caráter administrativo e social, sob a presidência do 
acadêmico, José Pedro Leite Cordeiro, com a presença dos Se- 
guintes membros: José Pedro Leite Cordeiro, Honório de Sylos, 
Tácito van Langendonck, Ulysses Lemos Torres, Odilon da Costa 
Manso, Divaldo Gaspar de Freitas, Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, Duílio Crispim Farina, Lúcia Falkenberg, Délio Freire dos 
Santos, Vinício Stein Campos, Alfredo João Rabaul, Roberto Ma- 
chado de Carvalho, Mário Savelli, Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, João Rabello de Aguiar Vallin e Hernani Donato. Por en- 
gano no emprego de anotações relacionadas com as atividades 
associativas, foi mencionada incorretamente a finalidade desta 
sessão, por esse motivo e com o pedido de desculpas e esclare- 
cimentos do Secretário redator do documento (eng. Mário Sa- 
velli) é feita a seguinte emenda: onde se lê. . . destinada a prestar 
preito aos membros da entidade falecidos no decorrer Co Exer- 
cício.. . "leia-se" de cáracter administrativo e social, o Plená- 
r io. .  .". Essa retificação envolve as linhas 7 e 8 do texto. 

Dando inicio a sessão, o Presidente anunciou a posse de novo 
Membro Titular: o Dr. João Rabello de Aguiar Vallim. Introdu- 
zido no recinto pela Comissão indicada pela Presidência, o Re- 
cipiendário após ler O termocompromisso, recebeu o Colar-In- 
signia do Instituto e foi saudado com belissimas palavras pelo 
Orador Oficial. A seguir, o novo Titular pronunciou magistral dis- 
curso de posse e de elogio ao seu ilustre Patrono: o General Ma- 
noel Rabello. No prosseguimento da pauta, o Presidente fez pro- 
ceder a primeira discussão e votação da proposta para Membro 
Titular do nome do historiaaor José Sebastião Willer. A proposta 
foi aprovada e a segunda votação dar-se-á no próximo Exercício. 
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, dela sendo 
lavrada esta Ata que, depois de lida e aprovada, é assinada pelo 
Presidente e dois Secretáriou. José Pedro Leite Cordeiro, ilegíveis. 

ATA DA SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 1982 

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de mil nove- 
centos e oitenta e um, no Salão Nobre da Séde do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, a ma Benjamin Constant, 
158, Capital, as 18,OO horas, reuniu-se o Plenário para a sessão 
destinada a, de acordo com determinação estatutária e tradição 
afetiva da entidade, render preito aos confrades falecidos no de- 
correr do Exercício que, com essa sessão, se encerra. 

O Presidente após, com expressões repassadas de saudade, re- 
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ferir-se ao motivo da reunião especial, deu a palavra ao Orador 
Oficial Prof. Vinício Stein Campos, que (com digo) numa ora- 
ção plena de emoções relembrou as vidas exemplares das perso- 
nalidades desaparecidas, as seguintes: Sócio Titular - Lorena 
Guaraciaba, Manoel Ubaldino de Azevedo e Waldomiro Franco da 
Silveira. - Sócios Honorários -Geraldo de Rezende Martins, Dom 
Pedro Henrique de Orleans e Bragança e Luís Caetano Martins. - 
Sócio Benfeitor -Mário Ottobrini costa. - Sócio Emérito - As- 
trogildo Rodrigues de Mello e Sócios Correspondentes Nacionais: 
- Luiz Castilho de Almeida, Marcos Tito Tamoyo da Silva, An- 
tônio Tavares Pinháo e Antônio Machado Santana. 

O Presidente, após aditar mais algumas palavras evocadoras 
dos confrades extintos, comunicou o recesso anual da entidade 
e, nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a sessão da qual 
participaram os seguintes membros: José Pedro Leite Cordeiro. 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Tácito van Langendonck, José 
Alves Palma, Silvio Maroni, Arrison de Souza Ferraz, Moisés Gi- 
covate, Vinício Stein Campos, J. Gabriel Sant'Ana, Mário Savelli, 
Celso Maria de Mello Pupo, Fausto Ribeiro de Barros, Paulo 
Romano, José Leandro de Barros Pimentel, Adauto Fernandes de 
Andrade, Álvaro da Veiga Coimbra, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, Roberto Machado de Carvalho, Antônio Barbosa Lima, 
Manoel Vitor, Antônio de Arruda Camargo, Eduardo Vilhena de 
Moraes, Duilio C. Farina. 

Para registro permanente do ocorrido, foi lavrada esta Ata 
que, após lida e aprovada, é assinada pelo Presidente e dois 
Secretários, leia-se na primeira lauda, 1981 e não 1982, José 
Pedro Leite Cordeiro, ilegíveis. 



RELATÓRIO DA DIRETORIA - EXERCÍCIO DE 1981 

A Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
em atenção ao determinado pelo Artigo 16 (letra E)  do Estatuto, 
apresenta aos senhores consócios, o Relatório das Atividades 
hran te  o exercício de 1981. 

SESSÃO SOLENE DE INÍCIO DO ANO SOCIAL 

A sessão solene inaugural das atividades sociais no exercício 
em que ocorreu o octagésimo sétimo aniversário de fundação do 
Instituto, realizou-se aos 25 de janeiro na Igreja do Pátio do 
Colégio, tendo o Presidente, acadêmico José Pedro Leite Cordeiro, 
uo agradecer as muitas personalidades presentes, declarado que 
considerava esse fato prenunciador de êxito nos trabalhos do 
novo período administrativo pois é iniciado no templo réplica da 
mais antiga casa de preces da hoje estuante metrópole, erigida 
i10 local onde, há 427 anos, Manoel de Paiva oficiou a Santa Missa 
demarcadorti espiritual do começo da trajetória civilizadora que 
tem como fulcro a primitiva São Paulo de Piratininga. 

Dando início aos trabalhos, o Presidente declarou empossa- 
dos os Diretores eleitos a 1: de outubro de 1980 para o triênio 
81/84 e que, presentes, assinaram o têrmo de posse. 

A seguir fez uso da palavra o Sócio Benfeitor Comendador 
Joaquim Fernandes Moreira para exposição, precisa e elegante, 
do significado e características do colar instituído como insígnia 
de membro da entidade, concepção magnífica do consócio eng. 
Álvaro da Veiga Coimbra ,-, usado pela primeira vez nesta reu- 
nião solene. Em prosseguimento, O Orador Oficial Prof. Vinício 
Stein Campos, pronunciou oração alusiva a data, e na qual, após 
relembrar a marcante atuação cultura: e cívica do Instituto nos 
oitenta e sete anos de existência, teceu consideraçóes sobre o 
evolver de São Paulo, o solitário burgo situado junto ao trópico 
e não distante da orla do planalto de grande destino que, como 
compensação ao infatigável trabalho de sua impávida gente, se 
transmudou na maior e mais cosmopolita metrópole subequat* 
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rial. Mencionou os Oradores Oficiais que, em sua trajetória cultu- 
ral, ocuparam a tribuna do Instituto. 

SESSÃO ADMINISTRATIVA DE ABERTURA DOS 
TRABALHOS ANUAIS 

A 14 de janeiro, na sessão administrativa de abertura do 
exercício, foram apresentados ao plenário o Relatório e o Balanço 
da Diretoria relativos ao ano de 1980, aprovados unanimemente. 

SESSOES PLENÁRIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO 

Foram realizadas no decorrer do exercício: vinte e uma ses- 
sõe plenárias, a saber, duas solenes, nove culturais, nove admi- 
nistrativas e uma extraordinária. 

SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO CENTENÁRIO 
DE ANTONIO BAPTISTA PEREIRA 

A 19 de março teve lugar a sessão solene comemorativa do 
Centenário de Nascimento de Antônio Baptista Pereira, membro 
destacado da entidade. Para o preito ao ilustre autor do "Diáro 
da  Capela", ocupou a tribuna o Prof. Raul de Andrada e Silva 
que pronunciou conferência sob o título "Presença de Baptista 
Pereira". 

Em nome da família do homenageado, fez uso da palavra a 
Reverendíssima Irmã Ana Maria de Lourdes - no século Lucila 
Maria Baptista Pereira - cuja oração, bela e plena de ternura, 
empolgou e comoveu o numeroso auditório. Ao término da sessão, 
fez-se o lançamento do livro "Baptista Pereira e São Paulo", 
editado sob o patrocínio do Banco Mercantil de São Paulo e 
ofertado aos presente. 

QUATRO SOCIAL 

No decorrer do Exercício foram eleitos os seguintes novos 
membros: 

Titulares - Antônio de Arruda Camargo, Carlos Heitor da 
Silva Castello Branco, Douglas Michalany, Durval Breda Cardoso, 
Francisco Brasileiro, Israel Dias Novaes, João Rabello de Aguiar 
Vallim, Moisés Gicovate, Wanderley dos Santos. 

Honorários - Alfredo Cecilio Lopes, Emílio Ippólito e Rui 
Fernando Serrão Assis e Santos. 

Correspondentes Nacionais - Fausto Pires de Oliveira, Fran- 
cisco Klors Werneck, Samuel Nóbrega de Siqueira, e Tarcísio 
Antônio Costa Taborda. 
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Tomaram posse e pronunciaram o elogio dos seus respecti- 
vos Patronos: Douglas Michalany, Patrono - Alfredo Ellis Jr.; 
João Rabello de Aguiar Vallim, Patrono - Gen. Manoel Rabello; 
Moisés Gicovate, Patrono - Joaquim Nabuco; Sílvio Marone, Pa- 
trono - Eduardo Monteiro; Ulisses Lemos Torres, Patrono - 
Alvaro Lemos Torres; Antônio de Arruda Camargo, Patrono - 
Padre Manoel de Paiva e Emílio Ippolito Patrono - Manoel 
Mattos Ayres. 

COLAR D. PEDRO I 

Foram agraciados com a venera as seguintes personalidades: 
Cel. Adauto Fernandes de Andrade, Dr. Emanuel Von La~enStein 
~Massarani e Prof. Ulisses Lemos Torres. 

MEDALHA D. PEDRO I1 

Essa láurea foi conferida as seguintes personalidades: Profa. 
Maria Kadune, Dr. Mário Pires e Cel. Arrison de Souza Ferraz. 

MEDALHA ALEXANDRE DE GUSMÃO 

Entregue com a solenidade usual ao Sr. Geraldo Sesso Jr. e 
ao Prof. Luiz Occhini. 

REVISTA 

Está praticamente concluído o trabalho de impressão do vo- 
lume 77 da Revista do Instituto. A distribuição dar-se-á nas pri 
meiras semanas de 1982. Foi reunido todo o material que cons- 
tituirá o n.O 78, a ser distribuido no primeiro semestre do pró- 
ximo Exercício. 

SEDE SOCIAL 

No relacionado com a Sede, a preocupação maior durante 
o período, foi, por muito dispendiosa, a proveniente das exigên- 
cias da Prefeitura Municipal com relação as medidas de proteção 
contra incêndio. que se estendem a todos os edifícios comerciais 
e prédios para residências com mais de seis pisos. As determi- 
nações oficiais são mais instantes com relação aos imóveis da 
Zona Central, e obrigamapreliminarmente, a elaboração, por fir- 
mas ou profissionais credenciados, de um relatório que especi- 
fique as providências a serem tomadas para atender as rigorosas 
normas legais de segurança. 

A vista da aprovação pela Prefeitura Municipal, já no exercí- 
cio anterior, do projeto para construção de lage de concreto de 
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cobertura e alteração no último piso do edificio do Instituto, 
(trabalhos condicionados a disponibilidade de recursos), a mes- 
ma Prefeitura expediu notificação esclarecendo que a obrigato- 
riedade da apresentação do relatório de vistoria técnica fica trans- 
ferida até quando (dentro do prazo de validade do alvará para a 
construção) for solicitado o "habite-se" referente a obra. pro- 
gramada. Como medida preparatória no cumprimento da deter- 
minação legal, solicitou-se, porém, um parecer do Corpo de Bom- 
beiros, no que a entidade viu-se prontamente atendida pela glo- 
riosa Corporação a qual apresentou um elenco moderado de 
exigências a serem oportunamente satisfeitas. 

Durante o exercicio, sob responsabilidade integral do Banco 
Itamarati - locatário de toda a área não utilizada pelo Instituto 
rio prédio sede -, executaram-se reformas gerais dos dois eleva- 
dores do edificio e ambos passaram a funcionar durante os perio- 
dos normais de expediente comercial, tendo o Banco Itamarati 
contratado para esse fim um ascensorista. 

SESSOES PLENARIAS 

Em sessões plenárias normais, sobretudo nas de caráter 
cultural (as da primeira quarta-feira de cada mês), além dos dis- 
cursos regimentais de posse e de outorga de veneras, aborda- 
ram-se numerosos temas, mas com predominância dos de nature- 
za histórica, conforme se depreende desta relação limitada aos 
pronunciamentos que mais evidenciaram a amplitude da atuação 
do Instituto: 

SESSÃO DE 4 DE FEVEREIRO 

Vinício Stein Campos, fez comunicação referente a documen- 
to que informa de como, ainda no primeiro vintênio do século 
passado, eram diminutos os conhecimentos da geografia paulista. 

Duilio Crispim Farina focalizou as personalidades de Cesário 
Motta, um dos fundadores do Instituto, e de Aloísio de Castro, 
lembrando a ocorrencia, no decorrer do ano. do centendrio de 
nasc!imento deste ilustre medico c uolizrafo. Relembrou, também, 

A 

9 centenário do nascimento de Thomaz Carlyle. 

SESSÃO DE 11 DE MARÇO 

Nelson Martins de Almeida falou sobre a História de vários 
lo~radouros públicos da cidade de sã8  Paulo e Arrison de Souza 
Ferraz proferiu oração em homenagem a memória do historiador 
Aluisio de Almeida. Nessa mesma sessão foi nomeada comissão 
para elaborar programa de comemoração do Sesquicentenário de 
Antõnio de Queiroz Telles, Visconde de Parnaíba. 
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SESSAO DE 25 DE MARÇO 

Foi apresentado voto congratulatório com o CONDEPHAAT 
pelo tombamento dos prédios das Cadeiras Básicas da Faculdade 
de Medicina da USP e do Instituto Oscar Freire. O Com. Joaquim 
Fernandes Moreira relembrou o transcurso do centenário de aqui 
sição, pela generosidade de Antônio Pinto Rego Freitas e esposa 
e de Rafael Tobias de Aguiar Paes de Barros (2." Barão de Pira- 
cicaba), do terreno onde se erigiu a Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo. Fês magnifico relato histórico da trajetória bene- 
merente das "Santas Casas", remontando a primeira das "Mise- 
ricórdias", que definiu como "iniciativa marcantemente lusitâna", 
criada, em fins do século XV, por D. Leonor de Lencastre viúva 
cio rei D. João 11. 

SESSÃO DE 22 DE ABRIL 

Duilio Crispim Farina rememorou a ocorrência do centená- 
rio do nascimento do Ministro Laudo de Camargo, dos noventa 
anos da morte de Caetano de Campos e dos cento e quarenta 
anos do nascimento do Presidente Prudente José de Morais Bar- 
ros. Pedro Brasil Bandecchi, relembrou a ocorrência, a 12 de se- 
tembro, do sesquicentenário de Alvares de Azevedo, bem como 
do centenário de João Mendes de Almeida, que se passa este ano. 

SESSÁO DE 20 DE MAIO 

O eng. Alberto Prado Guimarães rendeu preito a memória 
do eng. Mariano Wendell - figura exponencial na mobilizaçáo 
do parque industrial paulista nos dias heróicos do Movimento 
Constitucionalista de 32 - e cujos despojos foram, a 23 do mês, 
transladados para o Mausoléu do Soldado Constitucionalista no 
Zbirapuera. 

SESSÃO DE 3 DE JUNHO 

O consócio Mário Pires proferiu oração evocando a figura 
de Alcântara Machado, sob o título "Paulista sou há quatro- 
centos anos". 

SESSAO DE 17 DE JUNHO 

O eng. Alberto Prado Guimarães solicitou a adesão do Insti- 
tudo ao movimento contrário ao plano da Prefeitura Municipal 
desfigurador do aspecto tradicional ainda perdurante do Vale 
do Anhangabaú, a bela concepção do arquiteto Bouvard ao tempo 
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em que exercia, com proficiência, o cargo de Prefeito da Capital 
o Conselheiro Antônio Prado. O Presidente determinou ao Secre- 
tário a convocação das Comissões de História da Engenharia 
e da História de São Paulo para opinarem sobre o assunto. O 
sobrestamento na execução da obra fez com que, até o fim do 
exercício, se adiasse a convocação, que, se necessária, far-se-á. 
,oportunamente. 

SESSÃO DE 1 . O  DE JULHO 

O Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho pronunciou notável 
conferência, rememorando a passagem do centenário de nasci- 
mento da figura insigne de Aloísio de Castro. 

SESSÁO DE 15 DE JULHO 

O acadêmico Honório de Sylos apresentou, com unânime 
concordância dos presentes, indicação para ser publicada, em 
comemoração ao aniversário do Movimento Constitucionalista de 
1932, uma História Geral do evento, devendo a obra ser confiada 
a historiador de altos méritos, com remuneração condigna, para 
o que sugeriu - ante a não disponibilidade de recursos do Ins- 
tituto - apelar-se as Secretarias de Cultura do Estado e do 
Município. 

O consócio Roberto Machado de Carvalho proferiu oração 
comemorativa do sesquicentenário de Antônio de Queiroz Teiles, 
Visconde de Parnaiba, estimulador do surto ferroviário e do 
fluxo imigratório atlânto-mediterrâneo, fatores de influência de- 
cisiva no desenvolvimento de São Paulo. Com essa conferência 
concluiu-se a tarefa confiada a comissão constituida no Instituto 
para as comemorações da figura do infatigável empreendedor - 
comemorações que incluiram palestras realizadas pelo Acadêmico 
Honório de Sylos, em Jundiaí, e pelo Prof. Odilon Nogueira de 
Mattos, em Itú e Campinas. 

SESSÁO DE 2 DE SETEMBRO - 
O Prof. Odilon Nogueira de Mattos proferiu douta conferên- 

cia a respeito do Hino Nacional, na passagem do seu sesqüi- 
centenário. 

SESSÃO DE 7 DE SETEMBRO 

O Orador Oficial, Prof. Vinício Stein Campos, propôs home- 
nagem, recebida com calorosos aplausos, pelo transcurso do cin- 
quentenário do ingresso do Acadêmico J. C. Ataliba Nogueira no 
Instituto, atualmente o mais antigo integrante do Sodalício. 
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SESSÁO DE 7 DE OUTUBRO 

O consócio Acadêmico Pedro Brasil Bandecchi relembrou a 
figura de Joaquim Gonçalves Lêdo cujo segundo centenário de 
nascimento ocorrerá a 15 de dezembro - ocasião em que o Soda- 
licio estará em recesso. 

O consócio Nelson Martins de Almeida proferiu bela confe- 
rência referente a figura de Martinho da Silva Prado. 

SESSÁO DE 21 DE OUTUBRO 

Esta sessão foi, atendendo as determinações estatutárias, de- 
dicada a homenagem aos consócios desaparecidos no decorrer do 
exercício. O orador oficial. Prof. Vinício Stein Campos, proferiu 
sentidas palavras de saudades aos seguintes companheiros fale- 
cidos: 
- Sócio Emérico - Astrogildo Rodrigues de Mello. 
- Sócio Benfeitor - Mário Ottobrini Costa. 
- Sócios Titulares - Lorena Guaraciaba, Manoel Ubaldino 

de Azevedo, Waldomiro Franco da Silveira. 
- Sócios Honorários - Geraldo de Rezende Martins, Dom 

Pedro Henrique de Orleans e Bragança e Luiz Caetano Martins. 
- Sócios Correspondentes Nacionais - Luiz Castanho de 

Almeida, Marcos Tito Tamoyo da Silva, Antônio Tavares Pinhão 
e Antônio Machado Santana. 

CURSO DE GENEALOGIA E HERÁLDICA 

Promovido pelo Instituto Genealógico Brasileiro, sob o pa- 
trocinio deste Instituto e da Secretaria Municipal de Cultura, rea- 
lizou-se no período de 30 de outubro a 15 de dezembro, no salão 
nobre de nossa sede, o 5.0 Curso de Genealogia e Heráldica cons- 
tituido por quinze conferências-aulas, sobre os seguintes temas: 

- O Hino Nacional Brasileiro no seu Sesquicentenário - Prof. 
Odilon Nogueira de Mattos. 
- Facetas pouco divulgadas de vidas ilustres - Prof. João Ga- 
briel Sant'Ana. 
- Famílias Paranaenses e Paulistas de torna viagem - Com. 
Joaquim Fernandes Moreira. 
- A arte e a técnica dos brasões - Ten. Henrique Carlos Wie- 
derspahn. 
- Heráldica de domínio: Elaboração do projeto de brasão e 
bandeira - Prof. Wallace de Oliveira Guirelli. 
- O Conde de Parnaíba: Perfil de um estadista no seu sesqui- 
centenário de nascimento - Prof. Roberto Machado de Carvalho. 
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- Titulares da Academia do Largo de São Francisco - Acadê- 
mico Pedro Brasil Bandecchi. 
- Famílias Paulistas - O Prados e os Chaves - Dr. Alberto 
Prado Guimarães. 
- Origens Paulistas na Genealogia Paranaense - Dr. Vasco José 
Taborda Ribas. 
- Famílias Paulistas do Jaú - Desemb. João Batista de Arruda 
Sampaio. 
- Famílias Paulistas - Os Junqueiras - Desemb. Humberto 
de Andrade Junqueira. 
- A Permanência dos Lemes - Desemb. Odilon da Costa Manso. 
- Da legitimidade dos Títulos de Nobreza e Ordens Honoríficas 
Atuais -Desemb . Antônio Carlos Alves Braga. 
- Trezentos Anos de Fernão Dias Paes - Com. Paul Donovan 
Kigar. 

COMISSÁO GERAL DO CINQUENTENÁRIO DA 
REVOLUÇÁO CONSTITUCIONALISTA DE 1932 

Nos trabalhos preparatórios da Comissão Geral do Cinquen- 
tenário da Revolução Constitucionalista de 32, constituída pela 
Sociedade Veteranos de 32 - MMDC, e oficializada pelo Governo 
do Estado, e cuja comissão de história é presidida por nosso 
presidente Dr. José Pedro Leite Cordeiro, o Instituto Histórico 
e Geográfico organizou o curso preparatório de professores que, 
por todo o Estado, sob auspicios da Secretaria de Educação. 
farão preleçóes aos alunos do ensino primário e secundário, pro- 
piciando as novas gerações informes sobre a heróica luta pela lei. 

O Instituto indicou os oradores, todos seus integrantes. O 
temário foi organizado pelo Instituto e abrangeu múltiplos aspec- 
tos do grande evento de 32, explanado num ciclo de conferências 
com numerosa assistência, no auditório do Club Piratininga, de 
10 a 12 de novembro de 1981. 

Todos os autores das preleções são membros do Sodalicio: 
o Prof. Antônio Carlos Pacheco e Silva, o Desembargador Odilon 
da Costa Manso, o eng. Mário Savelli, o Prof. Reynaldo Saldanha 
da Gama, a Profa. Carolina Ribeiro e o Ministro Pedro Rodo- 
valho Marcondes Chaves, os quais, respectivamente, desenvolve- 
ra.m o seguinte temário: "A mobilização da Retaguarda em 32"; 
"Pródomos de 32"; "A Indústria e a Tecnologia em 32", "A 
Campanha Militar em 32"; "A Presença da Mulher em 32" e "O 
Ideal da Revolução Constitucionalista de 32". 

Ainda, através do trabalho e dedicação do nosso confrade e 
membro da Diretoria, Dr. Álvaro da Veiga Coimbra, foi elaborada 
uma bibliografia sobre as obras escritas a respeto do Movimento 
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de 1932. Teve o Dr. Coimbra a valiosa colaboração de Dna. Con- 
ceição Guardaim, biblmtecária de nossa Instituição. 

Assinale-se que o confrade Alfredo João Rabaçal desempe- 
nhou importante papel em toda essa programação e, através da 
Secretária Estadual de Educação, fará publicar não apenas as 
conferências, mas, também, a bibliografia. 

Outro de nossos Diretores e confrades, o Sr. Pedro Ferraz 
do Amaral, baseado na obra do Sr. Paulo Nogueira Filho, em 
breve, concluirá um resumo sobre o Movimento Constituciona- 
lista de 32. 

O Instituto continuará a dar pleno apoio as comemorações 
,durante todo o seu evolver. 

DIRETORIA 

No decorrer do exercício, solicitaram demissão, por motivos 
pessoais, o Diretor da Hemeroteca, Prof. Antônio Barreto do 
Amaral, o 1." Tesoureiro, Com. Joaquim Fernandes Moreira, bem 
como o Sr. Pedro Ferraz do Amaral. A todos foram apresentados 
agradecimentos pelos grandes serviços prestados a entidade. Para 
interinamente ocupar a Tesouraria foi, na reunião de Diretoria 
de 2 de dezembro, indicado o eng. Mário Savelli que acumulou 
essas funções com o cargo de 1." Secretário. Foi publicado edita1 
na imprensa convocando os sócios para realização de eleições em 
~~ssembléia a ser realizada a 6 de janeiro de 1982, destinadas 
ao preenchimento dos três cargos vagos. As eleições deverão se 
processar em janeiro de 1982. 

CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE CULTURA 
DO ESTADO DE SAO PAULO 

Já no término do exercício, o Instituto firmou convênio com 
a Secretaria de Cultura do Estado, em cuja direção se encontra 
o Deputado Antônio Henrique da Cunha Bueno. Obtivemos uma 
dotação de CrS 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), com 
vigência para o exercicio de 1982, destinada a promoções culturais 
inscritas nas finalidades do Instituto. Ao recebermos, no próximo 
exercício, a importância referente a esse convênio, daremos aos 
membros da entidade informes sobre a aplicação dos recursos 
obtidos. 

DOAÇOES 

O Sr. Torquato Virgílio Dante Ariosto Martire doou um re- 
trato do Imperador Pedro I1 na mocidade. 

O eng. Mário Freire Filho ofereceu original de uma carta do 
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Dr. Heitor Penteado transferindo o Governo do Estado de São 
Paulo ao General Hastimphilo de Moura quando do término da 
Revolução de 1930 e uma obra de alto valor bibliográfico: o livro 
de autoria do mencionado oficial: "Da Primeira a Segunda Re- 
pública". 

ASPECTOS FINANCEIROS 

De extrema dificuldade financeira o ano de 1981 foi para a 
nação, percalço que atingiu todas as atividades e do qual não 
pode eximir-se nosso Instituto. 

No relatório do exercício anterior houve referência a situa- 
ção que se apresentava preocupante, a ponto de serem adotadas 
medidas restritivas quanto ao quadro de funcionários - todas 
tomadas com pleno acatamento das normas legais disciplinadoras 
das relações trabalhistas e estudadas pela comissão especial para 
tal fim designada e que consultou reconhecidas autoridades no 
complexo assunto da legislação previdenciária. 

No decorrer do exercício não se dispensou funcionário algum 
mas os encargos decorrentes da política salarial adotada pelo 
Governo possivelmente obrigarão em breve futuro, a outras me- 
didas moderadoras de despesas, que deverão se impor como as 
anteriores - especialmente com relação a dispensa de funcioná- 
rios - muito a contra-gosto e somente se de todo imprescindíveis. 

SUBVENÇÕES 

Durante o exercicio o Instituto recebeu Cr$ 75.000,OO (se- 
tenta e cinco mil cruzeiros), provenientes de três subvenções, 
obtidas nos anos de 1979, 1980 e 1981, do Governo Federal, atraves 
dos deputados Israel Dias Novaes e Antônio Henrique da Cunha 
Bueno. 

AGRADECIMENTO 

Tendo o Sodalício cumprido suas finalidades culturais e 
atendido as normas administrativas, para o que foram decisivas 
a cooperação e a confiança com que o prestigiaram seus ilustres 
componentes, cumpre a Diretoria apresentar a esses colaborado- 
res os testemunhos de gratidão, na certeza de que o novo exer- 
cício será portador de todos os êxitos a nobre missão cultural e 
cívica, objetivo da entidade em todo o decorrer de sua trajetória 
iniciada no século passado. Isto o faz ao mesmo tempo em que 
solicita sejam apontadas as falhas e omissões do presente 
relatório. 

A DIRETORIA 
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Astrogildo Rodrigues de Mel10 . . . . . .  
Aziz Nacib Ab'Saber . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carlos Drumond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plínio Marques da Silva Ayrosa 
Carlos de Meira Mattos . . . . . . . . . . . . .  
Carlos Penteado de Rezende . . . . . . . . .  Alexandre Levi 
Divaldo Gaspar de Freitas . . . . . . . . . . .  
Edmundo Zenha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eduardo Oliveira França . . . . . . . . . . . .  
Emanuel Soares Veiga Garcia . . . . . . . .  
Emilia da Costa Viotti . . . . . . . . . . . . . .  
Fiaminio Fávero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ovídio Pires de Campos 
Francisco Cimino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Raimundo de Farias 
Geraldo Cardoso de Melo . . . . . . . . . . . .  Cacique Piquerobí 
Geraldo Dutra de Moraes . . . . . . . . . . . .  Antonio Francisco Lisboa 
Henrique Oscar Wiederspahn . . . . . . . .  Gen. A. Tasso Fragoso 
Pe. Hélio Abranches Viotti . . . . . . . . . .  Padre Diogo Nunes S. J. 
Hélio Damante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adolfo Augusto Pinto 
Hernani Donato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Amadeu Amara1 
Honório de Sylos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Júlio Prestes de Albuquerque 
Jesus Machado Tambellini . . . . . . . . . . .  
João Benedito Martins Ramos . . . . . . .  
João Fernando de Almeida Prado . . . .  
João Nery Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . .  
Joaquim Alfredo da Fonseca . . . . . . . . .  Duarte Pacheco Pereira 
José Benedicto Silveira Peixoto . . . . . .  
José Bueno de Oliveira ~ z e v e d o ~ i l h o  Pedro Vicente de Azevedo 
José Carlos de Ataliba Nogueira . . . .  Dom João Batista Corrêa Nery 
José Ferreira Carrato . . . . . . . . . . . . . . .  
José Hipólito Trigueirinho . . . . . . . . . . .  Cel. Antônio Batista da Luz 
José Inácio Penteado da Silva Telles 
José de Me10 Pimenta . . . . . . . . . . . . . . .  Padre Manoel da Nóbrega 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 443 

........ José Ribeiro de Araújo Filho 
. . . . . . . . . . .  Josué de Camargo Mendes M. G. de Oliveira Roxo 

.Leonardo Arroyo .................... Francisco José de Lacerda e Almeida 
Lvcureo de Castro Santos Filho . . . . . .  Fernão Dias Paes - > - ~ ~ - - ~  - ~~ 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Lygia Ferreira Lopes 
Mafalda Piva Zemella . . . . . . . . . . . . . . .  
Manoel Rodrigues Ferreira . . . . . . . . . .  
Maria da Conceição Martins Ribeiro . . 

. . . .  Maria de Lourdes Paula Martins 
Miguel Franchini Netto . . . . . . . . . . . . . .  
Myriam Ellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nice Lecoa Muller 

Pedro Taques de A. P. 

Basílio de Magalhães 
José de Freitas Vale 

Leme 

Nicia vileia Luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nicolau Duarte e Silva . . . . . . . . . . . . . . .  Júlio Mesquita (Pai) 
Odilon Nogueira de Mattos . . . . . . . . . .  
Olga Pantaleáo ...................... 
Paulo Barbosa de Campos Fiiho .... 
Paulo Lébeis Bomfim . . . . . . . . . . . . . . .  

. . .  Paulo Ricardo da Silveira Santos Joaquim Silveira Santos 
.............. Pedro Brasil Bandecchi Padre José de Anchieta 

Pedro Rodovalho Marcondes Chaves . Matheus Silva Chaves 
....... Raimundo Alvaro de Menezes Capistrano de Abreu 

Raul de Andrada e Silva . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Rui Calazans de Araújo Barão do Rio Branco 

Sérgio Buarque de Holanda . . . . . . . .  Otávio Tarquínio de Souza 
Solon Borges dos Reis . . . . . . . . . . . . .  
Ulisses Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Victor Leintz 
. . . . . . . . . . . .  W'aldemar Baroni Santos Carlos Von Martius 

Waldomiro Franco da Silveira . . . . . .  Luís Gonzaga da Silva Leme 

TITULARES 

. . . . . . . . .  Abguar Bastos Darnasceno Domingos Antônio Rayol 
P,dauto Fernandes de Andrade . . . . . .  Pedro Arbues Rodrigues 

Xavier (Cel.) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adelino Ricciardi 

Adriano Campanhole ................. 
................... Dom Agnelo Rossi Dom Francisco de Campos Barreto 

Alberto dos Santos Franco . . . . . . . . . .  Alberto I, de Monaco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alherto Lemos Anhanguera I1 (Bartolomeu Bueno 

da Silva) 
. . . . . . . . . . . .  Alberto Prado Guimarães 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alcindo Brito 
. . . . . . . . . .  Alexandre Nelson de Mello 

...................... Alfredo Buzaid 
Alfredo João Rabaçal ............... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alvaro do Amara1 
.... Ana Maria de Almeida Ca?x3rgO 

....... Antonio de Armda Camargo 
Antonio Barbosa Lima . . . . . . . . . . . . . .  
Antõnio Benedicto Machado Florence 
Antônio De Loremo Neto . 

Dom José Gaspar de Affonseca e 
Frei Vicente do Salvador 

Hélio Vianna 
Gustavo Barroso 
Duque de Caxias 
Laudo Ferreira Camargo 
Re. Manoel de Paiva 
Brenno Ferraz do Amara1 
Locoten Antônio de Oliveira 
Bernardo Pereira de Vasconcel 

Silva 

OS 
Antonio Joaquim Alves Motta Sobrinho 
Antônio Rocha Penteado . . . . . . . . . . . .  
Antonio Roberto de Paula Leite . . . . .  Alberto Salles 
Aristides Pilegi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armando de A. Pereira 
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Armandino Seabra .................. Joaquim Pinto de Araújo Cintra 
(Barão de Campinas) 

Augusto Benedito Galváo Bueno Tri- 
gueirinho ............................ Frei Antônio Santana Galvão 
Benedito Lima de Toledo . . . . . . . . . . . .  Bernardo José Maria de Lorena 

........................ Benito Serpa Tiradentes 
Biron Gaspar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caio Porfirio de Castm Carneiro . . . .  Joáo Brigido dos Santos 
Carlos Heitor da Silva Castelo Branco 

............... Carlos da Silva Lacaz Carlos Chagas 
. . . . . . . . . .  Carlota Pereira de Queirós Armando de Sales Oliveira 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Célio Salomáo Dehes Nicolau Pereira de Camphs Vergueira 
......... Celso Maria de Mello Pupo Frei Antônio de Pádua Teixeira 

. . . . . . . . . . . . .  Cláudio Moreira Bento 

. . . . . . . . . . . . .  Délio Freire dos Santos D. Pedra I 
. . . . . . . . .  Demócrito de Castro e Silva Epitácio Pessoa 

Douglas Michalany . . . . . . . . . . . . . . . . .  AIfredo Ellis Junior 
Duilio Crispim Farina . . . . . . . . . . . . . . .  Diogo Toledo de Lara e Ordonhes 

. . . . . . . . . . . . .  Durval Breda Cardoso 
Durval Sarmento da Rosa Borges . . .  Agenor Couto de Magalhães 
Eduardo Vilhena de Moraes ........ Benedito Calixto 

...... Erasmo de Almeida Magalhães Arthur Ramos 
. . . .  Flávio de Almeida Prado Galváo Americo de Campos - O Velho 

Francisco Brasileiro ................ José Castiglioni 
Francisco Ferrari Marins . . . . . . . . . . . .  
Gabriel Marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Monteiro Lobato 
Genésio Cândido Pereira Filho . . . . . .  
Geraldo Goulart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Artur Goulart Penteado 

. . . . . . . . . . . . . . .  Geraldo Sesso Junior Barão de Ataliba Nogueira 
. . . . . . . . . . . .  Gilberto Leite de Barros D. Luiz Antônio de Souza Botelho 

Mouráo -Morgado de Mateus 
Hélio Falchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Irineu Evangelista de Souza 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques Waldeinar Martins Ferreira 
Henrique Losinskas Alves . . . . . . . . . . .  Nina Rodrigues 
Hermes Pio Vieira . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Homero Silveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  José Pedro da Silveira 
Isaac Crinberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Israel Dias Novaes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Itarnar Bopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fabiano Pereira Barreto 
James Martin Harvey . . . . . . . . . . . . . .  Francisco de Assis Carvalho Francn 
Jesuino Felicissimo Júnior . . . . . . . . . . .  José Bonifácio de Andrada e Silva 
João Gabriel Sant'Ana . . . . . . . . . . . . . . .  Carlos da Silveira 
João Rabelo de Aguiar Vallim ...... Manoel Rabello 
João Teixeira de Paula . . . . . . . . . . . . . .  Manoel Barba Gato 
Padre José Afonso de Moraes Bueno 
Passos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Conde de Parnaiba 
José Aleixo Irmáo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Júlio Ribeiro 
José Alves Palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Simão de Vasconcelos 
José Castellani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aureliano Leite 
José de Freitas Nobre . . . . . . . . . . . . . . .  Clóvis Bevilaqua 
José Gonçalves Salvador . . . . . . . . . . . .  José Francisco da Rocha Pombo 
José Geraldo Evangelista . . . . . . . . . . . .  Joáo Dias da Silveira 
José Leandro de Barros Pimentel .... Paulo Ayres 
José Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guilherme de Almeida 
José da Veiga Oliveira . . . . . . . . . . . . . .  
Judith Mac Knicht Jones . . . . . . . . . . . .  
Lauro Ribeiro Escobar . . . . . . . . . . . . . .  ~ o s é  Ribeiro Escobar 
Leda Maria Pereira Rodrigues ...... Prudente José de Morais Barros 
Lorena Guaraciaha . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Batista Caetano de Almeida Nogueira 
1.iicia Piza Fimieira de M e o  Falken- 
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Luciana Pallestrini . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Osvaldo CNZ 
Luiz Ellmerich ..................... Çarlos de Campos 
Luiz Wanderley Torres . . . . . . . . . . . . . .  André Vida1 de Negreiros 
Manoel Ubaldino de Azevedo . . . . . . . .  Pedro Augusto Cesar LeSSa 
Manoel Victor de Azevedo . . . . . . . . . .  Padre Luiz Marcigaglia 
Maria Amália Correa Giffoni . . . . . . . .  
Maria Amélia Armda Botelho de SOUZa 

............................... Aranha Imperatriz Leopoldina 
Maria Helena Brancante . . . . . . . . . . . .  Braz Cubas 
Mário Ferreira Migliano . . . . . . . . . . . . .  Carlos Botelho 

...................... Mário Graciotti Castro Alves 
Mário Hoeppner Dutra . . . . . . . . . . . . . .  Nelson Hungria 

........................ Mário Savelli Roberto Simonsen 
...... Dom Martinho Johnson, O.  S.B. Frei Domingos da Transfiguraçáo 

Machado, O. S. B. 
. . . . . . . . . . . . .  Menotti De1 Picchia 

Miguel Angelo Barros Ferreira . 
Miguel Reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Moacyr Lobo da Costa 
Moises Gicovate ................ 

......... Nello Garcia Migliorini 
Nelson Martins de Almeida . . . . .  

. . . . . . . . .  Nilva Rogick de Mel10 
. . . . . . . .  Odilon da Costa Manso 

Olavo Batista Filho . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Osmar Muniz Pimentel 

Paul Donovan Kigar . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paulo Fraletti 

. . . . . . . . .  Paulo Pereira dos Reis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paulo Zingg 

Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro Neto 
Pedro Ferraz do Amara1 ............ 
Raul Leme Monteiro ................ 
Reginaldo Moreira de Miranda . . . . . .  

Roberto Machado Carvalho . . . . . . . . . .  
Rodrigo Soares Júnior .............. 
Rosemarie Erika Horch ............. 
Rossini Tavares de Lima ............ 
Xubens José Rodrigues dos Santos . . 
Rudolf Robert Hinner . . . . . . . . . . . . . . .  
Rui Martins Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Silvio Marone 
Tácito Remi de Macedo Van Langen. 
donck ........................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tsunezo Sato 
. . . . . . . . . .  Waldemar Pio dos Santos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wilson Maia Fina 

Pimenta Bueno 

Joaquim Nabuco 

Washington Luis Pereira de Souza 

Manuel da Costa Manso 

Antonio da Gama Rodrigues 
Almirante Tamandaré 
Paulo Eikó 

Marechal Humberto de Alencar 

A!meida e Souza 
Francisco Nardy Filho 
zosé Maria Lisboa 
Oliveira Lima 
Mário de Andrade 

Almirante Henrique Boiteaux 
José Ferraa de Almeida Junior 
Eduardo Monteiro 

Visconde de Serro Formoso - Cel 
Francisco Pereira de Macedo 

Ten. Gen. Arouche Rendon 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Abelardo Duarte 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ada Rogato João Ribeiro de Barros (Comandante) 

Aldo Andreoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfredo Lencastre da Veiga .......... 
AKredo Cecílio Lopes .............. 

. . . . . . . . .  Amadeu da Silveira Saraiva Júlio César Ribeiro de Souza 
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Amador Cintra do Prado . . . . . . . . . . . .  
Américo Jacobina Lacombe ......... 
Anita Ferreira de Maria . . . . . . . . . . . .  Alfredo D'Escagnole Taunay 
Antenor Romano Barreto ........... João Marcondes de Moura Romeiro 

. . . .  Antônio de Almeida Moraes Jr. Dom Lourenço Epaminondas Nunes. 
D' Avila 

Antônio Baldijão Seixas . . . . . . . . . . . .  Afonso José de Carvalho 
. . . . . .  Antonio Carlos Pacheco e Silva Pérsio Pacheco e Silva 

Antônio Campagnolo . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Antônio D'Avila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  João Lourenço Rodrigues 

. . . . . . .  Antônio Eloy Paulini Miranda João Lúcio Brandão 
Antônio Range1 de Torres Bandeira . . Antônio Egidio Martins 

. . . . . . . . . . .  Antonio de Oliveira Mel10 Afonso Arinos 
Antônio dos Santos Oliveira Júnior . . Percival de Oliveira 
Arnaldo Wildberger . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Francisco Gonçalves Martins 

(Visconde de São Lourenço) 
~ugus to  Gonzaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Benjamin Antonio Salles Arcuri . . . .  D r  Felipa de Lancaster 
Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Motta Dom José Arcoverde 
Carlos Macieira Ary dos Santos . . . .  Ten. Gen. Francisco da Cunha e .  

Menezes 
Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e 
Bragança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carlos Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carolina Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dante de Laytano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
David Antonio da Silva Carneiro . . . . .  
Dulcidio Tavares de Lacerda . . . . . . . . .  
Edrard de Ceroueira Falcão . . . . . . . . .  

Dom Pedro I1 

Venãncio Ayres 

~ d i a r d o  de ~ ê s u s  Moraes do Nasci- 
mento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Emílio Amadei Berinchs . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Emilio Ipolito Manoel de Matos Ayres 
Epifânio da Fonseca Doria de Menezes 

. . . . . . . .  Esther de Figueiredo Ferraz Manoel Carlos de Figueiredo F e m .  
Fawe Saadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antonio Teixeira Guerra 
F'lorêncio de Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Francisco Grainha do Vale . . . . . . . . . .  Almirante Gago C0utinh0 
Frederico Abranches Brotero . . . . . . . .  
Geraldo de Rezende Martins . . . . . . . .  Carlos Euler 
Gualter Godinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alm. Arthur Silveira da Motta 

(Barão de Jaceguai) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hélio Silveira 

. . . . . . . . . .  Henrique Guilherme Muller Alexandre de Gusmão 
. . . . . . . . . . . . .  Henrique Paulo Bahiana Joaquim Ribeiro 

. . . . . . .  Hermano Roberto Santamaria Manoel Ferraz de Campos Sales 
Horácio de Almeida . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hovauir Alcântara Silveira . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Ibiapaba de Oliveira Martins Afonso Schmidt 

Ivolino de Vasconcelos . . . . . . . . . . . . . .  
Jayme de Sá Menezes . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  João Alfredo Pegado Cortez Alm. Pedro Borges Lynch 
. . . . . . . . . . . . . . .  João Alves das Neves João de Barros 

. . . . . . . . . . . . . . . .  João Carvalhal Ribas Francisco Franco da Rocha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  João Chiarini Mário Dedini 

. . . . . . . . . . . . . . .  João de Scantimburgo Dom Luiz de Bragança 
. . . . . . .  João da Cunha Caldeira Filho Heitor Vilas Lobo 
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. . . . . .  João Hermes Pereira de Araújo 
João Horta de Macedo . . . . . . . . . . . . . .  
João Pereira Dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Joaquim Vitorino Portella Ferreira 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AIveS 
Dom Joaquim de Arruda Zamith, OBS 
Jonas de Morais Correia Filho . . . . . .  
Jorge Calmon Moniz de Bittencourt . 
José de Almeida Santos . . . . . . . . . . . . .  
José Armando de Macedo Soares 
Affonseca ........ 
José Bento Faria I ~ - -  ~ 

.Tosi. Rotelhn de Athaic 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"erraz . . . . . . . . . . . . .  

i e  . . . . . . . . . . . . .  
ndrade Murici . . . .  

.... ..... 

........ José Cândido de A 
. . . .  José Calazans Brandão da Silva 

José Eduardo de Macedo Soares SO- 
brinho 

. . . .  José Eduardo Pizzarro Drumond Carlos Xavier Paes Barreto 
. . . . . . . . . . . . . . .  José Fernandes Soares Euclides da Cunha 

José Ferreira de Carvalho . . . . . . . . . . .  
José Honorato Gago da Câmara Me- 
deiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  José Luis Pasin Francisco de Assis Oliveira Borges 
(Visconde de Guaratinguetá) 

José Nogueira Sampaio . . . . . . . . . . . . .  
José do Patrocinio Lefort . . . . . . . . . .  
José Pedro Galvão de Souza ......... 
Langleberto Pinheiro Soares . . . . . . . .  Gen. Antonio Paiva SZmpai0 
Lauro de Barros Siciliano . . . . . . . . . . .  
Leticia Pagano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carlos Gomes 
Lucas Nogueira Garcez . . . . . . . . . . . . . .  Alberto Souza 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Luis Alberto Whately Oscar Weinshenck 
. . . . . . . . . . . . .  Luiz de Azevedo Castro Amolf0 Azevedo 

................ Luis Caetano Martins José Bonifácio (Moço) 
Luis da Câmara Cascudo . . . . . . . . . . . .  
Luis de Castro Souza . . . . . . . . . . . . . . .  
Luis Fernando Whitaker Tavares da 

................................ Cunha Vicente Licínio Cardoso 
Luis Gonzaea Noveli Júnior . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Lüíi ~ é r g i o ~ ~ h o m á s  
. . . . . . .  Luis de Toledo Piza Sobrinho Pe. Carlos Correa de Toledo 

. . . . . . . . . . . . . . .  Manoel Albano Amora 
......... Manoel Augusto Vieira Neto Paulo Setúbal 

Manoel Xavier de Vasconcelos Pearosa 
..................... Manuel Valladão 

Maria Imaculada Xavier da Silveira . . 
Marilia Antunes Alves . . . . . . . . . . . . . . .  Assis Chateaubriand 
Mário Pires .......................... ~ l t i n o  Arantes 
Neise Gomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maria Garcia Betim 
Nello Ferrentini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hipólito José da Costa 

. . . . . . . . . . .  Nelson de Athayde Ribeiro Plácido de Castro 
. . . . . . . .  Newton Gonqalves de Barros Cônego Melchior Rodrigues do Prado 
........ Nicanor Teixeira de Miranda 

Octaviano A. Gaiarsa 
Octávio Marcondes 
Oldemar Adriano do C 
Olympio Costa 
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-- 

Orentino Martins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Luis Bueno Horta Barbosa 
Oswaldo Barbosa Guisard . . . . . . . . . . .  Timóteo Corrêa de Toledo 
Oswaldo Monteiro de Fleury . . . . . . . .  Brig. José Vieira do Couto Magalhães 

. . . . . . . . . . . .  Othon de Almeida Costa 
Paulino Inácio Jacques . . . . . . . . . . . . . .  Alfredo Ferreira Rodrigues 
Paulo Emilio de Andrade Vilhena . . .  João Pedro da Veiga Filho 
Dom Paulo Evaristo Arns . . . . . . . . . . .  Dom Antônio Joaquim de MeUo 
Paulo Emílio D'Alessandro . . . . . . . . . .  José Athayde Marcondes 
Paulo Henrique da Rocha COIrêa . . . .  Brig. Lysias Augusto Rodrigues 
Paulo Nathanael Pereira de Souza . . Paulo Prado 

. . . . .  Paulo Penteado de Faria e Silva 
Paulo Raberto de Aquino Noronha . . 

. . . .  Pedro Calmon Moniz Bittenconrt 
Dom Pedro Gastão de Orleans e Bra- 
gança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dom Pedro Henriaue de Orleans e 
Bragança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

... Péricles Eugênio da Silva Ramos Adoasto de Godoi 
. . . .  Rafael Pinheiro de Ulhoa Cintra 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Raul Apocalipse Bernardo Guimarães 
Raul Renato Cardoso de Mel0 Tu. 
cunduva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  João Arruda 
Rui Fernando Serráo Assis e Santos . 
Reynaldo Ramos de Saldanha da Gama Júlio de Mesquita Filho 
Roberval Francisco Bezerra de Me- 
nezes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rosalvo Florentino de Souza . . . . . . . .  João Ribeiro 

... Ruy Cardoso de Mel10 Tucunduva José Joaquim Cardoso de Mel10 
Ruy Rebello Pinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sebastião da Silva Barreto . . . . . . . . . .  José do Patrocínio 
Sebastião da Silva Furtado . . . . . . . . . .  
Sebastião Romano Machado ........ João Antônio Adreoni th toni l )  
Thomaz Oscar Marcondes de Souza 
Júnior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Leôncio do Amara1 Gurgel 
Ulisses Lemos Torres . . . . . . . . . . . . . . .  Alvaro Lemos Torres 
Valério Giuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vicente Marcheti Zioni .............. 
Vicente de Paula Lima . . . . . . . . . . . . . . .  
Victor Figueira de Freitas . . . . . . . . . .  Anibal de Freitas 
Mons. Victor Rodrigues de Assis . . . .  Mons. José Paulino de Andrade 
Waldemar de Almeida Barbosa ...... Augusto de Lima 
Waldemar do Amaral Gurgel Vianna . 
Waldemar Panadés . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waldomiro Benedito de Abreu . . . . . .  Felix Guisard Rlho 
Walter Fernandes Piazza ............. 
William Roberto Marinho Lutz ...... Adolfo Lutz 
Wilson Dias Castejón . . . . . . . . . . . . . . .  Américo Brasiliense de Almeida 

Mello 



CORRESPONDENTES NACIONAIS CIDADE 

Adalberto José Pizzarro Loureiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sacerd. Adalberta Ortmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agenor Pinheiro Rodrigues Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pe. Alcionilio Bruzi Alves da Silva - Dom Francisco 

de Aauino Correa 
Amaro SoaresQuúitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Amir Borges Fortes - Jonatas da Costa Rego Monteiro 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sacerd. Anaelo Jayme Venturelli - 
Antenor Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antônio Loureiro de Souza 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antonio Machado Sant'Ana 
Antônio Tavares Pinhão ................................. 

......................... Aristides M. de Carvalho e Silva 
Ariovaldo Correa - Joaquim Mana Machado de Assis 
Archimedes Pereira Guimarães - Teodoro Fernandes 

Sampaio 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arthur Ferreira Filho 

Arthur Napoleão Figueiredo - José Verissimo .......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Austregésilo de Athayde 

Benedicto Pires de Almeida - Cel. Francisco Correia de 
Almeida Morais 

Carlos Studart Filho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Garlyle de Figueiredo Martins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celso Ferrae de Camargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celso M. Scbroeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celso Vieira Camargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Conceição Borges Ribeiro Camargo - Conde de Assumar 

- D. Pedro M. de Almeida Portugel e Vasconcelos 
. . . . . .  Dário Abranches Viotti - Cons. Avelar Brotero 

Denneval José Pimenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dulcidio do Espírito Santo Cardoso 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Edgard Bahiense de Almeida Victor 

Edith Mendes da Gama e Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eduardo Canabrava Barreiros 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eduardo Santos Maia 
Enelio Lima Petrovich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eugênio Vilhena de Morais 
Fábio Nelson Guimarães - José Carneiro Felipe . . . . . .  
Firnando Monteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flávio Guerra - Cons. João Alfredo C. de Oliveira . . . .  
Fausto Pêres de Oliveira - Rodolfo Miranda .......... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Francisco de Camoos Abreu 
Francisco Klôrs Werneck - Joaquim Oçório Duque 

Estrada 
Francisco Ruas Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gilberto de Mello Freire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heitor Ferrão Moniz de Aragão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sacerd. Heitor Otaviano de Araújo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fienrique Jorge Hurley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Humberto Peregrino Seabra Fagundes .................. 

(Rio de Janeiro) 
(Florianópolis) 
(Rio de Janeiro) 

(Manaus) 
(Recife) 
(Porto Alegre) 
(Cuiabá) 
(Mogi-Mirim-SP) 
(Salvador) 
(Rib. Preto-SP) 
(Rib. Preto-SP) 
(Rio de Janeiro) 
(Mirassol - S. P.) 

(Belo Horizonte) 
(Porto Alegre) 
(Belém) 
(Rio de Janeiro) 

(Tietê-SP) 
(Rio de Janeiro) 
(Fortaleza) 
(Campinas-SP) 
(Porto Alegre) 
(Tatuí-SP) 

(Aparecida-SP) 
(Belo Horizonte) 
(Belo Horizonte) 
(Rio de Janeiro) 
(Brasília) 
(Salvador) 
(Rio de Janeiro) 
f Salvador) 
(Natal) 
(Rio de Janeiro) 
(S. João De1 Rei) 
(Rio de Janeiro) 
(Recife) 
(São Simão S.P.) 
(Cmnpinas-Si') 

(Rio de Janeiro) 
(Belo Horizonte) 
(Recife) 
(Rio de Janeiro) 
(Salvador) 
(Belém) 
(Rio de Janeiro) 
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Jerônimo de Aquino Araújo ............................. (Guaratinguetá- 
SPk 

João Batista de Sá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Campinas-SP) 
João Lanaro - Alvaro Ribeiro .......................... (Campinas-SP) 
Joaquim de Paula Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Cruzeiro-SP) 
Joaquim Thomaz de Paiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Rio de Janeiro) 
Joaquim Vicente Rondon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Rio de Janeiro) 
Jorge Moreira da Rocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Fortaleza) 
José Antonio Gonçalves de Me10 - Duarte Coelho . . . . . .  (Recife) 
José Bandeira de Mel10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Rio de Janeiro) 
José Carlos Ferreira Maia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Guaratingueta- 

SP). 
José Geraldo de Faria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Belo Horizonte) 
José Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Ouro Fino) 
José Honório Radrigues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Rio de Janeiro) 
José Loureiro de Ascençáo Fernandes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Curitiba) 
José Mariz de Moraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Rio de Janeiro) 
José Pompeu de Camargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Campinas-SP) 
José Roberto do Amara1 Lapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Campinas-SP) 
Lauro Monteiro de Carvalho e Silva - D. Joaquim 

Mamede da Silva (Mogi-Mirim-SP) 
Lourenço Luis Lacombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Rio de Janeiro) 
Luis Carlos de Moraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Porto Alegre) 
Cónego Luis Castanho de Almeida . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Sorocaba-SP) 
Luis Felipe da Silva Wiedemann - Joaquim Caetano da 

Silva 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Luis Marques Poliano 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Luis Menezee Monteiro da Costa 
Luiz Philiape Pereira Leite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luis Vital Duarte - Rui Barbosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mons. Manoel Aquino Barbosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marcos Tito TamOyO da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maria Celestina Teixeira Mendes Torres . . . . . . . . . . . . . . .  
Mário Mazzuia - Anselmo Mazola .................... 
Murilo de Miranda Bastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pe. Murilo Moutinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nelson Abel de Almeida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nelson Omegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Newton Carneiro - Moyses Marcondes . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Octávia Correia dos Santos Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oiliam José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clavo Dantas 
Orlando M. de Albuquerque Cavalcanti . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oscar de Arruda Penteado 
. . . . . .  Dom Oscar de Oliveira - Salomáo de Vasconcelos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paulo Camilher Florençano 
Pedro Alves Camelo - Frei Joaauim do Amor Divino 

Caneca 
Raimundo Magalhães Júnior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raul do Régo Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Roland Cavalcante de Albuquerque Corbisier 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rubens Borba Alves de Morais 

Rui Vieira da Cunha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . ... Samuel Nóbrega de Siqueira - Walter Spaljino 

Sebastião Almeida Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sílvio Júlio de Albuquerque Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Campinas-SP) 
(Rio de Janeiro> 
(Salvador) 
(Cuiabá) 
(Olinda) 
(Salvador) 
(Rio de Janeiro) 
(Camwinas-SP? 
(Jundiai - S. P.) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Vitória do Esp' 
to Santo) 
(Rio de Janeiro) 
(Curitiba) 
(Rio de Janeiro) 
(Belo Horizonte). 
(Rio de Janeiro) 
(Recife) 
(Rio Claro-SP) 
(Belo Horizonte) 
i Taubate-SP) 

(Recife) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Bragança Paulis- 
ta S. P.) 
(Rio d,e Janeiro) 
(Niterói) 

1 Tanabi-SP) 
(Recife) 
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Theodoro de Souza Campos Júnior - Bernardo de Souza 
Campos (Campinas-SP) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thereza Regina de Camargo Maia (Guaratinguetá- 
SP) 

.................................... Vera Ravaguani Job (Sorocaba-SP) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sacerd. Vitor Hugo (Manaus) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vivaldi Moreira (Belo Horizonte) 

CORRESPONDENTES ESTRANGEIROS 

Alberto Iria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfredo Augusto Pereira de Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfredo V. de Moura Mattoso ........................... 
Alamiro de Avila Marte1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alexandre Nelson de Armond Marchant . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alvaro J .  da Costa Pimpão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Angelo de Mojana Di Cologna .......................... 
Antônio Gomes da Rocha Madahil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Antonio Henrique D'Araújo Stott Howorth . . . . . . . . . . . . .  
Ariosto D. Gonzales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carlos Henrique Ferreira Lemond de Macedo . . . . . . . . .  
Carlos Péres Cânepa Jimenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carlos Pérez Montero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Daniel Castelanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eduardo Brazão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eduardo Correia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elbano Provenzale Heredia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Felippe Ferrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fortuné Koller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gaspar do Couto Ribeiro Villas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gaston Benedict de Benedicts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Giuseppe Castruccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Htnrique Gutersonh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henrique de Gândia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jesus Vasques Gayoso 
José Crisanto Lopes Jimenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Hermano Saraiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Pedro Machado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Juan S. Pivel Devoto 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Julio César Chaves 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Princ. Ligny de Luxemburgo 

Luis Soares de Oliveira . . . . . . . .  
Manoel Lopes D'Almeida . . . . . . .  
Manoel da Silveira S. Cardoso 
Miguel Angel Martinez Galvez . . 
Dom Nicola Gianastasio . . . . . . . .  
Pierre A. Wassal . . . . . . . . . . . . . .  
Rafael Schiaffino . . . . . . . . . . . . . .  

........ Ramon Antônio Ramos 
. . . . . .  Ramon de Castro Esteves 

Raul Monteiro Bustamante ..... ~~~~~~~- - ~ ~ ~ 

Ricardo Roman Blanco . . . .  
Ricbard Mc Gee Morse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Simon L. Lucuix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tomaz Waverley Palmer Júnior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Torquato B. de Souza Soares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Umberto Pranzini 

Lisboa 
Moçambique 
Coimbra 
Santiago 
Estados Unidos 
Coimbra 
Milão 
Coimbra 
Lisboa 
Uruguai 
Portugal 
Lima (Peru) 
Uruguai 
Uruguai 
Lisboa 
Coimbra 
Venezuela 
Uruguai 
Bruxelas 
Lisboa 
Califómia 
Itália 
Zurich 
Buenos Aires 
México 
Espanha 
Portugal 
Lisboa 
Montevidéu 
Asunción 
Eoulogne Sur 
Seine - França 
Moçambique 
(:oimbra 
W-ashington 
Buenos Aires 
Roma 
França 
Ilruguai 
Paraguai 
Argentina 
Uruguai 
Espanha 
Nova Jersey 
Uruguai 
Connnrticut 
Coimhra 
Itália 
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DEPARTADIENTOS COMISSBES PERMANENTES 

Cinema Educativo GEOGRAFIA DO BRASIL 

- Fausto Ribeiro de Barros 1 - Antonio Rocha Penteado 
2 - Ana Maria de Almeida Camarga 

Cursos Públicos 3 - Mário Savelli 
4 - Fausto Ribeiro de Barros 

- Raul de Andrada e Silva 
GEOGRAFIA FíSICA 

Exposieões 
1 - Joaquim Alfredo da Fonseca 

- Luiz Wanderley Torres 2 - Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques 

3 - Mário Savelli 
Mapoteca 4 - Nilva Rogick de Mello 

- Jesuino Felicíssimo J r  GEOGRAFIA HUMANA 

Publica$óes 1 - Ari França 
2 - Hernani Donato 

- Francisco Ferrari Marins 3 - Roberto Machado Carvalho 
4 - Fause Saadi 

Sede Social 
HISTORIA DA AMÉRICA 

- Tacito Remi de Macedo van 
Langendonck 1 - Antonio Sylvio Cunha Bueno 

2 - Alvaro do Amaral 
COMISSBES ORGÂNICAS 3 - Henrique Oscar Wiederspahn 

4 - Luiz Wanderlev Torres 
FINASÇAS 

HISTÓRIA GERAL 
5 - Itamar Bopp 
2 - Antonio Sylvio Cunha Bueno 1 - Olga Pantaleáo 
3 - Arrisson de Souza Ferraz 2 - José Carlos de Ataliba Nogueira 

3 - Nicolau Duarte e Silva 
SUPLENTES 4 - Luis Fernando Whitaker Tavares 

da Cunha 

1 - Manoel Victor de Azevedo HISTÓRIA MILITAR 

2 - Paulo Romano 
3 - LUiz Wanderley Torres 1 - Arrisson de Souza Ferraz 

2 - José Hipólito Trigueirinho 
3 - Geraldo Goulart 

SINDICÃSCIA E ADMISS*O 4 - Langleberto Pinheiro Soares 
DE SÓCIOS 5 - H e n r i ~ u e  Oscar Wiederspahri 

1 - Divaldo Gaspar de Freitas 
2 - Alvaro de Amaral 

HISTóRIA DE ShO PAULO 

3 - Célio Salomáo Debes 1 - Myrian Ellis 
2 - Maria da Conceição Martins 

SUPLENTES Ribeiro 
3 - Antenor Romano Barreto 

1 - Alexandre Nelson de Mel10 4 - Wilson Maia Fina 
2 - Adauto Fernandes de Andrade 5 - Isaac Grinberg 
3 - Antonio Barbosa Lima 6 - Antonio Barreto do Amara1 
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HISTORIA DOS MOVIMENTOS REDAÇAO DA REVISTA 
CtVICOS DE SAO PAULO 

1 - Heliodoro Tenório da Rocha i 1 ~ ~ ~ ~ ~ b ~ n ~ h ~ ~  $,":$to Marques 
2 - Honório de Sylos 3 - José Benedicto Silveira Peixoto 

4 - Vinicio Stein Campos 3 - Antonio Benedito Machado 
- Pedra Ferraz do Amaral Florence 6 - Celio Sa lomb Bedes 

HISTORIA DO BRASIL 7 - Nilva Rogick de Mel10 

1 - Tito Livio Ferreira 
2 - Divaldo Gaspar de Freitas 
3 - Lycurgo de Castro Santos 

Filho 
-4 - Hemani Donato 

HISTORIA DA MEDICINA 

1 - Divaldo Gaspar de Freitas 
2 - Carlota Pereira de Queiroz 
3 - Alexandre Nelson de Mello 
4 - Lycurgo de Castro Santos 

Filho 
5 - Duilio Crispim Farina 

HISTORIA DO DIREITO 

1 - Pedro Rodovalho Marcondes 
Chaves 

2 - Manoel Augusto Vieira Neto 
3 - Ernesto de Moraes Leme 
4 - Pedro Brasil Bandecchi 
5 - Rui Rebello Pinho 
6 - Odilon da Costa Manso 

HISTORIA D.4 ENGENHARIA 

1 - Alberto Prado Guimarães 
2 - Mário Savelii 
3 - Jesuino Felicissimo Junior 
4 - Octávio Marcondes Ferraz 

HIST6RIA DA IGREJA 
NO BRASIL 

1 - Helio Abranches Viotti 
2 - ~ o s é  Afonso de Moraes 

Bueno Passos 
3 - Martinho Johnson, O.S.B. 
4 - Maria Angela (Leda Maria 

Pereira Rodrigues). 

HISTORIA DA EDUCAÇÁO 

1 - Antonio Barbosa Lima 
2 - Antenor Romano Barreto 
3 - Geraldo Cardoso de Mello 
4 - Antonio D'Avila 
5 - Ana Maria de Almeida 

Camargo 

FOLCLORE 

1 - Maria Amáua Correa 
Giffoni 

2 - Fausto Ribeiro de Barros 
3 - Maria Amélia Arruda Botelho 

de Souza Aranha 
1 - José de Mello Pimenta 

1 - Alvaro da Veiga Coimbra 
2 - Tsunezo Sato 
3 - Ruy Martins Ferreira 
4 - Lúcia De Tomasi 
5 - Jose Leandro de Barros 

Pimentel 

HERACDICA 

1 - Alvaro da Veiga Coimbra 
2 - Lygia Ferreira Lopes 
3 - Henrique Oscar Wiederspahn 
4 - Augusto Benedito Galvão 

Bueno Trigueirinho 
5 - Eldino da Fonseca Brancante 
6 - Maria Amélia Arruda Botelho 

de Souza Aranha 
7 - Lauro Ribeiro Escobar 

MUSICOLOGIA 

1 - Geraldo Dutra de Moraes 
2 - Luiz Ellmerich 
3 - Armandino Seabra 
4 - João da Cunha Caldeira Filho 
5 - José da Veiga Oliveira 

HISTORIA DA LITERATURA 

1 - Mário Graciotti 
2 - Hernani Donato 
3 - Raimundo Alvaro de Menezes 
4 - Antonio Soares Amora 
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HISTORIA DAS ARTES 
PLBSTICAS 

ETNOLQGIA E ARQUEOLOGIA 

1 - Maria Amélia Armda Botelho - Carlos DrumOnd 
de Souza Aranha. 2 - Erasmo d'Almeida Magalhães 

2 - Luiz Morrone 3 - Alvaro do Amara1 
3 - Wilson Maia Fina 
4 - Ruy Martins Ferreira FILATELIA 
5 - Geraldo Dutra de Moraes 

HIST6RIA DA CULTURA 

1 - Alfredo Buzaid 
2 - João de Scantimburgo 
3 - Pedro Rodovalho Marcondes 

Chaves 
4 - Carlos Alberto da Costa Nunes 
5 - José Carlos de Ataliba 

Nogueira 

1 - Itamar Bopp 
2 - Alberto Prado GuimarSes 
3 - José Leandro de Barros 

Pimentel 
4 - Paulo Romano 
5 - Lúcia Piza Figueira de Melo 

Falkenberg 
6 - Tacito Remi de Macedo van 

1 - Arrisson de Souza Ferraz 
2 - Alvaro da Veiga Coimbra 
3 - Lygia Ferreira Lopes 
4 - José Leandro de Barros 

Pimentel 
5 - Itamar Bopp 
6 - Paul Donovan Kigar 

ICONOGRAFIA E EPIGRAFIA 

i - Fause Saadi 
2 - Carlos Penteado de Rezende 
3 - Edgard de Cerqueira Falcão 
4 - Eldino da Fonseca Brancante 

Langendonck 
1 - José Afonso de Moraes Passos 
2 - Carlos Penteado de Rezende 

ESTATÍSTICA 3 - Nello Garcia Migliorini 

1 - Honorio de Sylos 
2 - Américo Bologna 
3 - Celso Maria de Mello Pupo LINGUÍSTICA E TOPONíMIA 

4 - Armandino Seabra 

GENEALOGIA 1 - Antonio Roberto de Paula Leite 
2 - Erasmo d'Almeida Magalhães 

1 - Theodoro de Souza Campos Jr. 3 - Antonio Soares Amora 
2 - José Bueno de Oliveira Azevedo 4 - Pedro Ferraz do Amaral 

Filho - - - ~ ~ -  

3 - Odilon da Costa Manso 
4 - Itamar Bopp MGSEOLOGIA 
5 - Auguçto Benedito Galvão 

Bueno Trigueirinho 
1 - Alvaro da Veiga Coimbra 

BIBLIOGRAFIA E CIENCIA 2 - Vinicio Stein Campos 
DOS IhGUNAt%ULOS 3 - Pedro Antonio de Oliveira 

Ribeiro Neto 
1 - Odilon da Costa Manso 4 - Maria Helena Brancante 
2 - Antonio Barreto do Amara1 5 - Lúcia De Tomasi 
3 - Lúcia Piza Figueira de Melo 6 - Maria Amélia Armda Botelho 

Falkenberg de Souza Aranha 
4 - Antonio D'Avila 7 - Geraldo Dutra de Moraes 



CONSELHO DO COLAR 

DOM PEDRO I 

Presidente - Dr. Jose Pedro Leite Cordeiro 
Secretário - Dr. Mário Savelli 
Tesoureiro - S r .  Pedro Ferraz do Amaral 

Ministro Pedro Rodovalho Marcondes Chaves 
Prof. Lucas Nogueira Garcez 
Dr. Duílio Crispim Farina 
Acadêmico Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro Neto 
Acadêmico Mário Graciotti 
Prof. Tito Livio Ferreira 
Cel. Arrisson de Souza Ferraz 
Prof. Alvaro da Veiga Coimbra 
Cel. Heliodoro Tenório d a  Rocha Marques 
Dr. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho 
Dr. Lauro Ribeiro Escobar 
Sr. José Leandro de Barros Pimentel 
Dr. Tácito Remi de Macedo van Langendonck 
Acadêmjco Hernâni Donato 
Sr. Itamar Bopp 
Dr. Célio Salomáo Debes 
D.a Maria Helena Brancante 

CONSELHO DA MEDALHA 

ALEXANDRE DE GUSMAO 

Presidente - Dr. José Pedro Leite Cordeiro 
Secretário - Dr. Mário Savelli 
Tesoureiro - S r .  Pedro Ferraz do Amaral 

Dr. Antônio Sylvio Cunha Bueno 
Prof. Alvaro da Veiga Coimbra 
Sr.  Antônio Barreto do Amaral 
Dr. Eldino da Fonseca Brancante 
D.= Lucia De Tomasi 
Prof. Vinicio Stein Campos 

CONSELHO DA MEDALHA 

DOM PEDRO I1 

Presidente - Dr. José Pedro Leite Cordeiro 
Secretário - Dr. Mário Savelli 
Tesoureiro - Sr.  Pedro Ferraz do Amaral 

Prof. Alvaro da Veiga Coimbra 
Sr. Antônio Barreto do Amaral 
Dr. Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho 
Dr. Geraldo Dutra de Moraes 
Dr. Pedro Brasil Bandecchi 
Desembargador Odilon da Costa Manso 
Prof. Vinicio Stein Campos 
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C.G.C. 62.926.977/0001-91 

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981 

Variaeóes Ativas 

Despesa Receita 

Patrimonial 
Desp. c/Pessoal 2219.691,12 Alugueis 2.643.788,96 
Desp. c/Previd. 255,89220 Rep. p/Cons.Prédio 743.067,94 3.386.856,93 
Desp. c/Cons.Prédio 981.348,55 
Desp. c/Administ. 152.389,40 4.209.327,27 social 

Medalhas e Diolomas 55.500.00 
Colares 32.400;oo 
Subvenções 75.000,OO 162.900.00 

Variacão Econômica 
Financeira 

Superavit do Exerc. 1.591.146,88 Aplicações Financeiras 2.250.717,25 

5.800.474,15 5.800.474.15 

A T I V O  P A S S I V O  

IMOBILIZADO PER-WANENTE 
Móveis e Utensilios 360.131,88 
Instalações 4.400,OO 
Biblioteca 16.828,OO Patrimõnio 3.704.236,32 
Telefone 34.353,OO 415.712,88 1.591.146,88 5.295.383,20 

FINANCEIRO 
Caixa 19.024.50 RECEITA DIFERIDA 
Bancos c/Mov. 209.116.72 
Bancos Prazo Fixo 5.239.987,OO 5.468.168,22 Juros Venciveis 588.517,96 

5.883.901,lO 5.883.901.1C 
- ~ 

a )  Dr. José Pedro Leite Cordeiro a i  Mirio Snvelli a) José Geniculo Filho 
Presidente - 1: Tesoureiro Contador-CRCsp. 7224 

PARECER DA COMISSÁO DE FINANÇAS 

Tendo examinado o Balanço do Movimento Financeiro de 1981, do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, encerrado em 31 de dezembro 
de 1981, bem como o Livro Caixa e todos os documentos e demonstrações que 
o ilustram, achamos tudo em per$eita ordem, podendo, por isso, sugerir a sua 
aprovação pelo plenário reunido conforme determina o artigo n.O 30 dos Esta- 
IUtOS. 
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