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EDITORIAL 

O volume XCIII da Revista, a despeito dos propósitos constantes de seu 
número anterior, não sai, inteiramente, na conformidade das Normas adotadas, 
no tocante às colaborações. 

Achavam-se nos Instituto vários originais, entregues anteriormente à 
adoção daquelas regras. A importância desse material e o conceito de seus 
autores impunham seu aproveitamento. 

Ao longo do presente ano de 1966, transcorreu o centenário de nascimento 
de destacados Paulistas, entre os quais Alfredo Ellis Júnior e Francisco Prestes 
Maia. Associando-se às homenagens que Ihes foram tributadas, a Revista 
publica algumas das conferências e palestras que lhes foram dedicadas. 

O Instituto e, particularmente, os integrantes da Comissão da Revista 
lamentam o inesperado e prematuro desaparecimento de seu integrante, o 
Professor Doutor Guido Fonseca, cuja presença é assinalada, neste número, 
com o importante e valioso ensaio O Anarquismo e as Origens da Polícia 
Política em São Paulo. Trata-se do derradeiro trabalho de sua lavra, porém, 
não do último estudo por ele entregue à Redação. 

Com o objetivo de efetivar, em definitivo, as Normas da Revista, deixarão 
de ser acolhidas as colaborações que delas dissentirem. 
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ENSAIOS 

ABSTRACT 

ANARCHISM AND THE ORIGINS OF THE POLITICAL POLICE 
IN SÃO PAULO 

According to police registers, studies relate the activities of the anarchists 
in São Paulo from the period that goes from the end of the 19th Century and 
the foundation of the Communist Party in 1922. Besides establishing the 
procedures of the libertarians, the studies show the evolution of police action, 
in order to fight anarchism and give the first steps to create a service that 
would be in charge of the political and social order. 

O ANARQUISMO E AS ORIGENS DA POLÍCIA POLITICA 
EM SÃO PAULO 

Guido Fonseca 
Sócio Titular do IHGSP 

Diretor da Academia de Polícia de São Paulo 

Do universo de estrangeiros chegados a São Paulo em fins do século 
XIX um pequeno grupo se destacaria pela atuação no campo social, notadamente 
no seio da incipiente classe operária. Estamos nos referindo aos anarquistas os 
quais, graças à militância de alguns, mudariam certos aspectos da vida da 
cidade. Comícios, passeatas, greves, associações de trabalhadores e uma 
imprensa aguerrida foram se tornando comuns no cotidiano da Paulicéia. 

Embora não se saiba exatamente quando os primeiros aqui chegaram, há 
um quase consenso de que os italianos, portugueses e espanhóis foram os 
responsáveis pela introdução do anarquismo entre nós. Ao chegarem, porém, 
encontraram um ambiente pouco acolhedor por parte das autoridades, talvez, 
devido 'a imagem de violência criada pelos últimos atentados anarquistas em 
certos países europeus ou pelas informações colhidas pela polícia paulista. A 
própria imprensa, representada pelo "Correio Paulistano", se encarregaria de 
reforçar e difundir essa feição negativa ao publica-, em meados de 1893, uma 
série de pequenos artigos intitulados "Imigrantes Anarquistas" contendo 



informações sobre a chegada de vários grupos libertários a São Paulo e sua 
repatriação forçada diante dos "tenebrosos planos que alimentavam". ('1 Muitos 
eram "perigosos indivíduos, chefes e partidários dessa temível seita destruidora" 
que buscavam espontaneamente outras terras para disseminar suas idéias ou que 
tinham sido escorraçados pela polícia italiana (2) ou ainda uns poucos que, 
transformados em informantes policiais em seus países de origem e descobertos, 
procuravam fugir 'a vingança de seus camaradas.(3) 

Informava ainda o jornal que alguns tinham chegado a bordo do vapor 
"Solferino", vindo de Gênova. Quando já se encontravam na Hospedaria dos 
Imigrantes, em nossa Capital, apolícia os repatriou face ao material encontrado 
em suas bagagens. Além de objetos pessoais, as autoridades encontraram armas, 
munições, substâncias venenosas e explosivas, bem como livros, jornais e 
folhetos contendo a exposição da doutrina anarquista (4) que, em ultima análise, 
segundo o "Correio Paulistano", se resumia em duas palavras: "Pensiero e 
Dinamite". ('1 

Se alguns acabaram sendo forçados a retornar hs origens, outros chegariam 
a São Paulo sem maiores problemas dando início a uma intensa pregação do 
ideário anárquico. Pelo menos essa a conclusão tirada do exame do noticiário 
da imprensa, dos relatórios dos chefes de polícia e de outras fontes. Assim é 
que das 3.969 pessoas presas em 1893 havia vinte anarquistas. (6' Ainda 
conforme relatório das atividades policiais desse ano, dez indivíduos rotulados 
de "socialistas e anarquistas" tinham sido fotografados na Repartição Central 
de Polícia. Além disso, a polícia registrou também dois acontecimentos 
inusitados até então, ou seja, a explosão de duas bombas de dinamite em 
prédios das ruas Sta. Ifigênia e Rego Freitas. (*I 

A partir daí, referências ao anarquismo e aos anarquistas passaram a ser 
quase uma constante não só no noticiário da imprensa como em documentos 
de autoridades encarregadas de reprimir atividades subversivas. 

Coincidindo com o período em que a imigração atingiu o seu apogeu a 
atuação libertária foi mais intensa. O ano de 1894 seria particularmente rico 

1 - Correio Paulistano de 30-7-1893. 
2 - Nesse mesmo sentido ver: Angelo Trento in "Do Outro Lado do Atlântico - Um Sécrtlo de 

Imigração Italiana no Brasil", p.215, Nobel, 1989, SP. 
3 - Correio Paulritano de 30-7-1893. 
4 - Correio Paulistano de 3-8-1893. 
5 - Correio Paulistano de 4-8-1893. 
6 - Theodoro Dias de Carvalho Jr. "Relatório apresentado ao Senhor Manoel Pessoa de Siqueira 

Campos, M.D. Secretátio da Justiça deste Estado pelo Chefe de Polícia, Theodoro Dias de Car- 
valho Jr., 1893". p.44. 

7 - Idem, p. 43. 
8 - Idem, p. 25. 
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em ocorrências envolvendo polícia e anarquistas. Tanto isso é verdade que para 
o Chefe de Polícia Theodoro Dias de Carvalho Júnior o fato mais importante 
relativo à segurança pública nesse ano foram as medidas tomadas com o objetivo 
de impedir a tentativa de semear em nossa Capital "suas teorias subversivas". 

Segundo ele, "no prédio nQl 10 da Rua Líbero Badaró, celebravam-se 
conferências públicas que visavam ao desenvolvimento da tenebrosa doutrina 
na sociedade paulista" obrigando-o a "vigiar e observar os indivíduos 
denunciados como adeptos extremados da perigosa seita para, em momento 
oportuno, apreendê-los em seus planos e frustrar de pronto a realização de 
seus sinistros intentos". Isso aconteceu na noite de 15 de abril, durante uma 
das conferências na qual se "discutiam os graves acontecimentos preparados 
para o dia IQe maio data em que comemoravam a chamada festa do trabalho". 
Nessa oportunidade seriam presos os italianos Felice Vezzane, Arturo 
Compagnol, Antonio Mafuci, Francisco Patelli, Eugênio Gastaldetti, Galileu 
Boti, Serafino Suppo, André Alemos e Alfredo Caprici os quais se declararam 
anarquistas. O primeiro era presidente e os demais membros do Centro 
Socialista. Todos foram encaminhados ao Rio de Janeiro a fim de serem 
deportados, mas seriam postos em liberdade no mês de dezembro. (9) 

Para o I U e  maio e como propósito de evitar manifestações "contrárias 
'a ordem pública e há muito premeditadas" as autoridades providenciaram 
forte policiamento com cerca de 800 homens armados que patrulharam a cidade 
e reforçaram as guarnições dos edifícios públicos. ( ' O )  O próprio Chefe de Polícia, 
na noite anterior, percorrera, a cavalo, vários pontos da cidade, ("1 mas todo 
esse aparato seria insuficiente para impedir a ação mais extremada de alguns que 
atiraram bombas de dinamite em dois palacetes. Tais fatos alarmaram a população, 
e a polícia conseguiu prender dez pessoas envolvidas com os acontecimentos 
encaminhando-as 'a Capital Federal a fim de serem deportadas. (I2) 

Ainda sobre a atividade policial, dados estatísticos encontrados no relatório 
relativo 1894 registraram a prisão de dezessete anarquistas, (I3) dos quais quatorze 
foram fotografados. (I4) Estes haviam sido presos na Rua Likro Badaró, em 15 de 
abril, como mencionamos. Outras quatro pessoas seriam acusadas de conspiração. (I5) 

9 - Theodoro Dias de Carvalho Jr. "Relatório apresentado ao Secretário dos Negócios da Justiça do Estado 
de São Paulo pelo Chefe de Polícia Theodoro Dias de Carvalho Jr. em 31 de janeiro de 1895". p.5, Typ. 
a Vapor Spindola, Siqueira & Conlp. - 1895-SP. 

10 - Idem, p.22. 
11 - Correio Paulistano de 1-5-1894. 
12 - Bento Pereira Bueno "Relatório apresentado ao Secretário dos Negócios da Justiça do Estado de São 

Paulo pelo Chefe de Polícia Bento Pereira Bueno, em 31 de janeiro de 1896", p.10, Typ. a Vapor Spin- 
dola Siqueira & Comp. 1896-SP. 

13 - Theodoro Dias de Carvalho Jr. op. cit. ref. a 1894, p.82. 
14 - Theodoro Dias de Carvalho Jr. op. cit. ref. a 1894, p.252. 
15 - Theodoro Dias de Carvalho Jr. op. cit. ref. a 1894, p. 82. 
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Não obstante a atuação libertária fosse já considerável, a imprensa 
anunciava a vinda, proveniente de Buenos Aires, de novos grupos dessa "raça 
de gente perigosa, verdadeiros homens feras". (I6) 

De fato, com a crescente onda de estrangeiros chegados a São Paulo o 
número de ativistas e simpatizantes aumentou. Aparentemente indiferentes à 
ação policial e às críticas da imprensa eles prosseguiam, cada vez mais 
audaciosos com seu trabalho de proselitismo. Mesmo em lugares públicos e 
de grande movimento faziam sentir sua presença. Na noite de 17 de março de 
1895, durante a representação de "O Rigoletto", no Teatro S. José, boletins de 
propaganda foram atirados das galerias para a platéia. (I7) Quando a polícia 
procurava reprimir tais ações podiam ocorrer violências como aconteceu no 
Teatro Apolo onde um agente policial foi ferido por anarquistas. (18) 

Como salientamos, os libertários encaminhados à Capital Federal a fim de 
serem deportados acabariam sendo postos em liberdade em dezembro de 1894. 
Alguns retornaram a São Paulo e aqui voltaram a se reagrupar com o propósito 
de continuar divulgando a doutrina que abraçaram. Além de reuniões secretas 
que realizavam, fundaram jornais e publicações consideradas nocivas pelas 
autoridades. (I9) A polícia passou a vigiá-los discretamente esperando o momento 
oportuno para prendê-los em flagrante. Graças a essas providências soube-se 
que preparavam novas manifestações para o dia 1Qe maio, mas antes dessa 
data, na noite de 17 para 18 de março, Luciano Compagnolli e Attilio Venturi 
foram presos distribuindo e afixando manifestos de divulgação doutrinária. Na 
seqüência a polícia deu buscas nas casas de outros suspeitos apreendendo livros, 
exemplares do jornal "L' Avenire", (20) com "propaganda revolucionária", 
correspondência reveladora de "planos criminosos"(21) e a escrituração do "Centro 
Internacional" contendo a relação dos sócios. (22) 

Nos manifestos apreendidos e afixados celebrava-se a Comuna de Paris, 
com vivas ao anarquismo e morras à burguesia além de elogios a Casério 
Santi, assassino de Carnot etc. v3) 

16 - Correio Paulistano de 27-6-1894. 
17 - Correio Paulistano de 19-3-1895. 
18 - A Platea de 15-3-1896. 
19 - Bento Pereira Bueno, op. cit. p.10. 
20 - Um dos números desse jornal sintetizava bem o seu programa: "Todos somos anarquistas, porque, como 

somos livres, temos a compreensão da nossa vontade e do nosso egoísmo para não desprezarmos os 
direitos que nos são hoje negados pela sociedade. Sejam quais forem, portanto os meios de ação e de 
propaganda, ninguém nos pode contestar o direito deste 'modus faciendi': Revolução e Destruição". 

Ver Affonso A. de Freitas, "A Imprensa Periódica de São Paulo", in Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, Vol. X I X ,  p. 722í723, Typ. do Diário Oficial - 1915 - SP. 

21 - Bento Pereira Bueno, op. cit. p. 10. 
22 - Correio Paulistano de 18-3-1895. 
23 - Correio Paulistano de 18-3-1895. 
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Nessas diligências acabariam sendo presos Giusepe Conserte, Ludovico 
Tavani, Arturo Compagnolli, Andrea Alemo, Tito Bene, Rufino Pelegrini, Luiz 
Miseralli e Carmo Terra Nueva. (24) Todos confessaram o seu comprometimento 
com o "socialismo anarquista'' (25' aplaudindo e se dizendo solidários com os 
atos de violência de seus correligionários europeus. Afirmaram ainda não se 
importar com as medidas policiais uma vez que negavam a "autoridade das 
leis". (26) Por tudo isso foram considerados perniciosos para a ordem pública. 

Andrea Alemo e Arturo Compagnolli já detidos anteriormente seriam 
recolhidos a uma prisão especial até que se colhessem provas suficientes para 
fundamentar o pedido de expulsão do território nacional. (27) 

Após essas diligências bem sucedidas o Chefe de Polícia dizia, em seu 
relatório, que a partir de então os poucos folhetos e jornais anarquistas apreendidos 
eram provenientes do Rio da Prata e dirigidos a indivíduos ausentes do Estado. 
(28) NO entanto, em outubro, outras apreensões de material de propaganda 
ocorreriam. Antonio Maffeci apontado como LLperigoso" partidário do credo 
anárquico e responsável pela distribuição e propagação doutrinária teve sua 
residência, na Rua Barão de Itapetininga, invadida pela polícia que recolheu 
grande quantidade de panfletos "incendiários" provenientes de Buenos Aires. (29> 

Por fim, o ano de 1895 encerrou-se com um total de quinze anarquistas 
presos. (30) 

Ainda nesse final de século, o movimento libertário continuaria se 
expandindo não somente graças ao aumento do número de ativistas e 
simpatizantes. O aparecimento da imprensa com a pioneira experiência do 
"L'Avenire" e logo mais, em 1898, com o "I1 Risveglio", dirigido por Gigi 
Damiani (31)  se constituiria não só em outro importante instrumento de 
divulgação doutrinária como também de novos aliciamentos. 

A conjugação desses e de outros fatores favoráveis possibilitaram o 
fortalecimento do grupo anarquista criando condições para avanços mais 
ousados. O trabalho junto a certas categorias profissionais resultou na eclosão 
de várias greves ao mesmo tempo em que a atividade de inflamados agitadores 
e oradores tornavam possível a realização de comícios, passeatas e outras 
manifestações de rua, algumas com demonstrações de força. 

24 - Correio Paulistano de 18-3-1895 e Bento Pereira Bueno, op. cit. p.10. 
25 - Bento Pereira Bueno, op. cit. p.10. 
26 - Correio Paulistano de 18-3-1895. 
27 - Bento Pereira Bueno, op. cit. p.10. 
28 - Bento Pereira Bueno, op. cit. p.10. 
29 - Bento Pereira Bueno, op. cit. p.352 e Correio Paulista?zo de 610-1895. 
30 - Bento Pereira Bueno, op. cit. p.462. 
31 - Afonso A. de Freitas, op. cit. p.805. 
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Para ilustrar o que dissemos, sucintamente, vamos deixar registrada a 
ocorrência de 20 de setembro de 1898 e a comemorativa do 1 U e  maio de 1899. 

A primeira aconteceu durante a festa da nacionalidade italiana. Um grande 
desfile popular com representantes de várias entidades da colônia percorria as 
ruas da cidade, pacificamente, quando na Praça da República, proximidade da 
Rua Barão de Itapetininga, um grupo de pessoas, apontadas como socialistas e 
anarquistas, passou a perturbar o seu andamento com gestos e gritos 
provocadores conlo: "Viva la Revoluzioni Sociale", "Abasso gli Giacobini 
Italiani", "Abasso gli Patrioti de1 20 de settembre" e outros do mesmo teor. A 
reação em seguida, iniciou-se com correrias, agressões, facadas e tiros. Os 
indivíduos apontados como provocadores passaram a ser perseguidos por cerca 
de trezentas pessoas e pelo menos um, Mattei Polinice, seria agarrado nas 
proximidades do Largo do Arouche e violentamente agredido acabando por 
receber vários tiros que lhe causariam a morte. (32) 

Soube-se que na noite anterior, a polícia efetuara a prisão de Lamberto 
Ramengani, Atíiio Gallo, Miguel Gomes Martins, Bonija Alba e Tibaldo Laderi 
portando lata de piche, pincel, pedaços de zinco com a inscrição "morte" e 
uma caveira pintada, além de palavras de ordem como: "Operários, uni-vos para 
conquistar a Igualdade com o Socialismo e a Liberdade com a Anarquia". (33) 

A outra manifestação deu-se em 1Qde maio do ano seguinte mas sem 
maiores conseqüências. Representantes do Centro Socialista Circolo Avanti, 
Sociedade Alemã Democrática-Socialista, Circolo Angiolillo e populares 
reuniram-se no Largo da Luz a fim de comemorarem o Dia do Trabalho. Depois 
de muitos discursos rumaram para o centro da cidade e na Rua São Bento, 
defronte a Rotisserie Sportmann, prorromperam em vaias e gritos contra 
personalidades italianas ali hospedadas. Na seqüência prosseguiram por outras 
ruas até o Largo São Francisco onde deram morras à polícia, vivas à anarquia 
e ao socialismo. Autoridades de serviço no local dispersaram os manifestantes 
apreendendo uma bandeira vermelha e preta do Circolo Angiolillo com os 
dizeres: "Socialistas e Anarquistas". (M) 

Esse pequeno apanhado das primeiras manifestações de rua do movimento 
libertário mostrou também a presença constante dos órgãos de repressão. A 
polícia paulista, mesmo antes do aparecimento do anarquismo, vinha sofrendo 
paulatinas mudanças que procuravam adaptá-la hs necessidades do momento. 
Com o aumento e a complexidade de suas atividades decorrentes das 

32 - Em 1901, o Circulo Educativo Libertário Germina1 fez publicar umúnico número do jornal XXSettembre 
cuja primeira página homenageava a memória do libertário Mattei Polinice. Ver Affonso A. de Freitas, 
op. cit. p. 884. 

33 - Correio Pauldano de 21-9-1898 
34 - Correio Pauliifano de 2-5-1899. 
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transformações por que passava não só a Capital como o Estado, a organização 
policial encontraria na especialização um dos caminhos para melhor atingir 
seus objetivos. E um dos segmentos criados seria exatamente o encarregado 
de fiscalizar e reprimir a atuação anarquista. 

A primeira reforma que refletiria, ainda que indiretamente no assunto 
tratado neste artigo, veio com o Decreto nQ9, de 31 de dezembro de 1891. 
Reorganizando a antiga Secretaria de Polícia, em seu artigo 1 1, dava ao Chefe 
de Polícia a faculdade de contratar até dez "agentes secretos7', com direito a 
uma gratificação e sujeitos a disciplina especial. 

Embora desde os últimos anos do Império as autoridades policiais viessem 
se utilizando, esporadicamente, dos seus serviços só com o referido decreto é 
que suas atividades seriam formalizadas legalmente. Eram encarregados de 
realizar investigações reservadas e infiltrações em lugares de interesse policial. 

A necessidade do serviço logo obrigaria o governo a aumentar o número 
desses agentes e isso aconteceu em 1894. Com a denominação de "Agentes de 
Segurança" (35 )  o Decreto nQ63 autorizava o Chefe de Polícia a ter um corpo de 
policiais cuso efetivo ficaria a seu critério. Ressalta-se que esses "agentes de 
segurança" foram os responsáveis pela prisão dos dezessete anarquistas nesse 
ano (36) e dos oito no seguinte (37) conforme deixamos registrado anteriormente. 

Por essa época a polícia passou a se preocupar mais com as "conspirações", 
"sedições", "ajuntamentos ilícitos" e "sociedades secretas". Deveria, conforme 
legislação em vigor, evitá-las ou dispersá-las na forma da lei. (38) 

O passo seguinte viria em 1909 com a criação da 4% Delegacia Auxiliar. 
Sua competência era a de realizar investigações, capturar criminosos, além de 
pesquisar sobre pessoas desaparecidas. (39) 

Devido aos bons resultados alcançados essa delegacia deu lugar ao 
Gabinete de Investigações e Capturas, mais organizado e com outras atribuições. 
Cabia a esse novo departamento efetuar "investigações e pesquisas necessárias 
aos interesses policiais, judiciais e administrativos". Competia ainda manter 
sob observação e vigilância todos os "elementos suspeitos e prejudiciais à 
sociedade". Para tanto o Gabinete de Investigações e Capturas deveria manter 

35 - Ao longo dos anos esse grupo de policiais recebeu as seguintes denominações: "Agentes Secretos", 
"Agentes de Segurança", "Inspetores de Segurança", "Agentes de Polícia", "Inspetores de Segurança" 
novamente e atualmente "Investigadores de Polícia". 

36 - 'Iheodoro Dias de Carvalho Júnior, op. cit. ref. a 1894, p. 88. 
37 - Bento Pereira Bueno, op. cit. ref. a 1895, p. 563. 
38 - O Código Penal de 1890, no Título 11, denominado "Dos Crimes Contra a Segurança Interna da República", 

tratava dos crimes de "Conspiração" (arts. 115, 116 e 117), "Sedição" (art. 1 18) e "Ajuntamento Iiícito" 
(arts. 119, 120, 121, 122 e 123). O Livro 111, "Das Contravenções em Espécie", cuida no Capítulo VIII, 
art. 382, das chamadas "Sociedades Secretas". Ver também a Lei no 494 de 30-10-1897 em seus arts. 45 
97", 74, 75,76 e 77. 

39 - Lei no 1.170 de 20-10-1909. 
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postos de vigilância nos lugares de embarque e desembarque, locais públicos 
bastante frequentados e ainda nos hotéis, hospedarias, teatros e outros. (40) 

Tal órgão passou a ser o responsável pela prevenção e repressão às 
atividades contrárias à ordem social. Seus trabalhos iniciaram-se em 29 de 
outubro e até o final do ano, vinte e três prontuários de libertários tinham sido 
abertos. (41) Esse número sobe para quarenta e cinco em 19 13 quando o Gabinete 
de Investigações e Capturas tinha seis agentes, agora chamados de inspetores de 
polícia, especialmente destacados para o setor rubricado de "Anarquistas". ("1 

Esse pequeno núcleo de policiais especializados pode ser considerado a 
origem mais remota do futuro Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) 
e sua criação demonstrava a preocupação das autoridades diante da ação cada 
vez mais destacada dos adeptos da anarquia. 

É que o anarquismo entrara no século XX mais organizado mais forte e 
mais audacioso. Sua ascendência sobre parcela das camadas trabalhadoras se 
tomava cada vez mais evidente. A imprensa, embora em sua maioria de vida 
efêmera e inconstante, se multiplicava. Apareceram jornais das mais diversas 
tendências pregando a violência como forma de transformação da sociedade. 
Usavam linguagem destemperada contra autoridades e instituições públicas ou 
chocavam a opinião popular com críticas às crenças religiosas mais arraigadas. 
O órgão articlerical "A Lanterna", aparecido em 7 de março de 1901, estampava 
em sua primeira página um desenho representando Jesus Cristo manietado perante 
o Tribunal do Santo Ofício. A seguir, um diálogo entre jesuítas e o preso: 

"Você foi preso por estar fazendo propaganda subversiva na praça 
pública. 
- Eu pregava a liberdade, a justiça, o amor entre os homens ... 
- É um grande crime, previsto nos nossos códigos penais. 
- ... pregava a fraternidade e negava aos homens o direito de julgar 

os seus semelhantes. .. 
- Mas isto é abominável: Você é um celerado! 
- ... pregava finalmente o desprezo das riquezas e o dever que têm 
os homens de trabalhar e não explorar o trabalho do seu semelhante. 
- É demais! Você o que quer é ser pregado nesta 

40 - Decreto no 1892 de 23-6-1910. 
41 - Washington Luis P. Sousa, "Relatório apresentado ao Dr. M. J. de Albuquerque Lins, Presidente do 

Estado pelo Secretário da Justiça e da Segurança Pública Washington Luis. P. de Sousa - Anno de 1910" 
- p.190, Typ. Brazil de Rotschild & Cia. - 1911-SP. - O prontuário, segundo afirmavam as autoridades 
policiais, era um complemento de identificação do indivíduo; o histórico documentado de sua vida desde 
o seu ingresso na criminalidade. Recebia um número, o Registro Geral. 

42 - Eloy de Miranda Chaves, "Relatório apresentado ao Dr. Carlos A. P. Guimarães , Vice-presidente do 
Estado em exercício pelo Secretário da Justiça e da Segurança Pública de São Paulo, Eloy de Miranda 
Chaves, Anno de 1913", p. 189, Typ. Brazil de Rotschild & Cia., 1914. 
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cruz (mostrando a que tem na destra)! 
Anda, Leão, meu amado escrivão. Escreva aí uma sentença de 
morte ... e sumária. 
Pregar o desprezo das riquezas! (furioso) 
Mas, então como justificaríamos o juro fabuloso que nos dão os 
trinta dinheiros de Judas?". (43) 

O "La Battaglia" de Oreste Ristori, aparecido em 1904, se caracterizou 
pelo emprego de um linguajar virulento. Do artigo "Qual a diferença entre um 
capitalista e um assaltante?" extraímos: "O capitalista, como o assaltante, vive 
da violência, da rapina e dos roubos; a vida de um é tão parasitária quanto a de 
outro, e ambos são extremamente nocivos à sociedade". E na seqüência 
prosseguia o jornal: "O assaltante pode ser perigoso para alguns, o capitalista 
é perigoso para tudo e para todos. O assaltante rouba e mata para viver, o 
capitalista faz o mesmo para enriquecer. O primeiro rouba e mata com violência, 
o segundo rouba de maneira sutil, explorando e mata lentamente: abrevia a 
vida de seus operários submetendo-os a todas as privações e sofrimentos. As 
vítimas dos assaltantes contam-se pelos dedos, as dos capitalistas são 
inumeráveis". v4) 

Um outro artigo, datado de 1 1 de setembro de 1904, traz críticas ao Brasil 
e 'as condições de trabalho existentes: "No Brasil já avisamos várias vezes - 
só há condições de vida para os trapaceiros e ladrões profissionais. No Brasil 
só há trabalho para os que se submetem a ser bestas de carga por um salário 
irrisório. No Brasil, os patrões obrigam a trabalhar e não pagam. No Brasil a 
vida custa os olhos da cara. No Brasil não existe nenhuma garantia para o 
operário e muito menos para o estrangeiro. No Brasil, o governo é composto 
de um bando de piratas e ladrões". (45) 

E assim, continuava Oreste Ristori a desfilar um rosário de críticas ao 
país e a segmentos da sociedade brasileira. 

Os responsáveis por essa imprensa belicosa eram em sua maioria 
estrangeiros. Quando não estavam nas redações, com seus endereços quase 
sempre duvidosos, podiam ser encontrados em animadas conversas, no Café 
Guarani, à Rua 15 de Novembro, próximo à Praça Antonio Prado. Gigi Damiani, 
Alexandre Cerchiari e Oreste Ristori eram vistos com freqüência nesse local. (46) 

Com a mesma facilidade como usavam a pena, utilizavam a palavra nas 
ruas e praças públicas para pregar, conduzir ou agitar multidões. 

43 - Affonso A. de Freitas, op. cit. p. 864. 
44 - "La Battaglia" de 11-9-1904, in Edgard Carone, Movimento Operário no Brasil (1877-1944). p. 374, 

DIFEL, 1977-SP. 
45 - Edgard Carone, op. cit. p. 1201121. 
46 - Franco Ceni, Italianos no Brasil, p. 285, Livraria Maains Editora e Editora USP, 2' ed. 1975, SP. 
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Os acontecimentos de 12 de março de 191 1 exemplificam bem o que 
dissemos. 

Aproveitando-se de um escândalo criado pelo desaparecimento de uma 
interna Idalina de Oliveira, do Orfanato Cristóvão Colombo, a liderança anarquista 
solicitou permissão para realizar ato público de protesto. Por considerá-lo 
"pernicioso à ordem pública e contrário à disposição do Código Penal" visto ter 
por finalidade expor a "ódio público" o padre Faustino Consoni, diretor daquele 
estabelecimento, a polícia negou o pedido. ("1 Inconformados, recorreram à 
Justiça, cujo Tribunal, por unanimidade, confirmou a decisão da autoridade 
policial. Mesmo assim, resolveram promover a manifestação. Através de jornais 
e boletins convidaram a população a dela participar, com frequentes incitamentos 
à violência. Montou-se, então, um plano de policiamento preventivo com a 
finalidade de impedir o acesso ao Largo de São Francisco, local escolhido pelos 
promotores do evento. A medida que se aproximava a hora marcada para o 
início do protesto, ou seja, às 19 horas, era grande o número de pessoas que 
tentava alcançar aquele logradouro. O jornal "O Estado de S. Paulo" dizia que às 
7 horas da noite era 'cincalculável a multidão" circulando pela cidade, embora a 
maioria fosse movida apenas pela curiosidade. (48) 

As autoridades e seus agentes impediam a formação de grupos e a situação 
parecia estar sob controle. Na Praça Antonio Prado, porém, começaram a aparecer 
"caras suspeitissimas de indivíduos perigosos" (49), tendo à frente Oreste Ristori 
o qual dava gritos de vivas à liberdade e de hostilidade ao Orfanato Cristóvão 
Colombo. Mulheres da Sociedade Feminina de Educação Moderna quiseram 
também fazer uso da palavra mas, com a intervenção policial, todos rumaram 
em direção ao Largo de São Francisco, através da Rua São Bento, sempre com 
o "turbulento Ristori, de chapéu batido no alto da cabeça agradecendo com 
exagerados salamaleques os vivas que lhe davam os amotinados". (50) 

Na esquina com a Rua Direita a multidão, impedida de prosseguir rumo 
ao local do ato público, passou a gritar contra a polícia, o padre Faustino Consoni 
e o Orfanato Cristóvão Colombo. Uma parte seguiu, com Oreste Ristori 
comandando, rumo ao Largo da Misericórdia onde se reiniciou a agitação, 
transformada logo em seguida num conflito com agressões a tiros. Do tumulto 
resultaram ferimentos à bala em Armando de Andrade, atingindo na coxa e em 
João Luiz de Oliveira, lesado na perna esquerda. 

Testemunha ouvida posteriormente na Central de Polícia afirmou ter visto 

47 - Relatório do Inquérito Policial instaurado contra Passos Cunha e outros, subscrito pelo delegado de 
polícia, Augusto Leite in Correio Paulistano d e  18-3- 191 1. 

48 - O &tado de S. Paulo de 13-3-1911. 
49 - Correio Paulistano de 13-3-1911. 
50 - Correio Pauliskzno de 13-3-1911. 



REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 19 

uma pessoa disparar um revólver e em seguida subir num automóvel já ocupado 
por vários indivíduos. Outra contou à autoridade policial encarregada de apurar 
os acontecimentos que viu um dos passageiros do veículo com o braço estendido 
para fora empunhando um revólver. O referido carro ao se aproximar do Largo 
da Sé foi obstado de prosseguir pelo delegado Arthur Rudge Ramos que deu 
voz de prisão aos seus ocupantes. ('') 

Enquanto eram conduzidos à Repartição Central de Polícia a fim de serem 
autuados em flagrante, outros fatos se desenrolavam na Rua 15 de Novembro. 
Um punhado de mulheres, entre as quais a esposa de Ristori, tumultuava a via 
pública dando gritos hostis contra os padres e o orfanato ao mesmo tempo em 
que pequenos grupos se concentravam defronte a uma farmácia. Deles partiu 
um tiro dando início a grande confusão ocasião em que um soldado da Guarda- 
Cívica, Manoel Affonso, era esfaqueado no abdômen. Socorrido, morreria horas 
mais tarde. (52) Segundo o proprietário da farmácia, com a arremetida policial 
inúmeros manifestantes correram para dentro do seu estabelecimento jogando 
ali facas, punhais e revólveres. (j3) 

Após esse incidente, a polícia dispersou a multidão com muitas prisões, 
pondo fim ao tumulto. A ordem seria totalmente restabelecida às 22 horas, 
aproximadamente. 

A situação, porém, permaneceria tensa obrigando os responsáveis pela 
manutenção da ordem pública a distribuir boletins, datados de 13 de março, 
nestes termos: 

"Ao povo, 
Chegando ao conhecimento da Polícia que indivíduos arruaceiros 
pretendem repetir hoje as desordens e arruaças que deram ontem, 
nas ruas desta Capital, de ordem do Sr. Dr. Secretário da Justiça e 
da Segurança Pública, previno o povo ordeiro de São Paulo que 
evite reuniões nas ruas e praças públicas, por isso a polícia tomou 
enérgicas medidas para manter a ordem e assegurar todos os 
direitos e com esse intuito vai agir com o máximo rigor. 

São Paulo, 13 de março de 19 1 1 
O 3Welegado Auxiliar 

Arthur Rudge Ramos". ("1 

51 - Relatório do Inquérito Policial instaurado contra Passos Cunha e outros ... in Correio Paulistano de 18- 
3-1911. 

52 - Correio Paulistano de 13-3-191 1. 
53 - Autos de Habeas-Corpus impetrado pelo Dr. Benjamin Motta em favor de Passos Cunha e outros perante 

a 1'. Varacriminal em 13-11-1911. 
54 - Do arquivo do autor. 
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Nesse ínterim, na Repartição Central de Polícia, os passageiros do veículo 
presos pelo delegado eram autuados em flagrante. Ao serem identificados, 
verificou-se que o grupo era constituído pela fina flor do jornalismo e da agitação 
anarquista, ou seja: José dos Passos da Silva Cunha, Oreste Ristori, Alexandre 
Cerchiari, José Romero e Edgard Leuenroth ou Edgard Frederico Leuenroth. 

O primeiro disse ser natural de Belém do Pará, com 32 anos de idade, 
solteiro e advogado. Não obstante negasse a prática dos crimes a ele imputados, 
confirmou sua presença na manifestação e esclareceu ter sido convocado por 
"sociedades livres pensadoras e maçônicas" para protestar contra o Orfanato 
Cristóvão Colombo e a polícia diante da inércia desta em solucionar o caso do 
desaparecimento da internada naquele estabelecimento. Segundo constou do 
auto de prisão em flagrante, em poder de Passos Cunha foram encontrados 
dezoito projéteis de arma de fogo. (55) 

José Romero, jornalista, solteiro, afirmou ser natural de Niterói, Estado 
do Rio de Janeiro. Administrador do jornal "A Lanterna7' declarou em síntese, 
ter tomado o automóvel apenas para fugir da agressão praticada pelos 
cavalarianos da Força Pública. 

Oreste Ristori na polícia não respondeu às perguntas do delegado e negou- 
se a assinar o auto de prisão em flagrante. Em juízo, porém, esclareceu ter 
nascido em Florença-Itália, com 30 anos de idade. Jornalista de profissão, 
dirigia o jornal anarquista "La Battaglia". Confirmou sua presença na 
manifestação de protesto, mas disse que o tumulto fora provocado pelos 
soldados da cavalaria. Embora dissesse não estar armado quando de sua prisão, 
testemunhas desmentiram essa assertiva, porquanto fora surpreendido no 
momento em que procurava esconder no automóvel um revólver o qual ao ser 
examinado apresentou sinais de disparo recente. (56) 

Oreste Ristori era já bastante conhecido da Polícia desde fins do século 
XIX quando chegara a São Paulo vindo do Uruguai. ("1 Sua posição mais se 
firmaria no meio libertário após o aparecimento, em 1904, do jornal já referido 
"La Battaglia". Embora grande orador, "dominador de multidões", e jornalista 
cáustico, pessoalmente era, consoante cronista, um homem de pequena estatura, 
pálido, de aparência doentia e mal trajado. (58) 

Ristori acabaria sendo expulso do Brasil anos mais tarde. 
Por último, aquele que para alguns viria a ser a principal figura do 

55 - Autos de "Habeas-Corpus" impetrado pelo Dr. Benjamin Motta em favor de Passos Cunha 
e outros perante a 1"ara Criminal em 13-1 1-1913. 

56 - Idem. 
57 - John W. Foster Dulles, Anarquistas e Comunistas no Brasil - 1900 - 1935, p. 20, Editora Nova 

Fronteira, 1977, RJ. 
58 - Franco Cenni, op. cit. p. 293. 



movimento anarquista em São Paulo, Edgard Leuenroth (59), redator de "A 
Lanterna", 29 anos de idade, casado, natural de Mogi-Mirim. Disse ter tomado 
parte nas reuniões que deliberaram sobre a convocação do ato público e 
confirmou a campanha de seu jornal conclamando a população a participar do 
protesto. Esteve nas manifestações, mas atribuiu sua prisão à matéria jornalística 
publicada onde além de criticar o Orfanato Cristóvão Colombo fazia censuras 
à Polícia pela sua parcialidade diante do caso da menor desaparecida. Sua 
longa e ativa militância traria como conseqüência novas refregas com a Polícia, 
como veremos. 

Meses após os graves acontecimentos de 12 de março, inicia-se uma troca 
de correspondência reservada entre Washington Luís Pereira de Sousa, então 
Secretário da Justiça e da Segurança Pública e o Chefe de Polícia do Distrito 
Federal, Belisário Távora, contendo interessantes informações sobre a 
preocupação que a atividade anarquista trazia para as duas organizações policiais. 
Graças ao historiador Célio Debes que a tornou pública, pode-se conhecer o 
conteúdo de algumas cartas. Uma, datada de 23 de agosto dava conta de que 
elementos do Centro Anarquista de São Paulo tramavam uma ação violenta contra 
o governo paulista. Dizia que em sessão secreta fora "sorteado o argentino José 
Romero, deportado dos Estados Unidos e de Barcelona, tendo fugido ultimamente 
da Argentina, para praticar o assassinato do Dr. Lins". Apontava ainda Belisário 
Távora o nosso conhecido Ristori como sendo um dos principais inspiradores 
das decisões daquele centro. Além de agitador, ficara célebre por ter tomado 
parte em movimentos revolucionários anarquistas ocorridos na Espanha, Itália, 
Estados Unidos e Argentina de onde viera fugido, após tentativa de assassinato 
de membros do governo daquele país. 

Em resposta, Washington Luís informava da existência entre n6s de 
inúmeras associações operárias, "mais ou menos socialistas, mais ou menos 
anarquistas, desde as mais brandas até as mais ferozes". A Federação Operária, 
embora formada por ligas de trabalhadores não era uma organização forte, 
porquanto a ela faltavam a solidariedade dos associados e a regularidade dos 
seus trabalhos. Apontava a existência de outras entidades como o: Circo10 
Anticlericale, Centro Libertário Anárquico, Associazione de1 Libero Pensiero 
e o Centro Anárquico que pretendia reunir outros grupos menores fundados 
em cidades do Interior e ser filiado ao Centro Anárquico Internacional. 
Esclarecia ainda Washington Luís que o Centro Anárquico de São Paulo possuía 
em abril de 191 1 apenas 94 sócios e que nessas entidades os associados, quase 
sempre os mesmos, eram na sua grande maioria italianos e espanhóis, 
"agitadores profissionais expulsos de outros países, vagabundos perigosos, 

59 - John W. Foster Dulles, op. cit. p. 25. 



alguns brasileiros desclassificados ou quase desequilibrados ou especuladores". 
Na seqüência apontava os principais anarquistas estrangeiros atuantes em São 
Paulo: "Ristori, Boni, Sorelli, Monacheri, Cerchiai, Marsíiio, Olivatti, Paternosti, 
Nasicolo, Speziali, Américo Ciuffi, Bortolotti, Ovidi, Sarcinelli, Magnani, Coldi, 
Rossi, Manfredi, Matto, Sansches, Boscase, Ramon, Matto, Barbieri, Perez" 
ressalvando que esses talvez fossem nomes de "empréstimo". Entre os nacionais 
indicava Passos Cunha, Benjamin Motta, Leuenroth (sic). 

Para o Secretário da Justiça e da Segurança Pública esses anarquistas seriam 
"capazes de um atentado singular, mas não poderão nunca fazer um movimento 
coletivo, uma agitação revolucionária, por não encontrarem aqui ambiente propício". 
No entanto, dizia Washington Luís "se essas agitações aumentarem, se propagarem, 
o que não é de se esperar, a polícia está aparelhada para as combater". (61) 

Parece, no entanto, que não se esperou por outras ações libertárias. A 
polícia deu logo início a uma redobrada vigilância sobre os seus principais 
líderes, militantes e simpatizantes. Basta ver que o número de prontuários de 
anarquistas abertos pelo Gabinete de Investigações e Capturas seria 
particularmente significativo no ano de 19 1 1 e nos subseqüentes: 1 18 em 19 1 1 ; 
(62) 98 em 1912; (63)  45 em 1913; ("1 e 28 em 1914. (65) Outra medida adotada 
seria o reforço da fiscalização no porto de Santos visando impedir a entrada de 
"elementos perniciosos, caftens, anarquistas, ciganos etc". Para tanto, foi 
designado um delegado de polícia exclusivamente com esse mister o qual 
contaria com 20 agentes para auxiliá-lo. (66) Essa providência talvez fosse, 
também, conseqüência da advertência de Belisário Távora que em "carta 
reservadíssima", datada de 8 de maio de 191 1, e enviada a Washington Luís 
alertava: "Precisando a Polícia, no exercício de sua missão de segurança 
pública, exercer a máxima vigilância sobre os anarquistas que, sabe, estão a 
imigrar da República Argentina, entendi de (...) chamar a atenção de V. Exa. 
para esse serviço, rogando queira reiterar suas ordens aos funcionários 
competentes do porto de Santos, nesse Estado". (67) 

60 - Célio Debes, Warhington ú r í s  - 1869 - 1924, p. 69/70, In~prensa Oficial do Estado S.A. - 1994 - SP. 
61 - Célio Debes, op. cit. p. 71. 
62 - Washington Luís Pereira de Sousa, "Rdatório apresentado ao Dr. M. J. de Albuquerque Lins, Presidente 

do Estado pelo Secretário da Justiça e da Segurança Pública, Washington Luís Pereira de Sousa, Anno 
de 191lW, p. 108, Typ. Brazil de Rotschild & Cia. 1911-SP. 

63 - Raphael A. SampaioVidal, "Relatório apresentado ao Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves, Presidente 
do Estado pelo Secretário da Justiça e da Segurança Pública, Raphael A. Sampaio Vidal, Anno de 
1912", p. 102, Typ. Brazil de Rotschild & Cia., 1913, SP. 

64 - Eloy de Miranda Chaves, op. cit. p. 187. 
65 - Eloy de Miranda Chaves, "Relatório apresentado ao Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves, Presidente 

do Estado pelo Secretário da Justiça e da Segurança Pública, Eloy de Miranda Chaves, Anno de 1914", 
p. 72, Typ. Brazil de Rotschild & Cia 1915,SP. 

66 - Raphael A. Sampaio Vidal, op. cit. p. 3 e Lei Estadual no 1342 de 16-12-1912. 
67 - Célio Debes, op. cit. p. 70. 
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Ainda nesse período representantes das polícias estaduais reunidas em 
São Paulo, de 7 a 12 de abril de 1912, durante o Primeiro Convênio Policial 
Brasileiro, aprovaram várias teses de interesse recíproco. Uma delas, 
apresentada muito provavelmente em consequência dos acontecimentos de 
março de 191 1, por um delegado de polícia paulista e aprovada por 
unanimidade, tratou da permuta de antecedentes dos indivíduos considerados 
"perigosos à sociedade7'. Embora tal prática viesse sendo empregada há anos 
não só entre as polícias estaduais como entre as dos países vizinhos, 
notadamente a da Argentina, a aprovação da tese oficializaria essa praxe. 
Segundo o texto aprovado "perigosos à sociedade" eram entre outros os 
"incitadores de greves, meetings, motins etc. quer pela imprensa, quer em 
reuniões públicas, de sociedades ou mesmo particulares com o fim de subverter 
a ordem social e perturbar o trabalho livre". Esclarecia o art. 3Qo acordo que 
por antecedentes se compreenderia a ficha dactiloscópica, a planilha de filiação 
morfológica e, em certos casos, principalmente quando se tratasse de 
"deportados, expulsos, proxenetas, ladrões perigosos, anarquistas", também 
"a fotografia de frente e de perfil, na escala de 9x13". ( 6 8 )  

Das medidas tomadas para tentar refrear o avanço do movimento 
anarquista não podemos deixar de lembrar a criação do setor especializado a 
ele dedicado e referido anteriormente. Dessa época temos em mãos documentos 
ilustrativos da atividade policial. Um relatório datado de 8 de novembro de 
1912 e dirigido ao Diretor do Gabinete de Investigações e Capturas trazia as 
seguintes informações: 

"No próximo domingo, 10 de novembro o conhecido anarquista Edgard 
Leuenroth irá a Campinas para realizar algumas conferências de propaganda. 
Para comemorar a data dos 5 anarquistas justiciados em Chicago, o Círculo de 
Estudos Sociais Francisco Ferrer realizará no dia 11 do corrente uma sessão 
pública de propaganda às 7 e meia da noite, à Rua da Moóca, 132 onde falarão 
diversos oradores. É esse o texto da carta que a Federação do Trabalho ditou 
no Congresso de Marselha contra a guerra e que remeteu aos anarquistas de 
São Paulo: "Os trabalhadores não têm pátria! Que por conseqüência qualquer 
guerra não é senão um atentado contra a classe operária e um meio sangrento 
e terrível de diversão às suas reivindicações. Anarquistas! O Congresso declara 
que, em caso de continuação da guerra entre potências, os libertários devem 
responder com uma declaração internacional de greve revolucionária. Ninguém 
falte!" 

68 - "Annaes do Primeiro Convênio Policial Brasileiro, realizado enl São Paulo de 7 a 12 de abril de 1912", 
p. 49/50, Typ. Brazil de Rotschild & Cia., 1912, SP. 
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O relatório terminava com um: "Vou informar o que houver a respeito". 
Datado de 16 de março de 19 13 temos este outro: "Conforme comuniquei 

na minha última, realizou-se ontem no Largo de São Francisco um comício 
popular em protesto contra a carestia da vida. O comício anunciado para hs 7 
horas só começou depois das 7 e meia, presentes mais ou menos umas mil 
pessoas, falando o Dr. Passos Cunha, Edgard Leuenroth, de "A Lanterna", Tal 
Oliveira (sic), Paulo Cruz e mais dois operários, um sapateiro da Casa Clark e 
um agente da Liga Operária de Santos que acha-se atualmente em São Paulo. 
Como V. Exa. bem vê, o motivo da reunião pode variar, mas os oradores e 
agitadores são sempre os mesmos: um dia é contra o Orfanato Cristóvão 
Colombo, outro dia por Francisco Ferrer, hoje pela carestia, mas os chefes 
permanecem sempre os mesmos. Todos os oradores falaram contra as 
autoridades que, segundo eles disseram, deveriam proibir de qualquer forma o 
exagerado aumento dos preços da vida, mas não o fazem, pois são os ricos 
que lucram por essa alta de preços; são os ricos que fazem as leis, e não é pois 
admissível que os ricos façam leis prejudiciais a eles mesmos; incitaram, enfim 
o povo a se organizar para reagir em qualquer forma contra o atual estado de 
coisas, sendo todos mais ou menos aplaudidos. 

Para hoje à noite está convocado outro comício no Largo da Concórdia. 
Do que houver, prontamente informarei a V. Exa. como meu deverW(sic). 

Os relatórios continuavam chegando ao diretor do Gabinete de 
Investigações e Capturas assinados por diferentes agentes, muito provavelmente 
os seis destacados para o setor rubricado de "Anarquistas". 

Em nosso arquivo temos mais dois que servirão não somente para 
comprovar a vigilância exercida pela polícia como também para esclarecer o 
constante trabalho desenvolvido pela liderança libertária. O primeiro, datado 
de 22 de abril de 191 3, traz o seguinte relato: 

"O comitê subversivo, de agitação popular, que tem sua sede permanente 
no Largo da Sé n q  - sobrado - chefiado pelo energúmeno Edgard Leuenroth, 
furioso de não ter conseguido revoltar a população operária da nossa Capital 
prepara a greve nas indústrias. E já tem incumbido conhecidos anarquistas 
agitadores de um plano violento. 

1" agitar os pedreiros, classe hoje numerosíssima em São Paulo. 2" os 
operários das diversas fábricas. 3" Manter-se em comunicação constante com 
um comitê secreto da cidade de Santos. 4" O apoio incondicionado da Federação 
Operária do Rio de Janeiro. 5" Transmitir para Espanha a Antonio Vieytes, 
para Portugal a Neno Vasco e para Itália, deste se encarregaram Paulo Mazzoldi 
e Antonio Cimatti, diretor e redator da folha "I1 Doce Chisciotte" todas as 
publicações que possam denegrir o Brasil perante as classes trabalhadoras do 
mundo latino. Os subversivos italianos que escrevem no período anarquista "La 



REVISTA DO INSTiTUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 25 

Barricata" devem fazer o restante da obra demolidora, tentando anarquizar os 
colonos fazendo chegar em várias localidades agrícolas, por intermédio de 
compadres, publicações subversivas. Exmo. Dr., em diversas cartas e relatórios 
que eu tenho enviado ao Exmo. e digno Dr. Franklin de Toledo Piza, titular deste 
Gabinete, procurei explicar, apesar da minha incompetência literária, a verdadeira 
situação dos chamados partidos subversivos no Estado de São Paulo que 
aparentemente parecem fracos em organização intelectual são fortes em 
organização coletiva". (sic) 

O relatório terminava com um "P. S. - Se anunciam comícios nesta semana 
no Largo São Francisco e Concórdia". (sic) 

O outro, datado de 5 de julho de 191 5, diz: 
"Comunico a V. S. a reunião de operários e de vários anarquistas do costume 

que houve ontem às 9 horas da manhã sito à Rua 21 de Abril nq44,  a fim de 
tratar de melhorar suas situações o seguinte: falou nesta reunião Antonio 
Nelepinski, João Penteado e Edgard Leuenroth que é necessário todos os operários 
reunirem-se para defender seus direitos e para defender seus direitos é necessário 
que o povo chame seus irmãos de trabalho em plena praça pública para formar a 
verdadeira guerra que é a guerra social; Edgard fez ver ainda ao povo que nesta 
reunião se achavam o resultado que eles podem obter de um governo ou de uma 
pátria, é o seguinte: ver os capitalistas e os governantes passear de automóvel e 
terem seus bons Palácios nas Avenidas principais e tudo que se diz de bom e 
melhor, mas o povo trabalhador, o povo que produz, o povo construtor e o povo 
que faz as delícias no mundo não pode gozá-la porque este povo não tem raciocínio 
intelectual para analisar o ambiente de um governo; enfim falou Edgard que 
para o povo trabalhador se ver livre das penitências, das misérias e do cativeiro 
é necessário que todos os povos deserdados da fortuna e do bem-estar se revoltem 
contra todos os homens que atualmente governam e os que ainda pretendem 
governar. Edgard e seus companheiros que ali falaram tiveram grandes aplausos 
por todos que ali se achavam. Comunico também a V. S. que os canteiros de 
Ribeirão Pires pretendem nestes 6 dias declarar-se em greve e ao mesmo tempo 
conseguir aumento de ordenado, sendo o contrário, dizem eles que em Ribeirão 
Pires torna-se a uma guerra européia. Eles vem pela imprensa ou por manifesto 
ao público em geral as trampolinagens que os patrões fazem com eles e ao mesmo 
tempo chamam a atenção dos Ilmos. Drs. Secretário da Justiça e o Prefeito 
Municipal para providenciar o assunto dos canteiros. Comunico também a V. S. 
que os anarquistas estão se organizando para realizarem seus comícios em praça 
pública". (sic) 

Dessa época, ou mais exatamente de 1915, é a criação da Universidade 
Popular de Cultura Racional e Científica, anexa à "Escola Livre". Localizada 
à Rua da Moóca 292-A-sobrado, destinava-se, conforme panfletos espalhados 
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pela cidade, a "difundir a instrução racional e científica complementar" através 
de cursos preparatórios para professores e preparatórios à admissão a diversas 
faculdades. As aulas seriam ministradas por conhecidos anarquistas como 
Antonio C. Pimentel, Saturnino Barbosa, Roberto Feijó, Florentino de Carvalho, 
Ricardo Figueiredo e Candeias Duarte. 

Assim, o anarquismo avançava, sem maiores problemas, rumo a sua 
grande façanha: a greve de 1917. 

Embora a conjugação de vários fatores de natureza social (crise de 
alimentos, alta desenfreada do custo de vida, desemprego, péssimas condições 
de trabalho etc.) deva ser ressaltada (69) para explicar a origem do movimento, 
não se deve esquecer que a presença de conhecidos anarquistas à frente da greve 
do Cotonifício Crespi já havia sido detectada pela polícia. Como se sabe, tudo 
começou em 10 de junho de 1917 quando operários desse estabelecimento fabril 
declararam-se em greve reivindicando melhorias salariais. Nas passeatas e 
comícios realizados pelos paredistas em vários pontos da cidade, consoante 
relatório policial, estavam sempre presentes '' Edg ard Leuenroth (sic) e Antonio 
Lanepinsk (sic), agitadores de greve". (70) Informava um inspetor de segurança 
que para captar simpatias dos trabalhadores, esses libertários faziam subir à tribuna 
operárias a fim de criticarem os patrões e as autoridades. Uma delas, com sua 
palavra "arrogante e atrevida" era conhecida como "Penelipe". (71) 

Com a presença constante de hábeis oradores e manipuladores de multidões 
não foi difícil a adesão de outros trabalhadores o que ocorreu nos primeiros dias 
de julho. E no dia 8 desse mês, os primeiros atos de violência aconteceram. Ao 
tentarem prender dois menores, cavalarianos da Força Pública foram hostilizados 
e apedrejados nas proximidades do Cotonifício Crespi. O reforço policial chamado 
seria também recebido a pedradas, e a multidão acabou sendo dispersada a tiros 
disparados para o alto. Dois soldados saíram feridos na refrega. 

No dia seguinte, novos embates ocorreriam. No Brás e Moóca, depois de 
vários choques entre grevistas e policiais, a situação se agravou. Disparos foram 
efetuados contra o subdelegado de serviço, Pamphilo Marmo, o qual 
"milagrosamente" não se feriu. (72) O próprio Delegado Geral de Polícia, Thyrso 
Martins, desacompanhado de qualquer força, compareceu ao local sem 

69 - Christina Roquette Lopreato, "Jornadas de Julho - São Paulo - 1917". p. 202 in Jogos da Política, 
Imagens, Representações e Práticas, ANPUH, São Paulo, Marco Zero, FAPESP. Este trabalho, bem 
documentado e criteriosamente elaborado, traz interessante análise sobre o cotidiano da grande greve. 

70 - Relatório datado de 30-61917 dirigido ao Dr. Virgilio Nascimento, Diretor do Gabinete de Investigações 
e Capturas. 

7 1 - Idem. 
72 - Thyrso Martins, "inforniaçáo prestada ao Secretário da Justiça e da Segurança Pública pelo Delegado 

Geral, Thyrso Martins, relativa à ordem de "Habeas-Corpus" perpetrado por Evaristo de Moraes em 
favor de José Fernandes e outros, in Correio Paulistano de 7-10-1917. 
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conseguir serenar os ânimos. Foi vaiado por um grupo de operários os quais 
afirmaram sua intenção de impedir pela força o trabalho de companheiros 
contrários à paralisação. (73) Reforços são requisitados e outros confrontos se 
sucedem com lesionados de ambos os lados. Uma das vítimas, o anarquista 
recém-chegado da Argentina, José Ineguez Martinez, recebeu um tiro que lhe 
causaria a morte logo mais. 

Seu sepultamento em 1 1 de julho deu origem a grande concentração popular, 
calculada em milhares de pessoas q4), que percorreu as ruas da Capital em direção 
ao Cemitério do Araçá. Nas proximidades da Repartição Central de Polícia (Páteo 
do Colégio) a multidão, em brados, pedia a soltura dos presos políticos, em 
especial de Antonio Nalepinski "um dos mais perigosos agitadores" chegados 
ao Brasil. (75) A seu respeito, o relatório já referido dizia ser ele bastante conhecido 
da polícia e todas as vezes que dirigia a palavra nos comícios demonstrava "possuir 
todos os sentimentos de forte anarquista e perigoso". (76) (sic) 

No cemitério, a inumação foi precedida de inflamados discursos proferidos 
por conhecidos libertários. Trepados sobre sepulturas clamavam pela libertação 
dos presos, instigavam os trabalhadores a se unirem aos paredistas a fim de 
deflagrarem uma greve geral, além de outros apelos, tudo entremeado de ofensas 
às autoridades. 

Após o enterro, novas desordens aconteceriam no Brás, Moóca e Cambuci. 
Em alguns lugares as manifestações assumiriam proporções de verdadeira 
rebelião com veículos e propriedades sendo saqueadas. Armazéns do Moinho 
Santista e vagões da Estrada de Ferro Inglesa foram arrombados e despojados. 
Segundo relatório do delegado de polícia, Everardo Bandeira de Mello, restou 
comprovada a responsabilidade de Edgard Leuenroth como principal autor e 
instigador desse crime. (77) Com ele seriam presos e pronunciados pelo Juiz da 
4" Vara Criminal, Vicente ~atelli ;  João Sacconi, Alberto Augusto, Luiz Maziero, 
Nicolau Ventura Baptista, Sabino Bianchi, Thomaz Gimenez, João Manoel, 
José Lourenço, Felisbino Gonçalves, Francisco Pereira, Domingos Carnaval, 
Pedro Carmo e Bernardo Correa. 

Nessa data outros três soldados sairiam feridos. 
A essa altura, os empresários haviam concordado em atender 

reivindicações salariais e em não dispensar os grevistas. As autoridades 
policiais, por sua vez, anuíram em libertar os detidos por distúrbios. 

73 - Idem 
74 - Cinistina Roquette Lopreato, op. cit. p. 207. 
75 - Thyrso Martins, op. cit. 
76 - Relatório datado de 30-6-1917. 
77 - Everardo Bandeira de Mello, "Relatório do Inquérito Policial datado de 12 de outubro de 1917 assinado 

pelo 5' delegado Everardo Bandeira de Mello". 
78 - Thyrso Mariins, op. cit. 
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No entanto, o movimento ao invés de ceder, cresceu ainda mais. É que a 
liderança trabalhadora passou a fazer outras exigências, a maioria das quais 
in~possível de ser atendidas de imediato. O documento reivindicatório elaborado 
pelo Comitê de Defesa Proletária estava a demonstrar que o movimento visava 
objetivos políticos mais radicais. 

A partir de então, a violência voltou a campear pela cidade. Bondes são 
assaltados e depredados levando-os à paralisação. Postes de iluminação 
inutilizados. Ambulâncias transportando médicos e feridos são apedrejadas. 
Além de novos feridos, duas mortes, uma criança e um grevista, atingidos por 
tiros aumentaram o rol de vítimas fatais em 13 de julho. 

Finalmente, após várias tratativas o Comitê de Defesa Proletária acabou 
por acertar um acordo mediado por representantes de vários jornais, dando fim 
à greve. 

Não obstante, alguns anarquistas continuaram agindo para dar continuidade 
ao movimento tentando paralisar estabelecimentos fabris e principalmente as 
atividades das ferrovias Inglesa e Sorocabana. A ação policial, porém, abortou 
essa tentativa logrando prender inúmeros libertários, alguns dos quais, ante sua 
condição de estrangeiros acabaram sendo deportados. Um deles foi o nosso 
conhecido Antonio Nalepinski. Era natural de Varsóvia, Polônia, e foi tido como 
um dos mais perigosos anarquistas chegados ao Brasil. Graças aos seus dotes de 
oratória dominava com facilidade as massas operárias. Sapateiro de profissão, 
não vivia do seu ofício. Recebia auxilio de companheiros e, segundo Thyrso 
Martíns, também de sua mulher, empregada numa casa de prostituição à Rua 
Senador Feijó. Diante das críticas recebidas por essa estranha ajuda, chegou a 
convocar uma assembléia de trabalhadores para se justificar. (79) 

Embora a greve de 1917 acarretasse perdas importantes à liderança 
trabalhadora, notadamente face à expulsão do território nacional de nove de 
seus militantes ('O), esse acontecimento pode ser considerado o de maior 
relevância na história do anarquismo em nossa cidade. 

Além de se constituir numa importante demonstração de força e coesão 
do proletariado serviu ela para dar aos operários maior autoconfiança. 

Isso estimulou e levou à conclusão por parte de alguns de que chegara o 
momento de se dar um passo adiante, passo esse que para muitos seria decisivo 
aos objetivos do anarquismo e de outros grupos também atuantes. Pôs-se em 
execução, de imediato, um plano mais audacioso, de caráter violento e 
insurrecional com a finalidade de se derrubarem as estruturas de poder do 

79 - niyrso Martins, op. cit. 
80 - Edgard Carone, op. cit. p. 111. 
81 - Everardo Dias, História das Lulas Sociais no Brasil, p. 86, Editora Edaglit, 1962, SP. 
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Estado. c'') A eclosão do movimento dar-se-ia em várias unidades da Federação. 
No Rio de Janeiro, em fins de 1918, teve início a sublevação com ataques ao 
prédio da Intendência do Exército e de uma delegacia de polícia. O levante 
seria, no entanto, prontamente sufocado. 

Mesmo após esse fracasso continuaram os líderes anarquistas trabalhando 
com o mesmo objetivo. Em São Paulo, no ano de 1919, deflagraram-se inúmeras 
greves. Intensificou-se a distribuição de folhetos, boletins e jornais subversivos. 
As reuniões e palestras tornaram-se constantes. A imprensa anarquista tornou- 
se mais agressiva com arremetidas a instituições e grupos de pessoas que não 
comungavam ou fossem contrárias aos seus ideais. A chamada "imprensa 
burguesa", (83) OS políticos, (&l) O exército, (85) a polícia, (86) a juventude acadêmica, 
(87) etc. passaram a ser alvo de campanha desmoralizadora. Ao mesmo tempo 
apareciam em jornais libertários artigos conclamando o povo à rebelião. Do 
"Erguei-vos, escravos", assinado por Everardo Dias, extraímos estes tópicos: 
"Existe somente um mundo novo para se criar e conquistar. E esta conquista 
deve fazer-se agitando e soerguendo os espíritos, e separando-os do lodo, e 
mostrando-lhes a luz, para que os esforços de todos se unam na grandiosa obra 
de redenção, e se ergam contra as sombras que se espalham nas casas, que 
semeiam as trevas e a morte; contra os amos insaciáveis que se tornaram os 
senhores feudais da terra e que já pretendem apropriar-se do ar e do sol ... É só 
deste modo que podereis conquistar a vossa pátria, da qual presentemente sois 
apenas párias desterrados e proscritos. E isto digo aos humildes, aos mansos, aos 
quais peço insistentemente se alistem e incorporem ao exército aguerrido dos 
fortes e rebeldes que lutam para conquistar a pátria que lhes está sendo usurpada!" 
E na seqüência, continuava Everardo Dias: "E a todos os atolados e aos prostrados, 
a todos os submetidos e oprimidos, aos que hoje são a besta paciente e resignada 
diz o meu clarim de guerra: Erguei-vos e subi, escravos! Erguei o busto e mostrai 
a fronte, olhae sem receio, serenos e altivos para o alto; vós tendes fome de pão 
e sede de luz; tendes as carnes nuas e nu o pensamento; só a dor conheceis e só 
fadigas gozais; não possuís uma esperança ... Pois bem: à vossa frente estão o 
amor e os prazeres, a delícia da vida, livre e suave, a música e as artes, a beleza 
e o bem ... Vós sois tudo não só pelo número, mas porque constituís a força que 
trabalha e produz ... Aí tendes à vossa frente um pugilo de homens que de nada 
vacilam, nada temem, nada os cansa, nada os fará render ... É bastante que os 

82 - Everardo Dias, op. cit. p. 92. 
83 - "A Greve e a Imprensa", in A Plebe, de 24-5-1919. 
84 - "Os Intrujões", in A Plebe de 26-9-1919. 
85 - "Impostores", in A Plebe de 269-1919. 
86 - "Tramas Policiais", in A Plebe de 9-9-1919. 
87 - "Regenadores Caricatos", in A Plebe, de 22-3-1919. 
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acompanheis e eles vos levarão a vitória!" ("1 

Ainda do mesmo Everardo Dias e no mesmo jornal, apareceu na edição 
de 10 de setembro de 19 19 artigo intitulado "Pensamentos Extravagantes7' 
onde o famoso agitador fazia apologia da violência e da dinamite como meio 
de se alcançarem objetivos revolucionários: 

"Com um fósforo faz-se voar um posto; com uma bomba destrói- 
se um parque, eis um meio expedito de igualar as nossas condições 
de armamento às do inimigo. 

Na guerra de rua é mais útil aos revolucionários matar cavalos e 
bestas que generais ou chefes; e até o próprio gado pode ser 
poupado, adormecendo-o; a última guerra ensinou-nos a fabricar 
tantos gases esquisitos! 

Uma agressão apau e pedra é sempre repelida a sabre, à espingarda, 
à metralhadora; por isso mesmo é licito responder aos disparos 
dos fuzis e metralhadoras com todas as invenções, com todos os 
explosivos presentes e futuros a pólvora com fumaça e a dinamite 
são de muito bom efeito nas revoltas populares - mas são muito 
úteis, também, machados, picaretas e alavancas. 

O verdadeiro objetivo de uma barricada deve ser atrair o inimigo 
para afastar de outro ponto. 

Que é uma bala? uma dinamite em ponto pequeno; porque vacilar 
em empregá-la em ponto grande? 

Há um processo fácil para espantar cavalos: a detonação de 
fulminato de mercúrio; há também um processo silencioso e 
magnífico: projetar por meio de uma seringa, no traseiro do animal, 
uma seringada de formicida; o animal corre corcoveia como um 
raio ao sentir no pelo o contato com tal líquido. 

Nas guerras civis e nas revoluções populares o melhor armamento 
não é o mais aperfeiçoado nem o de mais universal renome, mas 
o de menos peso. 

Nas antigas revoluçóes o triunfo era dos bravos e valentes; nas de 
hoje é dos fortes, dos astutos e dos previdentes; - nas vindouras 
será dos eletricistas". 

-- 

88 - A Plebe de 11-9-1919. 
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E assim tudo parecia caminhar bem para se deflagrar uma greve geral 
que deveria dar início à nova insurreição. O plano elaborado prosseguia sem 
problemas quando em 19 de outubro de 1919 violenta explosão apavorou os 
vizinhos do prédio nQ305 da Rua João Boemer, no Brás. Tão forte foi o estrondo 
que o teto da pequena casa ruiu, o mesmo acontecendo com a parede que a 
separava do nqO3.  Com a chegada da Polícia descobriu-se que no interior 
daquela residência ou mais exatamente na sala de visitas explodira uma potente 
bomba causando, além dos danos materiais, a morte de três homens e ferimentos 
graves em mais um. Os corpos foram encontrados sob os escombros, mutilados 
e queimados e o sobrevivente morreria logo mais na Santa Casa. 

As primeiras averiguações permitiram concluir que os moradores da casa 
sinistrada eram praticamente desconhecidos da vizinhança. A mulher e duas 
crianças salvas milagrosamente moravam com um vendedor de bilhetes de 
loteria. A identidade do casal seria levantada como sendo José Prol e sua mulher 
Francisca Peres. Os demais ocupantes do prédio que, como José Prol, morreram 
em conseqüência da explosão seriam identificados como Belarmino Fernandes, 
Joaquim dos Santos Silva e José Alves. Todos estavam fichados na polícia 
como anarquistas e a própria Francisca Peres era filha do libertário Manoel 
Peres. Segundo se dizia, o espanhol José Prol para melhor esconder sua 
militância vendia bilhetes de loterias pelas ruas. Assim, sem despertar suspeitas 
podia viajar pela região do ABC, Ribeirão Pires e Alto da Serra onde se reunia 
constantemente com outros partidários da mesma ideologia. 

Belarmino Fernandes, português, chegara do Rio de Janeiro fazia poucos 
meses. Em Mogi das Cruzes ficara alguns dias fazendo propaganda dos seus 
ideais. Em nossa Capital fora preso portando folhetos e boletins um dos quais 
se intitulava: "O que querem os anarquistas? "de Jorge Thomas. 

Joaquim dos Santos Silva, também português, estava fichado como 
militante anarquista desde 2 de agosto de 1914. 

Na casa semidestruída apreenderam-se cartas, folhetos de propaganda 
intitulados "Internacional", "Canção Vermelha", "Páginas Rubras" além de 
outros documentos. Exame mais minucioso do local permitiu à Polícia concluir 
que a explosão ocorrera no momento em que os quatros homens manipulavam 
potente bomba caseira. Pelos destroços encontrados ela era formada por um 
cilindro de ferro contendo uma carga de dinamite. Tinha as extremidades 
fechadas sendo uma delas perfurada no centro que serviria para passagem dos 
fios elétricos ligados a um acumulador. Esse cilindro seria colocado dentro de 
uma grande lata cheia de pedregulhos, pedaços de ferro, de aço e cimento para 
dar melhor consistência e conseqüentemente maior violência à explosão. (*') 

89 - Informações sobre a explosão de 19-10-1919 in O Esrado de S. Paulo de 20 e 21-10-1919. 



As autoridades policiais durante as investigações obtiveram a 
comprovação de que se encontravam em marcha os preparativos de grande 
insurreição. A ligação entre anarquistas de São Paulo e do Rio de Janeiro, 
unidos em torno do Partido Comunista, de tendência libertária, ficaria também 
comprovada. 

Enquanto isso "A Plebe" insinuava que a explosão poderia ter sido obra 
da Polícia versão essa desmentida por um dos mais ativos anarquistas, Gigi 
Damiani. Este, já na Itália, acabou admitindo a existência de "uma vasta 
revolução insurrecional" que seria iniciada em São Paulo a qual, porém, em 
razão do desastre da Rua João Boemer não se concretizaria. Ainda a esse 
respeito, Benedito Fugagnolli, ao ser ouvido no processo que visava expulsá- 
lo do território nacional confirmou que José ProI e seus três camaradas morreram 
quando confeccionavam uma bomba de dinamite. (91) 

Se as provas recolhidas pela Polícia não bastassem, a descoberta, dias 
após, de grande quantidade de petardos caseiros, ingredientes usados para a 
fabricação de petrechos explosivos e outros materiais perigosos encontrados, 
em 6 de novembro, numa pequena casa da Rua José Krauer, no Belenzinho, 
reforçariam ainda mais o conjunto probatório sobre a natureza do plano 
subversivo. Além do verdadeiro arsenal, apreendeu-se material do partido 
comunista. (92) Estranhamente, os dois sublocatários do prédio tinham 
desaparecido desde o dia 19 de outubro o que levou a Polícia a desconfiar que 
se tratavam de algumas das vítimas da explosão ocorrida na Rua João Boemer. 
Essa desconfiança se tornaria realidade ao serem exibidas as fotografias de 
Belarmino Fernandes e Joaquim dos Santos Silva prontamente reconhecidos 
como sendo os residentes da Rua José Krauer. (93) 

Esses dois acontecimentos tornaram pública a trama insurrecional, e as 
investigações policiais mostraram toda sua extensão e todo o seu grau de 
periculosidade. Apenas para ilustrar até onde iam os objetivos dos responsáveis 
pelo movimento basta dizer que o Teatro Municipal seria dinamitado. Consoante 
discurso de Carlos de Campos, líder do governo paulista na Câmara Federal, o 
atentado estava planejado para ser levado a efeito em noite de espetáculo quando 
ali se encontrassem figuras das mais representativas da sociedade paulistana. (94) 

Dada a gravidade das descobertas, as autoridades tomaram uma série de 
medidas as quais, aliadas a fatores diversos, levariam ao enfraquecimento do 

90 - John W. Foster Dulles, op. cit. p. 98. 
91 - Revista do Supremo Tribunal vol. XXIII, fasc. I, p. 227. 
92 - O Estado de São Paulo de 8-11-1919. 
93 - O Estado de São Paulo de 7 e 8-11-1919. 
94 - O Jornal (Rio de Janeiro) de 27-1 1-1919. 
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anarquismo e em conseqüência ao início de sua decadência. No âmbito da 
segurança pública, desencadearam-se várias diligências visando a prisão dos 
seus mais ativos líderes. Isso não foi difícil porquanto a polícia vinha mantendo 
sobre eles diuturna vigilância. As primeiras prisões recaíram sobre os 
estrangeiros com a finalidade de expulsá-los do território brasileiro. Entre esses, 
achava-se Everardo Dias encarcerado em 27 de outubro de 1919. No dia 
imediato ao de sua prisão, o Diretor do Gabinete de Investigações e Capturas, 
Virgilio Nascimento, encaminhava ao delegado responsável pelo seu processo 
de expulsão o seguinte relatório: 

"Everardo Dias, filho de Antonio Dias e Genoveva Dias, 36 anos de 
idade, residente na Rua Washington Luiz nQl, cuja educação filosófica é toda 
vazada nas obras de Kropotkine, Haman, Jean Grave, Gorki, Malatesta e tantos 
outros, é de nacionalidade espanhola e um dos anarquistas mais audaciosos e 
temidos em nosso meio. De notável inteligência e com abundantes 
conhecimentos das teorias libertárias, Everardo se constituiu no oráculo de 
todos os reacionários aqui domiciliados, aos quais aconselha por meio de uma 
propaganda intensíssima e constante a se irmanarem na mesma ação, a fim de 
que possam, muito em breve, implantar em nosso país um governo 
essencialmente comunista, embora tenham de se utilizar de meios violentos, 
destruindo à dinamite quaisquer empecilhos que se apresentem à realização de 
sua causa. 

Já no decorrer junho de 1917, Everardo Dias fez todos os esforços a fim 
de que da greve geral que então se declarou resultasse algo de proveitoso e 
estável à organização por ele projetada e, nesse propósito, cooperou com ele o 
anarquista Rafael Esteves, conhecido pelo nome de Paschoal Primo, na 
República da Argentina onde, em outubro de 1909, fora preso e identificado 
por ser o responsável pela explosão de uma bomba, de cujo delito cumpriu a 
pena de seis anos de prisão, ali; desde então, este Gabinete não mais o perdeu 
de vista, fazendo-o acompanhar de um inspetor de segurança, quer nesta Capital, 
quer quando de suas vilegiaturas subversivas pelas cidades do interior deste 
Estado. Fazia constantes viagens à Capital Federal, acompanhado de Belarmino 
Fernandes, seu confidente, indivíduo esse morto tragicamente, ainda em dias 
deste mês, quando mancomunado com outros libertános, manipulava bombas 
explosivas, cujo emprego vinha sendo aconselhado contra a propriedade alheia 
por Everardo Dias. 

Tal é o perigoso indivíduo, de quem me pedis informações que serve de 
teor ao presente ofício7'. 

Após longos debates pela imprensa, no parlamento e nos tribunais, decisão 
judicial permitiu a Everardo Dias retornar ao Brasil. Outros ativistas 



estrangeiros, porém, não tiveram a mesma sorte e acabaram sendo 
definitivamente expulsos do território nacional. 

Outra medida policial reclamada junto h autoridades superiores visava 
a restruturação do principal órgão de investigação a fim de dotá-lo de 
instrumentos mais eficazes para combater a criminalidade em geral e as 
atividades subversivas, em particular. No relatório alusivo ao ano de 1920, o 
então Delegado Geral, João Batista de Souza, propunha ao Secretário da Justiça 
e da Segurança Pública, Francisco Cardoso Ribeiro, a remodelação do Gabinete 
de Investigações e Capturas que, segundo aquele dirigente de nossa polícia, se 
ressentia de um serviço metódico de vigilância dos indivíduos provenientes 
dos mais distantes lugares do mundo e que para aqui traziam "a semente de 
misérias repelidas e combatidas por todos os governos sensatos". Sua proposta 
objetivava dotá-lo de quatro divisões, uma das quais, a de "ordem política e 
moeda falsa", teria o encargo de fiscalizar sistemática e permanentemente "os 
elementos sectários" além de reprimir os crimes de falsificação de moeda e 
outras. 

Justificava seu projeto afirmando que "as várias modalidades de 
anarquismo não são, atualmente, como o eram há tempos, privativas dos grandes 
centros, teatros permanentes das suas façanhas, ora cômicas. Escorraçados 
das suas pátrias de origem, esses elementos procuram. e procuravam as terras 
virgens da América do Sul, para aí, nutridos de seiva nova, lançarem as sementes 
das suas doutrinas perigosas. O evangelho rubro da anarquia está sendo pregado, 
portanto, em todos os pontos da terra. É necessário, pois, que a estas correntes 
destruidoras da ordem social oponhamos uma polícia precavida e inteligente 
de modo que os maus elementos sejam vigiados constantemente em todos os 
seus passos". (95) 

A proposta do Delegado Geral seria acolhida pelo Secretário da Justiça e 
da Segurança Pública que a incorporaria ao seu relatório de 1922, dirigido ao 
Presidente do Estado, Washington Luís Pereira de Sousa. No entanto, 
ligeiramente modificadas, as idéias de João Batista de Sousa somente seriam 
concretizadas após a Revolução de 1924, com a Lei nQ2.034, de 31 de dezembro 
desse ano. 

Na seqüência das providências tomadas com vistas à repressão às 
atividades anarquistas surgiram em 1921 dois significativos decretos assinados 
pelo Presidente da República, Epitácio Pessoa. Um, o de nQ 4.247, de 6 de 
janeiro, regulou a entrada e expulsão de estrangeiros. Por ele, eram proibidos 

95 - João Batista de Souza, "Relatório apresentado ao Dr. Francisco Cardoso Ribeiro, Secretário da Justiça e da 
Segurança Pública pelo Delegado Geral Dr. João Batista de Sousa, referente ao ano de 1920 "in Arquivos 
da Polícia Civil de Süo Paulo, vol. XII, p. 4891490, Tipografia do Departamento de Investigações, 1946. 
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de entrar no Brasil os expulsos de outro país e os considerados pela polícia 
estrangeira como perniciosos à ordem pública. Sujeitavam-se à expulsão do 
território nacional os que residindo no Estado brasileiro por cinco anos viessem, 
dentro desse prazo, a cometer atos de violência para, através de fatos criminosos, 
impor seita religiosa ou política ou também quando por sua conduta fossem 
considerados nocivos à ordem pública e à segurança nacional. 

Dias depois, em 17 de janeiro foi baixado o Decreto nq.269, regulando 
a repressão ao anarquismo. Disciplinava e impunha sanções penais às condutas 
mais radicais típicas das cometidas pelos adeptos da violência como meio de 
tentar subverter a ordem social. 

Se já não bastassem essas medidas, fato político acontecido em março de 
1922 atingiria profundamente as fileiras de militantes e simpatizantes do 
anarquismo. Referimo-nos à fundação do Partido Comunista do Brasil que 
acabou por atrair para o seu seio inúmeros libertários. Mesmo antes de seu 
aparecimento notava-se a simpatia de muitos pelo regime bolchevista 
implantado na Rússia em 1917. A imprensa da época traz notícias das mudanças 
que estavam ocorrendo nos meios trabalhadores e nas duas facções que se 
defrontavam com ataques recíprocos. Em 1920, Everardo Dias ainda defendia 
uma posição anarquista mas admitia sua simpatia pela ditadura do proletariado. 
(96) Com a fundação do Partido Comunista do Brasil a crise libertária se agravaria. 
A polícia, através de seus agentes, detectava essa fase de transformação. 
Relatório datado de 31 de março de 1927 comunicava reunião realizada na 
sede de "A Plebe" cujo objetivo era o de assegurar a continuidade do jornal, 
em má situação financeira. Rodolpho Felipe, seu diretor, dizia, segundo relatava 
o policial, que estando "as organizações agindo da forma atual, seguindo mais 
uma orientação comunista do que anarquista não era possível continuar a 
publicação". Edgard Leuenroth também fez uso da palavra para atacar os antigos 
companheiros por terem aderido ao novo partido procurando desse modo afastar 
os trabalhadores "do caminho de sua emancipação". (m) 

Por fim, a repressão aos participantes da malograda revolução de 1924 
imporia mais perdas aos seguidores da anarquia. Além de estrangeiros expulsos 
do território brasileiro tivemos o embarque forçado de vários outros para o 
Centro Agrícola de Clevelândia, na longínqua fronteira com a Guina Francesa. 
Região inóspita, ali morreram inúmeros prisioneiros e pelo menos quatro 
anarquistas paulistas. (98) 

96 - John W. Faster Dulles, op. cit. p. 134. 
97 - Relatório datado de 31 de março de 1927 dirigido ao Dr. Adolpho Nomanha, Comissário da Delegacia 

de Ordem Política e Social. 
98 - John W. Foster Dulles, op. cit. p. 21 1. 
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Diante de todos os reveses sofridos após 1919 o anarquismo já 
enfraquecido encontraria, a partir de 1925, uma polícia política mais organizada 
e atuante. Isso porque, como dissemos, com a Lei nq.034, de 30 de dezembro 
de 1924, o Gabinete Geral de Investigações sofreu profundas mudanças. Nada 
menos que sete delegacias especializadas foram criadas e uma delas, a de 
Ordem Política e Social, passou logo a funcionar a partir de 10 de janeiro 
seguinte. Em sua fase de organização efetuou essa delegacia uma série de 
levantamentos indispensáveis para facilitar a execução de seus trabalhos. Entre 
outros, pesquisou o número de operários da Capital. Essa pesquisa era necessária 
para tomar a ação policial mais eficaz. Era preciso, no dizer do primeiro titular 
da especializada de Ordem Política e Social, manter um controle dos militantes, 
pois os agitadores queriam a "destruição da sociedade e a implantação em 
novos moldes de um governo em que afinal a casta operária predomine e exerça 
a governança". Enfatizava ainda o delegado: "Muitos deles ou a grande maioria 
não escolhe processos ou meios de propaganda e todos os atentados são 
aconselháveis". ('9 

Realizou ainda o histórico dos movimentos sociais ocorridos nesta Capital, 
a partir da fundação do Gabinete de Investigações e Capturas em 1910, tendo 
constado que tinham sido prontuariados desde aquela época 2.800 "agitadores", 
a maioria dos quais estrangeiros predominando os italianos e espanhóis. Desse 
total, muitos tinham sido deportados, outros faleceram ou transferiram sua 
residência para fora da Capital. Por fim, uns poucos se aburguesaram 
abandonando seus ideais políticos. Na época do levantamento, em 1925-1926, 
residiam na Paulicéia cerca de trezentos anarquistas, comunistas e socialistas 
prontuariados. ('Oo) 

Desse período temos um documento apontando os ativistas mais atuantes. 
Dirigido ao Chefe de Polícia, o delegado de Ordem Política e Social 
encaminhava ofício informando que "muitos são os agitadores em atividade 
nesta Capital, figurando entre eles antigos indesejáveis, prontuariados há anos 
e que aproveitando a confusão do momento e o sopro de rebeldia que lavra em 
todas as camadas, pregam e lançam as suas idéias no seio da população obreira 
que atinge mais de 200 mil almas. Dentre os mais eficientes destacamos: 

João Perez - Espanhol, sapateiro, residente nesta Capital. Em 18 de 
novembro de 19 18 tomou parte saliente no movimento anarquista havido na 
Capital Federal. Em março de 1920, iniciou a sua ação no seio do proletariado 

99 - Raphael Cantinho Fiiho, O Gabinete de Investigaçóes - Annaes de 1926, págs. 8 e 49. Diário Oficial 
- 1927. Ver também do mesmo autor, O Gabinete de Investigaçóes - Annaes de 1925, págs. 39 e 40, 
Diário Oficial, 1927. 

100 - Raphael Cantinho Filho, op. cit. ref. a 1926, p. 50. 



desta Capital fazendo-a irradiar pelo interior do Estado, visando os trabalhadores 
em geral. Há indícios de ter tomado parte no atentado à dinamite levado a 
efeito na fábrica de calçados "Rocha", na noite de 27 de julho de 1922. Tem 
por hábito coagir o operário que não queira render-lhe obediência, ameaçando- 
o de espancamento o que o coloca em posição de destaque, demonstrando a 
sua audácia. Continua em atividade, distribuindo boletins, usando da palavra 
em várias reuniões de caráter anarquista sendo um dos entusiastas membros 
do "Comitê Pró Liberdade de Sacco e Vanzetti". 

Nicola Festa - Italiano, residente nesta Capital. Em novembro de 1923 
quis compelir os sapateiros à greve geral. É membro da "União dos Artifíces 
em Calçados7' e procura sempre praticar atos no seu todo, baseados no estatuído 
na doutrina anarquista da qual faz profissão de fé. Está em franca atividade e 
pertence ao "Comitê Pró Liberdade de Sacco e Vanzetti". Dirige assembléias 
operárias. 

AfSonso Festa - Italiano, residente nesta Capital. Em 1923, atuou como 
mentor da greve promovida pela "União dos Artífices em Calçados" da qual é 
dirigente. Em julho de 1924, foi um dos signatários da moção endereçada ao 
chefe revolucionário general Isidoro Dias Lopes. Com seu irmão Nicola acha- 
se em atividade e pertence ao comitê citado. 

Adelino Tavares Pinho - Português, residente nesta Capital. Atuou de 
1917 a 1923 escrevendo nas colunas de "A Plebe" artigos sediciosos. Pertence 
ao "Comitê Pró Liberdade de Sacco e Vanzetti". Leciona suas teorias a diversos 
alunos. 

Francisco Arouca - Espanhol, residente nesta Capital. Foi um dos 
principais incitadores da greve geral em julho de 1917 e em setembro do mesmo 
ano foi expulso do território nacional, regressando em virtude de "habeas- 
corpus" concedido pelo Supremo Tribunal Federal. De caráter violento, é um 
anarquista exaltadíssimo, convivendo com libertários perigosos, achando-se 
em evidência. Continua em atividade. 

José Romero - Espanhol, residente nesta Capital. Em outubro de 1909, 
procedente do Rio de Janeiro passou a residir nesta Capital, trabalhando na 
tipografia de "A Lanterna", hebdomadário anarquista de propriedade de Edgard 
Leuenroth da qual foi cobrador viajante e administrador até 13 de julho de 
19 1 6, data em que voltou para a Capital Federal. Em 6 de outubro de 19 19, foi 
deportado para Barcelona, tendo permanecido em reclusão no cárcere celular 
daquela cidade durante vários meses. Anarquista militante, atua no Rio e nesta 
Capital. ('O') 

101 - A nacionalidade de José Romero permanece indefinida. Aparece ora como brasileiro, ora como argentino 
e no relatório acima figura como espanhol. 
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Hermínio Marcus - Espanhol, residente nesta Capital. É também 
conhecido pelos seguintes nomes: Hermínio Marques Fernandes, Hermínio 
Marcos Hernandes Martin e Hermínio Marcus. Em oito de março de 1915, 
tornou-se conhecido da polícia por tentar extorquir dinheiro dirigindo cartas 
contendo ameaças de morte a determinadas pessoas. Assinava as missivas 
com atitude pseudônimo de "Rocambole". Indivíduo de atividade 
revolucionária, procura sempre induzir operários laboriosos e pacíficos a 
enveredarem pelo caminho das greves violentas a fim de lançá-los numa 
revolução social; é audaz e agressivo quando se refere ao Governo Constituído 
e quando advertido por autoridades, replica desrespeitosamente. De fevereiro 
a março de 1920 esteve dirigindo a greve dos empregados da limpeza pública. 

Além desses anarquistas e em posição secundária figuram os seguintes 
estrangeiros: Victor Saavedra, José Gallan, João de Lucca, Manoel Fernandes 
Aranda, Paulo Martins e José Ramon, todos espanhóis e Américo Arciolli, de 
nacionalidade italiana. Há vários brasileiros que professam a teoria anarquista 
e entre eles se destacam: Edgard Leuenroth, Domingos Passos e Mario Silva, 
todos presentemente em atividade". 

Na seqüência o relatório mencionava os comunistas mais ativos da época('02) 
A partir desse período, pouco a pouco, o anarquismo vai deixando de 

preocupar a polícia paulista que passa a voltar sua atenção para o avanço 
comunista. Este movimento começava a ocupar maior espaço no seio das classes 
trabalhadoras em desfavor dos anarquistas e a última menção aos adeptos da 
anarquia num documento policial veio, salvo erro, com o Decreto nV.715, de 
23 de abril de 1930, portanto já hs vésperas da derrubada da República Velha. 
Em seu artigo 70, ao referir-se ao Gabinete de Investigações, dispunha que 
uma de suas atribuições, além de tomar medidas visando a manutenção da 
ordeni pública, era a de "reprimir o anarquismo". 

102 - Relatório datado de 6 de junho de 1927, do Dr. Achilles Guimarães, delegado de Ordem Política e 
Social ao Chefe dz Polícia. 



ARTIGOS 

Lauro Nogueira Furtado de Mendonça 

Incluído no Ciclo de Palestras proposto pelo Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, a ser efetuado no corrente mês de março de 1995, 
cabe-nos, inicialmente, comentar as razões de sua escolha, como tema relevante 
entre aqueles estudos demográficos que precederão o Debate Livre sobre os 
"Problemas da População-brasileira e mundial", o qual encerrará o Ciclo ora 
em início, a 29 próximo futuro. 

Sim, pois hão de perguntar, aqueles que aqui vieram, o porquê da 
incidência inicial de nosso estudo, sobre aqueles continentes tão longínquos 
geograficamente, quando é tratado assunto cujas ilações tão profundamente 
têm afetado nosso próprio continente e, em especial, nosso Brasil. 

Responderíamos, antes de melhor detalhar as razões dessa escolha, as 
quais esperamos tornar evidentes no decorrer de nosso colóquio, que nos 
continentes escolhidos encontram-se os principais focos de preocupação, a 
respeito do futuro próximo da humanidade e não entre nós, por mais que se 
nos procure fazer pensar o contrário, deliberadamente ou não. 

Antes de prosseguir, porém, é - nos indispensável explicitar o significado 
contido na perífrase "Explosão demográfica", tão ao gosto dos comentadores 
hodiernos, dos demógrafos profissionais, de simples diletantes ou, não podemos 
deixar de assinalar, dos mercenários da pena e da palavra, a serviço de objetivos 
impossíveis de serem expressos, com clareza, à consciência dos homens de 
boa fé. 

Explosão Demográfica - Não há como negar o impacto da imagem. 
Afigura-se-nos um enorme "big bang" levando pelos ares os estilhaços de um 
mundo em dissolução, corroído por bilhões de seres humanos que, como 
gafanhotos vorazes, em nuvens devastadoras, transformam a pobre terra em 
charneca improdutiva, arrastando-nos todos em suas torrentes famélicas e 
dissolvendo-nos em apocalíptico turbilhão. 

A imagem aterradora convida-nos a pensar - Porque só agora, após 
algumas centenas de milhares de anos em que o "homo sapiens" e seus 
ancestrais vagueiam pelo nosso planeta, após cerca de 6.000 anos de civilização 



urbana, porque só agora defrontamo-nos com tal imagem? 
Não será essa expressão mais um daqueles recursos apontados por Serge 

Tchakotin, em "Le Vi01 des foules par la propagande politique", destinado a 
orientar as massas incautas em determinado sentido, muita vez contrário a 
seus próprios interesses? 

Ou apenas um recurso de "marketing" para o incremento das vendas de 
pílulas anticoncepcionais ou de "camisinhas", para um mercado cada vez mais 
amplo, à medida em que se concretiza a "aldeia global" prevista por Mac Luhen? 

O que é uma explosão? - Simplesmente a expansão súbita de um gás, 
ocorrida em ambiente restrito - Há, pois, dois parâmetros a considerar: o 
Tempo e o espaço, tecnicamente falando, aos quais podemos acrescer o volume, 
pois se a explosão de uma carga de dinamite (Trinitroutolueno) para demolição 
tem um efeito devastador, um simples "bombinha de S. João" nada mais causa 
que pequenos sustos aos inadvertidos, sendo ambas, explosões. 

Mas, perguntar-me-ão: o que tem isto a ver com o nosso tema? 
Expliquemo-nos pois. Para isto é preciso recuar dois séculos, até o famoso 
Malthus, que, com sua obra "L'Essai sur les príncipes de la population" tornou- 
se o precursor dessa espectral concepção para o futuro da humanidade, lançando, 
no ano de 1798, a idéia de um crescimento da população humana, confrontado 
com um aumento não proporcional dos alimentos. 

Esta situação conduziria, fatalmente, a um mundo superpopulado, cujas 
fontes de alimentação, tornadas insuficientes, resultariam em inevitável situação 
de fome, cabendo, para evitá-lo, limitar a concepção, pela prática voluntária 
da abstinência e pela dilação do casamento. 

Ora, tais fatos passaram-se há duzentos anos. A população quintuplicou- 
se e ultrapassou todos os limites que se diziam impossíveis e não sobreveio o 
Apocalipse prognosticado. 

Estariam mortas as previsões de Malthus, ou seriam elas, pelo contrário, 
premonição de circunstâncias ainda por materializar-se? 

Eis que suas idéias, pelo contrário, consolidaram-se em um 
"maltusianismo" largamente difundido, a partir do mundo anglo-saxão, tendo 
como resultado, em grande parte do mundo industrializado, exatamente aquele 
que usufruia das melhores condições de civilização, um processo inverso, 
modernamente batizado de "implosão demográfica", cujos efeitos, s"ob a 
perspectiva do crescimento demográfico na Ásia e na África têm influência 
altamente preocupante. 

Aqui acrescemos ao tempo, ao espaço e ao volume, a relatividade, pois 
num mundo inelástico, a convivência de áreas em "explosão demográfica" 
com áreas afetadas pela Lcimplosão demográfica" amplia os efeitos respectivos. 

Aqui podemos recapitular o que temos dito, explicitando que o tempo, 



em demografia, conta-se pela existência das gerações e de sua vida média; o 
espaço, pelas áreas atribuídas pela geografia e pelas limitações políticas aos 
povos constituídos pela sucessão das gerações; o volume, pela base inicial 
desses povos, em termos numéricos, e a relatividade, pela disparidade entre as 
populações e a pressuposição de seus crescimentos e pelo aumento ou 
diminuição das respectivas taxas de natalidade. 

Efetuada esta primeira vista d'olhos sobre alguns pressupostos básicos 
da demografia, tal como nos são apresentados pelos meios de divulgação, 
passemos às áreas específicas de nosso interesse - A África e a Ásia. 

Na verdade, podemos dividir a África em duas sub-áreas principais: a 
África Mediterrânea e aquela ao sul do Saara. 

Assim, também a Ásia pode ser observada subdividindo-a em três sub- 
áreas, a saber: a chinesa, a hindu e a maometana. 

A sub-área africana, ao sul do Saara, onde predomina a raça negra, 
importa-nos em particular pela relevância das afinidades étnicas com parte 
ponderável de nossa população. 

Ela é preocupantemente trágica e oferece-nos panorama deveras 
contristador. 

A sub-área chinesa, não obstante o avultado volume de sua população, 
superior a 1.200.000.000 de habitantes, à vista da tradicional e milenar 
inclinação de seu povo a fechar-se em torno de si mesmo e da rigorosa e violenta 
política antinatalista aí existente, aliada à antiga prática do sacrifício de crianças 
do sexo feminino, evolui para uma situação de equilíbrio. Não podemos, 
entretanto, deixar de mencionar a existência de numerosas colônias de origem 
sínica, nos países do sudeste da Ásia e da Indonésia, constituindo comunidades 
mais ou menos discriminadas em meio As sociedades locais. 

A sub-área hindu, cuja cultura transcende os limites da Índia moderna, 
estendendo-se às ilhas de Java, Sumatra e cercanias, apresenta panorama de 
verdadeira exuberância demográfica, tendo atingido os 800 milhões de 
habitantes na atualidade, só na Índia propriamente dita, com a alta taxa de 
crescimento de 2,2% ao ano, projetando-se para o ano 2025, o atingir 
1.500.000.000 seres humanos. 

O antagonismo entre as áreas onde predominam as religiões hinduística 
e a sub-área muçulmana, também em fase de crescimento agudo, não é de 
modo algum tranqüilizador. 

Finalmente, a população da sub-área africana que bordeja o Mediterrâneo, 
toda ela professando a religião muçulmana pode ser reunida à populações da 
Ásia Menor e àquelas que, bordejando as áreas de população eslava, prolongam- 
se para o Oriente, pelas terras do Turquestão e do Afeganistão e para o Sudeste 
pelo antigo Império Grão-Mogol, no Paquistão e em Bangla-Desh, atingindo, 



por fim, o imenso arquipélago da Indonésia, presa de graves contradições étnicas 
e religiosas. 

Esta é a sub-área que mais de perto nos interessa, por motivos tanto 
geográficos como históricos, pois dela provirão os mais graves problemas que 
virão afetar a civilização dita do primeiro mundo, instalada na Europa cristã, 
vítima da crise de "implosão demográfica". 

Voltemos, porém, a nossas perguntas iniciais - Por que tal situação 
apresenta-se no momento e não antes, em tantos séculos de.civilização. 

Na verdade, a "explosão demográfica" não corresponde a um "big-bang" 
ilimitado, mas insere-se num processo de transição demográfica, já ocorrido 
em outras épocas, caracterizado, em sua fase inicial, pela baixa da mortalidade, 
com acréscimo de população, seguida por uma baixa de fecundidade, 
restabelecedora de uma situação de equili'brio. 

Assim tem sido através dos tempos, da passagem do primeiro hominídeo, 
mero consumidor, ao serni-sedentário; deste ao agricultor e, logo, à urbanização; 
de agropastoral ao artesão especializado, à indústria, aos modos de produção 
moderna, à automação, à informática etc, até chegar à 3" Onda, cujos primeiros 
embates estamos sentindo. 

Infelizmente, os eventos não se sucedem com tanta simplicidade a cada 
aumento de população corresponde um processo de emigração, à procura de 
novos espaços. 

Se não existem novos espaços, há que conquistá-los, é a lei da vida. A 
História da Europa, tão nossa conhecida, é a História das invasões de povos 
bárbaros submetendo a outros, por certo superiores em civilização, mas menos 
numerosos e menos dispostos a sacrificar seu conforto para repelir a ameaça. 
Bárbaros foram os dórios, acádios e jônicos; bárbaros, os francos, anglos, saxões 
e normandos; bárbaros, os godos, hunos e alamanos e, enfim bárbaros contra 
bárbaros, os sarracenos de Gebel Tarik e os visigodos de Roderico. 

Fizeram eles a História, a nossa História, sobrepondo-se à civilização 
minóica, dominando a Grécia helênica, submetendo a Roma eterna e, 
ultrapassando os mares, atingindo a América com Leif Ericson e atravessando 
a Rússia para atacar Constantinopla, com Rurik e seus Variags. 

Vândalos destmiram Roma, vindos da África, porém a grandeza eterna 
de  Atenas, do Lácio, de Bizâncio, mantiveram-se, conquistando os 
conquistadores. 

As novas civilizações, porém, foram partejadas no sofrimento e no sangue 
de seus criadores, tornados sibaritas exatamente pelos confortos de que 
usufruíam e pela pretendida superioridade que detinham. 

Ora, examinemos o que se passa, atualmente, neste mundo, que em lugar 
de "aldeia global" transformou-se em mundos distintos, pretenc iosamente 
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batizados de primeiro e de terceiro mundo, nessas mesmas áreas européias 
que de tanto manusear a História, melhor deveriam conhecê-la. 

Ve-jamo-1 mais de perto, antes de voltar à Ásia e à África. O que ocorreu 
com essas nações, ainda há pouco dominadoras incontestas do mundo inteiro. 
Simplesmente, no dizer do Professor Pierre Chaunu, em sua obra "Un futur 
sans avenir", esses povos, simplesmente, "on choisi Ia mort", entregando-se a 
uma campanha sem precedentes contra a natalidade, campanha que atingiu a 
perfeição com o aborto, praticado cada vez mais amplamente nos países 
europeus e que, no dizer do mesmo Professor, "no espaço de uma geração 
somente, apenas em 114 do planeta, acarretou um volume de perdas duas vezes 
superior àquelas causadas pela guerra, durante dois séculos. "Um total de 
160.000.000 de vidas destruídas, que teriam permitido à parte mais rica do 
mundo segurar com mais firmeza o leme que lhe escapa para a infelicidade de 
todos7'. 

Ocorre que, enquanto na Europa os programas anticoncepcionais e o 
aborto criaram uma situação de aparente irreversibilidade, com o conseqüente 
aumento de número de pessoas idosas, simultaneamente com a inversão da 
pirâmide das idades, sobrecarregando os sistemas previdenciários com as 
aposentadorias decorrentes e o aumento das despesas com a saúde, ao mesmo 
tempo que diminuem os jovens aptos ao trabalho, panorama extensivo aos 
povos de raça eslava da antiga U.R.S.S., ocorria o contrário na Sub-área 
maometana, ameaçando o "Status quo" até então vigente. 

De fato, pela primeira vez na História, o número de muçulmanos vai 
ultrapassar o dos católicos, o maior dos diversos ramos do cristianismo. 

Quanto a isto cabe assinalar que, nos países de civilização muçulmana, 
não tem havido receptividade para controlar sua evolução demográfica, à vista 
da resistência oposta pelos seguidores de Mafoma, ao contrário do que vem 
ocorrendo no mundo católico, em que pese a objeção do Papa João Paulo I1 
aos planos de controle não natural da natalidade. 

Assim, em termos relativos, enquanto estaciona e inicia seu declínio a 
população européia, crescem as populações de fé muçulmana, instalando-se 
fatal desequilíbrio, futuro gerador de problemas difíceis de solucionar. 

A imigração, iniciada com a passagem de trabalhadores turcos para a 
Alemanha e árabes para a França e para a Itália, logo levantou resistências nos 
preconceitos locais e dificuldades à existência dessas corrente migratórias têm 
sido levantadas, tornando-as menos exequíveis. 

Na antiga U.R.S.S., a política de russificação, com a transferência de 
populações eslavas para áreas periféricas, perdeu ímpeto, com a queda da 
natalidade nessas populações, o retomo às áreas propriamente russas e o aumento 
da mortalidade, decorrente das graves perturbações políticas decorrentes, 
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enquanto a população muçulmana mantém ainda a alta taxa de crescimento de 
3% ao ano, e exemplo do Turquestão, do Cazaquistão e do Tadjistão. 

Aumento incontrolado das populações asiáticas vizinhas à Europa e 
estagnação das populações européias, envelhecidas, instaladas em seu conforto 
e em sua superioridade de primeiro mundistas - O que faz pensar tal situação? 

A ela não serão estranhos o aumento do fundamentalismo maometano e 
de seu radicalismo, bem como dos conflitos que vemos surgir sucessivamente 
nessas áreas. 

Cabe ainda uma pergunta - Será por mero acaso que têm eclodido tais 
conflitos? 

A essa possibilidade já se referia Pierre Chaunu, ao afirmar, em 1979, 
essas proféticas palavras: "Vous ne mentiendrez au-delá de 1985 ici, 1990 lá, 
l'activité du monde industriel qu'en implantant sur une partie de la planète des 
structures de guerre civile." 

A fim de visualizarmos a atual desproporção, figuremos as populações 
da França e de suas antigas possessões na Argélia, em duas épocas distintas, a 
saber, 1 830 e 1 99 1. Quando da primeira data, habitavam o continente europeu 
30.000.000 de franceses e sua conquista norte-africana, 3.000.000 de africanos, 
enquanto, hoje, as populações respectivas igualam-se, em torno das cinco 
dezenas de milhar. 

Passemos, entretanto, a uma análise mais precisa dos aspectos 
demográficos das regiões que nos propusemos detalhar. 

Para tanto, é preciso estabelecer alguns critérios e definições, sem o que 
não será possível compreender os processos a considerar. 

Dois deles sobrelevam os demais, a saber, a taxa líquida de reprodução 
(feminina) e a densidade populacional. 

A densidade populacional, pois não há sentido em citar valores globais, 
sem relacioná-los à área ocupada, como é comum acontecer aos meios de 
divulgação, que comparam, por exemplo, o Brasil, com sua massa continental 
de 8.500.000 Km2 com Hong-Kong ou Singapura, meras cidades sem 
"hinterland apreciável. 

Assim, também, o conhecimento da taxa líquida de reprodução, ou seja, 
simplificadamente, a medida que permite comparar o número de mulheres que 
atingem a idade fecunda (média do número médio de crianças nascidas, ao 
longo de sua vida, por uma mulher imaginária, com a mesma fecundidade das 
mulheres observadas em determinado ano) com o número de mulheres da 
geração precedente. 

Simplificadamente, pode ser considerado que o limite mínimo para 
substituição das gerações C o de que cada mulher, em termos médios, há de gerar 
um mínimo de 2,l crianças, durante seu ciclo de fertilidade, o que corresponderia 
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a 1 menina nascida por mulher, à vista da maior mortalidade masculina. 
Esses dois parâmetros permitirão compreender a evolução demográfica, 

de maneira genérica, extrapolando algumas evo1uc;ões quanto ao futuro próximo. 
Para início de considerações, ve.jamos algumas situações ora vigentes 

nas áreas que nos são afetas e em outras que possam servir para comparações: 

Assim: ÁREA POPULAÇÃO 1990 DENSIDADE 

China 9.600.000 Km2 1.150.000.000 hab. 120 hab./Km2 
Índia 3.200.000 Km2 850.000.000 hab. 260 hab./Km2 
Alemanha e Grã-Bretanha 135.000.000 hab. 230 hab./Km2 
U.S.A. 9.400.000 Km2 250.000.000 hab. 27 hab./Km2 
Brasil 8.500.000 Km2 150.000.000 hab. 17,112 hab./Km2 
África 30.400.000 Km2 ó40.000.000 hab. 21 hab./Km2 

Como podemos constatar, a julgar por tais dados, não há por que nos 
alarmar, quanto no Brasil. 

Ocorre que eles não são, na verdade, o espelho fiel da situação, pois, se 
englobarmos toda a superfície terrena, encontraríamos os seguintes valores: 
150.000.000 Km2; 5.300.000.000 - 39 hab./Km2 

Entretanto, só 113 das terras emersas são, realmente, habitáveis. 
Tal circunstância eleva, de pronto, a densidade demográfica, ao triplo, 

ou seja, cerca de 90 hab./Km2 e há que examinar, em cada área específica, qual 
a porção da Terra realmente em condições de ser habitada e de alimentar seus 
ocupantes. 

Regiões como o deserto de Gobi, o Tibet, 60% do território chinês, o 
Saara, o Kalahari, o litoral norte da Sibéria e do Canadá, a Groenlândia etc, 
oferecem margem extremamente restrita à habitabilidade, isto para não falarmos 
na Antártida, praticamente deserta de populações locais. 

A China, para exemplificar, possui 90% de sua população concentrada 
em 40% do território, sendo, o restante, fora das planícies de "schloess" das 
margens do Yang Tsé e do Hoang Ho, terras extremamente sáfaras, elevando, 
praticamente, a densidade demográfica a 274 hab./Km2, valor superior ao da 
Holanda, que, com seus 250 hab./Km2 é a nação mais populosa da Europa. 

A titulo de curiosidade, cabe mencionar que a densidade de população 
japonesa atinge 325 hab/Km2, mas trata-se de uma situação excepcional, que 
abordaremos mais tarde. 

A África, por sua vez, pode ser subdividida em duas áreas, amediterrânea, 
ao norte do Saara e a negra, ao sul deste enorme divisor de populações, cujo 
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estudo há de ser diferenciado, à vista das profundas diferenças étnicas e culturais 
existentes. 

A Nigéria, com 120.000.000 de habitantes e densidade superior a 100 
hab./Km2, habitada por 3 etnias diversas, ligadas por sua vez a 3 religiões 
diferentes, é uma amostra expressiva do continente africano. 

Voltaremos a analisá-lo mais adiante. 
China e Índia, pela quantidade de sua população e pela densidade, que se 

aproxima de 300 hab./Krn2, representam juntas, áreas críticas, a convidar-nos 
a aprofundamento. 

Entretanto, historicamente, a faixa que acompanha, do Atlântico à Arábia 
Felix, o "Mare Nostrum" romano, em sua margem sul, prolongando-se, para o 
Oriente dos Montes caucasianos, pelas imensidões dos mares Cáspio e de Aral, 
e descendo pelo antigo Império do Grão-Mogol, para espraiar-se em direção 
ao Sueste, a atingir, via Bangla-Desh e Malásia, a Indonésia, imensa faixa 
dominada pelos seguidores de Mafoma, apresenta-se à nossa atenção. 

Este mundo agita-se e complica-se, despertando de longa letargia. É 
preciso conhecê-lo melhor, pois de suas terras, e não da China ou da Índia, 
partiram todas as invasões da Europa. 

Helenos, germanos, eslavos, hunos, otomanos e mongóis, talaram as terras 
européias, vindos do interior da Eurásia, empurrados uns pelos outros, enquanto 
vândalos e árabes sulcavam as águas mediterrâneas, para sufocar Roma, é 
verdade, mas também para lançar as bases da cultura hodierna, que tão cara se 
nos apresenta. 

Não foi da China, aliás dominada por Gengis Khan, por Kublai Khan e 
pela dinastia mongol, nem da Índia, assaltada por Alexandre Magno e pelo 
Grão-Magol, que vieram ameaças à cultura européia, mas das regiões que lhe 
são periféricas, hoje convertidas à fé de Alá. 

E por quê? Porque aí desenvolveu-se, com caráter de exuberância, a 
chamada "explosão demográfica", na verdade a primeira fase do que melhor 
seria chamada de "transição demográfica", que, embora fenômeno cíclico de 
amplitude universal, modernamente resultante dos enormes progressos na área 
sanitária e da prevenção de doenças, bem como de sua cura, não foi ainda 
seguida da fase de adaptação b novas circunstâncias, pelo decréscimo da taxa 
líquida de reprodução, reequilibradora das novas condições existentes. 

E esta "explosão" torna-se de preocupante em aterradora, quando se 
constata que processo inverso instaurou-se na Europa, onde está em andamento 
verdadeira "implosão demográfica". 

Assim é que a Europa quedou-se vítima, após a 2" Grande Guerra, de 
intensa propaganda anti-natalista, com uma visão maltusiana estimulada pelo 
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"marketing" dos fabricantes de pílulas anticoncepcionais e de outros métodos 
anti-preservativos, métodos que atingiram a população anti-natalista com a 
legalização generalizada, em muitos países, do "aborto", 100% eficiente no 
suicídio de um povo e de uma civilização. 

Como clamou P. Chaunu, a Europa "a choisi la mort" e está morrendo, 
de fato, pois a média de nascimentos, por mulher, baixou a 1,3 em alguns 
países, como a Itália; e, em algumas cidades, como Hamburgo, a 0,6. 

Em 1994, a Itália registrou maior número de falecimentos que de 
nascimentos. 

Enquanto isto, as populações muçulmanas crescem. O próximo Oriente, 
por exemplo, teve sua população quintuplicada no presente século; o Magkreb 
teve-a sextuplicada; Bangla Desh atingiu os 800 hab./Km2. 

Pela primeira vez na História o número de católicos será menor que o de 
muçulmanos. 

Turcos na Alemanha e Árabes na França e na Itália, recebidos como 
braços necessários ao trabalho vêem-se discriminados. Renascem os antigos 
preconceitos - Guerra aberta na Bósnia; Guerra na Chechênia, Guerra entre 
ortodoxos e maometanos, na Rússia, onde as populações brancas, eslavas, 
seguem suas irmãs do resto da Europa e as maornetanas continuam a atingir 
altas taxas de natalidade, duplas e ainda maiores, em relação às eslavas, no 
Turquestão, Azerbaidjão, Usbequistão etc. 

O mundo estremece ao sopro das guerras periféricas. Cabe a pergunta, 
serão elas meramente casuais, ou P.Chaunu teria razão? 

O crescimento populacional, por outro lado, envolve graves problemas, 
não só de ordem externa, à vista das limitações cada vez maiores à imigração, 
como de ordem interna, com grave ameaça à estabilidade dos estados onde 
ocorre, dando origem a movimentos, quer de caráter religioso (fundamentalismo 
islâmico), como de caráter étnico (lutas tribais nos Estados africanos) e sociais, 
como as pressões que não deixarão de desenvolver-se entre as costas da Índia. 

Vários caminhos podem ser escolhidos, mas, tratando-se do Homem, 
nenhum acordo é fácil, ou sequer seguro, como o demonstrou a recente 
conferência do Cairo sobre o tema - Muitas palavras mas pouca efetividade 
nas decisões. 

A esterilização; o uso de pessários; a "camisinha"; o aborto; a pílula, 
todos os métodos encontram barreiras éticas, ou morais; nenhum processo não 
natural é aceito pela integralidade das populações. A 2" fase da transição 
populacional haveria de acontecer pela educação, pela estruturação da economia 
mundial em bases da justiça, mas o que vemos é o renascer de um néo- 
liberalismo em que Mandeville, Abraham Smith e Ricardo voltam à ribalta, 
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com o rótulo da modernidade, após mais de dois séculos de conflagrações 
nunca vistas, resultantes exatamente de um liberalismo sem ética, como se do 
egoísmo e da injustiça privadas nascesse o bem comum. 

Mas voltemos ao Japão, à Ásia e à África. 
Ao Japão, para referir que, tendo sido introduzido o aborto, por ocasião 

de estar o Império dominado por forças estrangeiras, segue ele, hoje, o mesmo 
padrão europeu, o que está na origem da importação de "nisseis" brasileiros. 

Nação sem recursos minerais, nem energéticos, sua economia depende 
do beneplácido dos EUA, situação extensamente examinada na obra de George 
Friedman e Meredith Lebard - "EUA x Japão: Guerra à Vista7', publicada 
pela Editora Nova Fronteira, no ano de 1993. Não oferece, salvo fatos 
imprevistos, nada que possa fazer reviver o "Perigo Amarelo" de O. Spengler. 

A China, tradicionalmente introvertida, parece capaz de dominar seu 
processo de transição dern~gráfica~ estabilizando sua população em torno de 
1.700.000.000 habitantes, após o 1- quartel do século XXI. 

Entretanto, havendo grandes minorias chinesas nos países do Sudeste da 
Ásia e na Indonésia, essa nação, possuidora da bomba nuclear pode oferecer 
séria ameaça à paz Universal. 

A Índia, cuja perspectiva é a de atingir os 400 hab./Km2, à mesma época, 
também possuidora da bomba atômica, apresenta sérias possibilidades de 
confronto com a área muçulmana, Paquistão e Bangla Desh, além de contar 
com numerosa minoria desta fé e com problemas fronteiriços que a deixam 
exposta a inesperados conflitos com o Paquistão (questão Sich) 

Paquistão, Bangla Desh e a minoria muçulmana na Índia, totalizarão, no 
ano 2025, cerca de 600.000.000 de habitantes. 

Resta a África negra. Isolada no continente africano, extremamente 
empobrecida, com suas tradições e estruturas sociais destruídas pelo contato 
com a dominação européia, suas fronteiras artificiais, que impedem a harmonia 
desejada e uma alta natalidade, onde a taxa líquida de reprodução ultrapassa 
2,s em mais de uma dezena de países (valores extraordinariamente elevados), 
a perspectiva futura é simplesmente assustadora. 

As guerras de Biafra; do Tchade; de Ruanda, Burundi; da Etiópia; de 
Uganda etc, deverão prosseguir. Não vemos perspectivas de impedi-las. 

E como da desgraça nascem as suspeitas, por desarrazoados que sejam, 
em 29 Nov. 1989, reuniu-se uma conferência multinacional, em Filadélfia, 
para debater a hipótese de que o vírus da AIDS teria sido uma arma de guerra 
biológica, a fim de impedir o crescimento populacional africano. 

Ora, Senhores, é o caso de pensar - "Yo no creo em brujas, pero que Ias 
hay, las hay " - ou seria a própria natureza que se encarregaria de estabelecer 
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limitações ao descontrole biológicor? 
o 

Infelizmente, a linha de ação d$s nações ditas de 1- mundo, frente ao 
crescimento demográfico das do 3- mundo, tem sido a de limitar este 
crescimento, impondo-lhes processos em desacordo com as tradições locais, 
cristalizando situações econômicas de desigualdade e suscitando políticas 
antinatalistas e de desagregação das estruturas sociais dos povos atingidos, 
sem atender b conseqüências que dessa linha de conduta poderão derivar para 
o futuro de todos, e esta linha, expressa desde o ano de 1969, pelo General 
americano William M. Drapes, e que propunha o famoso crescimento zero, 
não é, certamente, de interesse generalizado, pois situações tão diversas como 
as do Brasil e da China, são colocadas sob o mesmo prisma. 

Daí nasce a oposição de muitos setores, expressa, seja por João Paulo 11, 
seja pelo Conselho dos Ulemas, pondo limites b propostas apresentadas no 
Cairo. 

É possível, assim, que as questões éticas e morais consideradas venham 
permitir uma ação conjunta da Humanidade, esta, porém, não poderá deixar de 
considerar que o único meio que se tem mostrado efetivo, na prática, é a melhoria 
das relações econômicas internacionais, de forma a que as áreas em retardo 
possam ser alcançadas pelo progresso e pela prosperidade, quando, então 
devidamente educadas, cada área cultural encontrará seus próprios caminhos, 
sem que se proceda à dissolução da família e a quebra das relações sociais, tão 
profundamente abaladas na atualidade. 
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ANEXO 

Entre os objetivos propostos ao povo alemão por Adolf Hitler figurava o 
de oferecer-lhe as férteis planícies da Polônia, Ucrânia e Rússia Branca, 
grandes produtoras de trigo. Para tanto, tornava-se necessário eliminar as 
populações eslavas que ai habitavam. 

A vista dessa necessidade, o Dr. Wetzel propôs a Himmler um programa 
que, metodicamente executado, permitiria atingir essa finalidade, por meio 
de um progressivo processo anti-natalista, cuja implantação conduziria os 
próprios eslavos a, prazerosamente, deixarem o campo livre a raça "ariana", 
condenando-se a si próprios ao desaparecimento. 

Como o III Reich perdeu a guerra, o programa não pôde ser imposto 
aos eslavos. Entretanto, europeus e americanos do norte viriam a utilizar 
procedimentos absolutamente idênticos, travestidos como neo-malthusianismo. 

No dizer do professor Pierre Chaunu, da Sorbonne, sem qualquer 
precedente histórico, a fecundidade do mundo industrial desabou, a partir da 
década de 1950, fazendo com que o autor de Um Futur Sans Avenir clamasse, 
a respeito de tal fenômeno: "nous avons choisi lu mort". 

Mas, não somente "escolheram a morte", como intentam impô-la aos 
demais povos, seja pela imposição, como a de Mac Arthur ao Japão, em 1949; 
seja pela defesa do "crescimento zero", pregada pelo general William Draper, 
às Nações Unidas; pela propaganda desbragada em todos os meios de 
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comunicação, ou mesmo pela pura e simples imposição econômica, manobrada 
por organizações internacionais, ainda que desnecessários, tais procedimentos, 
ou até desaconselháveis. 

Por estas razões, anexamos ao presente trabalho o memorando que o 
Dr. Wetzel, pelo qual podemos comparar seus termos com a política anti- 
natalista que vem sendo adotada com tanto sucesso e que, no entanto, adotada 
urbi et orbe, ameaça a todos, não com o futuro risonho do bem-estar geral, 
mas com o inverno das populações mais evoluídas técnica e culturalmente, 
em rápida caminhada para seu deperecimento, precursor do aniquilar final, 
nas mãos de "novos bárbaros", ignorantes das elaboradas técnicas 
anticoncepcionais e abortivas, acrescentadas como o ápice da felicidade, com 
que têm sido brindados os povos da "modernidade" hedonista ora dominante. 

Memorando do Dr. WETZEL a Heinrich HIMMLER 

Devemos seguir, nas regiões do LESTE, uma política demográfica 
conscientemente negativa. 

É preciso, por todos os meios da propaganda, em particular pela imprensa, 
o rádio, o cinema; por prospectos, brochuras e conferências, inculcar à 
população russa que um grande número de crianças não representa senão 
pesadas cargas. 

É preciso insistir sobre os custos de que necessitam as crianças sobre as 
boas coisas que se poderiam obter com o dinheiro que é despendido para elas. 

Poder-se-ia, igualmente, fazer alusão aos perigos para a saúde da mulher 
que podem representar os partos. 

Ao mesmo tempo, uma propaganda vasta e possante em favor dos 
produtos anticoncepcionais deve ser executada. Uma indústria apropriada deve 
ser criada para este efeito. 

Nem a difusão, nem a venda de produtos anticoncepcionais, nem o aborto 
deverão ser combatidos pela lei. 

Dever-se-á facilitar a abertura de instituições especiais para a execução 
do aborto e treinar para este fim parteiras ou enfermeiras. 

A população, com tanto maior freqüência, recorrerá ao aborto quanto 
este for efetuado com cuidado. 

Os médicos devem fazê-lo sem prejuízo a sua honra. 
A esterilização voluntária deve igualmente ser recomendada pela 

propaganda! 



A. Roberto de Paula Leite 

O romance contemporâneo se caracteriza pela pluralidade de tendências, 
algumas das quais antagônicas. Por isso, retrata melhor do que outros gêneros, 
a crise do homem moderno. A sua estrutura, ao longo da História, 
consubstanciou as necessidades internas do Homem. Aliás, revela-o 
exteriormente e traduz-lhe a complexidade psicológica, objetivando a unidade 
de espírito e de representação. 

A função social do romance é sempre involuntária. Deverá predominar a 
visão estética. Sem o que não há razão de ser da obra de arte, pois como 
afirmou em certa oportunidade, William Blake: "a verdade não vale a pena ser 
dita para ser compreendida, e sim para ser acreditada". 

A história do romance, para vários autores, começa com Lu Princesse de 
Cléves, de Mme. de La Fayette. O aparecimento do romance, de certo modo, 
foi tardio na literatura. O verso precedeu a prosa. E, esta o próprio romance. 
Outros autores entendem ser o romance herdeiro da epopéia, quando se 
confundia com a poesia. Isso gerou certa confusão, pois sendo a poesia súmula 
da literatura, seu objetivo na Antiguidade era a exaltação dos heróis, de seus 
amores e de sucessos. 

Ponto pacífico: nasceu na França num tempo em que se fazia mais 
recitação do que propriamente sua leitura. O romance opôs-se As canções de 
gesta. E fazia parte da chamada literatura cortesã, nascida na câmara das damas. 
Nessa fase, é lógico, nada possuía do Romance Pastoral ou do Romance da 
Rosa. Mas, assemelhava-se ao romance bretão, o qual consubstanciava o 
relacionamento lírico existente e as aventuras amorosas da região e da epoca. 
Era, portanto, uma realidade literária nova. E se destinava essencialmente h 
mulheres. Porém, somente no século dezessete iria consolidar-se. O surgimento 
da imprensa e a divisão da sociedade em classes, com o conseqüente 
desenvolvimento urbano levaram a reconhecer o romance como nova realidade 
da literatura. Há várias versões sobre a origem do romance. Mas, isso não 
interessa aqui discorrer. Apenas, algumas considerações parecem-nos 
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oportunas. Continuador do folhetim, este surgiu na imprensa diária a partir da 
instrução (foi resultante do desenvolvimento da urbe), sua origem perdera o 
feitio aristocrático. 

O denominado romance revolucionário tende a criar a imagem de um 
novo homem. Pelo menos como tentativa ... Não se trata da morte do herói. 
Mas, da sua substituição por outro: "O romance revolucionário tende à criação 
de um homem novo; isso significa uma mudança de visão, desde o pessoal até 
o político, desde o individual até o social." (O romance de hoje - Philip 
Anderson). Como, também, um tipo de romance doméstico, eis que é bom não 
esquecer, a famíiia é hoje o núcleo de todos os ressentimentos. 

Há o romance de alucinações, de tragicidade, cujo modelo típico é 
Bernanos. Do fantástico a lá Julien Green (esse escritor chama a isso de 
"realidade de visão"). Aliás, para esse autor, o romancista não inventa nada. 
Adivinha tudo. Apenas obedece a uma voz interior. A verdade interior, para 
ele, é o que vale. O resto é minúcia. Sem contar James Joyce, o qual marca 
todo um ciclo do romance. Ou, então, essa figura praticamente desconhecida 
entre nós que é David Garnett, notável exemplo de psicologismo. Como é 
exemplo típico sua obra Lady into Fox, - cuja trama lembra Kafka, pois o 
referido escritor possui uma garra, uma vocação inquestionável para a análise 
irregular entre o Homem e o animal. 

Como tivemos ensejo de dizer, mesmo de passagem, na evolução das 
formas literárias coube ao romance uma importância ímpar. Pois açambarcava 
toda uma plataforma global, desde o psicologismo e perpassando por várias 
fases (social, política, etc). De mero entretenimento da classe dirigente chegou 
a ser representado em reportagem, etc. Diz Albert Thibaudet: "O romance, se 
bem que a Antiguidade lhe tenha podido servir de "matéria", não se prende 
por quase nada à Antiguidade clássica: é autóctone como a arquitetura gótica, 
é romance." (Réflexions sur le roman, Paris, Galimard, 1938, p. 114). 

O romance apareceu sob o signo do barroco em pleno século XVII. E, 
apresentou-se, de certo modo, ligado ao romance medieval. Assim como o 
romance barroco correspondeu à exigência de um tipo especial de público 
respondendo ao gosto desse mesmo público, cuja maior reivindicação era a 
presença de longas narrativas sentimentais entremeadas de curiosos debates 
sobre o amor. 

D. Quixote, de Cervantes, é o anti-romance por excelência. É a crítica 
aos romances da cavalaria, uma sátira desse pequeno universo da era barroca. 
É outra mundividência. Uma análise entre a realidade e a aparência. O romance 
era considerado um gênero inferior, de importância secundária. E cultivado 
por pessoas de nível cultural baixo, enquanto que o romance medieval, 
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renascentista dirigia-se essencialmente um tipo específico de público: o 
feminino. Divertia, distraia, alienava ... 

Por outro lado, a partir do romantismo o romance assimila outros gêneros 
literários. Abrange desde o ensaio, a ciência até as memórias. Mas, na história 
o romance do século dezenove será o ponto culminante dessa trajetória. Fixam 
sua presença não só na literatura mas na história da cultura: Tólstoi, Dostoievski, 
Maupassant, Flaubert, Anatole France, H. James, entre outros. Nos primeiros 
anos deste século processa-se a crise do romance no que diz respeito aos 
modelos clássicos. Aí, surgiu o romance de feição psicológica (Proust, Virgínia 
Woolf). Renovam-se as temáticas. Aparece Kafka. Este, sim, um grande 
escritor, com sua criatividade simbólica, pontilhada de alegorias, obrigando 
realmente o leitor a reflexões mais serias. Joyce com Ulysses e Finnegans 
Wake, erigindo obras através da lupa mítica. E novas interpretações sobre a 
sociedade e o homem aparecem. Criam-se o romance existencialista, o "roman 
noveau", o neorealista, etc. O romance, conforme Lukács, se caracteriza por 
ser a "história de um ser que vai pelo mundo aprender a conhecer-se, que 
busca aventuras para nelas se realizar e que, através dessa experiência 
proporciona a sua medida e descobre a sua própria substância." (G. Lukács- 
La theorie du roman, Paris, Ed. Gauthier, 1963, p. 85). Portanto, os personagens 
favorecem a criação de certos parâmetros na pirâmide romanesca. Dão-lhe 
vida. 

Interessa-nos aqui aflorar a ação romanesca, o enredo entendido como 
elemento estrutural do romance, a ação dos personagens com o meio, a vida e 
o relacionamento com outras protagonistas da criatividade ficcional. Daremos 
um exemplo: Ibiapaba Martins. A afinidade espiritual aproxima-o mais de um 
Anatole do que de um Proust ou mesmo Joyce. Por quê? Porque o autor de 
Falam os Muros da Cidade se identifica melhor com o romance de ação ou de 
acontecimento, onde a tríade: princípio, meio e fim são bem estruturados tendo 
como núcleo central o oferecimento de um enredo concentrado. Não se acerca 
dum tipo de criatividade caracterizado pelo subjetivismo lírico de tonalidades 
confessionais. Daí a divergência, não-prazer, o não gosto por aqueles autores. 
Talvez fosse melhor enquadrá-los no romance que localiza o meio histórico e 
as ambiências sociais, onde move com desenvoltura a chamada intriga. A 
ambição do autor é grande. Se levarmos em conta que o projeto inicial do 
escritor de Botucatu era proporcionar um painel da época e duma região, 
concluiríamos que desejava chegar ao "roman fleuve". Aí a afinidade, a 
aproximação espiritual seria Balzac. Sua meta maior é criar um só romance: o 
romance da revolução brasileira, - entendida esta expressão de movimento 
armado, frustrado ou vitorioso, mas a grande revolução que se processa no 
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país desde a sua independência política, passando pela Abolição, pela República 
até atingir os dias atuais. Carta Para Mãe do Tempo, talvez seja a melhor obra 
do autor, onde o 24 de agosto surge quase que acidentalmente. 

O romance contemporâneo, muitas vezes torna-se caótico. Criam-se 
escolas, "ismos". É o exemplo do chamado "noveau roman", o qual dá uma 
idéia falsa, errônea da escola que reunisse autores como Michel Butor, Alain 
Robbe-Grillet e Natalie Sarraute. Além de estar superada essa experiência 
laboratorial, acrescenta-se ainda que tal "ismo" na realidade nunca deveria ter 
existido, pois, em verdade as afinidades que aproximam esses autores são 
menores do que as semelhanç as... 

Já os romances de raízes regionais, de certo modo, são uma resultante do 
Romantismo. Claro está, há uma diferença entre a exegese regionalista como 
era vista pelos românticos e o que é realidade para os realistas. Em Alencar, 
por exemplo (ou em Gonçalves Dias, na poesia), o regionalismo foi espécie de 
escapismo, de válvula escapatória, posicionamento do presente para um passado 
idealizado por uma aspiração, uma vontade comparativa. Esse tipo de alienante 
enfatizou o pitoresco, o curioso, atribuindo-lhe valores e qualidades que não 
possuíam originalmente. 

Há diversos modos de encarar o regionalismo. Uns, por exemplo, 
confundem-no com o simples provincianismo naquilo que oferece de pior; 
outros, ainda, visavam apenas criar ou fortalecer rivalidades entre as diversas 
regiões do país. Outra tendência era considerar o regionalismo como produto 
cultural do localismo literário, ou seja, o regionalismo como posicionamento 
apologético das formas típicas das regiões ... Seu intuito era puramente polêmico. 
Toda obra de arte é, no fundo, regional. Nessa ordem de raciocínio, um romance 
regional poderá perfeitamente alcançar o universal. Eis o verdadeiro 
regionalismo. E não aquele que procura enfeitar-se, ornamentar-se dos 
elementos como clima, flora, fauna, topografia, etc. A presença do homem C 
que marca. O resto não conta pois o romancista deverá pintar, retratar o homem 
e seu relacionamento com a paisagem e as riquezas de cada região. A terra e a 
sua conquista; as alternativas - o poder político; o jogo do Norte "versus" 
Sul; ou o Litoral "versus" o Interior; ou formas inerentes à cozinha, arte e 
linguagem formam entre outros vetores aqueles que consubstanciam uma real 
temática regionalista. Em conclusão: o que entendemos como romance regional 
é a captação em termos ficcionistas, dos usos, costumes, tradições, estilos, 
linguagem e os tipos de cada região. Desde que a análise do homem não seja 
esquecida. Assim, da diversidade chega-se à unidade. 

A partir do movimento modernista, com todas as suas limitações e falhas, 
o romance assimilou o elemento revolucionário, retomando às suas raízes líricas. 
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As chamadas raízes líricas de nossa realidade social. No livro Carta Para 
Mãe do Tenzpo Ibiapaba Martins brincou com mitos, inclusive, com os da 
própria infância. O autor encontrou através dessa experiência uma reconciliação 
consigo mesmo. Isso não significa uma ruptura com o mundo exterior, nem de 
taxá-lo desprovido de imaginação, estimulado, apenas, pela memória, pelas 
idéias ou pelo devaneio inconseqüente. Também inexiste paradoxo entre a 
ficção propriamente dita e a prosa poética. Mesmo porque a ficção, vetor lúdico, 
não necessita obrigatoriamente de ter em si elementos realistas. O fato da prosa 
poética carregar consigo o princípio da contradição, nada diz, nada significa. 
É válida a tentativa de transmitir o sentimento poético da realidade por 
construções estilísticas. E por que não? Pelo menos em Carta Para Mãe do 
Tempo existe uma transposição romanesca. Literatura é realização, não intenção. 
No volume em epígrafe há uma boa dose de emprego de técnicas narrativas. 
Não procede, portanto, o juízo de valor segundo o qual a maior parte dos 
diálogos seja puramente retórico ou editorializante. No romance a política é 
apenas um pretexto. O título foi tirado justamente da terceira parte do livro que 
refere-se a uma personagem sempre presente em seus livros: uma árvore. Essa 
árvore é uma peroba de mais de mil anos que conheceu os índios, os 
bandeirantes, as fazendas de gado, de algodão e nunca foi derrubada, 
continuando, assim, a testemunhar todos os acontecimentos, históricos ou não, 
que ocorreram no país. Seria no máximo um romance confessional, no sentido 
em que as pessoas rescreveriam a história, isto é, como elas se situariam dentro 
de importantes acontecimentos. Não tem nada de romance político propriamente 
dito. Por isso, Carta Para Mãe do Tempo não poderá ser interpretada como a 
história ficcionalizada da geração esquerdista que aceitou Getúlio Varg as... 

O livro não é exemplo de ficção política. Não é fascista, comunista, "pai 
dos pobres" ou, ainda, "mãe dos ricos". Para o autor o evento político servia 
apenas de pano-de-fundo para a ficção. 

Não há, pelo que se sabe, até o momento, um movimento denominado 
realismo lírico. Há expressões desse naipe. Romances desse jaez. O Autor 
empregou a técnica imagística, com ênfase do estilo sincopado e 
antropomórfico. E as personagens movem-se em intenso clima poético. 

Casais Monteiro viu em Jorge Amado, em J. Lins do Rego, representantes 
do realismo lírico. E acrescentou que foi a contribuição desses autores à literatura 
brasileira. Quando afirmamos a mesma coisa em relação a Ibiapaba Martins 
não conhecíamos tal exegese. Isso, porém, não invalida nossa descoberta. Para 
o comentarista luso como para nós foi a mais original contribuição com que os 
brasileiros enriqueceram o romance universal. Historicamente a experiência 
não é nova. Coelho Neto j á tinha tentado, embora de modo frustro, Raul Pompéia 



e o próprio Aluísio de Azevedo. Proust, costumava ser citado (talvez por ser 
francês ...) como um nome universal no sentido de alguém, de artista, de escritor 
que teria renovado, genialmente, a técnica do romance, fragmentando-o, 
proporcionando-lhe tonalidade descontinua. Assim, o poeta chegaria a contribuir 
para uma nova definição do romance. 

No criador de Recherche du Tenzps Perdu, predominava, realmente, o 
elemento crítico na narrativa, usando técnica, o processo de ressurreição poética 
do passado. O essencial na obra proustiana, era a memória poética. Mesmo 
porque para ele a elaboração de um belo estilo era respaldada na presença do 
universo das imagens. Coube a Sterne (que influenciou, entre outros, Machado 
de Assis e o próprio Proust), o emprego do poético na prosa de ficção. Há 
passagens em Carta Para Mãe do Tempo em que o realismo lírico é reticente; 
noutras, é rápida. Utilizou o poético como método exploratório. 

E a poesia, onde se encontra? Na linguagem, no estilo, na ação romanesca 
e até no leitor ... pois o criador deverá ter em mente, também, com a reação 
poética do leitor. A conclusão que se impõe: o Autor atinge a modernidade 
através do uso do poético, da técnica imagística e a recriação da realidade. 
Seria isso uma estratégia do Autor a fim de qualificar sua narrativa romanesca? 
Pode ser que sim, pode ser o contrário. Pelo menos se visualiza isso como 
processo de conhecimento do romance, como análise dos caracteres. Isso não 
nos leva a ratificar o juízo de valor de Walter Scott que afirmou ser "dever de 
todo romancista ser mais ou menos poeta, mesmo que nunca haja escrito uns 
versos". Por sua vez, o crítico, Edmund Wilson notou em Madame Bovary 
uma boa dose poética. A procura do caráter lírico no romance é um recurso. É 
verdade que nem sempre a sua galeria de tipos chega a ser harmoniosa; e nem 
sempre as personagens se situam bem na trama. De qualquer forma a contradição 
existente é inerente à vida. 

Carta Para Mãe do Tempo não poderá ser catalogada como revolucionária 
do ponto de vista formal 

O Autor não é um teórico. Nunca se interessou em saber se seu romance 
revolucionava forma e conteúdo. Se é popular ou não. Em verdade, nem com 
esse volume I.M. toma-se um escritor popular, autor de "best-seller". 

Entre nós, carecem os romances das grandes famílias do Império, do tipo 
britânico (ou mesmo americano), os lá Forsyte, dos Sparkenbroke ou mesmo 
Parckington, com os dramas da chamada aristocracia rural (ou mesmo a 
decadência da burguesia). Noutro turno, sobram-nos romances em que a 
substância é realista-lírica. 

O poeta Cassiano Ricardo considera (em "A Poesia na Teoria do 
Romance" - Mec-Rio, s/d, 56 ps) que o escritor Cornélio Pena é o que lhe 
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pareceu o mais sério caso do nosso lirismo lúcido, no romance, sem a lucidez 
poética de um Anibal Machado ou o lirismo dum Jorge Amado: "O autor de 
Repouso é dono, entretanto, de um lirismo tranqüilo, taciturno, com o qual 
atinge em cheio a realidade tanto paisagística como psicológica". 

Não lhes faltam, na estrutura de linguagem, imagens como esta "uma 
velha áwore em cuja raiz senta-se Urbano, espalha os galhos enormes como 
uma árvore monstruosa e matemar'. 

Não se trata, pois, da imagem pela imagem, o que seria, apenas, um 
artifício, um inútil ornamento. É o caso do livro que comentamos. 

O realismo não é uma característica da literatura duma fase literária 
propriamente dita. Mas elemento do romance. Coube, provavelmente, a Gyorgy 
Lukács, em seu trabalho O Marxismo e a Crítica Literária, a expressão 
realismo lírico embora isso não nos pareça de primordial importância. Alguns, 
acham que começou com Dostoievski uma nova era do romance do século 
vinte. Por quê? Somente porque sintoniza com uma concepção sobre o Homem, 
a Vida e o Universo? Ou porque toca mais de perto a sensibilidade do homem 
da nossa época? Ou porque o ritmo de suas personagens trouxe uma mensagem, 
até então pouco conhecida? Por que ultrapassou o seu tempo? Conscientemente 
ou não, procurou espalhar a visão e as idéias de suas personagens. Nem por 
isso construiu o romance de tese. Nem foi, inclusive, o criador do romance 
psicológico. 

Os romancistas contemporâneos receberam influência dos mestres 
dezenovencistas como Balzac, Dickens, Sthendal, Zola, Flaubert e outros. O 
romance atual herdou e assimilou as lições anteriores. Aí estão os exemplos de 
Thomas Mann (Montanha Mágica), Proust (A lu Recherche du Temps Perdu) 
Romain Rolland (Jean Christophe). A importância desses romances não se 
resume no fato de serem tratados como tais. Mas como intérpretes de um tempo 
de cultura, pela substância que encarnam na luta do cotidiano, no desafio 
permanente da vida, melhor dito, no encontro do Homem com o seu próprio 
destino ... 

Paulo Setúbal foi o autor mais lido do Brasil, embora não tenha sido o 
criador do romance histórico entre nós. De estilo fluente e original, a História 
revestiu-se com novas roupagens. Uniu com sucesso Arte e História. Assim, 
conseguiu proporcionar ao leitor moderno um sabor pitoresco, eliminando 
aquela idiossincrasia para com a História do Brasil. A aversão que trazemos 
da infância pelos eventos da História pátria, com ele, desapareceu. Por quê? 
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Por conciliar as lendas, os atavios sedutores, a anedota interessante, o detalhe 
curioso, o pormenor, o episódió novelesco. Ou melhor, atenua a aridez 
consubstanciada em datas e quejandos. .. 

O ano de 1925 se reveste de certa importância literária. Porque surge a 
figura de Paulo Setúbal na área do romance histórico. Mesmo porque a estréia, 
em 1920, foi com um livro de poesias - Alma Cabloca. Nessa mesma época 
surgem dois romancistas históricos de inegável valor: Viriato Corrêa e Francisco 
de Assis Cintra. 

Pois bem, o tema é aparentemente fácil e simples. Referimo-nos ao 
romance histórico. Lêdo engano. Alguns leitores apressados pensam que a 
temática em tela resume-se a comentar ou ler As Minas de Prata de J. de 
Alencar ou, mesmo, alguma coisa de Viriato Corrêa. Azambuja Suzano, com 
Um Roubo na Pavuna é considerado o nosso primeiro romancista histórico. 
Há bons autores modernos tais como: Haroldo Prestes Miramentos, com 
Medalhão de Ouro, ou, ainda, Hilda Cesar Marcondes da Silva com Cruzeiro 
dos Cataguazes. Alguns autores consideram As Minas de Prata, de Alencar, 
como o primeiro romance histórico brasileiro. Contudo, vários escritores 
históricos não são bem divulgados. De resto, existem lacunas na bibliografia 
específica. Há um estudo de autoria de José A. Pereira Ribeiro, pouco conhecido, 
denominado: O Romance Histórico na Literatura Brasileira (Sec. da Cultura, 
Ciência e Tecnologia, 1976, 171 ps). No gênero, é o único trabalho o que não 
significa ser um grande ensaio. Há um outro estudo da lavra de Zélia Cardoso 
(não confundir com a outra, a famigerada Zélia Cardoso de Me10 de triste 
memória para o povo brasileiro eis que dilapidou o nosso dinheirinho...). Esta 
Zélia denomina-se Zélia Ladeira Veras de Almeida Cardoso. Seu livro: O 
Romance Paulista no Século X X ,  somente trata do romance histórico de 
passagem. Todavia, é um livro útil e sério. Trata-se de edição da Biblioteca 
Academia Paulista de Letras, vol. 12, SP, 1983, 145 p. 

O romance histórico é, de certo modo, oriundo do Romantismo. Este 
possui duas correntes predominantes: o nacionalismo e o medievalismo. O 
primeiro, é traço inerente a todos os povos; o último, é relativo a todos os 
europeus. Ou seja, visa exaltar os heróis que formaram a chamada "Idade 
Média" e que plasmaram suas nacionalidades. Já o Romantismo chegou até 
nós na fase da nossa emancipação política. Daí o sentido nacional do romance. 
Conseqüentemente, surgiu o romance histórico. O "indianismo", nada mais é 
do que um tipo de honra nacional. Porém, as fronteiras literárias seriam abolidas, 
principalmente, a partir do romance histórico de W. Scott ou, o teatro nos 
moldes de V. Hugo ou, ainda, o poema narrativo de tonalidades byronianas. 

O romance histórico aparece na vertente patriótica de nossos autores ao 
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exaltarem os formadores da nacionalidade. E dentro dessa seara, sobressaiu-se 
a figura de Tiradentes, nosso primeiro herói. E homenageado em Gonzaga ou 
a Conjuração de Tiradentes, de Teixeira e Sousa e, também, Júlio Ribeiro 
com Padre Belchior de Pontes, onde narra a guerra dos Emboabas. Romance 
histórico, na opinião de Álvaro Lins (Jornal de Crítica, Sétima Série, Ed. Cruz) 
"admite o máximo de exatidão compatível com a arte". Portanto, romance 
histórico é fantasia elaborada em torno de episódios históricos. Daí conclui-se 
que o romance histórico é espécie de doublé de historiador e literato. Toma 
por tema de um livro um trecho da história de sua pátria, reapresentando os 
fatos, não com a montagem de textos, como acontece com os livros didáticos 
eivados de nomes e datas, mas, ao reapresentar o fato histórico, coloca pitadas 
de sonho, condimentos de fantasia, narrando-se uma anedota picante com 
detalhe pitoresco, proporcionando, assim, nova coloração ao fato histórico. 

O pai do romance histórico é o escocês Walter Scott. Foi o primeiro a 
abordar o gênero. Conseguiu lhe dar popularidade. Na França, notabilizou-se 
A. Dumas e Chateaubriand; na Espanha, Espronceda; em Portugal, Alexandre 
Herculano; Manzoni e S. Pellico, na Itália. Como asseveramos alhures, Teixeira 
e Sousa foi o iniciador do nosso romance. Cultivou o romance histórico à 
maneira de Dumas. Mas o romance histórico, no Brasil, iria brilhar com J. de 
Alencar com As Minas de Prata. Lembre-se, mesmo de passagem, a figura de 
Xavier Marques com O Sargento Pedro, tradições da Independência; outro 
romancista completamente desconhecido, esquecido, é Gastão Penalva, autor 
de A Tecedeira de Nhanduti. Volume razoável é de Argeu Guimarães com 
Vida e Morte de Natividade Saldanha, mais biográfico do que qualquer outra 
coisa. Setúbal surge em 1925; Viriato Corrêa, em 1927 com Balaiada; Pereira 
da Silva é considerado pioneiro. Contudo, coube a Azambuja Suzano, em 1843, 
com Um Roubo na Pavuna, ser o verdadeiro precursor. Minas de Prata, de 
Alencar, como se sabe foi um romance encomendado. Por isso, preferimos A 
Guerra dos Mascates, do mesmo autor, tema que será abordado, posteriormente, 
por Franklin Távora, precursor da prosa regionalista do Nordeste. 

Veiga Miranda nasceu em Campanha, Minas. Mas, exerceu em São Paulo 
suas atividades literárias. Entra em nosso painel pela publicação de Redenção, 
cujos fatos se desenrolam numa fazenda de café, em fins do século passado. 
Retrato da época: a luta entre colonos e imigrantes, por um lado e a decadência 
da aristocracia rural, por outro. O autor relata episódio de amor proibido entre 
a filha do imigrante e o filho do fazendeiro. Tipo de romance social e histórico, 
dentro daquilo que se convencionou chamar de romance do café. 

Em 1926, Monteiro Lobato publica seu primeiro romance: O Choque 
das Raças ou o Presidente Negro. O livro, inicialmente, tinha sido programado 
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para ser publicado nos EUA. O assunto explorado, o preconceito racial tratado 
em nível de ficção não foi bem aceito, principalmente, por parte dos editores 
ianques. E, pior, foi um desastre literário entre nós, quer de crítica quer de 
público. Embora Lobato seja de grande importância no panorama literário e 
mesmo cultural do país, sua obra não se insere no contexto do romance histórico. 

A despeito de não ser arrolado, comumente, como romancista, Alcantara 
Machado (1 901 -1 935) deixou um romance inacabado Mana Maria (1 937). 
Mas é personagem que não poderemos esquecer. 

Como vimos, o único romance que começou a escrever deixou 
incompleto. Morreu jovem. Isso, impediu-o de produzir uma obra mais extensa 
e significativa. Foi o criador de um tipo de regionalismo paulistanista, por 
assim dizer. O autor viveu um tempo de cultura em que o tradicionalismo iria 
chocar-se com os valores advindos dos imigrantes, principalmente os de origem 
italiana. 

Paulo Setúbal (1893-1937). Tem razão a ensaísta Zélia Cardoso em seu 
volume citado, em afirmar que os compêndios de literatura brasileira, inclusive, 
aqueles que enfatizam o chamado "Pré-Modernismo" e o próprio Modernismo, 
omitem, de uma maneira geral, o nome de Paulo Setúbal. E, lembra que ao 
morrer, deixara doze obras editadas e um livro de memórias a ser editado 
postumamente. Recentemente uma nova edição das obras completas de Paulo 
Setúbal foi lançada. Com êxito de público e crítica. Lembra aquela autora que, 
talvez, o esquecimento de seu nome se deva a não participação em movimentos 
de vanguarda. Não foi bem assim. A verdade é que não pertencia a nenhum 
grupo, "igrejinha" ou "panelinha". Era um independente. Culto e sério. O 
mesmo fenômeno ocorreu, por exemplo, com a figura de Júlio Verne, em França. 
É raro encontrar uma citação de seu nome nos principais ensaios e compêndios. 
Por quê? Inveja? Despeito? No caso do brasileiro, provavelmente, além disso 
tudo, talvez porque tenha se interessado pelo romance histórico quando na 
época se interessavam pelo romance social, pela problemática ideológica. 
Setúbal era considerado um homem de Direita ... 

Foi um caso isolado na literatura brasileira, sem dúvida. Mas, a verdade: 
foi um grande escritor. Com efeito, ele recriou o romance histórico entre nós. 
A Marquesa de Santos é o primeiro trabalho em 1925. Após, veio O Príncipe 
de Nassau, em 1926. Em 1927 surgiu um conjunto de episódios históricos 
com o nome de As Maluquices do Imperador. E, em 1928, outro romance: A 
Bandeira de Fernão Dias. Sempre seguindo a linha dos episódios históricos, 
Setúbal publica E1 Dorado, "O Sonho das Esmeraldas", O Romance da Prata, 
Irmãos Leme, Nos Bastidores da História. "Compôs uma obra em que se alia 
a felicidade à pesquisa histórica e ao rigor da documentação, a imaginação 



viva e criativa à observação aguda e à linguagem fluente, elegante, espontânea" 
(In Zélia Cardoso, ob. cit. p. 69). 

Aureliano Leite (1886-1 976), embora essencialmente um historiador, 
publicou romance histórico, Amador Bueno, O Aclamado. Texto de matizes 
históricas, o autor visou enfatizar a tentativa paulista de emancipação política 
ocorrida no século dezessete. 

Afonso Schimdt (1890-1964) iniciou-se na vida literária como poeta. A 
despeito disso, é muito mais conhecido como prosador. A estréia do romancista 
deu-se em 1927 (com a publicação de O Dragão e as Virgens). Por volta do 
início da década de 40, o autor já era um nome conhecido pelas publicações 
anteriores em diversas áreas estéticas. Porém, em 1941, lança dois romances 
que confirmam, sacramentam sua fama de grande escritor. Referimo-nos à A 
Marcha e Colônia Cecília. A Marcha é conhecido como o romance da abolição. 
O autor elabora um texto romanesco ancorado em vasta documentação no 
qual busca focalizar o êxodo nas fazendas na fase anterior à abolição. É uma 
tentativa de reconstruir cenas, episódios do S. Paulo antigo. E relata fatos como 
a abertura de estradas de ferro, a luta pela terra e os conflitos projetados no 
campo jurídico. Simultaneamente, à luta pela terra e a valorização do solo, o 
negro parte para a liberdade. E, organiza sua marcha. É romance denso. Mas 
adornado por cenas harmoniosas. A intenção do autor não era criar um romance 
histórico ou mesmo uma novela de raízes históricas. Objetivava, apenas, 
valorizar o aspecto épico inerente ao negro. Já Colônia Cecília constitui uma 
experiência realizada em fins do século passado no Paraná. Um grupo de 
filósofos e intelectuais anarquistas fundam uma Colônia onde se tentará criar 
uma nova sociedade política. Seria uma sociedade sem dirigentes, sem vínculos 
de quaisquer espécies com outros tipos de estruturas. Assim, o amor seria 
livre, o nudismo recomendável, etc. A experiência frustrou-se. Afonso Schimidt 
foi talentos0 escritor e excelente romancista. E, em nosso pronunciamento 
opinativo, um dos injustiçados da História Literária. 

Alfredo Ellis Jr. (1896-1974). Historiador conhecido. Mas, dedicou-se, 
também, ao romance histórico. Publicou, em 1928, conjuntamente com Menotti 
de1 Picchia, o romance histórico O Tesouro de Cananéia. Lançou, em 1935, 
outro texto de ficção Jaraguá. 

Orestes Rosólia (1905) publicou em 1933 a primeira edição de Marília, 
a Noiva da Inconfidência" romance histórico no qual procurou fixar a trágica 
história sentimental vivida por Tomás Antonio Gonzaga e Maria Dorotéia 
Seixas. Publicou outro romance nas mesma linha, A Garimpeira do Rio Manso. 

Dinah Silveira de Queirós (1 9 1 1) lançou em 1954 A Muralha publicado, 
anteriormente, em capítulos pela revista "O Cruzeiro". Homenagem que a autora 
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presta à sua terra, isto é, no ano do quarto centenário da cidade de S. Paulo. E, 
através da narrativa cria uma epopéia paulista. A história gira em redor da 
guerra dos Emboabas, ou seja, a posse da região de Minas Gerais tendo como 
pano-de-fundo o conflito entre reinóis, de um lado e paulistas descobridores, 
de outro. 

Mário Donato (1 9 15- 1993). Estreou como romancista com Presença de 
Anita, ao tempo do lançamento, muito discutido. Mas, seu livro mais 
significativo e mais ou menos dentro do nosso formulário é, sem dúvida, 
Madrugada Sem Deus. Este nada tem em comum com os volumes anteriores 
desse autor. A trilha enveredada pelo autor é a psicanálise. É ela quem procura 
compreender o caráter do personagem central - Fernando Leme de Tavares 
Fraga. No caso em tela, a autoridade paterna gera ressentimentos e rebeldia. 
Isso é comum ao patriarcalismo. Também gera insubordinação. Apesar das 
aparências, não se trata de romance histórico. É a consubstanciação de um tipo 
de romance urbano. 

João Pacheco (1910- 1966) com Recuo do Meridiano oferece um bom 
texto. Aborda a problemática do café. Não é obra histórica eis que não cita 
nem aborda fatos reais. Mas, constitui-se num texto bem elaborado, conduzindo 
o leitor para os anos 20 e daí até a década de 40. 

Ibiapaba Martins (1917-1984). Sobre esse autor publicamos um livro, 
várias palestras e artigos (ver introdução). 

Hernâni Donato (1922). Paulista de Botucatu. Doublé de escritor de 
diversas áreas e historiador. Autor de livros infantis, juvenis, biografias, contos, 
romances. Polivalente. 

Estreou, em 1951, com Os Filhos do Destino. Depois, Chão Bruto (1 956), 
Selva Trágica (1 959), "O Rio do Tempo" (1 972), O Caçador de Esmeraldas 
(1980). 

Os Filhos do Destino constitui vasto formulário, a saga do café em São 
Paulo. É o romance do imigrante. Açambarca o período entre 1895 a 1930. 
Acentua e ventila o papel desempenhado pelo imigrante na área agrícola. Já 
Chão Bruto fotografa o conflito pela posse da terra entre posseiros, grileiros 
na região do Ponta1 do Paranapanema. Embora violento, é escrito com 
sobriedade. Já em Selva Trágica o assunto focalizado é a vida dos plantadores 
de erva-mate, em Mato Grosso. Em 1980 lançou O Caçador de Esmeraldas. 
Em linguagem sóbria e correta é a saga de Fernão Dias, cuja meta foi reconstituir 
a fase histórica e a presença do heroísmo dos bandeirantes. Sobre Chão Bruto, 
ainda, convém recordar o que dele afirmou Menotti de1 Picchia: "Parece-me 
ser a maior criação novelística que a inteligência de São Paulo deu até agora 
ao Brasil", por ensejo do lançamento do volume (In Menotti de1 Picchia, in A 



64 REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

Gazeta, 3 1-03-56). 
A. Rolmes Barbosa: Lança o romance histórico: Réquiem Para os Vivos 

(1956). Aí, mais uma vez conciliam-se de modo harmonioso e equilibrado 
fatos reais e fictícios. O pano-de-fundo é a velha S. Paulo da época bandeirante. 

Francisco Marins (1922). Também originário da cidade de Botucatu, 
publicou, em 1961, Clarão na Serra. É o primeiro romance de saga do café 
que irá completar-se com O Grotão do Café Amarelo, publicado em 1964 e A 
Porteira Bateu, em 1968. 

Clarão na Serra, aborda uma fase tumultuada e significativa, ou seja, de 
1842 a 1889. É a época em que se inicia o desbravamento de terras do oeste 
paulista. É, tambem, a filmagem dos conflitos que existiram entre o elemento 
nativo, o índio, com o chamado pioneiro. É a luta pela terra. 

A linguagem dos textos é fluente, correta e elegante. 
Recentemente, publicamos um artigo na Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico de São Paulo. Nele, focalizamos o historiador Afonso de Taunay. 
E citamos um outro artigo, também, de nossa autoria intitulado: Taunay 
Romancista. Esse trabalho fora anteriormente publicado na Revista 
"Paulistânia" da Capital e no Diário de São Paulo e transcrito num outro órgão 
interiorano. Referimo-nos ao livro pouco conhecido daquele estudioso, Leonor 
de Avila, romance brasileiro seiscentista, cuja 2" edição data de 1926. A edição 
original saiu em 1910 com o título: Crônica do Tempo dos Felipes. O livro 
aborda aspectos da vida seiscentistas e constitui romance largamente embaçado 
em documentos. É verdadeira crônica histórica. "Leonor de Avila" se 
desenvolve num plano orgânico, com esquema linear (isto é, com início, meio 
e fim), de tonalidades aristotélicas. 

Procuramos apresentar um panorama sintético daquilo que se intitula 
romance histórico em São Paulo no presente século. Foi uma tentativa de resumo 
e compreensão de tal problemática. 
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Admitting that there have been many "long marches" in history and pre- 
history, this article is confined to descriptions and statistics about the 20th 
century's most famous "long marctfis": that of Luiz Carlos Prestes in Brazil 
(1 924- 1927) and Mao Ze Dong in China (1 934- 1935). There are comparisons 
and contrasts between these two as to: aims, geographic areas and distances, 
natural obstacles to be overcome, number of participants, casualties, duration 
and final results. 
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Cap. de Corv. Rej da Reserva da Marinha Americana 

Sócio Ernérito do IHGSP 

Fizemos bem ao limitarmos a palestra de hoje a algumas longas marchas 
do século vinte, pois na longa história humana, aproximadamente 7.000 anos, 
com suas quase ininterruptas guerras, rebeliões, revoluções, devem ter ocorrido 
centenas de marchas compridas. Visto que o "passado é prelúdio", gostaríamos 
aqui de abrir parênteses para mencionar brevemente apenas duas marchas, 
antes do século vinte, que se tornaram famosas. 

A primeira foi a retirada de 10.000 gregos, mercenários, liderados por 
Xenofonte no quinto século antes de Cristo, que saíram da Babilônia em direção 
à costa sul do Mar Negro, cobrindo uma distância ao redor de 1.200 quilômetros, 
uma distância considerável para a Antiguidade. Foi uma marcha que colocou 
Xenofonte na primeira hierarquia dos líderes militares, e a narrativa daquela 
retirada, escrita por ele, o Anabasis, se tornou um grande clássico da literatura 
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grega. 
A segunda grande marcha antes do nosso século, que escolhemos para 

mencionar brevemente hoje, ocorreu aqui na América do Sul em 1867. 
Aconteceu no sertão e pântanos do Mato Grosso quando uma tropa brasileira, 
originalmente de 3.000 homens, partiu de Uberaba para invadir o norte do 
Paraguai, na guerra contra o ditador Francisco Solano Lopes. Esta marcha 
cobriu uma distância de 1.500 quilômetros, sendo que os últimos 233 
quilômetros durou 35 dias; 35 longos, terríveis, e heróicos dias de retirada. 

Aquela coluna de corajosos brasileiros, quase perdida na imensidão da 
selva e pantanal do Mato Grosso do século passado, poderia também ter se 
perdido na imensidão maior da história mundial, caso não tivesse sido 
preservada para sempre para nós pelo Visconde de Taunay em seu livro imortal, 
A Retirada da Laguna. 

Embora não tenhamos nenhuma documentação para comprovar, as 
marchas realmente longas, e até fantásticas, foram, sem dúvida alguma, as 
marchas realizadas durante milhares de anos pelos homens pré-históricos. 
Segundo teoria atual - e sendo teoria pode ser modificada no futuro - os 
paleontólogos e antropólogos acreditam que o homem, ou outro ser semelhante 
ao homem, evoluiu na Quênia e Etiópia e, ao redor de 100.000 anos antes de 
Cristo, começaram as grandes marchas, as grandes migrações dos povos para 
o resto da África, para o Oriente Médio, Europa, Ásia, e lá na Sibéria 
atravessando o Estreito de Bering, ou talvez numa ponte terra, entrou, via 
Alasca, no Hemisfério Ocidental, povoando a América do Norte, Mesoamérica 
e, finalmente, América do Sul. Estas, sim, foram, de fato, as mais longas marchas 
do homem, e, sem dúvida, as mais duras. 

Concluído este prefácio, voltemos agora para o século vinte, século este 
tão turbulento e tão complicado. Primeiro, a longa marcha da Coluna Prestes 
no Brasil. Não pretendo estender-me sobre esta marcha de longa e dura trajetória, 
visto que esta seleta platéia, neste templo da cultura, já conhece muito bem 
este episódio de heroísmo. Além disso, em meados do ano passado o nosso 
ilustre Presidente, Dr. Hernani Donato, proferiu neste Instituto um inédito, 
empolgante, e detalhado discurso intitulado, "A Grande Marcha: As Mulheres 
na Coluna Prestes". 

Basta dizer então, nesta parte, que aquela marcha começou em 27 de 
julho de 1924 em São Paulo, liderada por Miguel Costa e no Estado do Rio 
Grande do Sul em 29 de outubro de 1924, liderada pelo Tenente Luiz Carlos 
Prestes. A marcha terminou na Bolívia em 3 de fevereiro de 1927; uma duração 
de quase dois anos e três meses de marcha a pé através de 15 estados brasileiros, 
um pedaço do Paraguai e Bolívia, por uma distância incrível de cerca de 30.000 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 67 

quilômetros. Para visualizar melhor aquela distância de 30.000 quilômetros, 
basta dizer que representa mais de dez vezes a distância entre Moscou e Berlim! 
Houve diversos combates com o exército regular. Dos 1.200 homens que saíram 
de Porto Mendes, na margem do Rio Paraná, que pode ser considerado o início 
da Coluna Prestes, menos de 600 entraram na Bolívia, e das 50 mulheres 
originais, nem 10 chegaram àquele país vizinho. 

Devo esclarecer que a Coluna Prestes, embora incentivada com idealismo 
para reformas sociais, não era um movimento comunista, mas sim mais uma 
demonstração na década de vinte do movimento tenentista renovador, liderado 
por jovem oficialidade do exército na esperança de um mundo mais justo e 
igualitário. Foi somente em 1930 que Prestes aderiu formalmente ao 
comunismo, embora o Partido Comunista do Brasil - o PCB - já existisse 
desde de 1922. Com estes dados básicos vamos deixar por enquanto a longa 
marcha de Prestes, voltando novamente a ela no fim desta palestra quando 
faremos uma comparação e também um contraste entre esta marcha e a Longa 
Marcha da China. 

Com este pano de fundo, vamos viajar para a China. Todos aqui devem 
se lembrar que a dinastia Manchu foi derrubada em 19 1 1, em 10 de outubro [o 
que os chineses chamam de "duplo dez"]. Mas logo houve discórdia na nova 
República; e a China caiu em outra época de separatismo, que na sua longa 
história se tem alternado com períodos de unificação com governos centrais 
fortes. Seguiu-se então um período de guerra civil entre vários senhores militares 
das províncias quase feudos. Entretanto, pouco a pouco o General Chiang 
Kai-shek foi vencendo os senhores da guerra e o partido de Chiang, o 
Kuomintang (o Partido Nacionalista), assumiu o controle da China. No início 
da década de 30 Chiang foi considerado o chefe de governo da China. O 
Kuomintang (KMT) era basicamente um partido conservador constituído em 
grande parte por direitistas. 

E Mao Ze Dong? Qual a origem dele? Nascido em 1892, na Província de 
Hunan, no centro-sul da China, ele era o filho mais velho de um pobre camponês. 
Sua mãe não sabia ler mas era uma budista devota e Mao abraçou aquela 
mesma fé até sair de casa em 1912. Trabalhou como funcionário na grande 
biblioteca da Universidade de Beijing e lá estudou não somente os clássicos 
chineses mas quase todo livro que lhe caísse às mãos, visto que era um leitor 
voraz. Não é preciso dizer que Mao foi um dos fundadores do Partido Comunista 
Chinês (o PCC) em 1921, um ano antes do começo do PCB. 

No início dos anos trinta Chiang Kai-shek iniciou uma série de 
"campanhas de aniquilamento" para exterminar o PCC. Em 1934 ele 
empreendeu sua mais importante campanha militar no sudeste da China. Agora 
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vem um assunto até recentemente inédito no Ocidente: Chiang solicitou e 
recebeu ajuda de Adolf Hitler. Hitler enviou seu mais talentos0 general - 
Hans von Seeckt. General Von Seeckt assumiu para Chiang o controle de 
todas as operações militares. Ele começou a construir uma série de fortins de 
apoio mútuo numa tentativa de, lentamente, sufocar e eliminar o PCC e seu 
Exército Vermelho, naquela época relativamente forte. 

As táticas do General Von Seeckt funcionaram. Por volta do outono de 
1934, o ExQcito Vermelho Chinês perdeu 58% de seu território e um grande 
número de soldados na tentativa, sem êxito, de derrotar o sistema de fortins 
que estava aos poucos cercando este exército. Então, o PCC e o Exército de 
Mao decidiram que para sua sobrevivência eles deveriam se pôr em marcha. 

Seu movimento de fuga - sua Longa Marcha - começou em 16 de outubro 
de 1934. Como a marcha de Prestes, a Longa Marcha Chinesa distinguiu-se 
como um épico em si mesma. É um exemplo de coragem, resistência, 
perseverança e sobrevivência. Aproximadamente 90.000 homens e mulheres 
partiram naquele outubro de 1934. [Ao contrário do Dr. Hernani não consegui 
saber o número de mulheres naquela Coluna Chinesa.] 

Quando começou a sua marcha o Exército de Mao levou consigo tudo; 
máquinas de impressão, clichês, cofres, peças de artilharia, roupas de teatro, e 
assim por diante. Tudo tinha de ser transportado por milhares de carregadores. 
Não era uma tarefa fdcil. Por exemplo, eram necessários seis carregadores 
para transportar uma simples engrenagem de impressora. Assim, pode-se 
imaginar a lentidão da marcha devido à carga dos pesados equipamentos e os 
milhares de carregadores necessários. Então, a velocidade da marcha do Exército 
Vermelho era muito lenta. 

Levou várias semanas para Chiang se conscientizar de que o Exército 
Vermelho estava em marcha. Quando isto ocorreu, imediatamente ele ordenou 
que sua força aérea bombardeasse, impiedosamente, as colunas do Exército 
Vermelho. Além disso, Chiang tinha aproximadamente 400.000 soldados na 
área em que ele começou a se concentrar sobre a posição comunista para liquidar 
de vez o exército de Mao. Aquele exército lutou repetidamente com as trapas 
de Chiang e podia facilmente perceber o seu fim. Naquelas alturas todos os 
equipamentos tinham de ser jogados fora rapidamente. Somente o indispensável 
foi carregado. Eles tinham de atravessar o Rio Xiang para irromper através da 
última barreira de fortim antes que o restante das forças de Chiang chegasse. A 
batalha na travessia do Rio Xiang durou uma semana, de 25 de novembro a 3 
de dezembro. Foi um desastre para o Exército Comunista, porém a travessia 
foi realizada e eles puderam então respirar mais aliviados. Eles prosseguiram 
até à cidade de Zunyi para descansar e para o comando realizar uma conferência. 

Quando chegaram à Zunyi, somente 30.000 deles tinham sobrevivido, 
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um terço da força original. Forçar caminho através do exército do KMT mostrou 
ser uma infelicidade. O moral estava muito baixo. Antes da conferência se 
iniciar, os líderes militares e do partido discretamente afastavam de si a 
responsabilidade pelo desastre. 

Desde a partida deles em outubro, Mao percorria as tropas e conversava 
com os comandos militares e membros do partido mais importantes a respeito 
de suas idéias sobre uma campanha militar. Mao discutia a superioridade de 
suas táticas e explicava como as recentes derrotas eram conseqüências das 
táticas e estratégias do atual comando. Depois da batalha no Rio Xiang, durante 
o caminho para Zunyi, ele continuou a discutir de forma mais determinada 
suas idéias com os membros mais antigos do partido. 

Enquanto em Zunyi, Mao leu novamente os velhos clássicos chineses 
para orientação de seus programas, estratégias e táticas. Ele releu Sun Tsu, um 
erudito chinês do século quinto A.C. que escreveu um livro clássico intitulado 
A Arte da Guerra [ainda estudado nas Escolas Navais e Militares de muitos 
países]. Sun Tsu escreveu em parte: 

"Todo combate se baseia em surpresa. Conseqüentemente quando capazes 
de atacar, devemos parecer incapazes; quando usarmos nossas forças, devemos 
parecer inativos; quando perto, devemos parecer longe; quando longe, devemos 
fingir para o inimigo que estamos perto .. . Finja desordem, e esmague o inimigo. 
Se ele for superior em força, fuja dele. Se ele possui temperamento colérico, 
irrite-o; finja ser fraco, que ele poderá tornar-se arrogante. Se ele for inativo, 
não lhe dê descanso." 

Mao reformulou de uma maneira mais simples estes clássicos conselhos 
chineses: 

"Quando o inimigo avança, nós nos retiramos. 
Quando o inimigo pára, nós o assediamos. 
Quando o inimigo se cansa, nós o atacamos. 
Quando o inimigo se retira, nós o perseguimos". 

A mais importante reunião em Zunyi foi composta por aproximadamente 
20 membros do conselho central. A partir desta reunião Mao tornou-se o líder 
dominante do partido. Seguiu-se entre Zhou Enlai e Mao uma parceria política 
que duraria até o fim de suas vidas. Além disso, Mao estava no comando e 
tornar-se-ia o grande timoneiro da China durante os próximos 43 anos. 

Com a Conferência de Zunyi encerrada a Longa Marcha continuou, 
embora seu destino ainda fosse desconhecido. Através de uma série de artifícios 
e sucessivas batalhas, Mao cof seguiu esquivar-se das tropas de Chiang e cruzou 
o Rio Yangtze rumo ao norte. O próximo grande obstáculo ficava mais ao 



norte atravessar o Rio Dadu. Aquela área é considerada solo sagrado pelos 
chineses porque por milhares de anos muitas antigas batalhas foram travadas lá. 

A única maneira de transpor o Rio Dadu era pela Ponte Luding que é 
apenas uma ponte pênsil com correntes de ferro. Para facilitar a travessia, 
pranchas de madeira eram colocadas cruzadas sobre as correntes. Ela também 
era vigiada por alguns soldados de Chiang. 

Ao sinal do avanço do Exército Vermelho, o KMT removeu as placas de 
madeira. A tropa Vermelha de ataque era composta por 22 homens. Com as 
pranchas de madeira removidas, o grupo de ataque tinha de se arrastar através 
dos elos de ferro balançantes. O grupo de ataque esteve sob fogo durante todo 
o percurso. Somente quatro homens perderam a vida enquanto tentavam atingir 
o outro lado. Eles atacaram os soldados do KMT que fugiram. A ponte estava 
intacta, e o restante do Exército Vermelho atravessou sobre a ponte reparada. 

Entretanto, sempre que um obstáculo era superado, um outro os aguardava 
no horizonte. Agora as Grandes Montanhas Nevadas estendiam-se à sua frente. 
Elas são uma longa rampa ascendente de altitude aproximada de 5.000 metros. 
Aquelas montanhas estavam muito frias, com pouca oxigenação, e deixavam 
à sua mercê o Exercito Vermelho levemente vestido. Para muitos soldados, 
este era seu primeiro contato com neve e gelo. Eles provaram o açoite do frio, 
cegueira pela neve, queda em fendas, e congelação até a morte. Transpor os 
últimos cinco cumes desta cadeia de montanhas foi o mais difícil. De acordo 
com os veteranos que cruzaram as Grandes Montanhas Nevadas, esta foi sua 
pior experiência durante a Longa Marcha. 

Um outro obstáculo natural a ser superado pelo Exército Vermelho - a 
travessia dos Grandes Pastos. A travessia leva mais ou menos uma semana e 
pode ser muito traiçoeira. Há, abundantemente, pântanos com areia movediça 
escondidos pelos capins e belas flores. Um passo em falso e pode-se afundar 
em um minuto. Quanto mais a vítima se debatia, mais se afundava. Tentativas 
para salvá-la eram quase sempre em vão e frequentemente a pessoa que ajudava 
caía também na mesma armadilha. 

Além disso, o tempo é imprevisível naquela área. Garoa, chuvas 
torrenciais, nevoeiros, ventos variáveis, temperaturas baixíssimas, granizo e 
neve, todos eram comuns dentro de um período de 24 horas. Também não 
havia trilhas marcadas. Alguns grupos perdiam contato com outros grupos, 
enquanto vagueavam aqui e ali, desesperadamente. Muitos homens se perderam. 
Dentre todos os obstáculos da natureza encontrados durante a Longa Marcha, 
mais pessoas perderam a vida tentando atravessar os Grandes Pastos, do que 
em qualquer outro lugar da marcha. 

O exército principa! sob o comando de Mao prosseguia rumo ao norte 
para a província de Shensi, no nordeste da China, onde outros chefes do PCC 
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organizaram uma base soviética. Mao chegou lá em outubro de 1935, um ano 
após eles partirem. 

Cerca de 8.000 atingiram sua meta na província de Shensi em outubro de 
1935. Este número não considera os novos recrutas que ingressaram ao longo 
da marcha, bem como aqueles que desistiram. Então, números exatos das tropas 
em serviço em um determinado dia não existem. A Longa Marcha percorreu 
cerca de 9.656 quilômetros, 18 cadeias de montanhas, e 24 rios de algumas 
das mais agrestes regiões da China. 

De lá em diante o PCC e o Exército Vermelho se fortaleceram, treinaram 
e ajudaram a derrotar os japoneses na China, e finalmente derrotaram o KMT 
e Chiang Kai-shek pelo controle da China continental. 

A importância da Longa Marcha Chinesa estende-se muito além de 1934- 
35. Mao foi decisivamente confirmado chefe do Partido Comunista Chinês. 
Dos sobreviventes, Mao formou um comitê central do partido que permaneceu 
intacto por décadas. Embora Mao tenha transformado a Longa Marcha em um 
épico militar que simbolizou a invencibilidade do Exército Comunista, por 
ironia, a marcha em si foi taticamente um desastre com 90% de perdas. 

Aquela Longa Marcha permanece como um dos grandes épicos da história 
militar e um símbolo da legitimidade do movimento Comunista Chinês. 

Então, para concluir: Em quais sentidos estas duas longas marchas foram 
semelhantes? Ambas ocorreram em países de grandes áreas geográficas. A 
China com um território de 9.700.032 quilômetros quadrados; o Brasil com 
um território de 8.51 1.180 quilômetros quadrados. Em outras palavras, nos 
dois países havia bastante espaço, e, de sobra, para marchas compridas. Ambas 
as marchas foram heróicas, com as mais expressivas façanhas da guerra de 
guerrilhas da história contemporânea. Ambas, originalmente, antes das retiradas, 
tiveram o objetivo da tomada do poder pela força. Ambas tiveram, 
originalmente, o objetivo de reformas sociais. Ambas tiveram de cruzar extensos 
e poderosos rios: Prestes, o Rio São Francisco; Mao, o Rio Yangtze. Ambos 
estes rios assinalam, de um certo modo, a divisão de seus respectivos países 
em norte e sul. Ambas as marchas forjaram-se em primeiro plano na consciência 
nacional e se tornaram folclore da China e do Brasil. 

Em quais sentidos estas duas marchas foramdiferentes? A Coluna Prestes 
marchou a pé uma distância de cerca de 30.000 quilômetros; Mao Ze Dong, 
9.656 quilômetros. A marcha brasileira durou 2 anos e 3 meses; a marcha 
chinesa, um ano. A marcha brasileira foi um movimento de reformas tenentistas; 
a marcha de Mao, um movimento comunista. A marcha de Prestes, unido com 
Miguel Costa, começou com 1.200 homens e 50 mulheres; a marcha de Mao 
com um total de 90.000 pessoas, homens e mulheres. Na China, 
aproximadamente 8.000 pessoas chegaram ao seu destino final, ou seja, menos 
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de 9% dos que começaram. No Brasil, quase 600 pessoas chegaram à Bolívia, 
ou seja, 50% do número inicial. 

No fim das marchas, nem Prestes nem Mao conseguiram realizar 
imediatamente os seu objetivos originais da tomada do poder pela força. Como 
todos aqui sabem, a Intentona Comunista de Prestes em 1935 foi um fracasso 
completo. Porém Mao, com uma perseverança férrea, quinze anos depois de sua 
Longa Marcha conseguiu o poder, proclamando a República Popular da China, 
em lQ  de outubro de 1949, e Mao se manteve no poder até sua morte em 1976. 

Resultados finais: Avaliando estas duas longas marchas depois de, 
aproximadamente, 70 anos, qual o significado delas? Primeiro Prestes: Em 
novembro de 1989, jornalistas perguntaram a Prestes, então com 91 anos, o 
que ele achava de sua longa marcha. Com um pequeno sorriso, Prestes disse 
apenas "Foi uma loucura da juventude." E Mao? Quando eu estive 21 dias na 
China em 1987, aquele enorme retrato de Mao ainda estava pendurado 
impressivamente sobre a principal entrada da Cidade Proibida. Mas quando 
meu filho esteve na China em 1994, o retrato de Mao já havia sido retirado ... 
Tudo passa sobre a terra. 
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Estudo Médico-Sanitário 

Walter Pinheiro Guerra 

Sabe-se há mais de dois séculos, que as regiões dos rios Madeira e Mamoré 
sempre foram extremamente doentias. 

Todos os exploradores que por lá andaram, referem-se aos problemas 
com que se defrontaram, inclusive os de saúde. Francisco José de Lacerda e 
Almeida, em 1781, chefiava a Comissão Demarcadora de Limites da América 
Portuguesa, e em seu diário conta que no dia 21 de abril daquele ano, "já tinha 
30 doentes e muita falta de mantimentos". 

Acha o engenheiro Manoel Rodrigues Ferreira, que se tratava 
provavelmente de "sezões" próprias da insalubridade do lugar". 

Diz também, que a Missão Jesuíta instalada no Madeira, já em 1740, 
referia-se a "missionários doentes", como primeiro relato da insalubridade da 
região. Como se vê, bem anterior às expedições que posteriormente 
demandaram aquelas plagas. 

Em 1788, foi a vez de Alexandre Rodrigues Ferreira, em sua "Viagem 
Filosófica". Ele nos fala das "continuadas moléstias" pelas quais eram 
"infeccionados". Em suas anotações, referindo-se às doenças com que se 
deparou, diz que "principiaram aparecendo" as diárias" ... que, segundo ele, 
cederam a benefício da simples dieta e de alguns pedilúvios. Daqui há pouco, 
virão as terçãs e quartãs". 

Relata-nos a terapêutica empregada: "os eméticos, a quina e a água da 
Inglaterra". Serviam os pedilúvios, quando muito, para aquecer as extremidades 
frígidas, em seguida aos acessos febrís. Com respeito à Quina, agiu acertadamente 
no combate às febres, certamente manifestadas pela sua periodicidade: diárias, 
terçãs, quartãs; naqueles recuados tempos, fora notada a periodicidade variável 
dos acessos. Precederam a Laveran, que em 1880, em seu informa à Sociedade 
dos hospitais, de Paris, descrevia os elementos de natureza parasitária que 
descobrira e que encontrou no sangue dos impaludados. 
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Em 1 959, o engenheiro e historiador Manoel Rodrigues Ferreira, lançou 
um interessante e original livro a que deu o titulo de "A Ferrovia do Diabo" 
(Edições Melhoramentos - S. Paulo - 1959). 

Encontrando-se entre n6s, ainda atuante no cultivo das letras históricas, 
dele solicitamos a devida permissão para comentários de ordem médico- 
sanitárias, tendo em vista os longos anos decorridos, desde os primórdios de 
sua construção. 

A isso fomos levados, tendo em conta a nossa longa vivência de dez 
anos na Amazônia, onde, como a quase todos acontece, fomos "batisados" 
pela malária, endêmica naquelas paragens. 

Como médico, e no exercício clínico com derivações para a Saúde Pública, 
durante todos aqueles anos, enfrentamos problemas de caráter médico-sanitário, 
do que, lucramos experiência. 

Inclusive, acometido pela doença mais comum na região, pudemos sentir 
no próprio sangue (e não na própria carne, da expressão usual), os malefícios 
por ela determinados, sentindo o drama que se desenrola no íntimo do nosso 
organismo. Chegamos, em fins de 1944, a Boa Vista do Rio Branco, ex- 
município do Estado do Amazonas; era uma vila, com foros de capital do 
Território Federal hoje denominado Estado de Roraima. 

Contava com 1.800 habitantes contados a dedo pelo pessoal encarregado 
do combate à malária, porquanto a dedetização das moradias, leva em conta o 
número de ocupantes da área a ser borrifada. 

Constitui-se em estatística tão fiel quanto a do IBGE. Desde logo, 
contamos com o conhecimento técnico e a longa experiência do malariólogo 
Dr. Durval de Araujo Gonçalves, que ainda ali se encontra, com cerca de meio 
século de vivência na Amazônia. 

Naqueles recuados tempos, fora notada a periodicidade variável dos 
acessos. 

O sábio médico militar gaulês, notara igualmente, a periodicidade e 
variedade dos acessos, consoante a espécie de parasito. A água da Inglaterra, 
seria por certo a tradicional água inglesa usada ainda neste século, pelas 
parturientes. Não passava de um tônico geral, um reconstituinte, útil aos que 
padeceram de crises seguidas de malária. 

No que tange aos eméticos, de largo emprego nos séculos XVIII e XIX, 
convenhamos que era uma terapêutica destituída de fundamento, violenta e 
inadequada. Esta, de caráter deshidratante e expoliador, sobretudo em pacientes 
já enfraquecidos pela própria malária. 

Por si só, determinadora de  anemia e profunda astenia, pelo 
comprometimento das suprarenais. 

Informa Alexandre Rodrigues Ferreira, que, tão logo penetraram na região 



do rio Madeira, "adoeceram gravemente de sezões, "os dois desenhistas da 
expedição, sem contar o botânico, que caiu doente logo no 6Qdia7 "me veio a 
expirar nos braços, acometido de forte corrupção que a nenhum remédio da 
arte obedece". 

Pelo antigo termo compçáo, queriam significar perturbações intestinais, 
como disenterias e diarréias. Referem-se igualmente aos "fluxos, de sangue" 
de tipo amebiano. A certa altura o autor do livro em que nos baseamos para 
este estudo e com a devida permissão de Manoel Rodrigues Ferreira, cita um 
plano de navegação imaginado pelo governador do Par& Francisco de Souza 
Coutinho, dificultado pelas moléstias ocorridas entre o pessoal, como as "cruéis 
sezões, das corrupções e fluxos de sangue". Em 1871, surge em cena o 
engenheiro norte americano George Earl Church, indicado pelo general 
Quevedo, da Bolívia, e que consegue fundos na praça de Londres, para a 
construção da Ferrovia Madeira-Mamoré. Conseguiu a concessão do governo 
brasileiro, tornando-se Presidente da Madeira-Mamoré Railway Company Ltde., 
ao lado da Public Works Construction Company, como empreiteira da obra. 

Iniciava-se a ousada e trágica aventura, quando o pessoal caiu doente às 
dezenas. Em 1874, o governo brasileiro designou uma comissão de engenheiros, 
para medir as terras que caberiam à Madeira-Mamoré Railway, em território 
nacional. Desse pessoal, muitos adoeceram da malária e varíola. Apurou referida 
comissão, que "em 10 meses de trabalho; não fora assentado um único metro 
de trilho". 

O contrato foi rescindido com a Public Works, e Church consegue o 
patrocínio da firma norte-americana P&T Collins, cujo pessoal de vanguarda 
foi de 227 pessoas, chegados ao Brasil a 19 de fevereiro de 1878, era composta 
de irlandeses e italianos, estes, em número de 218 homens. 

Em março, já existiam 105 doentes nessa leva de trabalhadores. O 
engenheiro Charles Hayden revela suas impressões em relatório, onde estranhou 
a presença de formigas extremamente vorazes que tudo destroem, mesmo 
tecidos grossos. Não eram, por certo, as temíveis tocandeiras de grande porte 
com meia polegada de comprimento. Sua picada causa dor intensa, que perdura 
por 24 horas, causa linfangite e enfartamento ganglionar. 

Nessa fase, foi constatada a presença do beribéri, disenteria e febres, e , 
segundo ele, "a malária matava sem trégua". Os empreiteiros não atendiam às 
requisições dos médicos norte-americanos, quanto a medicamentos e outras 
providências, no sentido de minorar as condições sanitárias existentes. Em 
julho de 1878, também a companhia P&T Collins entrou em crise e abandonou 
o pessoal à própria sorte. A essa altura, havia apenas 3 quilômetros de ferrovia 
construidos, que , mesmo assim, foram festivamente inaxgurados no dia 4 de 
julho, data da Independência dos Estados Unidos. A 19 de agosto de 1879, 
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veio ordem de regresso para o pessoal norte-americano. 
No cemitério local, em Santo Antônio, base de operações, ficaram 

centenas de norte-americanos, irlandeses, italianos e brasileiros. Dos Estados 
Unidos, haviam chegado 719 pessoas, das quais, faleceram 141. A grosso 
modo, o total de óbitos foi calculado entre 450 a 500. 

Anota Manoel Rodrigues Ferreira, "não era uma empresa que fracassava. 
Era o homem que se retirava, completamente batido pela Amazônia". Com a 
saída da empresa Collins, o governo envia ao local, outra comissão, afim de 
avaliar os trabalhos até então realizados. 

Chefiava-a o engenheiro Morsing. Compunha-se de 60 pessoas, e 20 
dias depois de sua chegada, já existiam 27 doentes, que em pouco passava a 
32, mais da metade dos integrantes da comissão. A forma de febre que mais os 
acometeu, foi a chamada "febre biliosa", uma série complicação da terçã 
maligna, também conhecida por "febre hemoglobinúrica". 

Era tida como entidade nosológica autônoma, embora incidisse em 
paciente anteriormente vítimas de malária. Sabe-se hoje, que essa febre era a 
manifestação da insuficiência renal aguda, a síndrome do nefro inferior. 

Foi deveras terrível a odisséia por que passaram, do que nos dá conta o 
meticuloso Secretário da Comissão, Emesto Matoso, quando adoeceram ele, o 
médico, Dr. Francisco Betim Paes Leme, e morreu o engenheiro Pedro Leitão 
da Cunha. Em seu relatório final, o engenheiro Morsing assinala que houve a 
morte de 19 pessoas, das quais, 3 engenheiros, um oficial e 15 soldados e 
trabalhadores. 

Em meados de 1884, eis que chega outra comissão chefiada pelo 
engenheiro Júlio Pinkas, composta de 85 pessoas. No final, este engenheiro 
não especifica o exato número de óbitos, dizendo vagamente que durante sua 
estada, morreram "alguns operários e praças". De sua parte, Manoel Rodrigues 
Ferreira calcula em cerca de 20 pessoas falecidas, ou seja , 30% do grupo 
inicial. 

Em 1907, já no regime republicano, é dado prosseguimento à obra, sob a 
responsabilidade da firma May, Jekill & Randolph. Esta empreiteira foi um 
pouco mais cuidadosa que as anteriores, e propôs-se a construir um hospital de 
madeira, entre as localidade de Santo Antônio e Porto Velho. 

Mas o Dr. Shivers, o primeiro médico, permaneceu por apenas 4 meses. 
Foi substituído pelo Dr. H. P. Belt, com experiência em medicina tropical. 
Médico verdadeiramente hipocrático, o Dr. Belt, desde logo fez notar que "a 
construtora não tinha o menor interesse em proporcionar boas condições 
sanitárias, médicas e hospitalares, aos trabalhadores". 

Como se deduz, um comportamento criminoso e desumano, empenhada 
como as anteriores empreiteiras, em auferir lucros com menores gastos, porém, 
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à custa da perda de vidas sem conta! Ao Dr. Belt, a empresa não fornecia os 
medicamentos necessários ao seu mister. Para um hospital de 300 leitos, requeria 
uma quantidade anual de drogas, a serem utilizados numa gente com 95% de 
más condições físicas. 

Afirma Manoel Rodrigues Ferreira que as estatísticas não eram fidedignas 
e crivadas de falhas. Eram computados apenas os óbitos dos internados e dos 
que iam ter ao hospital, vindo dos acampamentos instalados na extensão da 
ferrovia. 

Não eram computadas as mortes dos que não pertenciam aos quadros da 
companhia, dos que deixavam a região, e dos que morreram durante o regresso 
a Manaus ou Belém. Sem contar, aqueles que faleceram em seus países de 
origem, para os quais, haviam retornado. 

Calcula o autor que o obituário real, tenha ultrapassado de 4 vezes os 
números apresentados! "Os homens chegavam cheios de saúde e esperança". 
Dois ou três meses depois, os que não tivessem morrido, estariam inutilizados, 
em sua maioria. Ou abandonavam o trabalho, ou eram despedidos, por inúteis! 

Era um "procedimento cruel e desumano", assinala Manoel Rodrigues 
Ferreira. O pessoal contratado, no dizer do autor, formava verdadeira "Legião 
Estrangeira de Trabalhadores". Pela última firma, foram contratados 21.783 
homens das mais diversas nacionalidades. Consoante a crença então em voga, 
a companhia proibiu o consumo de arroz, a ele atribuindo a gênese do berbéri. 

Os trabalhadores espanhóis, todavia, obtinham o cereal de contrabando, 
assim como bebidas alcoólicas, rigorosamente vedadas nos acampamentos. 
Entretanto, entre 1896 e 1905, os médicos Eijnan e Grijins, haviam comprovado 
experimentalmente em aves, que a alimentação com arroz não despolido, 
impedia e curava o beribéri avícola. 

Posteriormente, em 191 1, Casimir Funk descobria que o pericarpo de 
arroz, continha a tiamina, a vitamina antineurítica. Contudo, não se ficou 
sabendo da incidência de beribéri, entre os espanhóis. Homem de inteligência 
acima da média, Benigno Cortizo Bouzas, publicou em 1950 suas recordações 
daquela epopéia, livro a que intitulou, "De1 Amazonas a1 Infinito". 

Acabou por transformar-se em auxiliar do médico norte-americano, que 
o incumbia de percorrer os acampamentos a cavalo, quando anotava junto aos 
encarregados de turmas, as necessidades de ordem médica. 

Revela que, zelando pelos seus homens, os encarregados solicitavam 
vários medicamentos. Entretanto, a companhia só Ihes fornecia quinino e sulfato 
de sódio. Quando não os eméticos, vinham os purgativos, com seus efeitos 
desidratantes como os vômitos ou a diarréia por eles causada. 

Ambos cs medicamentos eram espoliadores em doentes j5 enfraquecidos 
pelas doenças locais, provocando desequilíbrios internos de caráter metabólico. 
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Os médicos, eram todos americanos, e guiavam-se pelos conhecimentos e 
remédios conhecidos e utilizados na época. Eram os clínicos, em número de 
11. Destes, 4 ficavam no hospital de Candelária, enquanto os restantes 
distribuíam-se entre os acampamentos ao longo da linha, distantes entre si, por 
1 6 quilômetros. 

O engenheiro chefe da comissão de fiscalização não Ihes poupou elogios, 
citando-os como "verdadeiros apóstolos". Dentre esses discípulos de 
Hipócrates, citava o Dr. Walcott, pelo seu exemplar desempenho. Também 
eles foram vítimas das circunstâncias, sendo que três faleceram no Madeira, e 
dois morreram de beribéri. Um houve, que veio a falecer já na América, 
enquanto outros adquiriram infecções que os incomodaram por longo tempo. 

O Dr. H. P. Belt, que foi chefe do serviço medico, notou que as febres 
vinham se mostrando resistentes ao quinino, que era empregado na dose de 25 
centigramos diários o que, mesmo assim não evitava a repetição das crises. 
Fez notar que muitos dos trabalhadores brasileiros não tomam quinino e 
frequentemente não adquirem febre. Seria resistência adquirida, em relação 
aos trabalhadores alienígenas, ainda não adaptados ao ambiente e suas 
particularidades? 

Eis a pergunta. Quanto b medidas de ordem profilática, consistiram na 
drenagem de coleções hídricas, com a colocação de petróleo bruto nos locais 
de águas paradas. Procurava-se com isso, matar por asfixia, as larvas de 
mosquitos, em seus criadouros. Ficavam destarte, impedidas de receber oxigênio 
devido à camada oleosa na superfície da água. 

Temia o Dr. Belt, o surgimento de um surto de varíola, que ocasionaria 
uma verdadeira catástrofe, muito possível de surgir, trazida pelo tráfego 
marr'timo e fluvial verificado em Belém ou Manaus. Nesse sentido, requisitou 
a remessa de vacinas específicas. 

Pouco depois, chegava o novo médico chefe, Dr. Carl Lovelace, que 
permaneceu em Porto Velho, enquanto o Dr. Belt cuidava somente do hospital 
de Candelária. Em seu relatório, esse médico assinala 5 óbitos entre os 
internados, com os seguintes diagnósticos, que transcrevemos a titulo de 
curiosidade, e que foram os seguintes: beribéri, inanição, colangite catarral, 
anemia perniciosa e congestão cerebral. Excetuado o beribéri, que é doença 
carencial, os demais óbitos por certo, decorreram de complicações da malária. 

Ela costuma, pela continuidade e ação espoliadora, a levar à inanição e à 
anemia. Pelo comprometimento hepático e das vias biliares, pode ocasionar 
colangite. Quanto à congestão cerebral, é notório o achado anátomo patológico, 
o acúmulo de parasitas aos milhares, obstruindo e congestionando os vasos 
cerebrais. Esta patologia quase sempre fatal, observa-se frequentemente na 
terçã maligna. 
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Outra interessante observação do Dr. Belt em 1908, é a de que o quinino 
não atua como preventivo ou curativo da malária, conceito ainda vigente mesmo 
assim; hoje, ninguém nega as virtudes do quinino, conhecido de longa data, 
como precioso auxiliar no tratamento dessa parasitose. 

O que mudou, foram os conceitos e conhecimentos adquiridos no decorrer 
do tempo, quanto à biologia do plasmódio. Antigamente, tinha-se como certo, 
que o parasito surgia unicamente no sangue periférico. Nas proximidades do 
final da 2Guerra Mundial, os antimaláricos em uso, eram o velho quinino e 
dois produtos sintéticos: a atebrina dos alemães ou metoquina dos americanos 
do norte, associados h Plasmoquina. 

Enquanto o quinino e a Atebrina destinavam-se a combater o parasito 
dentro da hemácia, a Plasmoquina visava as formas sexuadas do plasmódio. 
Desconhecia-se a outra fase por que passava o parasito, ou seja, a 
exoeritrocitária. Ficou-se a saber, que antes de atingir a hemácia, o plasrnódio 
busca o fígado, cujas células danifica com a sua presença, e onde assume 
aspecto morfológico diverso. Muda igualmente seu comportamento biológico, 
também diferente daquele ocorrido no ciclo eritrocitário. Tanto o Dr. Belt como 
outros médicos da época desconheciam essas particularidades biológicas do 
parasito, razão pela qual, destronara o quinino como específico da malária. 
Valeu, contudo, essa observação pioneira, a demonstrar seu interesse e empenho 
em debelar as crises por que passavam os pacientes confiados à sua competência. 

Enquanto que a terçã maligna ocasionada pelo plasmódio falcíparo pode 
ocasionalmente desaparecer com o emprego do quinino, o mesmo não se verifica 
com a terçã benigna, de que é agente o plasmódio vivax, tende a recidivar e 
cronificar-se. Daí, a intensa luta dos esculápios de outrora, contra um inimigo 
que surge mascarado sob uma forma até então desconhecida por aqueles 
abnegados profissionais. 

É que as formas intrahepáticas do parasito, escapam à ação do quinino e 
da Atebrina, garantindo sua sobrevivência por longo tempo. Nisto repousava o 
equívoco do Dr. Belt e outros médicos de seu tempo. Acresce que, ainda hoje, 
sabe-se que tanto o quinino como os modernos quimioterápicos de síntese, 
não exercem ação preventiva contra a malária. 

De qualquer forma, o Dr. Belt, Osvaldo Cruz e Carlos Chagas tiveram o 
mérito de suspeitar da existência de uma raça de parasito que é mais resistente 
a determinada droga. Daí, o comportamento atual de não insistir no tratamento 
com determinado produto que se mostra ineficaz, quando se apela para a 
utilização de outro parasiticida dos existentes no momento. 

Como poderiam aqueles médicos agir de outra forma, se não dispunham 
das drogas modernas? Outro equívoco qce cometiam pelo desconhecimento 
então existente, da biologia do plasmódio, consistia em aumentar a dose de 



quinino, na esperança de debelar as crises. Atualmente, verificada a resistência 
contra determinada droga, oferecem-se doses menores, engano a que não 
escapou o imortal Osvaldo Cruz. 

Não há demérito a atingir os esculápios dantanho. Utilizavam-se das 
drogas de que dispunham, tidas hoje, como inteiramente anódinas, como o 
azul de metileno. Os conceitos mudaram, como vimos, no final da última guerra, 
quando se desenvolveram estudos e pesquisas, de cujos resultados, nos valemos 
agora. A malária, no decorrer da história, comportou-se, muitas vezes, como o 
general a derrotar grandes exércitos e seus notáveis comandantes. 

Só os Estados Unidos tiveram no Pacífico, quando das batalhas que se 
feriram na derradeira conflagração mundial, cerca de meio milhão de 
combatentes acometidos de malária. Para enfrentar esse poderoso inimigo, 
alemães, ingleses e norte-americanos dedicaram-se à pesquisa de novas drogas 
contra a malária, do que resultou alguns novos parasiticidas. 

Em 1908, o Dr. Belt e esposa, adoentados, afastaram-se em gozo de 
licença por três meses, e de conformidade com o contrato, tinham todas as 
despesas pagas pela companhia. Era uma das odiosas discriminações então 
existentes, porquanto os humildes trabalhadores, tinham de contar com seus 
próprios recursos, se é que os tinham. Quando doentes, não recebiam as diárias 
referentes ao tempo em que estiveram afastados. 

Caso decidissem abandonar aquela vida dantesca num vale da morte, 
eram obrigados a arcar com as despesas de viagem. Permaneciam presos a um 
draconiano contrato, que os mantinha como eternos devedores a seus patrões. 
Acertadamente, Manoel Rodrigues Ferreira, comparou-os aos seringueiros da 
Amazônia, que segundo Euclides da Cunha, paradoxalmente, trabalhavam para 
tornarem-se escravos ! 

Ao partir, o Dr. Belt elaborou relatório onde não poupou severas críticas 
à empreiteira May, Jekill & Rondolph, pelo não atendimento às medidas que 
reiteradamente encaminhava, na condição de médico chefe. Apesar da labuta 
insana, achou o Dr. Belt tempo para estudos e pesquisas, que o levaram à 
conclusão de que se defrontava com fatores para ele desconhecidos, a agravarem 
a malária maligna alí grassante. 

Para ele, referidos fatores, não eram citados ou cogitados nos compêndios 
e tratados que consultara, fatores que por sua vez, não eram encontrados em 
outras partes do mundo. A malária, segundo ele, manifestava-se por rápida 
congestão do fígado e baço, anemia intensa, vísceras que se mostravam 
congestas, aumentadas de volume. 

Acompanhava-se de fraqueza física e debilidade, desproporcionais à 
hipertermia constatada. Notava, igualmente, edema dos membros inferiores, 
com semi-paralisia dos mesmos. O quinino, tanto não prevenia, quanto não 
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curava os acessos febris. 
Para esclarecer suas dúvidas e a curiosidade científica, frente a tão 

complicado quadro clínico, sugeriu a contratação de médicos bacteriologistas, 
assim como especialistas em medicina tropical. Era a preocupação de um 
cientista e médico dedicado, a braços com sérios problemas para os quais, não 
via solução ou explicação. 

Foi o sonho, o devaneio de um médico digno desse nome, e de um 
pesquisador nato. Como esperar das empreiteiras, atendimento aos seus pedidos 
e sugestões, quando se negavam a fornecer-lhe os medicamentos de que 
necessitava, qualitativa e quantitativamente. Para ele, que tinha experiência 
em canteiros de obras noutras regiões tropicais, a região da Madeira-Mamoré, 
afigurava-se como a mais doentia do mundo! 

Propunha medidas de saneamento, de modo a melhor proteger o homem 
do ataque de anofelinos e outros insetos. Denunciava de idêntica forma, a 
empresa que não permitia o atendimento pelos seus maicos, de outras pessoas 
não subordinadas à firma, o que se mostrava como grande absurdo e falta de 
humanidade por parte dos empresários sedentos de lucros a qualquer custo. 
Segundo sua experiência a que já alegara, as condições sanitárias existentes, 
superavam as encontradas na África, Egito e Índia. 

Em 1910, chegava Osvaldo Cruz, cujos serviços foram requisitados pelo 
governo e para o local. Em 1908, a chegar a Porto Velho, o Dr. Carl Lovelace, 
de quem já falamos linhas atrás, diz ter encontrado 95 % do povo, acometido 
de malária. Bastava 1 mês de permanência no local, para contrair a doença. 
Igual &rmativa, fizeram outros antigos exploradores e cientistas que pisaram 
a região. 

Constatou que naquele ano, fora relativamente baixa a letalidade, enquanto 
aumentara a morbidade. Acontece que, tão logo caiam doentes, os que podiam, 
afastavam-se incontinente daquele vale da morte. Ignora-se, assim, quantos 
tefiam momdo pelo caminho, em Manaus e BelCm, ou em seus locais de origem. 

Daí afirmar o engenheiro Manoel R. Ferreira, que as estatfsticas elaboradas 
pelas empreiteiras, nunca traduziam a realidade, eram incompletas em seu 
todo. Entre o pessoal da companhia, a morbidade chegara a 100%! Também o 
Dr. Lovelace empregou o quinino como preventivo. Todavia boa parte dos 
empregados recusava-se tanto a ingerir o quinino, como à obrigatoriedade do 
uso do mosquiteiro. Como era de esperar, a maioria dos rebeldes às medidas 
sanitárias, era de brasileiros! Alegavam que se afigurava um atentado à liberdade 
individual, recusando-se a ambas as medidas profiláticas. 

Dentro em pouco, ou adoeciam ou que era pior, morriam, vítimas de sua 
desobediência e da malária. Em 1909, foram contratados 4.500 trabalhadores, 
dos quais morreram 425, sendo o maior número, o de brasileiros, com 144 



óbitos. Em 1910, foram contratados 6.090 homens, dos quais faleceram 428. 
No hospital de Candelária, foram internados 1.690 brasileiros, contra 5.793 
estrangeiros, sendo a letalidade, de 264 indivíduos. 

Dentre as causas de óbitos, a malária vinha à frente, com 18 mortes entre 
4.585 internados com malária. O beribéri causou 51 óbitos dos 419 internados 
por beribéri. A disenteria levou ao hospital, 267 pacientes, dos quais, 5 faleceram 
devido a ela. A febre hemoglobinúrica, em que pese sua gravidade, determinou 
13 óbitos entre os 116 internados por essa complicação. A pneumonia levou 
para o túmulo, 58 dos 71 internados. Diante do ameaçador quadro a desenhar- 
se, a Madeira-Mamoré Railway, contratou Osvaldo Cruz, que alcançara renome 
internacional como higienista e tropicalista. 

A 9 de julho de 1910, chegava a Porto Velho. Percorreu a linha até o 
Krn. 113, e permaneceu na região por 28 dias. Já o autor Manoel Rodrigues 
Ferreira, denunciara a formação de pântanos, conseqüente ao transbordamento 
dos rios na cheia. Com a volta ao leito normal, restavam os pântanos, excelentes 
criadouros de larvas provindas da desova de fêmeas de anofelinos. Notou desde 
logo Osvaldo Cruz, ao estudar o regime das águas na região. 

Aos pântanos, juntavam-se outras coleções hídricas, lagos ou buracos 
repletos de águas paradas, conseqüentes à retirada de terra para aterros. 
Formavam as modernamente chamadas "Caixas de empréstimo", da engenharia 
atual, de que se tem feito largo uso, no Brasil. Trata-se de frequente erro 
cometido por empresas de engenharia rodoviária, sobretudo, observado na 
maioria das estradas brasileiras, inclusive a famosa Transamazônica. 

Osvaldo Cruz observou a alta incidência da malária e de outras doenças 
ali mais encontradiças. Como vetores da malária, assinalou ter encontrado em 
determinado período, duas espécies com a denominação usada na época: (Celeia 
Albalargaia) e o nosso conhecido Argyrotarsis. Dois anos depois, foi a vez de 
chegar à Amazônia, outro insigne cientista, Carlos Chagas. Este encontro na 
região que visitou, como principal vetor, o Darlingi, ainda hoje como tal, 
considerado. 

De sua parte, Osvaldo Cruz tal como fizeram seus antecessores, Drs. H. 
P. Belt e Carl Lovelace, insistiu em medidas profiláticas quase inexistentes, 
não obstante a solicitação daqueles dois médicos americanos, desatendidos 
pelas empresas construtoras. Como os demais médicos, por ser de hábito na 
época, insistiu no quinino como profilático, o único antipalúdico existente 
naquele tempo. Entretanto, deixava a desejar como antimalárico. Revoltou-se 
o grande brasileiro, contra o custo então cobrado pelo quinino, de 500 réis a 
cápsula de meio gramo, cujo preço, no Rio de Janeiro, era de 0 3 0  réis. Quanto 
à febre hemoglobinúrica, notou, que era mais frsquente nos que já haviam 
sofrido acessos anteriores de malária, atestando-se não tratar-se de uma entidade 
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nosológica independente, e sim, uma grave complicação do impaludismo. 
Sua tríade diagnóstica era: urinas carregadas de pigmento, a febre, que 

podia atingir a 40" C, e a icterícia. Ocorre insuficiência renal, com necrose dos 
túbulos renais. Acomete, sobretudo, as pessoas estranhas à região e à malária. 
Encontrou também, na patologia regional, o beribéri, a disenteria, a 
ancilostomose associada a outras verminoses, e a pneumonia, sem contar, o 
alcoolismo e suas conseqüências. 

Osvaldo Cruz impressionou-se com a alta incidência e a gravidade da 
pneumonia alí verificada. Em 1910, dos 60 pacientes - pneumônicos do hospital, 
faleceram 35, fora outros 4 que morreram no domicílio, antes da remoção para 
o hospital. Foram 39 óbitos, ou seja, 59,7% dos acometidos de pneumonia. 

Abordando o beribéri, Osvaldo Cruz cometeu os mesmos enganos que 
seus colegas da época. Ele cita determinados locais onde foi maior a incidência 
da avitaminose chamando-os de "focos", como se trata de doença bacteriana ou 
transmissível. Fez notar o cosmopolitismo do mal, que tanto atinge trabalhadores 
em plena mata, como médicos, engenheiros e pessoal de escritório. Textualmente 
declara: "A questão do diagnóstico continua obscura". Informa da prática de 
necropsias, quando procurava alguma possível causa etiológica, sem nada 
encontrar. Do mesmo recursos, utilizou-se o Dr. Belt, na procura de explicação 
para a gravidade da malária contra a qual, lutavam sem êxito. 

Insistia o sábio brasileiro, no diagnóstico precoce de beribéri porque, 
segundo a crença então existente, o rápido afastamento do "foco", era de suma 
importância! Aludia à abolição dos reflexos, assim como ao edema pré-tibial e 
external, taquicardia, desdobramento da 2"ulha pulmonar etc. Esta, era a 
forma húmida ou edematosa do beribéri, com comprometimento cardíaco e 
morte freqüente. 

Reporta-se ao Dr. Lovelace, que já se impressionara com o beribéri, 
secundado por Osvaldo Cruz, segundo o qual, doentes procedentes da mesma 
zona e nas mesmas condições mesológicas, e "de alimentação7', comparavam- 
se a outros, com sintomatologia típica do beribéri. 

Quanto à disenteria, comumente verificada entre os trabalhadores, conclui 
acertadamente, que seria uma forma disintérica da malária plenamente aceita 
nos dias que correm. No IQsemestre de 1910, sairam do hospital, 92 doentes, 
dos quais, 13 dela morreram, ou seja, 14,2% de letalidade. 

Aconselhou ele, o uso habitual de água fervida, como água potável. No 
que tange à hemoglobinúria, no 1"emestre de 1910, dos 60 pacientes que 
receberam alta, houve apenas 5 óbitos, 8,3% de letalidade. 

Confessando o desconhecimento de sua etiologia, observou, contudo, 
que foram vitimados, aqueles que sofreram graves formas de i~paludismo. 
Andou perto de conceitua-la como uma complicação da malária maligna. O 
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quinino, no conceito da época, é, segundo ele, "de efeitos desastrosos", sendo 
a opinião generalizada, de que essa droga, agrava o caso, podendo mesmo 
desencadear a hemoglobinúria. 

Certo andou Osvaldo Cruz nesse particular, como em out r r ,  quando 
opinou pela continuidade no emprego do quinino, na complicação da malária, 
apenas, em doses menores. E essa, é a conduta em nossos tempos. Apurou 
que, durante as crises da febre hemoglobinúrica, não se encontram parasitos 
no sangue periférico, o que hoje em dia encontra explicação, com a existência 
da fase exoeritriocitária - da doença, desconhecida que era, no princípio do 
século. 

Impressionou-se com a grande esplenomegalia verificada em crianças, 
que passam a constituir-se em fontes onde se reabastecem - os anofelinos, 
contribuindo para a permanência e disseminação da doença. Anotou igualmente, 
que a febre hemoglobinúrica era observada mais frequentemente, entre os 
doentes de terçã maligna. Diante da ineficácia do quinino, no combate à terçã 
maligna, tanto o Dr. Belt como Osvaldo Cruz, e mais tarde, Carlos Chagas 
(1912), suspeitaram da existência na Amazônia, de uma raça desconhecida de 
hematozoário, responsável pelo quadro clínico então observado, e como frizara 
o Dr. Belt, inexistente nos compêndios e tratados da época. 

Para ele. era necessário "acurado estudo" do assunto. Abordou, o item 
alimentação, que, como se sabe hoje, é fundamental como causa, profilaxia e 
cura do beribéri, quando na alimentação, falta a tiamina e demais vitaminas do 
complexo B. Por ordem da companhia, nos 6 meses anteriores, fora abolido o 
consumo de arroz. 

Mesmo assim surgiram casos de beribéri em "indivíduos que seguramente, 
não comiam arroz". Acreditava-se naqueles tempos que a gênese do berióéri 
estava nesse cereal, ao passo que pouco tempo depois se descobriu que o mal, 
estava no consumo do arroz descortiçado, desprovido do pericarpo, onde se 
encontra a tiamina. 

Prendeu-se ele, à possibilidade de a avitaminose atingir o pneumogástrico, 
nervo de primordial importância e papel, na fisiologia, podendo ocasionar a 
morte, em curto prazo. Enfatizou a gravidade do beribéri ali verificado, no 
primeiro semestre de 1910, em que houve 146 casos dessa avitaminose, com 
29 óbitos, ou seja 29% de letalidade. 

Termina este capítulo, dizendo que o beribéri era, de "profilaxia 
desconhecida", ao passo que a pronta remoção dos doentes, restituía-lhes, na 
maioria das vezes, a saúde primitiva". Ignorando que se tratava de uma 
avitaminose, para cujo desencadeamento, concorria uma alimentação deficiente 
ou isenta de vitaminas naturais, e~contradas nos alimentos frescos, todos os 
clínicos da época, não atentaram para uma coisa. A remoção do bebérico para 
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outro local, diferente do anterior, implicava, quase sempre, na mudança da 
dieta alimentar. Não era uma questão do clima ou local, como se pensava 
outrora. Sabiamente, Osvaldo Cruz apontou para os malefícios trazidos pelo 
alcoolismo, dentre eles, a polineurite alcoólica, conseqüente ao alto dispêndio 
de vitaminas do complexo B, pelo hábito de beber. Era uma polineurite 
alcoólica, a somar-se a outra, de causa alimentar. 

Coube a Carlos Chagas, descobrir uma raça especial de parasito da 
malária, que se mostrava visivelmente pequeno, ao microscópio, menor dos 
que já eram conhecidos. Para ele, além de morfologicamente menor, esse 
hematozoário possuía núcleo pobre em plasma, porém rico em cromatina. 

Essa descoberta do notável cientista que foi Carlos Chagas, ocorreu em 
1908. Entretanto, como vimos, o Dr. Belt já suspeitara de sua existência, como 
causador de formas graves de malária. Lutou pelo uso do mosquiteiro e o 
emprego do quinino como profilático entre os trabalhadores, que resistiam às 
suas recomendações. 

Ao que parece, o uso do mosquiteiro era inócuo contra a espécie Cellia 
Arribalzagaia, devido a seus hábitos diurnos. Outra provável lenda das muitas 
existentes quanto à Madeira-Mamoré, é a de que, Osvaldo Cruz, pessoalmente, 
administrava o quinino, homem por homem. 

Ora, atingia a milhares, o número de trabalhadores que deviam tomar o 
quinino, em três doses diárias. Seria humanamente impossível àquele cientista, 
ministrar a droga, a milhares de indivíduos espalhados ao longo de toda a 
linha. Preconizou que se deixasse de pagar a diária, aos que não se submetessem 
a essa prática. 

Em relação à nosologia regional, inclui a leishmaniose cutânea, 
suspeitando da forma visceral, ou kalazar. 

O Dr. Lovelace relata o caso de um índio Capuano, portador de numerosas 
e profundas úlceras em um dos membros inferiores, que levou aquele 
profissional a amputar o membro doente. Quanto à rebeldia dos trabalhadores 
da Madeira-Mamoré, sobretudo os brasileiros, pelas medidas profiláticas 
recomendadas por Osvaldo Cruz, pouco mudou a mentalidade de nossa gente. 

Em "Saúde na Amazônia", seus colaboradores apontam uma nova 
situação: a recusa por parte do povo que se opõe à aspersão de DDT, nas 
habitações rurais e urbanas. Afirmava Osvaldo Cruz, que morria uma pessoa 
por dia, na construção da ferrovia, e cerca de 10, ficavam inutilizadas. Em 
19 1 1, chegaram 5.664 homens, dos quais morreram 41 9. Eram brasileiros, 
espanhóis, antilhanos, portugueses, norte-americanos, gregos, bolivianos, 
italianos, venezuelanos, colombianos, chineses, turcos, peruanos, franceses, 
icgleses, austríacos, árabes, russos, portoriquenhos, japonêses, dinamarqueses. 
Era a "Legião Estrangeira" referida por Manoel Rodrigues Ferreira, por 



semelhança, empenhados na ereção de uma nova Torre de Babel! 
Foram vitimados por malária, beribéri, disenterias, hemoglobinúria, e 

pneumonia. Em 19 12, chegaram apenas 2.733 homens, ocorrendo entre eles, 
200 óbitos. No dia 20 de abril, de 191 2, assentou-se o último trilho da Estrada 
de Ferro Madeira Marnoré, num total de 364 kms. 

A partir desse dia, cessou a navegação no trecho da cachoeira do rio 
Madeira. Essa navegação, que fora iniciada em 1722, com Francisco de Mel10 
Palheta, cessava em 191 2. Diz Manoel Rodrigues Ferreira: "Durante 190 anos, 
o homem subira e descera aquela secção encachoeirada do rio, a todo momento 
vítima de naufrágios, de doenças e de ataques de índios. Milhares de homens 
haviam perdido suas vidas, durante quase dois séculos, naquelas cachoeiras". 
Embora grande a letalidade durante a construção da ferrovia, fica longe da 
frase que correu mundo, segundo a qual, "cada dormente representava uma 
vida humana" ... ou, "que seus trilhos são de ouro" ... Ambas vêm sendo repetidas 
através dos tempos, por pessoas responsáveis. Com uma simples operação 
aritmética, Manoel Rodrigues Ferreira provou a inverdade dessas afirmativas. 

A extensão da ferrovia, é de 366 kms. pelo acréscimo de mais dois kms., 
aos 364 finais. Cada quilômetro de ferrovia, qualquer que seja, comporta 1.500 
dormentes. Logo, a Madeira-Mamoré, tinha 549.000 dormentes, o que 
equivaleria, a 549.000 óbitos, que, na verdade, não ocorreram. 

Alega o autor, que o simples bom senso, mostra que seria necessário que 
morressem 300 homens por dia, durante os 5 anos de construção da ferrovia. 
Nesse período, foram contratados, ao todo, 21.717 homens. Arredondando, 
admita-se que 30.000 homens acorreram à região. O total de óbitos durante a 
construção, segundo as estatísticas, mesmo inconfiáveis, foi de 1.552 homens. 
Trata-se de óbitos de internados no hospital de Candelária. Nesse computo, 
não entram os que não eram empregados da companhia e os que morreram em 
trânsito para Manaus e Belém, ou mesmo, para os países de onde vieram. 

Possivelmente, segundo o autor, o número desses óbitos foi três vezes 
maior. Multiplicando-se por 4, os 1.552 óbitos hospitalares, teremos um total 
de 6.208 óbitos, aproximadamente. Muito distante, portanto, dos alegados 
459.000 desenlaces erradamente atribuídos. Depois de muita discussão, 
inclusive demandando pareceres de eminentes juristas, como Rui Barbosa, 
Clovis Bevilacqua e Sancho Barros Pimentel, o governo brasileiro pagou 
96,690:731$612 (noventa e seis mil e seiscentos e noventa contos de réis, 
setecentos e trinta e um e 612 reis). A 1"e agosto de 1912, foi inaugurada a 
estrada de ferro que tantas vidas e dinheiro, consumira. 

Terminada a obra, compromisso advindo do Tratado de Petrópolis, que 
visava o escoamento da produção da borracha boliviana, caiu o preço dessa 
matéria prima, no mercado mundial. Mesmo assim continuou a ferrovia 
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prestando serviços, inclusive de caráter social, àquelas populações. Em 1972, 
como outras ferrovias nacionais, foi extinta, tida por anti-econômica. 

O mesmo argumento que serviu para o desaparecimento das outras 
existentes no país. Ultimamente, foram reativados os 32 quilômetros iniciais, 
para fins turísticos. Vem o caso de indagar-se: a transformação em atrativo 
turístico, não seria um acinte, um sacrilégio? 

Como passar alegre e ruidosamente, sobre os trilhos que representam 
mais de um milhar de vidas acabadas, no seu assentamento? 

Não seria o caso de erigir-se um monumento, um marco, algo enfim que 
recordasse a epopéia ali vivida? Fê-lo Manoel Rodrigues Ferreira, quando 
estampou no pórtico de seu 1ivro;estes dizeres: A memória de todos aqueles 
que desde o século passado, tombaram na construção da Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré, desde engenheiros, e trabalhadores braçais, brasileiros e de 
todas as nacionalidades, todos empenhados em vencer uma das mais soberbas 
manifestações da natureza na face da terra: A Amazônia". 

Acrescente-se que a malária continua grassando em grande escala, 
sobretudo na América Latina e África, onde ameaça 2 bilhões de pessoas. 
Passa a ser considerada como a primeira enfermidade mundial, ameaçando 
40% da população da Terra. É igualmente rotulada como a primeira causa de 
letalidade ginente a crianças, além de fator de atraso no desenvolvimento dos 
países em que existe. 

Contra sua erradicação, militam dois fatores: a aquisição, por parte dos 
vetores do parasito, de resistência tanto aos inseticidas, como aos 
quimioterápicos de nova geração. Em 1983, anunciava-se em Brasília, o 
surgimento de 265 mil novos casos de malária, no país. Um crescimento de 
15%, em relação ao ano anterior. 

Advertem os técnicos, que só na Amazônia, se deverá registrar mais de 
96% do total de casos a esperar. Dão como causa desse sombrio panorama, as 
migrações que se verificam naquela área, em busca de garimpos e projetos 
agro-pecuários em desenvolvimento. 

Todos os sanitaristas, baseiam suas esperanças, na descoberta de vacina 
específica, que já está em andamento. Por sinal, cientistas brasileiros estão 
envolvidos nesse projeto: O Dr. Luís Hildebrando, na França, e o casal Nusweig, 
nos Estados Unidos. De outro lado, podemos contar com nova droga para os 
casos resistentes à medicação usual: a Mefloquina, elaborada pelo Laboratório 
Roche. Mesmo assim, pouco mudou o comportamento da moléstia em âmbito 
nacional. 

No Estado de Rondônia de hoje, onde se desenrolou a Tragédia da 
Madeira-Mamoré, é a seguinte a situação, segundo os autores de "Saúde na 
Amazônia", editado em 1983. No ano de 1980, registrou-se um total de 



positividade em 25.826, das 39.178 lâminas de sangue examinadas. 
Só na região do Jm, entre 1975176, registraram-se 8.000 casos de malária, 

cerca de 50% do total verificado naquele Estado. Supera em incidência, toda a 
imensidão do vizinho Estado do Amazonas. 

Destaca-se, como maior vetor, o anofeles darlingi, há longo tempo 
estabelecido na Amazônia. Na "Apresentação" de "Saúde na Amazônia", o 
Prof. Carlos Chagas Filho diz que, não obstante as décadas decorridas, 
"verificou-se que a situação mostra-se inalterada" ... 

Não admira, pois, quando o engenheiro Manoel Rodrigues Ferreira diz 
que "Durante 190 anos, o homem alí sofreu e morreu, escrevendo uma das 
maiores epopéias da nossa história". Graças à fidelidade, clareza e cuidadosa 
anotação, e a abundância de dados de caráter médico-sanitário, colhidos por 
esse engenheiro e historiador paulista, tornou-se possível a elaboração destes 
comentários. 



ALMEIDA MAGALHÃES 

Duilio Crispim Farina 

Centênio de nascimento de Francisco Teive de Almeida Magalhães. 
Membro deste colendo Instituto Histórico de São Paulo, cultor da arte de Clío, 
estudioso do passado, orador a inculcar na lembrança dos pósteros o porte 
majestoso ao adentrar nas tribunas. Impressionou os contemporâneos e deles 
recolhemos os vislumbres que tentamos transmitir. Aureliano Leite, sempre 
judicioso, e mesmo parco em elogios, confessava-se, mais de uma vez, sentir- 
se contagiado pelas perorações enfáticas. Liberalli prodigalizou encômios. José 
Pedro Leite Cordeiro conheceu-o desde seu ingresso nesta casa, sócio efetivo 
aos 3 de junho de 1950, há quase meio centênio. Recordou seu vigor tribunício, 
entusiasmo e dedicação aos trabalhos da entidade, freqüência costumeira, 
aparteador nos debates, acalorado, a contagiar o círculo dos ouvistes. E os 
derradeiros tempos, ai de nós, quase sem visão, mal cuidado, ausência de 
emulações, declínio. Vinicio S tein de Campos, arroubado palrador tribunício, 
a honrar Capivari, e esta Casa, tinha-o em lembranças saudosas e comovidas 
como orador insuplantável. Contou-nos que de certa feita, ausente, por motivo 
de força maior à última hora, o orador programado de assunto pouco comum, 
subiu à tribuna Francisco Teive de Almeida Magalhães, e de improviso, na 
mobilização de imensos conhecimentos, sedimentados, esplendeu com palestra 
significativa que ficou na memória da assistência. 

Figura de real grandeza, a doença, a cegueira motivam o acaso, verdadeiro 
crepúsculo dos deuses. 

Não tivemos o privilégio de vê-lo assomar à tribuna. Somente por duas 
vezes, de forma rápida, o entrevimos. 

Na distante juventude, ainda aluno do Ginásio do Estado, já motivado 
pelo colecionismo da medalhística histórica ação de Álvaro da Veiga Coimbra, 
na imprensa paulista, e de Álvaro de Sales Oliveira, alto mentor no tempo, ao 
lado de Afonso Taunay, quando comparecemos à algumas sessões do Congresso 
Numismático Brasileiro, nas Arcadas, e lá vislumbramos Francisco Teive. 
Lembranças esmaecidas pela pátina dos anos, certamente realizado em 1937. 

Almeida Magalhães colaborou, entre outros orgãos da imprensa na "A 



90 REVISTA DO BVSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFZCO DE S. PAULO 

Gazeta", jornal de Casper Líbero, Pedro Monteleone e Américo Bologna então 
em seu máximo fastígio. Lemos e recordamos algumas dessas crônicas, 
verdadeiras amostragens, em nosso arquivo, das opulências de seus 
conhecimentos amplos. Talvez sua leitura possa dizer de forma completa do 
pesquisador minudente, do conhecedor profundo de assuntos pouco estudados 
e ventilados em nosso meio: Muito à maneira de Alberto Rangel, Calmon, 
Barroso e poucos outros, demonstrava o intenso peregrinar pela bibliografia 
do Velho Mundo, em especial de França e Grã-Bretanha, a propósito da 
elucidação de temas propostos e por ele levantados. O pequeno ensaio "Em 
torno de Santa Helena" acumula toda a série de dados úteis na interpretação da 
presença de súditos e amigos de Bonaparte nas Américas, e em especial no 
Brasil, na tentativa frustrada de liberar o imperador corso da ilha de Santa 
Helena, no Atlântico, à meio caminho do Brasil. Poucos conheceram tão bem 
van Hagendonp, o velho general-eremita da Tijuca, e todos aqueles que por 
aqui peregrinaram às vezes até nas vestes de sábios, médicos ou cientistas- 
viajores. 

Em nosso trabalho "Luis Napoleão de la Plane, médico em Piratininga e 
filho de Bonaparte" pudemos citar as passadas de Francisco Teive nessa seara 
pouco devassada. 

Nada mais eloqüente que um ensaio perquiridor da biblioteca de um 
historiador, escritor, homem de letras, humanista e que vai em verdade nos 
dizer da profundidade não s6 das incursões do feliz provedor do conjunto, mas 
de suas raízes intelectuais que permitem a montagem de livrarias da monta 
daquelas de Rui, Oliveira Lima, Eduardo Prado, Aureliano Leite, Alfredo Ellis 
e tantos outros. Nos últimos três decênios pudemos avaliar a profundidade do 
interesse intelectual pelos acervos de Estevão de Almeida (jurisconsulto, 
progenitor de Guilherme e Tácito de Almeida), Menotti de1 Picchia, Antão de 
Moraes, Lorena Guaraciaba, Gilberto Andrada e Silva, e de nosso agora 
rememorado Francisco Teive de Almeida Magalhães. 

Adquirida ou melhor posta à venda por conhecido livreiro destes dias, de 
mercantilismo quase sempre desabusado, centenas e centenas de volumes, 
pudemos aquilatar da variegada gama, polivalência amplíssima de interesses 
em quase todos os setores do conhecimento. Verdadeira caminhada íninterrupta 
para a sabença, incontido esforço para os altos paramos de luz das Divindades. 
Mesmo em setores aparentemente não afins, Francisco Teive, a demonstrar 
entendimento pleno dos caminhares retilíneos dentro das especialidades, como 
verdadeiro docente polivalente, acumulava temas de Medicina Legal, Botânica 
Medica, mestres da Psiquiatria da Germania e de Portugal, desconhecidos por 
militantes do ofício. Ao coletá-los, adquiri-los sentiam-nos plenos de respeito, 
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reverência, certos de que tínhamos tomado conhecimento de que existira nestas 
terras brasílicas uma vida digna de ser vivida, um espírito de escól, um 
amealhador enciclopedista, base essencial do humanismo consagrador. 

Como é triste ver a dispersão das centelhas do sonhador impenitente. De 
qualquer forma no milagre da multiplicação outros e outros recebem dos 
escaninhos de suas estantes gemas preciosas, pulsações de antigos entusiasmos. 

Numa simples enumeração de poucos volumes desejamos citar alguns 
títulos preciosos, pouco conhecidos e ainda menos encontradiços: 

A inconfundível assinatura de nosso rememorado em livros raros, 
distinguem um gosto apurado, estágio avançado no desejo incontrolado de 
cada vez mais saber. A "Psycopathia Sexualis", de Kraft-Ebbing, fundamento 
da moderna psiquiatria do gigantesco mestre germânico (em castelhano), e 
nem quase conhecida por doutos destas plagas. Tomos de Júlio de Matos e 
Miguel Bombarda, insignes professores das cátedras portucalenses; Ribot, esteio 
da psicologia e Félix Le Dantee, sábio, aqui fundador do Instituto 
Bacteriológico, indicação de Pasteur, eram de seu convívio e posse em livros, 
pródigos em felizes anotações. 

Entre os gregos possuímos, em edição francesa, as raríssimas obras 
completas de Píndaro, acrescidas de poesias de Anacreonte, Safo e Erina. Foram 
de sua pertença, no idioma gaulês, a obra de Xenofonte (Anabase, Econômica, 
Banquete, da caça, República dos Lacedemonios e idem dos atenienses); edições 
Garnier de Paris, testemunhos de sua eleição para textos básicos da 
universalidade. 

E assim como estes, outros mais, e somente para não aumentar a 
enumeração, citaremos, o pouco conhecido tomo de Virgilio, em tradução 
francesa (não o conseguimos mesmo no antiquariato de Itália, tal sua procura 
e disputa, apesar de sucessivas edições) sob o titulo de "La Fille d'Auberge7'. 
Neste volume estão outros poemas de Virgilio: Elegias por Meana, Inscrições, 
Imprécations, Epigramas, O Etna, etc. etc., todos de difícil acesso. 

Poucas citações mas que nos permitem, em amostra seletiva, erigir o 
pedestal diferenciado do busto de erudição e cultura de Francisco Teive de 
Almeida Magalhães. 

O eterno jornadear pelos escaparates de livrarias, acervos levantados por 
almas de eleitos, em vidas inteiras, esfacelados com o ar frio das lâminas de 
guilhotinas impiedosas da dispersão, permitem-nos o encontro com a estatura 
de varões de Plutarco da erudição de Piratininga. Aeles o nosso eterno respeito! 

Finalmente dois comentários, a propósito das verdadeiras origens do 
apelido Teive, motivo de honra de nosso preclaro e saudoso confrade. Somente 
o praticamente desconhecido historiador Gaspar Fructuoso em sua "História 



Genealogica de Sarn Miguel" (Açores), nado em Ponta Delgada em 1522 e 
falecido em 1591 dá-nos a origem exata de Teive. É necessário referir que 
Gaspar Fructuoso, historiador das ilhas dos Açores, doutor graduado em 
filosofia e teologia pela Universidade de Salamanca, teve sua obra até o início 
deste século com não mais de meia dúzia de exemplares existentes. Nosso 
exemplar seria um deles. 

Pois, em síntese final necessária a estas simples palavras de evocação e 
respeito diremos que como um dos primeiros Povoadores da ilha de S. Miguel, 
nos Açores, lá chegou, a mandado de el-Rey, Gonçalo de Teive Paym, francês, 
natural de Paris, filho de Gonçalo de Ornelas Paym, capitão d'el Rei de França, 
que em uma das guerras que este tivera, segundo dizem (apud o texto) com 
italianos, guardou e defendeu com grande esforço uma porta dos muros da dita 
cidade de Paris, sendo acometido pelo inimigo em superior número e apesar 
disso não entraram nela. Aparecendo diante do rei, chamado por este disse-lhe 
que seu nome era Gonçalo de Ornelas Paym, retrucando-lhe o monarca chamar- 
vos-ei Gonçalo de Teive (ou Teves) pois "tivestes com tanto esforço as portas 
da minha cidade de Paris, por onde me defendestes para não entrarem meus 
inimigos nela, daí este apelido para você e seus descendentes". A nobreza 
intelectual de Francisco Teive de Almeida Magalhães, além dos labores 
pessoais, tinha razões de sobejo, pelos atavismos ancestrais e merecimentos. 
Glória à sua memória! 



CEM ANOS DE PRESTES MAIA 

Silveira Peixoto 

Estamos no centenário do nascimento de um dos maiores desta Paulicéia 
de nosso muito bem querer, melhor, em palavras melhores, de todo São Paulo, 
de nosso Estado - de todo o Brasil. É Prestes Maia, Francisco Prestes Maia, 
que nos veio da sua Amparo, onde nasceu no 19 de março de 1896, filho de 
Manuel de Azevedo Maia e de d. Carolina Prestes Maia. 

Antes do mais, no entanto, deixem-me assinalar que, nos idos de 1946, 
em maio, numa carta datada de 26 desse mês, respondendo a um amigo, nosso 
Monteiro Lobato, aquele imenso Lobato, disse: 

"Estou, como sempre estive, incondicionalmente ao lado de 
Prestes Maia, seja para que função for, presidente do Estado, ou da 
República. Minha velha idéia é que este País está se deteriorando, 
progressiva e assustadoramente, por falta de honestidade no governo, 
mas honestidade absoluta e não relativa. Para mim, só dois homens que 
já exerceram funções públicas demonstraram essa honestidade absoluta 
que, ao meu ver, só ela, pode interromper o assustador apodrecimento 
do caráter nacional José América e Prestes Maia. Honestidade absoluta 
só encontrei nesses dois homens. Os demais são relativamente honestos." 

Estou a vê-lo, com os olhos do pensamento - nos seus modos 
bonacheirões, sossegado, as palavras a saírem-lhe tranqüilas, já grisalho, algum 
tanto calvo, cabelos repartidos da esquerda para a direita, os olhos brilhando 
atrás dos óculos, rosto escanhoado, o chapéu meio velho, o guarda-chuva. . . 
Estou a revê-lo assim, de todo indiferente a ostentação - e tanto que, duma 
feita, minha amiga desde os tempos de Regina Maura (tão só pela presença, 
enchia ela de muita beleza o palco do velho Teatro Boa Vista), a deputada 
Conceição da Costa Neves assinalou que Maia, "na era da bomba atômica, 
ainda anda de bonde" (mais ou menos como eu que, nestes meus 87 idos e 
vividos gosto muito do meu ônibus). 



94 REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

Sua primeira professora, Prestes Maia teve-a em sua mãe, d. Carolina 
Prestes Maia. Prosseguiu nos estudos, ainda em Amparo, com o prof. Aristides 
de Macedo. Tinha 11 anos, quando, em 1907, seus pais e a avó materna, d. 
Luiza Pupo Prestes, vieram de mudança para São Paulo - e, é claro, Maia 
com eles. Eis que estávamos com o ano letivo em meio, teve de entrar como 
aluno ouvinte, no primeiro ano do Ginásio São Bento. No final do ano, prestou 
exames vagos e passou a cursar regularmente a escola. Dada uma interpretação 
da legislação do ensino à época vigente, pôde fazer juntos o 5" o 6Q anos. 

Tinha 16 anos, quando, em 1912, se matriculou na Escola Politécnica, 
onde se formou em Engenharia Civil e Arquitetura, colando grau em dezembro 
de 191 7, aos 21 anos. Alguns meses mais e, em abril de 191 8, começou a 
trabalhar como engenheiro fiscal, no Hospício do Juqueri, contratado pelo seu 
então diretor, aquele notável Franco da Rocha. Ainda em 19 18, em maio, teve 
a seu cargo trabalhos preparatórios da Avenida Independência (parte das 
comemorações do Centenário da Independência). Fez lhe o cadastro, 
levantamentos, nivelamentos, cuidou das primeiras desapropriações. 

Em ambos esses serviços, não tinha contrato escrito. No Hospício, recebia 
mediante atestado do diretor; nas obras da Avenida Independência, em folha 
de pagamento organizada por ele mesmo e encaminhada por um superior 
hierárquico. Nos princípios de 1919, foi instituída a Comissão Construtora da 
Avenida Independência, Maia fazendo parte dela. Ao mesmo tempo, trabalhou 
em escritórios de Engenharia, junto com outros engenheiros - os ganhos com 
as obras sempre moderados. No último dia de governo Washington Luiz aqui 
em São Paulo, foi a Comissão da Avenida Independência dispensada; logo a 
seguir, o governo Carlos de Campos decidiu reconstituí-la, inclusive porque 
as obras não podiam ser interrompidas. 

Mais algum tempo e, em 1928, o Tribunal de Contas estranhou que 
acontecesse um funcionário, engenheiro contratado verbalmente, como se lia 
nas folhas de pagamento. Em conseqüência, foi ele nomeado "Engenheiro 
Arquiteto" do quadro - ato do Presidente Júlio Prestes, datado de maio daquele 
1928: ... "resolve nomear o Sr. Dr. Francisco Prestes Maia para o cargo de 
Engenheiro-Arquiteto da Diretoria de Obras Públicas, da Secretaria de Estado 
dos Negócios da Viação e Obras Públicas7'. Após essa nomeação, continuou 
ele a trabalhar na Avenida Independência, depois na fiscalização do prédio da 
Secretaria (aquele à esquina da Riachuelo e Brigadeiro Luiz Antonio). 

Nos princípios de 1925, foi chamado à Escola Politécnica, para substituir 
um professor e lecionar Desenho. Dai por diante, ficou, por assim dizer, um 
substituto efetivo ... Com a aposentadoria de um professor, foi contratado - e, 
após cinco anos de bons serviços, por proposta do Diretor da Poli e ouvi da sua 
Congregação, ascendeu a Professor Efetivo. 
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Era apenas um jovem engenheiro - porém dos mais elogiados, 
merecidamente elogiado, fosse pelos colegas de magistério, fosse pelos alunos 
(e não ha maior nem mais impiedoso crítico de um professor do que seus 
alunos...). 

Na administração Pires do Rio em nossa Prefeitura, foi encarregado de 
:laborar um plano urbanístico para São Paulo. Tivemos dele, assim, o "Estudo 
de um Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo", o qual mereceu gerais 
elogios de autoridades na matéria, aqui e fora. 

Tenho-o, nas minhas saudades, ao grande entre os maiores prefeitos desta 
"Paulicéia Desvairada'' do Mario de Andrade - ali à rua Líbero Badaró, em 
seu gabinete de trabalho, num velho prédio que não existe mais, eu jornalista 
que desde muito aprendera a admira-lo, a admirar-lhe as muitas e altas 
qualidades de urbanista, probidade perfeita, um verdadeiramente HOMEM. 

Vejo-o, a competência bem conjugada à eficiência, todo ele uma dedicação 
aos casos e coisas deste Município. Ah '... Naqueles dias, em nossa Prefeitura, 
ninguém se lembrava do que poderia ser corrupção. Era vocábulo desconhecido 
nas repartições desta terra. Não, ele nunca demitiu funcionário; também não 
sei de admissão "por favor" ... Sei que, duma feita, houve aquele pedido da 
interventoria federal, quanto a uma nomeação. Pois, à insistência do interessado, 
Maia respondeu: "Por favor, diga que ha um único lugar vago aqui na Prefeitura 
- e é o meu ..." 

Bem verdade, Prestes Maia nunca antes pensara em ser prefeito. Tanto 
assim é que, no álbum "Os melhoramentos de São Paulo", publicado em 1945, 
deixou claro: "Ao assumir o governo da cidade, trazíamos para com ela alguns 
compromissos morais, por lhe havermos feito, 10 anos antes, um "Plano de 
Avenidas". Pecado da mocidade e justa atrapalhação a quem, ao compor para 
os outros, nunca imaginara ver-se um dia na contingência de executar" ... 

Como veio Prestes Maia a ser Prefeito de São Paulo? Segundo testemunho 
de quem acompanhou Adhemar a Caxambú, onde Getúlio se encontrava em 
vilegiatura, ao tratarem da interventoria em São Paulo, o ditador teria feito a 
insinuação - mais do que insinuação, virtualmente indicação - quanto a 
Maia em nossa Prefeitura. 

A propósito, bem depressa Getúlio passou a admirar o desempenho de 
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Maia no governo desta cidade - e tanto que o sustentava, sempre que os 
manejos da política, melhor dizendo da politicalha, achavam de atingi-lo. 
Acrescente-se que, após sua queda, deliberadamente refugiado em São Borja, 
mas de lá ainda manejando os cordeis da política, ao tratar-se das eleições de 
dezembro de 1945 para a Presidência, achou de indica-lo como candidato. 

Alem do PTB, sob o comando de Getúlio, havia como certo o apoio do 
Partido Comunista, por igual seguro o de outras agremiações. A vitória, tudo 
indicava, ser-lhe-ia fácil ... Todavia, Maia preferiu agradecer a Getúlio e dizer- 
lhe que não desejava ser candidato. Voltou-se o ex-Ditador para o nome do 
general Eurico Gaspar Dutra que, sabemos, foi eleito. 

Sim, durante largos anos, fui jornalista junto ao Gabinete do Prefeito - 
credenciado pela grande A GAZETA. Pude, assim, acompanhar de perto a 
atuação de Prestes Maia. Chegava cedo ao Gabinete. Ato continuo, punha-se a 
trabalhar. A tarde, saia a percorrer a cidade, a inspecionar obras em andamento. 
Retomando atendia a despacho, cuidava de expediente, recebia jornalistas. A 
seguir, atendia a estudos e projetos para a cidade - e, aí, não sabia de hora 
para sair ... 

Acabo de falar em obras ... Pois, iniciada sua administração, já a partir 
dos primeiros dias de maio de 1938, nosso Prestes Maia cuidou de prosseguir 
nas iniciadas por Fábio Prado, que o antecedeu. Logo em seguida, tratou de 
pôr em execução seu "Plano de Avenidas", desapropriando em massa imóveis 
que enfeiavam e criavam tropeços ao centro urbano. Não era fácil erguer uma 
cidade nova, sem desmanchar o que aqui havia na "grande aldeia" ... 

São Paulo começou a ser outra, a ser uma Nova São Paulo - a São 
Paulo de Prestes Maia! Surgiram avenidas onde havia ruas estreitas, viadutos 
saltaram, pernilongos, sobre os vales ... E, tudo não obstante, a Prefeitura já 
estava com suas finanças saneadas, os "déficits" eram coisa do passado, faziam- 
se habituais os "superávits". Ao deixar Maia o executivo paulistano, tinha o 
Tesouro Municipal em caixa mais de Cr$ 80.000.000,00 - àquela época; já 
no ano seguinte, em 1946, tivemos um "déficit" de cerca de Cr$ 
1 1.000.000,00! ... 

Vale relembrar algumas das medidas de sua primeira gestão (1938 a 
1 945) : 

- diminuição da máquina do município (enxuto o quadro de pessoal, 
com extinçáo de cargos que se vagavam e a aposentadoria compulsória); 

- abertura de créditos especiais para obras de melhoramentos e 



desapropriações ; 
- retificação do Tietê (criou a Divisão de Rios e Águas Pluviais; 

introduziu modificações no projeto de Saturnino de Brito; autorizou 
desapropriações) ; 

- desapropriações para execução da avenida marginal do Tietê; 
- obras da Av. Pacaembú, desincorporando áreas de domínio público 

para permutas com particulares; 
- execução do Plano de Avenidas, através de atos como abertura, 

alargamento e prolongamento de várias ruas no centro da cidade; ampliação 
de praças; conclusão da avenida 9 de Julho, rampas de acesso à avenida Paulista; 
abertura do Túnel 9 de Julho sob a Paulista; execução de avenidas como Duque 
de Caxias, Anhangabaú, Liberdade e parte da 23 de Maio; praças como a 
Roosevelt e Clovis Bevilacqua; execução de pontes e viadutos; 

- introduziu alterações no Código de Obras, em relação a perímetro e 
altura de edificações na zona central; 

- intervenções em ruas de bairros não centrais (como retificação da rua 
da Moóca e alargamento da av. Guarulhos); 

- execução de obras de edifícios e áreas de ensino, cultura e lazer (Centro 
Educacional do Ibirapuera, Biblioteca "Mário de Andrade", Parque Infantil de 
Sto. Amaro); 

- em 1939, ante a não-renovação do contrato sobre transportes com a 
Light, formou a Comissão de Estudos de Transportes Coletivos, dai resultando 
a criação da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos em 1946. 
Registre-se que, além dos muitos planos para São Paulo, realizou Maia planos 
regionais para Santos, Campinas, Campos do Jordão, Recife, Poços de Caldas, 
Votuporanga, outras cidades; outrossim, é de anotar que integrou a Comissão 
da Reforma Urbanística de Buenos Aires. 

Ha também que não esquecer o escritor Prestes Maia, no seu escrever 
escorreito, gostoso de a gente ler e, a respeito, é de citar, entre outros: 

em colaboração com João Fiorence de Ulhôa Cintra, "Os grandes melho- 
ramentos de São Paulo"; 

"Estudo de um plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo"; 
"Progressos e tendências do concreto armado", em "Arquitetura e Cons- 
trução", São Paulo; 
"O zoneamento urbano"; 
"Os melhoramentos de São Paulo"; 



"São Paulo, Metrópole do Século XX"; 
"A taxa de melhoria apreciada pelo prefeito Prestes Maia"; 
"O Plano Regional de Santos"; 
"Urbanismo paulistano"; 
"Ante-projeto para um sistema de transporte rápido para a cidade de 
São Paulo". 

Na segunda gestão (1962 a 1965), teve Prestes Maia de cuidar de sanear 
as finanças municipais (prejudicadas sobrelmaneira pelas sucessivas 
administrações anteriores, outrossim pela centralização política do chamado 
"Estado Novo). Subia a 2 bilhões de cruzeiros a divida - e achou ele de 
primeiro regularizar a situação econômico-financeira da cidade. Conseguiu, 
entregando-a a seu sucessor inteiramente saneada e com 500 milhões de 
cruzeiros em caixa. 

Conseguiu-o e, mais ainda, pôde fazer executar algumas obras de vulto, 
como a 23 de Maio (prevista em seu "Plano de Avenidas"), além de numerosos 
estudos, inclusive sobre o Metrô. 

No 8 de abril de 1965, Prestes Maia deixou a Prefeitura - muito doente, 
por isso logo internado no Hospital Samaritano. 

Mais alguns dias e, a 26 de abril, veio a falecer ... 
Sim, deixou órfã esta nossa São Paulo ... Mas continua - e é uma 

imperecível saudade em todos 116s. 



ALFREDO ELLIS JUNIOR, NO CENTENÁRIO 
DE SEU NASCIMENTO 

Myriam Ellis 
Da Academia Paulista de Letras e 

Do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

ABSTRACT 

This essay makes to put in 
relief the importante of 
Alfredo Ellis Junior, 
professor of History at S. Paulo 
University, and well-Know federalist. 
In the thirthies, as deputy he descended 
the idea of federation wich he considered 
not only the best form of political 
organization of Brazil, but also the 
best way of atending interest of 
state of S. Paulo. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia Paulista de Letras, 
Acadêmico 

Rubens Teixeira Scavone, Excelentíssimos Senhores Acadêmicos, 
Senhores e Senhoras 

Falar em Alfredo Ellis Junior é recordar o Professor Catedrático de 
História da Civilização Brasileira da saudosa Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras da Universidade de São Paulo, dos anos de 1938 a 1956, o seu Diretor, 
de 1939 a 1941 e o Professor Emérito, ao se aposentar em 1956. Emérito pela 
folha de serviços prestados e dedicação ilimitada Aquela instituição. 

Homem de ação, pesquisador das ciências humanas e sociais, pensador, 
historiador, educador, Alfredo Ellis Junior, pouco mais jovem, nos anos de 
1925 a 1930 e de 1935 a 1937, antes de conquistar a Cátedra na Universidade, 
integrou o Legislativo paulista, parlamentar que foi, estudioso e competente, 
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profundo conhecedor das realidades sócio-econômicas e da vida política de 
São Paulo e do país em sua época. 

Cronologicamente prevalece a imagem do Catedrático, cuja presença 
ainda se faz sentir. A do Deputado, que a antecede, cumpre impedir que 
esmoreça e se perca ante a incompreensão, a indiferença, a conspiração do 
silêncio e a voragem do tempo ... E ante a distorção intencional da nossa História 
- como ocorre no momento - a serviço de interesses demagógicos para não 
dizer ideológicos.. . 

Ambas as imagens - a do Professor e a do Deputado - se equiparam, 
se entrosam e se complet am... 

A conferência de hoje associa-se à do eminente Acadêmico Odilon 
Nogueira de Matos sobre o Catedrático Alfredo Ellis Junior, personalidade 
invulgar, segundo afirmou, realizada a 5 do corrente no auditório do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, em sessão conjunta com a Academia 
Paulista de História. 

Ex-aluno, assistente e amigo do homenageado, houve-se o conferencista 
Odilon Nogueira de Matos com o insuperável brilho que sabe infundir aos 
seus escritos e pronunciamentos, como a tudo que empreende. 

E, precisamente, e coincidentemente, na ocasião em que completa os 
seus joviais e festejados oitenta anos ... 

A presente homenagem a Alfredo Ellis Junior empenha-se em reavivar o 
momento mais trabalhoso, tumultuado, combativo e vibrante da sua vida, aquele 
que se estende do final da Primeira República ao princípio da Segunda, 
compreende a sua presença no Legislativo Estadual e corresponde ao período 
mais trágico e dramático do passado paulista, quando se decidiram os destinos 
de São Paulo ... 

Para tanto, coube-me recorrer aos seus Manuscritos e aos Anais do 
Legislativo Paulista da época, as principais fontes compulsadas. 

As abordagens de um passado ainda recente, embora possam resvalar 
em suscetibilidade e ressentimentos, obedecem a critérios essencialmente 
históricos, aos quais não fogem, a bem da verdade. A bem da verdade cabe 
enveredar pela História a dentro ... Sem emoção ... 

Nessa perspectiva, de forma sucinta e objetiva, pretendo chegar a Alfredo 
Ellis Junior, através 

1. da presença paterna. 
2. da Faculdade de Direito, 
3. do Bacharel ao Historiador, 
4. da História à Política, 
5. da Década de 20, do ano de 1929 e da Revolução de 30, 
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6. da Marcha de Vinte Três de Maio à Jornada de Nove de Julho, 
7. da "Confederação ..." e da "Nossa Guerra", 
8. da Palavra ao Perfil. 

O sentido humanista da Academia Paulista de Letras leva à preservação 
da memória dos seus titulares já desaparecidas, patrimônio desta Casa. 

O presente momento convida a evocar a saudosa Acadêmica, Maria de 
Lourdes Teixeira, e o seu lúcido e imperecível espírito de que, um dia, fluiu o 
mais legítimo, piedoso e terno apelo, tantas vezes aqui lembrado: 

Não deixemos morrer os nossos mortos ..." 

A luz desse pensamento, comemora-se hoje, o centenário de nascimento 
do Acadêmico Alfredo Ellis Junior, que o 6 de junho do corrente ano assinala. 
O mês de junho recorda, ainda, o seu passarnento, no dia 13, em 1974. Há 
vinte e dois anos... 

Fundada a 27 de novembro de 1909, menos de 12 anos depois, por volta 
de 1921, a Academia Paulista de Letras esmorecia e definhava. Falecera em 
janeiro (-2%) de 1918 o seu fundador e grande incentivador, o médico e 
polígrafo, primeiro ocupante da Cadeira n q ,  Secretário Geral e Procurador na 
primeira diretoria, José Joaquim de Carvalho, natural do Rio de Janeiro e 
radicado no interior de São Paulo. 

E, no ano seguinte, em março (1 9 19) (-5) perdia, ainda, a Academia, o 
seu primeiro Presidente, Brasilio Machado (1909 a 1919), Catedrático da 
Faculdade de Direito e Barão de Brasilio Machado, pelo Vaticano. 

Oito anos decorridos, somente em 1927, o sucessor, Amadeu Amaral, o 
Secretário Geral, Ulysses Paranhos e o Acadêmico Gomes Cardim decidiram 
congregar os demais Acadêmicos, sistematizar as reuniões, preencher os claros 
e infundir vida nova A entidade. Ressuscitá-la, enfim ... 

A primeira sessão do novo período de vida da Academia realizou-se a 23 
de abril de 1929, "afim de tratar-se de sua reforma e ressurgimento", conforme 
registra o primeiro Livro de Atas (5 de abril de 1919 a 23 de setembro de 
1931), as folhas 7 e seguintes. 

Em tais circunstâncias, no decorrer dos trabalhos presididos por Amadeu 
Amaral, na quinta sessão, a 1Qe maio de 1929, no Conservatório Dramático 
e Musical de São Paulo, à rua de São João, vamos ao encontro de Alfredo Ellis 
Junior, eleito nesse dia para ocupar a Cadeira na 18, vaga desde 1927, por 
morte do Acadêmico Benedicto Octavio de Oliveira, historiador campineiro. 
A eleição, efetuou-se, de imediato, a posse do novo Acadêmico, presentes os 
titulares Gomes Cardim, Ulysses Pwanhos, Alberto Seabra, Alvaro Guerra, 
Affonso de Freitas, Arthur Motta, Lourenço Filho, Sud Menucci, Veiga 



Miranda, Manfredo Leite, Spencer Vampré, Dino Bueno, Eugenio Egas, 
Eduardo Guimarães. 

Na mesma sessão, eleitos, ainda, foram os senhores Alfredo Pujol, Rubens 
do Amaral, Afonso de Taunay, Cleomenes Campos, Menotti De1 Picchia, 
Cassiano Ricardo e Plinio Salgado, proclamados a seguir pelo Presidente que 
felicitou a Academia pelo acerto da escolha de tão notável e promissora plêiade 
de homens de letras. E com a palavra o Dr. Gomes Cardim: "historiou os trabalhos 
do ressurgimento da Academia, a sua necessidade em um meio progressista 
como São Paulo, o valor dos novos no seu futuro e a sua tendência liberal, 
acolhendo o fruto do labor de todos aqueles que desejarem trabalhar.'' 

Alfredo Ellis Junior, Bacharel em Direito, ex-Promotor Público, Deputado 
Estadual, desde fins de 1925, já se consagrara historiador de mérito. A sua 
bagagem literária incorporavam-se estudos sobre a História de São Paulo, além 
de experiência jornalística junto ao Correio Paulistano, onde evoluíra 
intelectualmente, e a outros jornais. Discorria, seguro, sobre História, Economia, 
Sociologia, Demografia, Antropologia e Atualidades da época e dominava, 
sobretudo, áreas da sua especialidade relacionadas ao nosso Estado: Economia 
Regional, Café e problemas ferroviários, conhecimentos recolhidos da 
experiência paterna e enriquecidos pelos profundos vínculos com a terra e 
vivência na cafeicultura. 

Beirava saudáveis 33 anos e 1 metro e 80. Tipo longilíneo. Magro. Esguio. 
Desenvoltura física do esportista. Tez clara. Fronte ampla. Traços finos e 
regulares. Puxados ao castanho, o bigode e os cabelos lisos e assentados. 
Castanhos também os olhos percucientes, de olhar firme, atento e vivo, com o 
brilho claro e lúcido que a inclemência do tempo não logrou esmorecer. 
Fisicamente um europeu, por herança e graça do avô britânico. Discreto. 
Austero. Mais preocupado com os livros e as idéias do que com fatuidades e 
superfluidades mundanas. Limpo de mente. Puro de alma. Idealista convicto. 
Pugnaz como o pai e, como a mãe, um estóico. 

O ingresso na Academia proporcionou a Alfredo Ellis Junior os seus 
mais gratos momentos daquele ano de 1929, especialmente sombrio para ele. 
Em março perdera a mãe. Pressagiava a crise do café e os dias tumultuados da 
revolução de 1930, divisor das águas de longo processo histórico em marcha. 

Isto posto, a presente exposição pede um rápido lance de olhos a um 
passado mais remoto. 

1 Academia Paulista de Letras -Livro de Atas das Sessões de 5 de abril de 1919 a 23 de setembro de 193 1, 
fls. 7, 7 verso, 8 e segs. 
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(De 1896 a 1929) 

1. A presença paterna 

Sétimo ano da República. A imigração estrangeira era o suporte da lavoura 
do café. E o café, da Economia do país. O café era São Paulo. E São Paulo era 
o café. 

Tempo de colheita. Ao despontar o sexto mês do ano, Junho de 1896, no 
dia 6, nasceu Alfredo Ellis Junior. Em sóbrio casarão, à orla dos cafezais da 
Fazenda Santa Eudóxia, junto à ribanceira do Mogi Guaçu, município de São 
Carlos do Pinhal. Fazenda plantada pelo avô materno e pelo pai, pioneiros no 
oeste paulista. 

Era o último dos dez filhos vivos de Alfredo Ellis, médico, agricultor, 
então Deputado Federal, e da esposa e prima, Sebastiana Eudóxia da Cunha 
~ u e n o .  Ele com 46 anos, ela com 37. "...o últimofilho que Deus nos deu para 
iluminar de alegrias o ocaso de nossas existências...", " ... o último penhor do 
nosso amor...", " ... cujo coração parece ter sido talhado e cortado do meu...", 
conforme, um dia, expressou-se o pai. 

Cresceu em SantaEudóxia o menino Alfredo. Rente às lavouras, terreiros, 
tulhas, engenhos e roças. Em convívio com os filhos dos italianos que vieram 
socorrer as plantaçõ es... Cresceu em ambiente de valores e conceitos paternos 
que, alicerçados no liberalismo e no código de moral familiar e cívica 
modelaram a sua formação. 

Desde tenra idade afeiçoou-se à terra e ao meio rural. 
Os primeiros ensinamentos Ihe ministrou o pai. 
A primeira professora, d. Hermínia Rodrigues Luchetti, de Campinas, 

jamais esquecida, o alfabetizou e Ihe transmitiu os rudimentos primordiais do 
saber humano e o "arraigado amor a São Paulo, sentimento que orienta 
toda a minha vida", anotou, mais tarde, Ellis Junior em suas Memóri- 

Em São Paulo, na Escola Caetano de Campos e em um Colégio do Rio 
de Janeiro, que abominava, o Alfredo Gomes, completou os estudos primários. 

Com menos de 11 anos foi internado no colégio dos frades alemães da 
Ordem de São Bento, onde iniciou e completou o curso ginasial. Bom aluno. 
Curiosidade intelectual. Interesse e pertinácia dos estudiosos. Avesso à 
decoração. Preferência pelas Humanidades. Felizes os dias de 1907 a 1912: 
afinco nos estudos e nas obrigações, práticas esportivas, partidas de xadrez, 
muita leitura, coleções de selos. Boas notas. E os coleg as... 

Colegas, cujos nomes, do primeiro ano ginasial, do segirndo ano e do 
Internato - mais de 250 - arrolou, de memória, em sua Autobiografia. Jovens 



I o4 REVISTA DO INSTITUTO HIST~RICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

das mais distintas famílias de São Paulo da época. Entre eles, Cassio e Alcides 
Vidigal, Orlando Penteado, Francisco Prestes Maia, Octávio Paranaguá, Oscar 
Piratininga, Paulo Vicente de Azevedo, José de Toledo Piza, Frederico Brotero, 
Mario Cardoso de Almeida, Durval Vilalva, Ademar de Souza Queiroz, José 
Estanislau do Amaral, Leonel Benevides de Rezende e muitos e muitos outros ... 

Nas férias, a caça aos livros e revistas estrangeiras ilustradas, recebidas 
pelo pai. A fazenda e o meio rural. Matas e campos. Cavalgadas. Liberdade de 
movimentos.. . 

Concluído o curso secundário, o segundo semestre de 1 9 12 proporcionou 
ao jovem Alfredo Ellis prolongada e emocionante permanência na Europa, 
campo aberto a surpreendentes e estimulantes experiências, enriquecimento 
cultural e acesso à visão humanista do mundo e da vida. E estreito e assíduo 
convívio intelectual entre pai e filho, não reunidos até então, o quanto houveram 
sempre desejado. 

Em férias, pai e filho, mais tarde, nas Memórias, Ellis Junior recorda: 

"Eu soube aproveitar a sólida orientação que meu pai me dava no 
decorrer dessa maravilhosa viagem ... meu pai ... meu guia ... meu 
orientador ... meu grande mestre ... Eu bem poderia repetir o que Dante 
disse em relação a Virgílio: "Tu duca, Tu maestro, Tu signore ..." 
... Com ele aprendi a raciocinar com lógica e compreensão ... incentivou 
o meu espírito de independência ... o hábito das polêmicas ... o meu 
amadurecimento mental ... argumentar com segurança, a dialética de 
combate ... toda a tática e a estratégia na argumentação polêmica ... 
... o maior lucro que obtive desses debates foi a conquista da grande 
confiança nos meus próprios recursos intelectuais ... meu pai bem soube 
me preparar para enfrentar ... todas as lutas ... Essa foi a melhor couraça 
que me revestiu quando fui obrigado a lutar nos ardidos prélios com os 
quais a vida não tem sido avara em me brindar. 
O meu privilégio consistiu em ter o melhor pai do mundo ... 

2. A Faculdade 

A inclinação para o humano e o social e a possibilidade de estudar em 
São Paulo levaram o jovem Alfredo, ainda na casa dos dezesseis anos, a decidir- 
se pelo ingresso no curso jurídico da Faculdade de Direito. 

Ao orgulho da mãe, para quem a figura do estudante representava a de 
um herói, acrescentou-se a aprovação paterna: 

"Meu pai sempre alimentara a esperança de me ver sucedê-10 na carreira 
política que ele tanto ilustrara",escreveu mais tarde. 
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A passagem de Alfredo Ellis Junior pelas Arcadas, até fins de 1917, ano 
em que se bacharelou, coincide com a campanha cívica ali promovida por 
Olavo Bilac, entre 19 14 e 19 16, a favor do serviço militar obrigatório. Reflexo 
da guerra na Europa. 

Na ocasião, antigas aspirações levaram a burguesia paulista a associar- 
se ao movimento, interessada no lema do patriotismo como norma de ação e 
ideal para a afirmação da classe. 

Dentre as iniciativas da campanha destacaram-se as LIGAS, organizações 
cívicas destinadas a difundir a moral burguesa em âmbito nacional, a Liga da 
Defesa Nacional (1 91 6), empenhada em congregar os sentimentos patrióticos 
brasileiros em todas as classes, e a Liga Nacionalista de São Paulo (1917), 
sociedade regularmente organizada, promotora da arregimentação dos alunos 
das três escolas superiores paulistas: Direito, Medicina e Politécnica, em amplo 
movimento patriótico humanitário e de pregação liberal. 

Da fundação da Liga Nacionalista participaram os membros das 
sociedades secretas de estilo maçônico filiadas àquelas Faculdades, 
especialmente os da Burschenschaft, ou simplesmente Bucha, ligados à 
Faculdade de Direito. 

Alfredo Ellis Junior ingressou na Bucha, em 19 15, quando no 3' ano das 
Arcadas, levado por Waldomiro de Carvalho, seu colega, filho do Dr. Theodoro 
de Carvalho em cujo escritório de advocacia estagiava. 

Não se teria interessado pela Liga Nacionalista, fundada em 1917, quando 
terminava0 curso de Direito; como pouco se empolgara pelo caminho da caserna 
propugnado por Bilac. Mantinha-se fiel às tradições da classe rural paulista e 
ao pai, agricultor, Senador, participante, em 1909 e 1913, das campanhas 
civilistas no cenário federal. 

Nas Arcadas, além da freqüência às aulas, Ellis Junior entregou-se, de 
corpo e alma, à sua fervorosa faina devoradora de livros: de autores brasileiros 
e estrangeiros, em geral. Da crítica de costumes a temas de Literatura, História, 
Sociologia, Antropologia, Psicologia. E de Ciências físicas, naturais e biológicas 
que o levaram - com Darwin, Wallace, Huxley, Haeckel - a diferente e 
lógico entendimento da vida e de um mundo novo, com aberturas, interpretações 
e respostas às suas indagações, de que Ihe resultariam idéias básicas apoiadas 
no Determinismo e no Transformismo-evolucionista de Darwin e mais 
naturalistas. 

Ainda no rol de interesses: a política internacional, a guerra de 1914, 
através dos jornais nacionais e estrangeiros, livros e revistas importados. 
Assunto em que se especializou. 
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Notadamente acessível ao jovem estudante, o curso de Direito permitiu- 
lhe outras atividades que não somente a leitura. Afeiçoado aos esportes, 
praticava o remo na margem esquerda do Tietê, junto à Ponte Pequena e à 
chácara Floresta, e a natação. Também exercitada no Clube Atlético Paulistano, 
na época - até 191 6 - localizado à rua Nestor Pestana, no antigo Velódromo. 
E tênis, ciclismo, pelota, patinação e foot-ball ... 

A propósito. De um divertido livro de versos, com o titulo "Perfilando 
sonetos humorísticos sobre os bacharéis de 1917" - setenta ao todo e as 
respectivas fotografias - da autoria do poeta da turma, Joinville Barcellos, e 
publicado em São Paulo no ano seguinte, cabe lugar ao soneto com o qual o 
autor homenageia o colega Alfredo Ellis Junior: 

Rema, patina, dança, faz discurso, 
Enfim, é um acadêmico perfeito. 
Se do Tietê, no barco, segue o curso, 
Nos livros segue o curso de Direito. 

Ao findar dos cinco anos o decurso, 
(Afirmam por brinquedo ou por despeito) 
Se para lente ele fizer concurso, 
Já o considero um professor eleito. 

Desde que o exemplo do papai cultive 
Vai deslumbrar com os seus conhecimentos. 
Amando as leis e as moças, inclusive. 

Nos escritórios e em salões dourados, 
Trata de anulações de casamentos 
E reconciliações de namorados. .. 

Feliz o tempo das Arcadas ... A despedida, as incertezas do futuro ... 

3. De Bacharel a Historiador 

Após a formatura, os primeiros encontros de Alfredo Ellis Junior com a 
História de São Paulo ocorreram quando, acometido pela gripe espanhola, em 
1918, retido em casa, encastelou-se, semanas a fio, nos nove volumes da 
Genealogia Paulistana, de Silva Leme, pelos quais enveredou até as mais 
remotas e recônditas paragens do passado paulista, em cujo estudo, obstinado, 
se aferrou, não obstante o desempenho de atividades outras que o solicitavam. 

A mais premente, a gerência da fazenda Santa Eudóxia, ante a 
impossibilidade da presença paterna no comando do patrimônio da família, a 
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beirar o despenhadeiro da improdutividade, pela exaustão dos solos. 
Até 191 9, ali enfrentou geada - a célebre e terrível que, em 191 8, se 

abateu sobre o Estado e flagelou o café - praga de gafanhotos, enchente do 
Mogi Guaçu, com a ruína das lavouras menores, de arroz e algodão. 

Em tais circunstâncias, decidiu-se a enfrentar qualquer situação no serviço 
público. Em abril de 19 19 ocupava a Promotoria de Limeira e, no mesmo ano, 
a de São Carlos, mais próxima à fazenda, vendida pelo pai, na ocasião, à 
Brazilian Warrant Company, como solução extrema ... Mal vendida. Era o 
definitivo afastamento de Ellis Junior do meio rural ... 

Em São Carlos, a sólida rotina, e, ainda, a oportunidade de assistência 
jurídica junto à Câmara Municipal, maior disponibilidade para o estudo e a 
pesquisa, ambiente intelectual, graças à presença do Juiz de Direito da Comarca, 
Dr. Renato Toledo, brilhante inteligência e renomada cultura, e do Dr. 
Dagoberto Salles, do corpo de advogados da cidade, antigo Promotor Público. 
Assídua convivência. Produtivo intercâmbio intelectual ... Meio século mais 
tarde, em seus apontamentos biográficos, Ellis Junior, com gratidão e afeto, 
evoca os prestimosos amigos ... 

São Carlos do Pinhal ... Ali, em Santa Eudóxia, nasceu e viveu Alfredo 
Ellis Junior tempos de infância e adolescência. 

Ali definiu-se o autodidata e o historiador. 
E, nas lides rotineiras das assembléias populares do Júri, revelou-se o 

professor nato e o futuro parlamentar ... 
Uma oportunidade de trabalho no Rio de Janeiro levou Alfredo Ellis a 

desligar-se do funcionalismo público, neutralizante, a seu ver, de todo o espírito 
de aventura na luta pela vida. Retomou, temporariamente, à casa paterna, à rua 
Carvalho de Sá, 25, atrás da Matriz da Glória. Corria o ano de 1922 ... 

Comemorava-se o centenário da Independência nacional. No Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, ao Congresso de História da América, Alfredo 
Ellis Junior apresentou seus dois primeiros trabalhos. "Novas Bandeiras e novos 
Bandeirantes" e "Alguns Paulistas dos Séculos XVI e XVII". 

E,  no Centro Paulista, a conferência "Ascendendo na História de São 
Paulo", síntese dos primórdios paulistas, de que se destacam palavras de 
melancólica antevisão da nossa atualidade. .. Um vaticínio. .. 

"São Paulo de hoje ... esquecido do passado brilhante ... de glórias ... 
escreve, por sua vez, a página negra da ingratidão: a ignorância do 
paulista contemporâneo pelas coisas do passado e a indijierença 
revoltante dos governantes pelos fastos da História, não se lembrando 
que todos os grandes povos baseiam o seu porvir no culto do passado ... 
... essas dolorosas verdades que cumulam a ingratidão do presente ao 
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passado não deixam de formular a pergunta cuja resposta pela afirmativa 
se evidencia: seremos, em pouco, absorvidos? 
São Paulo, porém, nunca poderá desconhecer o seu passado, 
evidenciando um povo sem tradições e, portanto, um corpo sem alma, 
uma inteligência sem memória ... " 

Concebidas no estudo e nas pesquisa, na tranqüilidade do meio interiorano 
de São Paulo daquela época, embora modesta contribuição ao conhecimento 
do nosso passado, foram, aqueles trabalhos, pontos de partida para a obra 
posterior de Alfredo Ellis Junior sobre a História paulista, culto e devoção de 
sua vida.. . 

4. Da História à Política 
(1 922 a 1929 e 1930) 

Por força de circunstâncias familiares, nos últimos dias de 1922, Ellis 
Junior retornou à nossa capital, onde passou a exercer a advocacia, ministrar 
aulas no Colégio São Bento e a freqüentar a redação do O Correio Paulistano, 
órgão oficial do governo de São Paulo, apresentado pelo Dr. Afonso 
d'Escragnolle Taunay, seu antigo mestre. Ali, relacionado com Menotti De1 
Picchia, Cassiano Ricardo, Plínio Salgado e outros intelectuais, integrou-se ao 
movimento renovador do pensamento nacional. 

A luz das pesquisas sobre o Bandeirismo, deu início à colaboração semanal 
ao Jornal. Era o primeiro passo na carreira literária e política. 

Desse trabalho jornalístico resultaram os três primeiros livros: "O 
Bandeirismo Paulista e o Recuo do Meridiano" (1924) x a ç a  de Gigantes" 
(1 926) e "Populações Paulistm" (1934), retrato demográfico de São Paulo, às 
vésperas da Revolução de 30. E da colaboração com o Jornal do Comércio 
(edição de São Paulo), O Paiz e Gazeta de Noticias (Rio de Janeiro), o livro de 
ensaios, Pedras Lascadas (1928 e 1933). 

Ao sair do prelo o "Raça de Gigantes", (Agosto, 1926) Alfredo Ellis 
Junior já participava da Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo, pelo 
Partido Republicano Paulista, eleito a 29 de novembro de 1925, pelo Quinto 
Distrito. 

O pai não logrou alcançar a realização da acalentada e derradeira 
aspiração: a continuidade do seu nome e tradição republicana, a sua sucessão 
política através do filho. Falecera a 29 de julho. Exatamente cinco meses antes. 
E Ihe deixava a responsabilidade de uma herança assaz pesada. 

Naquelas tumultuadas décadas de 20 e 30, o Deputado Estadual Alfredc 
Ellis Junior iniciava nova fase da sua vida, como um dos mais combativos 
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representantes do Pártido Republicano Paulista. Combativo. Idealista. Elegante. 
A considerar como adversários, jamais como inimigos, os seus opositores e 
antagonistas. 

Em duas legislaturas, de preferência, dedicou-se ao café: comércio e 
transportes, questões portuárias e ferroviárias do Estado; declínio daquela 
lavoura em São Paulo, sua expansão rumo ao Estado do Paraná e a urgente 
necessidade de um substituto do produto. 

O estudo profundo da matéria, da fruticultura e da silvicultura permitiu 
inúmeros projetos para a defesa do café e sua substituição, que Ihe valeram o 
renome de economista, bem como preparo para o posterior exercício do 
magistério. Projetos que constam dos Anais do Legislativo (1 928- 1929). Não 
compreendidos na época, mas, concretizadas, 40 anos mais tarde, as idéias 
neles consubstanciadas.. . 

Em seus últimos anos, por volta de 1969, Ellis Junior registrou em suas 
memórias: 

"O que importava era que as idéias estruturais desses projetos fosses 
concretizadas. Foram! Estão ai  o café solúvel, com a indústria de 
torrefação e moagem entre nós, a Ultrafértil em Piaçaguera, com a 
fabricação de todos os adubos idealizados pelos seus projetos. Eis o 
KIRI e o reflorestamento. 
Todas as idéias avançadas ... não compreendidas pela ... mentalidade 
da época, estão, hoje, menos de meio século depois, em plena vigência 
e postas em funcionamento.. . " 

Em 1928, Ellis Junior veio a dedicar-se, também, à aviação civil, na 
Sociedade de Aviação Aero Civil, de que chegou a ser Presidente, ocasião em 
que, segundo escreveu, se ligou 

" ... por solida camaradagem e estima, a todo o pessoal da Força Pública 
com quem voava; porfim, a aviação não tinha mais segredos para mi m... 
(pois) ... diariamente cortava os ares paulistanos ... " 

Da sua segunda legislatura, ou seja, de 1928 a 1930, anotou Alfredo 
Ellis Junior: 

" A  minha atuação nessa segunda legislatura não seria menos 
movimentada e enewante. Pelo contrário! ... " 

E depois: 

"A revolução de 30 ... fe chando o Legislativo ... Eu não me deixei abater 
... Fui, entretanto, obrigado a usar a pena de escritor com o cérebro de 
professor para sobreviver ..." 
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5. A Década de 20 
O Ano de 1929 
A Revolução de 30 

Na década de 20, de grandes transformações, a cidade de São Paulo 
crescia ao impulso do ininterrupto desenvolvimento econômico do Estado, 
que Ihe assegurava preeminência político-administrativa como capital e a 
liderança no país. 

Crescia, graças ao conseqüente e paralelo desenvolvimento da função 
comercial; e à ação do surto industrial que a transformava de "metrópole do 
café" e "capital dos fazendeiros" na "metrópole industrial" que veio a ser. 

Afirmava-se o movimento de transformação literária e artística, 
reconhecidas Literatura e Arte Moderna como manifestação legítima de 
liberdade de criação e expressão da nossa sensibilidade e mentalidade. 

Em 1922, a fundação do Partido Comunista Brasileiro anunciava a política 
de massas a se esboçar. 

Até 1930, origens e interesses solidários mantiveram a burguesia rica 
das cidades atrelada às classes latifundiárias. Dissidências ocorreram, mas, 
temporâneas . . . , "em casa". .. 

O setor intelectual representativo da burguesia paulista supria a falta de 
poder com sua visão moral e suas idéias de grandeza. O entusiasmo com que 
apoiou os movimentos militares e nacionalistas no país demonstra uma 
afirmação ideológica de classe. 

A fundação do Partido Democrático de São Paulo - 24 de Fevereiro de 
1926 - levou a burguesia, pela primeira vez, a uma posição de domínio dentro 
de um partido da Primeira República. O elenco dos seus fundadores revela 
preponderância de nomes da classe (burguesia e pequena burguesia) sobre os 
da classe rural. 

Programa de frágeis reivindicações insistia no voto secreto como fórmula 
mágica para a moralidade política e a realidade eleitoral. E, na instrução geral, 
medida essencial, para combater o eleitorado rural, base das classes agrárias. 

Dissidentes do Partido Republicano Paulista unidos ao Conselheiro 
Antonio Prado integraram-se ao Partido Democrático, o qual logrou eleger 
vários deputados para a Legislatura de 1927 - 1930. 

Formada a oposição política em São Paulo, com a desunião dos paulistas, 
o Estado dividido, funestas seriam as conseqüências. 

Em 1929, engrenaram-se os mecanismos que precipitaram o fim da 
Primeira República. A violenta crise econômjca mundial, com um decênio de 
recessão, envolveu o Brasil, comprometeu todas a formas de produção, a lavoura 
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cafeeira e o sistema agrário político. 
Falta de dinheiro. Queda do consumo do café. Baixa de preços no mercado 

mundial. Estoques avolumados sem escoamento. Ruína financeira, falências, 
desespero. 

Nesse clima, as dissidências estaduais engajavam-se numa frente única 
momentânea, a Aliança Liberal, com o apoio do Partido Democrático de São 
Paulo e do Nacional. 

E, em outubro de 1930, irrompeu, brutalmente, a Revolução ... contra 
São Paulo ... Era o desfecho do longo processo político-militar revolucionário, 
de tumultuado curso, desencadeado em 1922, com o levante do Forte de 
Copacabana. 

Ocupou São Paulo, como terra conquistada. Gaúchos unidos para 
combater São Paulo desunido ... 

E a Revolução incendiou, pilhou, perseguiu. A sede do Partido 
Republicano Paulista. O Correio Paulistano. Com a conivência das ambições 
políticas regionais que abriram as portas de Itararé e entregaram São Paulo 
... Presos - em grande número - foram os líderes republicanos encarcerados 
no presídio da Imigração - entre eles Alfredo Ellis Junior - junto com 
criminosos comuns; e os que detinham cargos foram substituídos por 
elementos do Partido Democrático ... Selada estava a manifesta cisão entre 
os paulistas ... 

Mudava o cenário da estrutura agrária dominante e da sua supremacia 
política. Chegava ao fim a hegemonia dos fazendeiros de café. Fim de uma 
época ... 

Todavia, à queda da velha oligarquia não ocorreu, automaticamente, o 
domínio da nova oligarquia. Os democráticos foram alijados do poder. Era a 
escravização do Estado, de que resultariam a Marcha de 23 de maio e a Jornada 
de 9 de julho de 1932, para a regeneração dos brios paulistas, reivindicação da 
autonomia e resgate da liberdade. 

Oportuna é a lembrança da emocionante e contundente página histórica 
e literária de Ibrahim Nobre "Minha Terra, Minha Pobre Terra", divulgada 
pela A GAZETA, no dia 25 de janeiro de 1932, aniversário da cidade de São 
Paulo, concentrado o povo na Praça da Sé, sob a chuva, ao início da campanha 
pró-Constituinte promovida pela Liga de Defesa Paulista. Assim começa: 

"És Paulista? Ah! Então tu me compreendes! Trazes, como eu, o luto 
em tua alma e lâminas de fel no coração. Ferve em teu peito a cólera 
sagrada de quem recebe em face a bofetada, o insulto, a vilania, a 
humilhação .. . " 
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E adiante: 

... "Minha terra! Minha pobre terra! ... Foi contra ti, São Paulo ... 
Fizeram da nacionalidade um pretexto e invadiram-te, ... da liberdade, 
um rótulo e humilharam-te ..., de Itararé, uma gazua e desjzeram-te ... 
Foi a aventura de uma vitória sem luta que nos acorrentou depois a 
quadriga de Cesar ... A avançada?! O avanço! Que tudo eram apetites 
. . . estômagos . . . ; balcões improvisados traduzindo em alrnoeda a 
dignidade de um povo e o suor de uma gente; ainda se ouvem os pregões 
da outubrada: "Quanto me dão por São Paulo? Quanto me dão? ..." 
Meu São Paulo! O i d o  inimigo ultrajou o teu nome e o teu lar! Que a 
tua alma estremeça comigo! Redimir! Refazer! Libertar! Não perdoar 
. .. É preciso lutar ... " 

(De 1930 a 1937) 

Anos difíceis os dos tumultuados dias de 1930 a 1937. Os mais trágicos 
e dramáticos do passado paulista, que determinaram os destinos de São 
Paulo. 

Também os mais árduos e extenuantes da vida de Alfredo Ellis Junior, 
cuja imagem, nesse tempo, é lícito revivificar, em atenção aos ideais de 
liberdade, civismo e paulistanidade que houve por bem defender, como um 
paladino da Marcha de Vinte Três de Maio e da Jornada de Nove de Julho, 
quando, unido, o povo de São Paulo se ergueu, na maior demonstração cívica 
jamais vivida em chão paulista, para lavar a honra e os brios do Estado, 
maculados em 1930. 

Não será legítimo sepultar no esquecimento os homens que com o maior 
desprendimento pessoal participaram daqueles momentos históricos e os ideais 
que souberam defender. 

A partir da ocupação militar de São Paulo, em 30, e da conseqüente 
guerra cívica de 1932, os acontecimentos condicionaram a vida e a produção 
intelectual de Alfredo Ellis Junior e, posteriormente, os embates que viria a 
sustentar no Legislativo paulista, em defesa dos valores cívicos e morais e dos 
direitos e interesses econômicos do Estado de São Paulo, durante a sua segunda 
rnilitância como constituinte e deputado da Oposição, até novembro de 1937, 
quando a ditadura dissolveu o Congresso e implantou o Estado autoritário, 
centralista e estatizante. 
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1. Da Marcha de Vinte Três de Maio à Jornada de Nove de Julho 

Em 1932, nos episódios que cercam a Marcha de Vinte Três de Maio e a 
Jornada de Nove de Julho, envolvida nos acontecimentos, a presença de Alfredo 
Ellis Junior se faz notar. Mais amadurecida a fisionomia, arruivada e espessa 
barba, um tanto carismática, que passou a ostentar, em manifesta afirmação 
dos seus princípios, ideais e convicções ... 

Desse período são os seus dois livros: 
"Confederação ou Separação7'-"estudo da situação de São Paulo nos 

quadros da Federação", um projeto, um programa (s/d a primeira edição; 1933 
a segunda). 

"A nossa Guerra" - "depoimento e crítica político militar". (Hoje um 
clássico sobre o movimento paulista de 1932) (1 933). 

a) A propósito do Livro "Confederação ou Separação 

Escrito nas "horas tumultuárias e gloriosas de 22 e 23 de Maio de 1932, 
durante os momentos memoráveis desses dias de intensa vibração cívica" 
(segundo o autor, no prefácio da 2a edição), o -Confederação ou Separação" 
discute conceitos de Federação e de Confederação e a questão da 
Descentralizaçúo política, esboçada a visão crítica da Constituição de 1891 e 
do Estado Moderno. 

E, apoiado em fontes oficiais e em sólida bibliografia, notadamente na 
obra de Telesphoro de SouzaLobo: "São Paulo na Federação" (S.Paulo, 1924), 
na qual se teria inspirado, reporta-se Ellis Jr. à ingrata posição, na década de 
30, do Estado de São Paulo na Federação, prejudicado pela excessiva 
centralização do sistema federativo vigente e conseqüente política econômico- 
financeira niveladora das diversificadas unidades do país. E defende, para o 
Brasil, a Confederação, sistema político de máxima descentralização. Uma 
congregação de Estados com a mais ampla autonomia interna, ligadas por um 
pacto comum e regidos por uma Constituição e um Governo central. 

O exercício da soberania seria da União, à qual incumbiria cuidar da 
segurança externa, de cooperação econômica e da unidade de personalidade 
jurídica internacional. Um regime sui generis para um país sui generis . 

Anos mais tarde, a propósito do "Confederação ou Separação", Ellis 
Junior anotou em suas Memórias: 

... " envolve um prognóstico e não a expressão de um desejo. Desse livro 
mal julgado, eu tirei ... quatro edições ... nesse livro ... agi como ... 
médico. Constatei a moléstia, fiz o diagnóstico e aconselhei a terapêutica 



114 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

que julguei mais adequada. Entretanto, fui julgado como se tivesse 
desejado justamente o que me propunha evitar ... ( e )  ... oferecia o 
remédio. Os que me julgaram tiveram preguiça de ler meu livro, 
limitando-se a conhecê-lo apenas pela lombada. Lamentável!" 

O livro foi concebido e elaborado em duríssimo período de angustiante 
struggle for lije, no ensino secundário, no jornalismo, na advocacia, no preparo 
de obras didáticas. 

Destinou-se à propaganda da doutrina confederacionista. 
E Ellis Junior em suas notas, continua: 

"Aproveitando o esforço . .. iniciei o preparo do ambiente psicológico 
que iria increnzentar-se até a dejlagração do movimento de 32 ... 
Tencionava criar uma mentalidade no povo, exatamente como as 
democráticas haviam feito em relação a Revolução de 30 ... " 
"Além desse livro doutrinário, realizei inúmeras conferências, promovi 
comícios, pronunciei discursos no rádio e publiquei artigos nos jornais, 
além de farto material de propaganda do movimento de 32 ..." 
... "Com Carlos Pinto Alves, Tácito de Almeida, Rubens Borba de 
Moraes, fundamos e organizamos a Liga de Defesa Paulista ... uma 
das agremiações mais destacadas e agressivas da guerra cívica ... 
tendo essa agremiação, sob a iniciativa de René Thiollier, Jacinto 
Perouche, a qual eu secundei, formado forças combatentes de dois 
batalhões, no primeiro dos quais me alistei ... parti para as trincheiras 
de Cunha ... pelos princípios que doutrinei em livro, isto é, pela 
autonomia de São Paulo ... autonomia que só se podia conquistar 
através de uma Constituição ... o ideal confederacionista ... era ... um 
meio para se atingir um fim, o qual seria o bem de São Paulo. 
Estávamos, todos, honestamente convencidos de que esse bem só 
poderia ser obtido pela Confederação. Dai lutarmos por ela ... Só 
pretendíamos a autonomia. Nada mais que a autonomia, mas também 
nada menos que a autonomia ... ' 

Desse espírito nasceu, tambem, a Liga Confederacionista, que merece 
se escreva, um dia, a sua História, que, no momento, não cabe abordar por 
delimitação de tempo. .. 

"Acolitando o grande Zbrahim Nobre, Casper Libero, Silvio de Campos, 
Aureliano Leite, Tácito de Almeida, Carlos Pinto Alves, José Branco 
Lefèvre, Rubens Borba de Moraes, Narciso Pieroni, Bernardo de Moraes 



e outros, fui ativíssinzo preparador do ambiente psicológico que 
enzpolgou o povo paulista ... entre os nossos companheiros de ideais, ... 
o Eudoro Ferraz, um dos proprietários da Tipografia São Paulo, dos 
Irmãos Ferraz, a qual, trabalhando noite e dia nos fornecia gratuitamente 
abundante material de propaganda que ... espalhávamos por todo o 
Estado ... ( eu )  dispunha de centenas de alunos ... magngicos 
propagandistas ... Não tivemos um só níquel de auxílio de quem quer 
que fosse ... Tudo fizemos com parcimônia de recursos ... a nossa custa ... 
As associações ... representativas do Comércio, Indústria e Lavoura só 
se encurtaram no movimento, quando, aos primeiros indícios de vitória, 
a avalanche já rolava pela montanha ... Delas não recebemos o menor 
auxílio ... 
Nesse apostolado, por várias vezes tive de enfrentar a borrasca ... 
empolgado pela causa que abraçara, com entusiasmo ... 
Nesse "viver perigosamente", a correr e a sofrer até a Revolução de 
22/23 de Maio, nós, povo paulista ... conquistamos o nosso objetivo: a 
recuperação do governo da nossa terra. 
Isso obtivemos, embora a nossa vitória fosse "grilada" pelos políticos, 
os quais, ingenuamente, acreditaram ser deles a vitória dessas jornadas 
luminosas, sem embargo do povo aparecer sempre liderado pela 
impressionante figura do grande Ibrahim, recorte admirável de herói ... 
Desde então, minha vida permaneceu empolgada pelo surdo tropel dos 
cavalos do coronel Daniel Costa a ameaçar o governo de Pedro de 
Toledo ... Perene tensão. Até o desencadear do movimento de Nove de 
Julho; ... em São Paulo, com uma revolução popular ... alcançamos ... 
todos os objetivos: a adesão do povo, das forças armadas - Força 
Pública estadual e Segunda Região Militar ... 
A "vis propulsiva" incoercível que me determinava a atividade daquela 
vida perigosa ... era o meu irrefreável idealismo por um São Paulo 
livre, com sua plena autonomia restaurada ... 
Por isso tudo ... me alistei como soldado raso e parti para a frente 
norte, onde em Cunha ia combater o sinistro inimigo ... 

b) A propósito do "A Nossa Guerra" 

Finda a guerra paulista, Alfredo Ellis Junior, convalescente dos ferimentos 
sofridos no setor de Cunha, deixou o Hospital do Colégio Mackenzie, aos 
primeiros dias de outubro de 1932. 

Debilitado e abatido moralmente, ante o melancólico desfecho da 
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campanha, coube-lhe, ainda, suportar sistemática e impiedosa perseguição 
política da parte dos governos estadual e federal, pelas suas "atitudes 
doutrinárias radicais". E, atroz e continua luta, para evitar um exílio forçado 
no Exterior.. Disfarçado em viajante inglês, buscou refúgio durante três meses, 
no interior do Estado, em Dourados, na fazenda de um amigo. 

Mais tarde, em sua Autobiografia relata: 

"Aproveitei o sossego para escrever o "A  Nossa Guerra", ... publicado 
pela Editora Piratininga S/A ... Saiu mesmo sem revisão, para valer-se 
da atmosfera psicolbgica grandemente favorável, então reinante em São 
Paulo. De fato, o livro tão apressadamente feito ... ficou muito 
sacrijicado. Mesmo assim foranl vendidos cerca de 50.000 emplares  ... 
Apesar do ambiente de bucólica tranqüilidade em que meditei e escrevi, 
não pude conter alguns ímpetos de arrojo com que ... externo minhas 
sinceras e extremadas opiniões e pontos de vista ... " 

Com palavras de veneração e respeito, Alfredo Ellis Junior descerra o 
livro que, comovido, dedica 

"Aos combatentes paulistas, meus irmãos de a m a s  que tombaram no 
campo de batalha em defesa de São Paulo, todo o preito sincero de uma 
grande e profunda homenagem". 

E, em seguida, descortina abrangente visão dos acontecimentos bélicos 
de 1932, em 30 alentados e documentados capítulos. Antecedentes. Chefes 
militares não identificados com a causa paulista Conseqüências políticas e 
sociais. Nem defesas. Nem acusações. Não é um livro emocional. Não é uma 
compilação. Antes de tudo, vivência. Testemunho. Depoimento de um 
participante, historiador "de ofício", "a bem da verdade" e para a "Memória 
paulista". Para a ciência das gerações vindouras da não repercussão pelo imenso 
território brasileiro do 

"apelo de São Paulo de que ... lutava pela sua autonomia arrebatada e 
pela constitucionalização do país". 

Para que saibam que os paulistas, em fervorosa atividade, movimentaram 
todos os seus recursos e mobilizaram forças prodigiosas pelo ardor cívico e 
combatividade de elevado contingente humano integrado por 

"simples civis de todos os graus de cultura ... classes sociais, níveis 
econômicos e das mais variadas idades ..." 
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Para que saibam "os de amanhã" por que São Paulo não logrou a vitória 
dos seus objetivos militares na guerra que travou, sem a devida preparação 
prévia e na qual, isolado, teve reunidas contra si todas as forças do Brasil, às 
quais por três meses resistiu, sempre em inferioridade numérica, submetido a 
determinada orientação (o grifo é meu) e na maior carência de material bélico 
inexistente. Além de defrontar-se com fatídicas e seguidas traições, com 
sabotagens, boicotes e repetidas poltronices. 

Para que não se esqueça a posteridade de que, despreparado e desequipado, 
foi o povo paulista jogado em luta acérrima de uma guerra improvisada e 
minada pela traição . . . 

Que desprendimento, bravura, heroísmo, sacrifícios de toda a ordem foram 
inutilizados pela negregada página de ignominia que levou ao termo a luta e 
injuriou a nossa História. 

Com o tempo, estudos analíticos virão corroborar as exigências da 
verdade.. . 

E mais diz Alfredo Ellis Junior no Prefácio da sua obra: 

"O que eu vi e testemunhei e neste livro assim apresento, naturalmente 
é imutável e @o. O que, porém, outros fizeram e eu não lobriguei e 
apenas me sirvo do que soube, por meio de outrem, é sempre suscetível 
de modificação. Assim, por exemplo, o hornéricoprocedimento do povo 
paulista durante todo o decorrer da pugna não pode ser tido como uma 
simples interpretação. Eu vi. Eu assisti. Eu me envaideço de haver 
tomado parte nele. Isso é imutável". 

2. A Jornada de Nove de Julho 

Trinta anos depois, em suas Memórias, Alfredo Ellis Junior retoma o 
tema da guerra cívica de 32. Uma avaliação histórica: 

"O nosso otimismo não nos deixava compreender que o nosso movimento 
revolucionário havia se transformado em guerra e esta, como tal, estava 
completamente perdida ... " 
"Quantas desilusões nos caíam, aos poucos, das nossas mentes 

fanatizadas, na proporção em que o raciocínio nos revelava o logro 
tremendo em que caíramos ... 
... sem embargo, ainda mantínhamos muitas ilusões ... ainda não 

2 Ver o prefácio do "A Nossa Guerra" 
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havíamos percebido que o General Klinger a cujo comando os nossos 
políticos nos haviam entregado de mãos amarradas não passava de um 
neurótico, ... de evidente deficiência intelectual ... e talvez conivente 
com o inimigo ... 
... permaneceu inerte, em Campo Grande, deixando abandonado o 
comando da revolução que comandava. Apareceu em São Paulo vários 
dias depois de dejlagrado o movimento ... 
... conservou-se inerte durante os três meses em que comandou os 
paulistas ... " 
"Quando os políticos da Frente Única Paulista nos arrojaram a nós, 
povo paulista, em uma revolução depois transfomda em guerra, nos 
fizeram crer, a nós combatentes, que havia material bélico ... e munições 
... em abundância ... Não era verdade. Fomos enganados ... nos jogaram 
em uma aventurosa luta ... um povo desarmado em uma guerra 
profundamente desigual ... em um movimento fracassado ... " 
"Não souberam preparar politicamente o movimento, escolhendo aliados 
que não só falharam em nos auxiliar, como se alinharam entre os nossos 
inimigos e invadiram o nosso território ... Não prepararam 
materialmente São Paulo. Tiveram tempo para fazê-lo . . . 3 . . .  não estavam 
a altura do povo paulista e agiram inconscientemente ... " 
"Não pode haver quem duvide de que o que o povo paulista fez em 1932 

foi ÉPZCO, mas o que os políticos fizeram repetirei ... ar palavras do 
grande ZBRAHZM -foi HÍPICO~.  
"... apóstolos de 32 ... tínhamos preparado e doutrinado o povo, segundo 
a linha básica do paulistanismo e da descentralização política dos 
Estados ... preparamos psicologicamente a população ... de tal forma 
que, quando a 9 de julho ... o movimento foi deflagrado ... e a procissão 
saiu a rua, o povo levantou-se como um só homem ... espetáculo 
admirável e único na nossa História ...O 
"Um terror mórbido se apoderou desses políticos de retaguarda, de 
que o inimigo pudesse encontrar razão ao nos chamar de 
"separatistas" ... Não percebiam ser (tão somente) do inimigo a 
iniciativa, como um jogo, para "lançar a confusão e o desânimo na 
psicologia do nosso povo". Jogo que aceitavam ... E como uma defesa 
à acusação procuraram firmar-se no centralismo nacionalista ... 
"Apareceram os ... envelopes postais tarjados de verde e amarelo ... 
nomes dados aos batalhões paulistas de Estados ... que lutavam 

3 ... entre 23 de maio e 9 de julho ... um mês e meio. 
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furiosamente contra nós. O dinheiro paulista ... com efígies de 
personalidades a nós estranhas e indiferentes ... " 
"Nossos políticos se submeteram a vontade do inimigo e, com a sua 
orientação desanimaram o povo e, principalmente, os nossos 
combatentes ... nas nossasfileiras ... desvírtuaram os objetivos da guerra 
paulista, e m  cujo preparo material e político já haviam tão 
lamentavelmente falhado, evidenciando a maior carência de habilidade 
e sensibilidade e desconhecimento da psicologia coletiva". 
"Retardados e obtusos políticos que se auto-guindaram a direção da 
gente paulista, para com a sua direção incoerente fazer a vontade do 
inimigo ... a vontade da Ditadura:" 

de Delenda São Paulo ... (a expressão é minha) 

Alfredo Ellis Junior, no seu livro "Confederação ou Separação7' 
transcreve expressivo trecho da obra de T. de Souza Lobo, "São Paulo na 
Federação" ( 1.924) (pg. 78): 

"Estejam certos os brasileiros - se o bloco monolítico paulista viesse 
a soçobrar na tormenta dos ciúmes, numa conspiração tácita em que 
todos se reunissem para o abater e humilhar, ruiria, desse modo, por 
terra, o maior esteio da brasilidade, o filão mais preciosos e fecundo da 
raça e da nacionalidade ... 

" Um vaticínio? 
Telesphoro de Souza Lobo, publicista e jornalista de renome na imprensa 

de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Buenos Aires, colaborador da antiga 
revista paulistana A Cigarra, no tempo de Gelásio Pimenta; os Anais do 
Parlamento Nacional encerram brilhantes escritos da sua lavra. 

Paulista de Bananal, nasceu a 31 de julho de 1881. Cursou a Escola 
Preparatória e de Tática do Realengo, no Rio de Janeiro e a Faculdade de 
Direito de São Paulo, onde se Bacharelou em 1910. Aluno de Brasílio Machado, 
ao mestre dedicou o livro "São Paulo na Federação - Problemas Sociais, 
Questões Nacionais, Política Imigrantista, Estudos Econômicos", publicado 
em 1924 com prefácio de Femando Nobre e Marcolino Fernandes. 

De sua autoria é, também, "O Brasil Confederado" editado em 1933 
pela Tipografia das Escolas Profissionais   ales ia nas.^ 

4 Dados extraídos do livro "São Paulo na Federação" e do "Dicionário de Autores Paulistas" do Luis Correia 
de Melo. S.Paulo, 1954. Ed. Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo. 



3. Retorno à Política 

a) O ano de 1933 

Em 1933, ao mesmo tempo em que superava pressões de natureza política 
e toda a sorte de dificuldades, Alfredo Ellis Junior desenvolveu intensa e 
febricitante atividade intelectual. Retornou ao magistério junto ao Liceu 
PanAmericano e ao Colégio Paulistano. Produziu livros didáticos para a Editora 
Saraiva. 

Teria sido esse o seu período mais fecundo, naquele ano de intensa luta 
pela sobrevivência. 

"Não me intimidava o trabalho e eu enfrentaria qualquer situação", 
afirmou mais tarde .. . 

Sobravam-lhe capacidade intelectual, preparo, coragem e autoconfiança. 
Associado ao amigo Hermes Lima, deu continuidade ao Curso pré-jurídico 

organizado por ambos, antes do movimento de 1932, instalado em uma sala do 
Ginásio Paulistano, no antigo prédio, à Rua São Joaquim. Ellis Junior ministrava 
as aulas de Antropogeografia, Biologia e Higiene; Hermes Lima as de Literatura 
e Filosofia. Para o Latim contrataram o Professor Miguel Reale. 

Em fins de semana frequentava as reuniões dominicais de natureza 
cultural, na residência, à Rua Martiniano de Carvalho, do seu grande amigo, 
Dr. Pires do Rio, engenheiro notável, de cultura excepcional, ex-Ministro da 
Viação e ex-Prefeito da Capital. Ali compareciam o jornalista Assis 
Chateaubriand, Hermes Lima, o engenheiro Agenor Machado, o escritor mineiro 
Luis Amaral, Roberto Moreira, Salles Junior, Coriolano e Luis Araujo Góes, e 
outras personalidades. 

"eram sessões de Academias Científicas ( e )  ... conferências 
especializadas (de que) resultaram ... livros que formam a minha 
Bibliografia.. . " 

relata Ellis Junior em seus apontamentos. 

b) O Chamado do P.R.P. 

Nessa ocasião reorganizava-se o Partido Republicano Paulista, que, ao 
desenterrar as suas armas de guerra, reservara para Alfredo Ellis Junior um 
lugar em suas fileiras. 
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"pelejar pelos estandartes do partido que pregara a República e a 
Federação era, para o nome que eu herdara de meu pai, um insigne 
laurel ... " 

declara em suas Memórias. 

Em matéria de trabalho, de estudo e, principalmente, de conhecimento 
do passado político de São Paulo ... e do P.R.P., experiência parlamentar e 
tática oratória de combate, Ellis Junior sentia-se bem equipado e à vontade ... 

Além disso, já participara de duas legislaturas - 1925 a 1930 - quando 
o Partido detinha em mãos o governo paulista. E, nas Memórias continua: 

"... como agora que ele estava por baixo e na oposição, eu iria, sem 
desdouro, abandoná-lo?" 
"aceitei o honra de ser um soldado dessa agremiação partidária. Fiz 
minha propaganda ..." (e)  (pelas) "lutas que eu havia sustentado, ... o 
povo me elegeu!" 

Nas eleições de 1933 - 3 de maio - para escolha dos Constituintes, 
5 

reuniram-se as oligarquias numa chapa única eleitoral (P.R.P. e P.D.) . 
Venceram esmagadoramente. Mas não foi o P.R.P. que elegeu a maioria dos 
Congressistas. Alfiedo Ellis Junior foi um dos 23 sufragados ... 

Retomada a constitucionalização do país, à realização das eleições de 14 
de outubro de 1934, com a vitória eleitoral - por organização e pressão política 
- do recem-fundado Partido Constitucionalista (2410211934) sucessor do 
Democrático, a escolha indireta do Governador do Estado recaiu na pessoa do 
Interventor; o Sr. Armando de Salles Oliveira que, de Interventor Federal passou 
a Governador de São Paulo. Como todos sabem ... 

Na ocasião, As oligarquias estaduais no poder, interessava a aproximação 
com Getúlio Vargas, para reforço do esquema de governo e favorecimento do 
jogo político. 

Em âmbito federal e estadual, conforme as circunstâncias, a oposição 
das minorias parlamentares buscava compensação na combatividade dos seus 
deputados contra o ex-Ditador. 

Em abril de 1935, a Lei de Segurança Nacional (nQ 38), promulgada no 
dia4, representa o ponto de partida da articulação do longo processo que resultou 
na implantação do Estado Novo, em fins de 1937. 

Processo que se valeu do levante comunista de 1935 como justificativa 
para as continuas solicitações ao Congresso Nacional, por parte do Sr. Getúlio 

5 Associação Comercial, Federação dos Voluntários ... compareceram ao pleito. 
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Vargas, de poderes extraordinários, estados de sítio e de guerra, concedidos 
indiscriminadamente, pelo Congresso, ante as alegações de combate ao 
extremismo, motivo de perseguições, prisões, arbitrariedades de toda a ordem 
e restrições aos direitos democráticos. 

Em São Paulo, o governo estadual e a liderança parlamentar cooperavam 
maciçamente com o governo feder al... 

A 2 de outubro de 1937, Getúlio Vargas envia ao Congresso o sempre 
renovado e concedido pedido de estado de guerra ... Pouco depois, federaliza 
a Força Pública. Interrompe o processo sucessório presidencial em curso. 
Antecipa para 10 de novembro o golpe de Estado. Fecha o Legislativo. Institui 
o Estado Novo. Era o epíiogo da Revolução de 1930 ... 

Uma apatia geral assiste ao desfecho do jogo iniciado em 4 de abril de 
1935, com a promulgação da Lei de Segurança Nacional. 

Um 23 de Maio, um 9 de Julho, como em 32? ... Nunca mais ... 
Fora abalado o "bloco monolitico paulista" ... "pela tormenta dos ciúmes, 

numa conspiração tácita, em que todos se reuniram para o abater e humilhar 
...", a lembrar Souza Lobo ... 

Quanto a Alfredo Ellis Junior, em particular, durante todo o período 
constitucional, oposição e coerência pautaram sua atuação no Legislativo 
paulista, onde, com entusiasmo, vigor e brilho, houve por bem enfrentar 
divergências partidárias, ambições pessoais e o jogo político. Em defesa dos 
direitos e dos interesses paulistas, presentes e vivos em sua memória os episódios 
da Revolução de 30 contra São Paulo e o envolvimento do Partido Democrático 
naquele processo político: 

"tremendo quadro de tragédia que os democráticos, em 1930, 
prepararam ao Estado de São Paulo ... " 

são suas palavras na Assembléia, em 3 de setembro de 1937 ...6 

Presentes, em sua memória, São Paulo sob a ditadura Vargas, a perda da 
autonomia e o desenrolar da guerra paulista em 32 pela sua recuperação, e o 
dramático desfecho do nosso movimento cívico ... 

4. Na Oposição, Da palavra ao perfil 

Na oposição, Alfredo Ellis Junior, dispusera-se à luta ... 

" ... enquanto me sentir com forças, hei de permanecer na estacada, 
defendendo intransigentemente e muitas vezes em rudeza os interesses 

6 Annaes - Sessão Ordinária, vol. I1 - 1937 - 47" Skssão Ordinária, em 3 de setembro de 1937, pg. 425. 
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de São Paulo ... " ', 
conforme comprovam os Anais da nossa Assembléia Legislativa, que, 

desde 1925 a 1930 e, de 1935 a 1937, registram os seus discursos e demais 
pronunciamentos, em defesa do café, da agricultura, do açúcar paulista, das 
nossas indústrias, ferrovias e aviação; e, ainda, a sua atuação junto às Comissões 
Legislativas. 

"... ouso dizer à Assembléia Legislativa que quem esteve com São Paulo 
na frente de combate, na hora do perigo, nunca, jamais, perde sua 
autoridade para falar ... contra o que ... deslustra São Paulo ..." 

(Annaes - Sessão Ordinária - 1935, vol. 11, 
pg. 596, 110" Sessão Ord., 20 novembro) 

" A  luta contra o Sr. Getúlio Vargas, para mim, ... não terminou ... 
continua, mas agora, não mais com o fuzil, porque nos foi arrancado 
das mãos, mas com a palavra e com a pena, por que estas (ele) jamais 
nos arrancará ... " 

(Annaes da Constituinte, vol. I, pg 385 - 24 
de maio de 1935) 

" ... tenho usado da palavra nesta Assembléia ... levado pelo meu grande 
desejo de servir a minha terra e a minha gente e, de qualquer modo 
interferir para o bem do meu Estado ... 
Tenho transformado esta tribuna numa trincheira, em continuação 
aquela de 32 ... 
... sempre tendo em mira a defesa dos anseios paulistas. Jamais, em 
minhas orações, tratei de assuntos políticos. Somente ... de interesses 
econômicos ... sempre em mira os mais altos interesses de São Paulo ... 
pela maior glória de São Paulo ... tenho pautado os meus atos." 

(Annaes - Sessão Ordinária - 1936, vol. 111, 
pg. 176 - 177 e segs.) 

" ... quando discuti nesta Casa, em 1935 e em 1936 as leis orçamentarias 
do Estado para os exercícios de 1936 e 1937, tive como lema de todo o 
meu trabalho ... uma única palavra. Economia. Considere-a sempre 
como ... o fulcro de toda a administração do Estado." 

(Annaes - 1937 - vol. I, pg. 198,2 de março) 
-- - 

7 Annaes da Assembléia Legislativa de São Paulo - 1935 - vol. I - pg. 77 - 14' Sessão Ordinária, em 
26 de juiho. Trecho de discurso sobre a questão de limites São Paulo - Minas Gerais. 



" ... a ... economia paulista ... a minha grande religião, o meu culto ... " 
(Annaes - 1937 - vol. I, 12 de julho, pg. 195) 

"Eu não mudo de idéias como quem muda de camisa. Defendo a lavoura 
em qualquer terreno. Estarei sempre com os seus interesses ... 
Permanecerei firme contra essa política do D.N. C. (Departamento 
Nacional do Café) que vem solapando a economia paulista e a vai aos 
poucos asfixiando. 
Não sei me calar quando está em jogo a própria vida da lavoura de café 
que é a própria vida do Estado de São Paulo ... " 

(Annaes - Sessão Ordinária - vol. 11, 1937 
pgs., 314 e segs., 354 e segs. 361 e segs. ) 

" ... o idealismo ainda imprime vida à Humanidade. E é isto que me 
anima, Sr. -Presidente, nesta luta pela lavoura paulista ... erguerei sempre 
O meu protesto veemente ... " 

(Annaes - Sessão Ordinária - 1935, vol. 11, 
pg. 482, 101' Sessão Ordinária, 8 de 
novembro) 

"Como poder São Paulo permunecer satisfeito em um país em que os 
interesses das partes em maior número são contrários aos nossos? 
Ergo, assim, o meu protesto veemente, enérgico, vibrante e indignado 
contra essa nefasta política de elevação cambial, a qual vem tão 
fundamentalmente nos prejudicar na nossa lavoura como na nossa 
indústria que também se ressentirá ante esse tremendo vendaval com 
que nos ameaça o poder federal ao qual estamos acorrentados e 
obrigados a sofrer as conseqüências ... de sua desorganização fmanceira, 
fruto da sua inépcia e do desejo de acarretar a nossa ruína ... " 

(Annaes - Sessão Ordinária - vol. 11, 1937, 
44" Sessão Ord., pg. 314 e segs., 354 e segs., 
361 e segs.) 

"Quando ... aqui ingressei disse que minha tribuna seria a continuação 
da minha trincheira de 32 ... tinha razão porque a luta contra São Paulo 
continuou. 
Esta Tribuna será ... um baluarte em que os sagrados interesses de São 
Paulo serão sempre amparados ... " 

(Annaes - Sessão Ordinária -1937, vol. I,4 
de agosto, pg. 453) 
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"... o Governo de São Paulo (procura) por todos os meios aniquilar a voz 
da minoria, abafando completamente os protestos da opinião pública ... 
... censura draconiana ... se opera contra os oradores ... impedindo que 
os discursos ... possam ser publicados ... 
... minhas palavras não serão abafadas nas paredes deste recinto, não 
obstante o Governo do Estado assim o desejar, pela sua. intolerância, 
pelo seu evidente anti-liberalismo e pela sua manifesta truculência". 

(Annaes - 1936 - vol. I, pg. 461 - 10 de 
agosto, 25" Sessão Ordinária) 

I ' . .  . Sr. Presidente . . . " 
" ... quero me reportar à mentalidade outubrista ... que desde 1930 vem 
infelicitando São Paulo ..., 
... a esse período histórico que desde 1930 vem buscando rebaixar São 
Paulo ... não só sob o ponto de vista moral, humilhando-nos com uma 
seriação de atos alucinantes que nos enxovalham, levando o povo ... a 
uma reação que se fez sentir em 1932, mas, ainda, sob o ponto de vista 
material, com outra seriação de atos os mais evidenciadores de uma 
odiosidade incoercível. 
Eu já tenho mostrado minuciosamente em alguns discursos em que tem 
consistido essa seriação de atos que visam ao rebaixamento econômico 
de São Paulo e, como conseqüência disso, o seu rebaixamento 
educacional, o seu rebaixamento progressista, o seu rebaixamento 
produtivo, etc. Em síntese: o rebaixamento do seu nível de civilização. 
Já houve, Sr. Presidente, quem dissesse que São Paulo havia caminhado 
demais em relação aos outros Estados do Brasil e era preciso sofrear 
essa marcha para o bem geral dos brasileiros, que se ressentem de ter, 
na sua frente, um andarilho do porte do paulista. É isso que se vem 
buscando conseguir na chamada República Nova ... " 

(Annaes - Sessão Ordinária - 1935, vol. 11, 1 3 
de novembro, pg. 540, 105" Sessão Ord.) 

E "os paulistas sempre construíram todo o edificio brasileiro ... " 

(Annaes - 1935, Assembléia Constituinte - 
vol. 11, pg. 149, 57" Sessão Ordinária, 21 de 
junho) 

"Separatista, entretanto, é o fenômeno em que colocam São Paulo. Quem 
o ensina é a Economia e a Sociologia ..." 
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(Annaes da Assembléia Constituinte 1935 - 
vol. I, pg. 1 1 1 ,  26 de abril) 

"Sr. Presidente - o programa com que me apresentei ao eleitorado de 
São Paulo nas eleições de 1934 constitui um lema que respeito até hoje: 
contra Getúlio. Esta é a síntese da evolução que, desde 1930, vem como 
uma borrasca se desencadeando sobre São Paulo. 
Sou contra Getúlio Vargas e sempre o serei, porque sou contra os 
políticos de 1930. Nesta Tribuna ... faço questão de manter este lema, 
principalmente nesta ocasião em que se fala ... em tréguas partidárias 
... Não, Sr. Presidente, eu jamais darei tréguas ao governo federal, seja 
com quem for ... 
Prefiro ... a Tarpeia arestosa e escura de um ostracismo a brilhante 
refulgência de um Capitólio iluminado de uma acomodação com os 
homens poderosos . . . 
... nem todas as tréguas do mundo podem valer uma ossuda de um 
voluntário paulista ..., para mim ... o ideal de 32, apontando um dever 
do qual não fugirei, 
Mantenho-me nesta norma de ação e dela não me arredarei ao defender 
esta trincheira na Assembléia do Estado, trincheira que o povo me 
confiou com um mandato imperativo ... " 

(Annaes - Sessão Ordinária - 1936, vol. I, 
pg. 154, 20 de julho) 

" ... Se Vossas Excelências da Maioria entenderem, a meu ver, 
erroneamente, que sempre devem defender o Governo, a nós da Minoria 
compete defender o direito do povo que trabalha, o que é feito do 
dinheiro, fruto de pesados impostos que paga. Não poderei deixar de 
fiscalizar os atos da administração pública ... " 

(Annaes - 1937 - vol. I - pgs. 421 e 422 
- 16 de março) 

" ... seguindo minha norma de conduta nesta Casa, não faço oposição a 
pessoas e sim a atos governativos ... 
... eu nunca fiz uma injúria pessoal ao Sr. Governador e me limitei tão 
simplesmente a criticar atos da governação de São Paulo ... 
... Pretendo continuar nessa minha diretriz de ação, inflexivelmente, 
sem receber lições de quem quer que seja, mormente de jornais que 
querem ter a pretensão de orientar a opinião pública ... 
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... não alimento a minha oposição debaixo de personalismos ..." 

(Annaes - 1935, vol. I, pg. 342,12 de agosto) 

Na última Sessão Ordinária da Assembléia Legislativa de São Paulo, a 1 
de outubro de 1937, vésperas da dissolução do Congresso, a 10 de novembro, 
manifesta-se o Deputado Ernesto Leme, da Situação, a propósito das críticas 
do Deputado Alfredo Ellis Junior à mensagem do Executivo de São Paulo, 
datada de julho: 

Ernesto Leme, (P.C.) - "A  capacidade de trabalho de V.Excia. é 
infatigável. V .  Excia. fala mais do que toda a Assembléia ... " 
Alfredo Ellis Junior, (P.R.P.) - "Agradeço as palavras do nobre 
Deputado, as quais são filhas da sua generosidade. Acredito, também, 
que isso não seja muito do agrado de Vossas Excelências da Maioria, 
mas falo com sinceridade. Tudo que tenho dito é estribado em algarismos 
e documentos que reputo irrefutáveis e, uma vez que me convença que 
errei, sempre, com lealdade, procla mo..." 

(Annaes - 1937 - vol. 11, pgs. 956 e segs., 
69" Sessão Ordinária de 1 de outubro) 

"... em qualquer hipótese, é mais fácil Deus pecar do que eu aderir. 
Nunca mudei e nunca fui incoerente ... 
... Não darei tréguas nesta Tribuna, pois estarei sempre com o interesse 
público. Respeitando os companheiros da Maioria, jamais aderirei a 
eles ... 
Inscrevi ... no meu vocabulário, para entrar nesta Casa, as palavras 
sinceridade e educação, ... nunca a palavra adesão." 

(Annaes da Assembléia Constituinte - 1935 - 
vol. I, pg. 384 e 385,24 de maio) 

I'.. . eu sou constante. Não mudo. A coerência é a linha mestra das minhas 
ações e dos meus atos. Sempre &i assim ... 

(Annaes 1936 - vol. IV, pg. 4.128, 26 de 
dezembro, 147" Sessão Ordinária) 

" ... Eu não mudei, continuo onde estava, em 1932 ... " 

(Annaes - 67" Sessão Extraordinária - 1937 
- vol. 11, pgs. 285 e 288, 10 de maio) 
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"(Sr. Presidente) ... Tenho a dizer que, por índole e por educação, sou 
absolutamente contrário a toda espécie de extremismo, quer de direita, 
quer de esquerda ... faço minha profssão de fé de acordo com a liberal 
democracia ... sou ... pela liberdade, meu grande amor, a liberdade, a 
minha grande divindade ... 
Quando entrei para esta Casa, vim também ... por aqueles (votos) que 
me foram dados pela legenda: LIBERDADE E JUSTIÇA. Acredito estar 
perfeitamente enquadrado no espírito dos que votaram em mim sob essa 
legenda ... 
. .. tenho vivido de acordo com a moral cristã ... porque vejo nela 
sentimentos que se acordam com a minha consciência . . . 8  

Sou, de natureza, contra as violências ... contra todas as violências ... >> 9 

"... Não sou rico, não recebi patridnio material de meus antepassados. 
Meu pai foi um eterno sacrificado, abandonando o zelar de seus 
interesses, pelo povo de São Paulo e não teve tempo de cuidar de seu 
patrimônio ..., visto como foi representante do povo paulista no 
Congresso Federal, durante trinta e quatro anos. Assim, pois, eu nunca 
pude auferir as vantagens de receber um patrimônio material hereditário. 
Mas recebi, em compensação, um patrimônio moral que me dá suficientes 
forças e têmpera para lutar com energia contra quaisquer tempestades, 
contra qualquer borrasca que caia sobre mim, como tem acontecido 
nestes últimos dez anos ... 
... que os meus pares saibam que têm como colega, nesta Assembléia, 
um homem digno . . . "1°  

" ... Augusta Assembléia, areópago de representantes de um nobre povo 
que não merece ser iludido ... " 
" ... Nos Annaes desta Casa, repositório cuja memória não se apaga, 
estão as minhas palavras de sentinela guardando sempre o interesse 
público ... 3, 11 

8 Annaes -Sessão Ordinária - vol. 111 - 1937, pg. 206,27 de agosto. E vol. I1 - 1937, pg. 671.20 de 
setembro. 

9 Idem - vol. I - 1937, pg. 254, 19 de julho - contra a violência. 
10 Annaes da Assembléia Constituinte - Sessão Ordinária de 1935, vol. 11, pg. 361, 68" Sessão Ordinária 

de 4 de julho. 
11 Annaes - 1937 - vol. I - 7 de agosto, pg. 521 

- 1937 - vol. I - 7 de &gosto, pg. 536 
- 1935 - vol. I1 pg. 729 



Odilon Nogueira de Mattos 

É esta a segunda vez em que ocorre a oportunidade de me ocupar de 
Alfredo Ellis Júnior. A primeira, há quase trinta anos, em modesto artigo num 
jornal de Campinas, reproduzido pouco depois com ligeiras modificações num 
dos primeiros números de "Noticia Bibliográfica e Histórica"; nesta segunda 
forma, acrescentei uma bibliografia quase completa do historiador, cuja 
memória evocamos nesta sessão a propósito de seu centenário. Motivou a 
publicação mencionada, o aparecimento, por iniciativa de nosso saudoso 
confrade Brasil Bandecchi, de uma nova edição do livro sobre Amador Bueno, 
que Ellis publicara em 1944. Ensaio de muito valor - escreveu o responsável 
pela reedição - "e por isso mesmo, seja qual for o ângulo em que se colocar 
o leitor para esquadrinhar o episódio e o espírito da época, há de sentir que está 
aberto um novo caminho para a interpretação de um fato histórico que até 
então era visto de uma única posição e sob uniforme entendimento". Tocou 
nosso confrade no ponto talvez mais sensível da obra de Ellis como historiador: 
sua preocupação em abrir novos caminhos para a interpretação de um fato 
histórico. Foi essa publicação de 1967, na simpática coleção dos "Cadernos de 
História", criada por Brasil Bandecchi, a última aparição de Ellis na arena 
editorial. 

Mas, nem sei bem porque estou começando minha fala quase que pelo 
fim. Julgo necessário para uma melhor sistematização do que devo falar, um 
recúo de mais de setenta anos e peço licença para um parêntese em que vou me 
permitir relatar curioso episódio de minha infância, e que marcou em mim o 
que costumo chamar de "motivação onomástica": 

Meu pai, que se chamava Alfredo, teve como melhor amigo em certa 
fase de sua vida, um companheiro que se chamava "Ellis", exatamente na 
forma inglesa, tal como o sobrenome de nosso homenageado. S6 que, no caso 
do amigo de meu pai, era prenome. Por toda a parte da cidade em que 

(*) Conferência pronunciada, a 6 de junho de 1996, no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 
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morávamos, o Alfredo e o Ellis eram sempre vistos juntos, figuras populares 
na cidade, que enchiam muito bem o tempo cavaqueando pelas esquinas, pelos 
bancos do jardim, pelos bares, comentando os eventos da cidade, falando mal 
da vida alheia, "metendo o pau" no governo, enfim o que se poderia fazer 
numa cidade pequena, como era então o local em que morávamos; ou ainda 
contando histórias de caçadas, pois ambos eram dados a esse esporte, e 
provavelmente pregando muitas mentiras, como bons caçadores. 

Um dia, deparei num jornal onde apenas conseguia soletrar, como o nome 
de Alfredo Ellis, provavelmente o senador. Na minha ingenuidade de garoto 
de sete ou oito anos, achei maravilhoso saber da existência de alguém que 
tinha em seu nome a junção dos nomes de meu pai e de seu amigo. E desde 
essa ocasião, nunca mais perdi de vista o nome de Alfredo Ellis, numa espécie, 
como disse, de motivação onomástica ... Pouco depois, passando os olhos por 
um mapa das estradas de ferro do Estado de São Paulo - é velha minha vocação 
ferroviária - deparei com uma estação denominada "Alfredo Ellis", na linha 
da "Paulista", nas proximidades de São Carlos, última estação do chamado 
"Ramal de Santa Eudóxia". Mais um elemento a afirmar minha motivação. 
Penso agora: quando poderia imaginar, naquela época, que, setenta anos depois, 
já octogenário, viria eu a proferir conferência a propósito do centenário de 
alguém que nasceu naquela estação ferroviária, nos domínios da grande fazenda 
de Santa Eudóxia, propriedade de seu pai! Coisas do destino, como se costuma 
dizer. Fecho o parêntese. 

Dois ou três anos depois do episódio que relatei, foi o meu primeiro 
contato, não pessoal, mas literário com Alfredo Ellis, agora trazendo um 
"Júnior" para diferenciá-lo do pai. Ocorreu isso a propósito de O tesouro de 
Cavendish, a primeira incursão de nosso homenageado na área do romance 
histórico, publicada em 1928, de parceria com o poeta Menotti De1 Picchia. 

A revolução constitucionalista propiciou-me o segundo contato, também 
apenas literário, com Alfredo Ellis Júnior. Não testemunhei a epopéia de 1932, 
pois na ocasião vivia em outro Estado e na cidade onde residia, como era 
natural, mal chegavam os ecos do que estaria ocorrendo em São Paulo. Eram 
precários os meios de comunicação da época, o rádio estava ainda em seu 
início e os jornais que chegavam à cidade eram todos do Rio de Janeiro, portanto 
não tendo interesse e talvez nem mesmo condições de registrar o que 
efetivamente estaria acontecendo em terra paulista. 

Vindo a São Paulo em janeiro de 1933, procurei me informar do que 
houvera naqueles três gloriosos meses do ano anterior. E a melhor maneira de 
o fazer, além de conversar com pessoas confiáveis, foi ler alguns dos livros 
que estavam aparecendo sobre o movimento. Livros de valor desigual, como 
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era inevitável, mas que testemunhavam o interesse que a arrancada 
constitucionalista despertara. Passando os olhos por dois ou três deles, fixei- 
me no que fora escrito por Alfredo Ellis Júnior, levado certamente pela 
motivação a que me referi. E não me arrependi. A nossa guerra, "estudo de 
síntese crítico-militar", como se declarava na página de rosto e na própria 
capa, pareceu-me o melhor livro de quantos apareceram. Outros, talvez mais 
informativos sobre os episódios da luta, frutos que foram de recordações 
pessoais de seus autores. Mas, o de Ellis interessou-me porque nele encontrei 
historiado tal como queria, o momento histórico que precedeu à revolução, e 
que se tornou a sua principal causa, aquele momento único na história de São 
Paulo, sobre o qual eu próprio viria a escrever cinqüenta anos depois. 

Entre as "obras do autor", noticiadas em A nossa guerra, deparei com 
uma, cujo titulo, de início, me atraiu: O bandeirism paulista e o recuo do 
meridiano". Encontrava, no simples titulo de um livro, a suma de um dos 
maiores movimentos de nossa história. Afinal, não foi precisamente o recuo 
do meridiano de Tordesilhas e conseqüência final de todo o bandeirismo 
paulista? Procurei o livro; estava esgotado, pois datava já de dez anos. Folguei 
quando vi que a coleção "Brasiliana", então no seu início, anunciou-o entre 
suas "próximas publicações". Mas, antes que a "Brasiliana" o reeditasse, 
encontrei-o num alfarrabista da rua Benjamin Constant, que ainda existe bem 
em frente do nosso Instituto. Ao tomar conhecimento, posteriormente, da obra 
imensa de Afonso de Taunay sobre as bandeiras paulistas, constatei o quanto 
de novidades havia trazido o livro de Alfredo Ellis Júnior, fruto de exaustivas 
pesquisas na riquíssima documentação arquiva1 paulista. 

No São Paulo daqueles idos de 34 e 35, apraz-me recordar uma iniciativa 
a que Alfi-edo Ellis Júnior ligou seu nome, e que foi, com efeito, o que me 
propiciou o conhecimento pessoal com o homem que desde menino ouvira 
falar: a Faculdade Paulista de Letras e Filosofia, instituição livre idealizada e 
realizada por Antônio Piccarolo, em 193 1, destinada a suprir, através de cursos 
e conferências a ausência de ensino superior onde se ministrassem matérias 
como as que seu titulo indicava: Letras e Filosofia. Funcionando à noite, no 
antigo auditório da Escola Normal da Praça da República, reunia, em seu corpo 
docente, figuras expressivas da intelectualidade paulista: Alcântara Machado, 
Raul Briquet, Artur Mota, Yan de Almeida Prado, Ricardo Severo, Alberto 
Seabra, Otoniel Mota, Marques da Cruz, Francisco Isoldi e Alfredo Ellis Júnior. 

Com vários deles, tive excelente relacionamento ao longo dos anos, sendo- 
lhes muito grato pelo que contribuíram para despertar em um jovem de dezoito 
ou dezenove anos o interesse pelas coisas do espírito. Assim, por exemplo, 
Artur Mota, a quem muito fiquei devendo como orientador de minhas leituras 
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literárias; Otoniel Mota, a quem me ligavam laços de amizade, que vinham já 
de minha família e em cujas Lições de Português aprendi, tanto quanto nas 
gramáticas de Eduardo Carlos Pereira, o que sei de nossa língua; Piccarolo, 
responsável, em grande parte, pela minha formação humanística; Francisco 
Isoldi, picheiro no Brasil, no estudo da Introdução aos Estudos Históricos, 
matéria a que ainda hoje me dedico; Alfredo Ellis Júnior, na época com uma 
barba ruiva, que ele dizia ser recordação das trincheiras e da qual dizia o velho 
Piccarolo que o tornava muito parecido com seu pai, o senador Alfredo Ellis, 
e com o qual vim a conviver muitos anos depois na Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, criada com a Universidade de São Paulo, em 1934. 

Aliás, com a fundação do novo instituto universitário, a modesta faculdade 
criada por Piccarolo, perdeu sua razão de ser, dado o interesse oferecido pela 
Faculdade de Filosofia da Universidade, com cursos mais sistematizados e o 
vislumbre de uma carreira universitária, condições que a primitiva Faculdade 
Paulista obviamente não poderia oferecer. Infelizmente ela desapareceu sem 
que se lhe escrevesse a história, sequer uma crônica. Nenhum dos seus 
professores se conta mais entre os vivos. O último a falecer foi Yan de Almeida 
Prado, se bem que Yan não chegasse propriamente a lecionar, mas preparou 
um livro contendo a matéria que seria ministrada na sua cadeira - "Formação 
histórica da nacionalidade brasileira" - livro que veio a ser publicado na 
coleção "Brasiliana" com o titulo de Primeiros povoadores do Brasil. 

Diplomado pela Faculdade de Direito de São Paulo, nem sei se Ellis 
chegou a exercer a profissão e se o fez, certamente foi por pouco tempo. Jamais 
fui capaz de imaginá-lo advogando. Imaginei-o sempre escrevendo, defendendo 
os interesses de São Paulo na tribuna parlamentar ou doutrinando nas cátedras 
das escolas em que lecionou. Estas, as formas mais salientes de sua verdadeira 
vocação. Parlamentar em duas oportunidades - no final da Primeira República 
e no início da Segunda - teve seus mandatos interrompidos, uma vez pela 
Revolução de 1930 e outra vez pela implantação do chamado "Estado Novo", 
em 1937. 

Professor praticamente a vida toda, pois começou muito cedo, quando 
Taunay, seu professor no ginásio de São Bento, levou-o a lecionar no tradicional 
estabelecimento dos beneditinos, de tanto significado na vida paulistana, como 
é sabido. Do ensino secundário, para o qual escreveu valiosa série de livros 
didáticos, passou para o curso pré-juríco, anexo à Faculdade de Direito, para a 
Faculdade Paulista de Letras e Filosofia e, depois, para a Universidade de São 
Paulo, nesta substituindo a Afonso de Taunay quando, forçado pela Constituição 
de 1937, que proibiu as acumulações em serviço público, o grande historiador 
optou pela direção do Museu Paulista, que já exercia havia vinte anos. 
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Isto abre, na vida de Alfredo Ellis Júnior, uma nova e produtiva fase. 
Contratado interinamente, logo no ano seguinte (1 938) efetivou-se por concurso, 
tornando-se "professor catedrático" (na linguagem da época) da cadeira de 
História da Civilização Brasileira e, pouco depois, diretor da mesma Faculdade. 
Meus últimos anos do curso de Geografia e História coincidiram com o início 
da carreira de Alfredo Ellis Júnior na Faculdade, então localizada no terceiro 
andar da tradicional Escola Caetano de Campos, à praça da República. 

Mestre e amigo, muito fiquei lhe devendo, cultural e profissionalmente. 
Propiciou-me ele o ingresso no ensino universitário quando, em 1942, honrou- 
me com o convite para seu assistente, o que me facultou a oportunidade de não 
apenas com ele trabalhar, mas de conhecer numerosos aspectos de sua 
personalidade invulgar, que muito influenciou minha maneira de sentir e 
compreender a história paulista, para a qual procurou atrair-me, orientando- 
me por caminhos certos, seguros e de real utilidade para um entendimento 
mais racional do papel de São Paulo no complexo da história brasileira. Num 
mínimo de gratidão, dediquei-lhe meu iivro Café e Ferrovias, que talvez ele 
nem tenha chegado a ver, pois foi publicado quase às vésperas de seu 
falecimento, mas em cuja dedicatória escrevi apenas isto: "A Alfredo Ellis 
Júnior, a quem devo o meu interesse pela História de São Paulo". 

Alfredo Eliis Júnior foi um exemplar historiador paulista. Sua obra, vasta 
e variada, que se inicia com uma conferência lida no Centro Paulista, do Rio 
de Janeiro, em 1922, e encerra-se com o alentado volume sobre seu avô materno, 
"um pioneiro da cafeicultura no oeste paulista", está todo marcada pelo mais 
legítimo paulistanismo. Paulistanismo, que alguns críticos menos avisados 
consideraram exagerado, mas que, bem pensado, ficou ainda muito aquém de 
sentimentos similares manifestados por diversos autores de outras regiões do 
Brasil. 

De sua obra, extensa de mais de quarenta títulos em livros, fora o que 
deixou esparso em revistas culturais e em jornais, ocupou-se com toda a 
propriedade sua filha e sucessora no Departamento de História da Universidade, 
a historiadora e acadêmica Myriam Ellis, minha preclara amiga e confreira 
neste Instituto e nas Academias Paulista de Letras e de História. Seria 
desnecessário escrever qualquer coisa a mais, diante do que se encontra 
publicado em o volume 27 dos "Anais do Museu Paulista". Lembrarei apenas 
que, em sua obra, vasta e variada, como disse, entre as duas balizas indicadas, 
encontram-se: história das bandeiras, história demográfica, história social, 
história econômica, biografias, estudos especializados sobre o ouro e o café, 
política, economia, sociologia, antropologia, etnologia e at6 incursões nos 
domínios da ficção, com contos e romances de ambientação histórica. E ainda 



os numerosos livros didáticos. Creio que só não escreveu poesia, pelo menos 
que tenha chegado ao meu conhecimento. 

Aliás, o próprio estudo de Myriam Ellis, a que me referi, foi elaborado a 
propósito do cinquentenário de Raça de gigantes, uma das obras mais 
significativas de sua produção. Trabalho pioneiro, sob certos aspectos, 
estudando a evolução social, antropossocial epsicológica do paulista dos séculos 
XVI e XIX, abrangendo uma infinidade de questões, muitas das quais 
controvertidas, como pertinentemente observou Afonso de Taunay ao apresentar 
o livro de 1926. 

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi o único instituto novo 
criado com a fundação da Universidade de São Paulo, pois esta, como é sabido, 
resultou da simples junção de diversas escolas superiores isoladas, algumas 
bem antigas, vindas já do século passado, outras mais novas, às quais se 
superpôs, como órgão diretor da Universidade, uma Reitoria. Realmente, com 
a Faculdade de Filosofia (como abreviadamente passou a ser conhecida), foram 
criados pela primeira vez no Brasil cursos que pudessem interessar a quem 
não quisesse ser advogado, médico, engenheiro, dentista, farmacêutico, 
agrônomo ou veterinário, pois a estes campos de atividade destinavam-se as 
escolas superiores então existentes. Com o novo instituto universitário abriu- 
se enorme leque de ofertas aos que dese.jassem dedicar-se às letras, à geografia, 
à história, às ciências sociais, às ciências naturais e às ciências exatas. Dessa 
maneira, pretendia-se pôr fim ou pelo menos atenuar a influência do 
autodidatismo e, o que é mais grave, da improvisação. 

A princípio causou estranheza a nova faculdade, pois, no consenso geral 
não se aceitava que alguém precisasse estudar história, geografia, literatura e 
outras matérias dessa natureza. As ciências exatas - Matemática e Física - 
ficavam à cargo dos engenheiros; a química e a história natural seria do campo 
médico; as matérias que hoje denominamos de "ciências humanas" e as letras, 
seriam cobertas pelos formados pelas faculdades de direito ... E não havia outra 
solução, pois não havia onde estudar tais matérias. O autodidatismo não foi 
pernicioso; ao contrário, sustentou e às vezes muito bem, o ensino secundário 
no Brasil durante mais de um século. O que se condenava era a improvisação. 

Todavia, nem sempre essa finalidade da nova Faculdade de Filosofia foi 
bem compreendida. Mais ainda: ela foi muito combatida, não por motivos 
culturais, mas por motivos políticos. Combatiam-na alegando sua 
desnecessidade, e visando, particularmente, o contrato de professores 
estrangeiros para a regência de suas cadeiras, existindo no Brasil tanta gente 
em condições de ministrar os cursos nela programados. 

Hoje, à distância de mais de meio século, quando constatamos a obra 
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imensa realizada em São Paulo pelos professores estrangeiros - franceses, 
alemães, e italianos. principalmente - que criaram entre nós verdadeiras 
"escolas" que promoveram notável revolução cultural em nosso país, 
especialmente por parte dos professores que aqui permaneceram por muitos 
anos e alguns vivendo aqui até o fim de suas vidas, chegamos a rir das críticas 
ao novo Instituto, em seu início. Nomes que não podem ser esquecidos quando 
se fizer uma história da cultura do Brasil: Bresslau e Marcus, para a zoologia; 
Rawitscher, para a botânica; Fantappié e Albanese, para as matemáticas; 
Onorato e Carter, para a geologia e a mineralogia; Dobhzansy, para a biologia; 
Levi-Strauss e Roger Bastide, para as ciências sociais; Braudel e Gagé, para a 
história; Deffontaines e Monbeig, para a geografia; Rebelo Gonçalves e Fidelino 
de Figueiredo, para as letras. E outros ainda ... 

Mas, em que pese tudo isso, a Faculdade de Filosofia foi vítima de grande 
animosidade por parte dos responsáveis pelo ensino secundário oficial, uma 
vez que sua finalidade precípua era a formação de professores secundários, os 
"licenciados", ironicamente chamados de "filósofos" ... Todos nós, licenciados 
das primeiras turmas da Faculdade, muito sofremos no início de nossas carreiras. 
Nesse ambiente e nessa situação até certo ponto comprometedora para a nova 
Faculdade, é que a figura de Alfredo Ellis Júnior se impõe de maneira simpática, 
decisiva, como uma luz de esperança para todos aqueles licenciados das mais 
diversas seções. Já informei que, pouco depois de empossado como professor 
catedrático da Faculdade, Ellis foi nomeado seu diretor. Dizia-se à boca pequena 
que Ademar de Barros, então interventor em São Paulo - estávamos na época 
do Estado Novo - colocou seu amigo Alfredo Ellis na direção da Faculdade 
para que ele a fechasse, pois o então interventor paulista jamais a suportou. 
Mas ... a coisa saiu hs avessas. Ellis converteu-se à Faculdade, e de suposto ou 
esperado inimigo, tornou-se o seu maior defensor, sobretudo no que dizia 
respeito aos direitos de seus licenciados. Posso testemunhar o seu empenho a 
propósito, pois muitas vezes o acompanhei ao Departamento de Educação para 
pleitear cargos para os licenciados, preteridos quase sempre por motivos 
políticos pelos prefeitos do interior, na época nomeados pelo interventor e 
muitos delas verdadeiros déspotas em suas cidades, sempre prontos a um 
favoritismo muitas vezes escandaloso. Eu próprio tenho experiência a este 
respeito, que não a contarei, porque ... não é aqui o lugar. 

Se um dia se fizer uma história da Faculdade, este papel de Ellis em 
defesa de seus antigos alunos terá necessariamente que ser ressaltado. Mas, o 
interesse de Ellis pelos seus alunos e ex-alunos não se limitou a problemas de 
ordem profissional. Quantas vezes estimulou aos seus alunos que escrevessem 
e publicassem alguma coisa, resultante de seus trabalhos de classe. E muita 



136 REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

gente ficou lhe devendo a oportunidade de ver seus primeiros trabalhos 
publicados, como, por exemplo ocorreu com um congresso de história realizado 
em Porto Alegre, ao qual Ellis não apenas apresentou importante contribuição, 
como estimulou diversos de seus alunos a que também o fizessem. 

Assinale-se que foi a esse congresso de Porto Alegre que Ellis apresentou 
sua importante contribuição sobre o papel do negro do bandeirismo, retificando 
algumas conclusões de Cassiano Ricardo, conforme demonstrei em conferência 
proferida neste mesmo local sobre o autor de Martim Cererê, a propósito de 
seu centenário, no ano passado. Isto revela um traço curioso da personalidade 
de Ellis. O ter discordado fundamentalmente de Cassiano Ricardo, não o 
impediu de continuar seu grande amigo. O mesmo já acontecera antes com o 
sociólogo fluminense Oliveira Viana, que Ellis continuou considerando seu 
mestre, afirmando sempre a influência que sobre ele exerceu o autor de 
Populqões meridionais do Brasil, apesar dele ter discordado fundamentalmente 
quanto ao "status" social e econômico dos paulistas dos tempos coloniais. 

Dentre os trabalhos mais importantes de Ellis à frente da cadeira que 
regeu na Universidade de São Paulo, figura a numerosa série dos "Boletins", 
publicação criada pela Faculdade para a divulgação dos trabalhos realizados 
nos diversos departamentos. Ellis iniciou a série divulgando sua própria tese 
de concurso -Meio século de bandeirismo - publicada originalmente apenas 
em tiragem reservada ao concurso. E' prosseguiu na faina, publicando onze 
volumes, todos de sua lavra, tratando do Regente Feijó, de Amador Bueno, de 
seu pai, o senador Alfredo Ellis, da economia paulista no século XVIII (este 
em colaboração com Myriam Ellis), e os dois importantes estudos sobre O 
ouro e a Paulistânia e O café e a Paulistânia. Em dois desses volumes, 
demonstrou Ellis mais uma vez seu interesse pelos seus alunos, incluindo, em 
apêndice a seus trabalhos, contribuições de classe por ele julgadas merecedoras 
de divulgação. 

A mais importante coleção de estudos brasileiros editada no Brasil, a 
"Brasiliana", da Companhia Editora Nacional, abriga nada menos que sete 
volumes de Alfredo Ellis Júnior, que se tornou, assim, um dos autores mais 
frequentes da preciosa coleção, idealizada por Otales Marcondes e dirigida, 
no seu início, por Fernando de Azevedo e, posteriormente, por Américo Jacobina 
Lacombe. Registremos os seus livros, pela ordem em que foram publicados: 
Populações paulistas, O bandeirismo paulista e o recuo do meridiano (numa 
reedição bastante ampliada), Os primeiros troncos paulistas e o cruzamento 
euro-americano (versão ligeiramente revista de Raça de gigantes), A evolução 
da economia paulista e suar causar (alentado volume de mais de 500 páginas, 
que incorporou quase na íntegra o volume Confederação ou separação, 
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publicado em 1933), Feijó e a primeira metade do século XIX (versão 
ligeiramente modificada de Feijó e sua época, publicado originalmente pela 
Universidade de São Paulo), Capítulos da história social de São Paulo e Meio 
século de bandeirismo (reedição de sua tese de concurso publicada em 1938). 

Infelizmente, a obra de Ellis Júnior encontra-se toda fora do alcance dos 
leitores de hoje. Nenhum de seus livros é encontrável em livrarias. Os editados 
pela Universidade tiveram circulação restrita, com pequena tiragem e nem 
sequer foram postos à venda; só os adquiriu quem, na época, frequentava a 
Faculdade; os da "Brasiliana", estão todos esgotados e a editora por eles não 
se interessou mais; os mais antigos são mais raros ainda, pois suas editoras 
não mais existem. 

Versando assuntos que muito se desenvolveram nestes últimos anos, 
alguns de seus livros podem ser considerados superados, merecendo revisão 
em alguns pontos. Mas, isto em nada diminui o valor de sua produção. Se 
formos descartar um livro simplesmente porque nele há alguma matéria 
superada, que restará para lermos? Pois nenhum livro escapa a essa 
contingência. Escrevia há pouco um ilustre professor da Faculdade de Medicina, 
o dr. Irany Novah Moraes, que até o tempo que um livro demora para ser 
impresso poderá torná-lo superado quando ele estiver para ser distribuído ... 
Não é o caso, obviamente, de Ellis Júnior: o que poderá haver de superado em 
alguns de seus livros, representará uma proporção mínima diante do valor de 
sua obra. 

Dois depoimentos acerca do que Ellis escreveu parecem-me significativos, 
mais que quaisquer críticas que se lhe possa fazer. Assim escreveu Nelson 
Werneck Sodré em artigo publicado no "Correio Paulistano" do dia 1Qde janeiro 
de 1949: "Alfredo Ellis Júnior, longe de admitir como verdades estabelecidas 
as que foram escritas, no passado, a respeito dos problemas históricos de nossa 
gente, e longe de portar-se, como soldado atrás de uma trincheira, atrás das 
suas verdades, como se elas não fossem passíveis de debate, de dúvida e de 
discussão, vem procedendo, ele próprio, a uma revisão singular nos métodos 
de Reconstituição histórica, mostrando, só por isso, não houvesse no seu 
trabalho de tantos anos outras qualidades, que a sua organização, o seu método, 
a sua maneira de fazer história é digna do melhor apreço, é mesmo a única 
maneira que se pode aceitar em um professor universitário...". 

Outro, desta vez Osmar Pimentel, em seu valioso estudo sobre a literatura 
paulista, que encerra o precioso volume São Paulo: espírito, povo, instituições, 
por ele organizado com a colaboração de José Vicente de Freitas Marcondes 
(dois bons amigos que já se foram ..) assim se expressou sobre Alfredo Ellis 
Júnior: "Ninguém desconhece a importância da obra de Ellis Júnior, muitas 
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vezes pioneira na descoberta e na análise de situações - histórica e 
sociologicamente complexas - da civilização planaltina. Contra ela pesam, 
porém, ao que tudo indica, dois "impedimentos": o estilo e o antigo 
"separatismo" do autor. O estilo de Ellis seria, academicamente, mal penteado. 
O antigo confederacionismo do historiador atentaria contra a unidade nacional. .. 
Tais "impedimentos" são mais politiquice literária do que verdade. Alfredo 
Ellis Jr. é nome de projeção na historiografia nacional. Muitos que o criticam 
são tributários - conscientes ou inconscientes, pouco importa - de certas 
teses dele". 

Disse, de início - e retomo o assunto para encerrar esta já bem longa 
conferência - que a obra de Alfredo Ellis Júnior foi toda ela marcada pelo 
mais acendrado paulistanismo, o que provocou muitas críticas e até uma certa 
animosidade contra ele em alguns ambientes. Do paulistanismo a acusá-lo de 
separatismo foi um passo, ainda mais que um de seus livros tem como titulo 
Confederação ou separação. Ocorre, entretanto que tais sentimentos regionais 
são inevitáveis em um país como o Brasil. Basta que se tenha algum 
conhecimento de sua formação histórica e de suas diferenças regionais, sociais, 
econômicas, culturais e psicossociais. É o que explica e justifica o gauchismo 
dos riograndenses, o paranismo dos paranaenses, o mineirismo de Minas Gerais, 
o baianismo dos baianos, opernambucanismodos pernambucanos, sentimentos 
em nada diferentes do paulistanismo. Ou, melhor, retifico: há, sim, uma grande 
diferença: enquanto esses sentimentos nos outros Estados estão cada vez mais 
vivos e mais ativos nas respectivas atividades culturais, o nosso paulistanismo 
está cada vez mais arrefecido, quase desaparecido ... Ainda na última sessão de 
nosso CEMIS, na semana passada, o assunto foi objeto de várias considerações, 
todos lamentando o descaso pelo nosso passado, pelas nossas tradições, o 
desvirtuamento dos nossos fastos históricos, criminosamente deformados em 
nome de um revisionismo falso, tendencioso e comprometedor. Lamentou-se 
que até as nossas datas históricas estejam caindo no esquecimento diante de 
uma ignorância total de nossa história. São Paulo talvez seja o único estado da 
Federação onde não há cursos ou cadeiras que ministrem sua história. Que 
diferença, com relação aos outros Estados. Entre alguém numa livraria à procura 
de uma "História de São Paulo". Ouvirá a triste resposta "não existe" ... No 
entanto, já existiu. Os livros pioneiros de Tancredo do Amaral e de Rocha 
Pombo datam do início do século e ambos traziam em suas capas esta indicação: 
"Adotado nas escolas públicas do Estado". Quer dizer, já se ensinou a história 
de São Paulo, como ainda se ensina as dos outros Estados: S6 no Rio Grande 
do Sul - para citar um exemplo - conheço mais de dez histórias do Estado ... 
Por que só os outros Estados podem cultuar suas tradições, sua história, seu 



passado? Pergunta de difícil resposta. A explicação que costumam me dar não 
me convence: é o fato de em São Paulo haver muita gente de fora, muitos 
estrangeiros. Ora, não há no Brasil estados de maior influência estrangeira do 
que o Rio Grande do Sul e o Paraná, com suas colônias numerosas, e cultuando 
suas próprias tradições. No entanto, são os estados onde mais se desenvolve o 
culto pelo passado e a manutenção de suas tradições. A impressão que se tem 
quanto aos Estados do sul é que é justamente apresença das culturas estrangeiras 
que estimula o estudo da história e das tradições locais. 

Ao mesmo tempo em que no último CEMIS tal assunto era objeto de 
consideração, marcava-se a data para esta comemoração relativa ao centenário 
do mais paulista dos nossos historiadores. Pena que pela voz do menos indicado 
de seus membros. 



ABSTRACT 

PRESTES MAIA: HIS FIRST MUNICIPAL ADMINISTRATION 

Francisco Prestes Maia was the mayor of the City of São Paulo in two 
different occasions. His first period in office (1938-1945) is described and 
discussed in this article. Mr. Maia, who was a civil engineer and also an architect, 
had projected in the 20's a "Plan of the Avenues" for the city that contributed 
to its future modernization. As a competent and clean politician, he developed 
a good administration without increasing the municipal debt or establishing 
new city taxes. 

PRESTES MAIA: VISÃO DE SUA PRIMEIRA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL(*) 

Célio Debes 

A Cidade de São Paulo, é mister que se ressalte e relembre, teve alguns, 
dentre seus inúmeros administradores, nomes que se altearam, destacando-se 
da mediania predominante . 

Nem sempre a Capital foi governada por Prefeitos e, estes, sem sempre 
foram escolhidos diretamente pelo Povo. Mas, sempre que o bom senso 
prevaleceu, quer por eleições, diretas ou indiretas, quer por nomeação, a 
Paulicéia logrou contar com dirigentes que dignificaram o cargo e lhe legaram 
benesses que, até hoje, decorridos decênios, integram seu patrimônio urbanístico 
e contribuíram para o bem estar da população. Merecem, portanto, o respeito 
dos pósteros, pela participação que tiveram no engrandecimento de nossa 
Cidade, bem como pelas realizações que levaram a efeito. 

O desejo de dar à urbs condições de desenvolvimento, rompendo o cerco 
que as várzeas lhe impunham, manifestou-se desde o alvorecer desta centúria. 

(*) Palestra proferida, no I.H.G.S.P., em 6 de março de 1996, no ciclo de palestras em homenagem ao 
Centenário de Prestes Maia. 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 141 

Assim, Antônio da Silva Prado, que esteve à testa do Município em boa 
parte do primeiro decênio deste século, deu um dos passos iniciais naquele 
sentido. É de sua gestão a canalização do córrego Anhangabau, que possibilitou 
o saneamento da várzea do Carmo e assegurou, por via de conseqüência, o 
acesso do centro ao bairro fabril do Brás e às regiões que, além dele, se 
desdobram. 

Sob a inspiração do arquiteto francês Bouvard, cogitou seu sucessor 
imediato, da construção do Centro Cívico, na parte central, tendo por fulcro a 
Praça da Sé ampliada. Compreenderia a edificação do Paço Municipal, da 
Catedral, do Palácio da Justiça, do Congresso Estadual e do Palácio do Governo. 
Plano ambicioso, que extravasava a competência municipal, limitou-se à 
concretização de apenas dois dos edifícios. A Catedral e o Palácio da Justiça. 
Alheios, como notório, à interferência do Município. 

No conjunto dos administradores paulistanos, dois se destacam, não só 
pela importância de suas passagens pela Prefeitura, mas, igualmente pela 
similitude de suas posturas pessoais, pela filosofia de governo que os orientava, 
pelas circunstâncias que cercaram suas gestões e pelo muito que fizeram em 
prol de São Paulo. Washington Luís Pereira de Sousa e Francisco Prestes Maia. 

Antes da Grande Guerra, eclodida em 1914, os projetos grandiosos 
encontravam campo livre, nas cogitações oficiais, embora as finanças da Cidade 
não suportassem, nem de longe, seus custos. Os recursos, para tais 
empreendimentos, decorriam de empréstimos onerosos e danosos, que a 
agiotagem bancária, mesclada com procedimentos pouco decorosos de agentes 
do Poder Público, levava a extremos inauditos. Pouco antes da irupçáo das 
hostilidades, a gravíssima situação financeira da comuna exigia que se lhe 
corrigissem os rumos. Foi assim que as chefias políticas do Estado apontaram, 
para a Prefeitura, um administrador experimentado e provado, no exercício da, 
então, mais importante e delicada das Secretarias de Estado, a da Justiça e da 
Segurança Pública. A estas qualidades extraordinárias, somava o escolhido, 
grande probidade pessoal e funcional. Coube, então, a Washington Luís a missão 
insigne de recuperar financeiramente a Capital Paulista, restituir-lhe o crédito 
desaparecido totalmente e de dota-la dos melhoramentos que sua expansão 
territorial e sua evolução material exigiam. 

Investido no cargo, deu andamento, como homem de bom senso, às obras 
iniciadas, mas que a exaustão do tesouro impedia que seguissem seu curso. 
Renegociou, para tanto, as bases dos contratos em execução e de financiamento. 
Dessa forma, lograram conclusão a Av. São João e a rua Lfiero Badaró, bem 
como se urhanizou o Vale de Anhangabau, que constituía um dos pontos 
oprobiosos da cidade. 
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Sentia que São Paulo se tornaria "um grande centro industrial7', e que sua 
consecução s6 se daria se "ela conseguir vender seus bons produtos por preços" 
competitivos. Tinha a consciência de que estes dependiam, entre outros fatores, 
da existência de "mão de obra barata, e s6 há mão de obra barata na terra em 
que a alimentação, a habitação e o vestuário são baratos, visto que o preço dos 
salários está em relação ao custo de vida". 

O barateamento da alimentação se deu com a criação dos mercados 
francos, isto é, as feiras livres, onde, sem encargos fiscais, os produtores 
vendiam os gêneros, diretamente, à população. 

Quanto à moradia acessível, fez discriminar as terras patrimoniais do 
Município, que redimensionou em quatro zonas: central, urbana, suburbana e 
rural. Neste é que se implantou o plano habitacional. Lotes a preços compatíveis 
-nada de paternalismo- facilidades para a construção das residências, com o 
fornecimento de plantas padronizadas, o estabelecimento de normas para as 
edificações, com a eliminação total de exigências burocráticas e isenção de 
emolumentos. 

O acesso da zona rural às demais, carecia de transporte fácil e seguro. 
Com este objetivo, desenvolveu "o sistema de viação municipal, fazendo, 
construindo, macadamizando, conservando boas estradas, que se irradiavam 
em centenas de quilômetros, do centro para a periferia, pelas suas antigas seis 
saídas, bifurcando-as, ramificando-as, multiplicando-as para garantir acesso 
permanente" dessa região agrícola, como núcleo abastecedor do centro urbano 
consumidor. 

Tinha, por princípio, que "o barateamento da vida em S. Paulo não é 
apenas uma condição de existência da pobreza, é ela também, e principalmente, 
uma condição de vida para nossa riqueza" (Célio Debes, Washington Luís, p. 
136-148). Este pensamento nada tinha de demagógico; realista, visava à 
subsistência da sociedade, como um todo. 

Os benefícios da gestão de Washington Luís, que se prolongou por dois 
mandatos consecutivos -sendo, o primeiro, por eleição indireta, e o segundo, 
por votação popular- cobrindo a segunda metade dos anos 10, atenuou as agruras 
da Cidade, introduziu-lhe melhoramentos, tudo sem onerar os contribuintes 
com novos tributos e sem a majoração dos existentes. Não obstou, contudo, 
que outras necessidades surgissem, mormente em função do crescimento da 
área urbana e da expansão demográfica. 

Aguçados os problemas, é na administração de Pires do Rio, que desponta 
um técnico com preocupações sérias quanto aos problemas que a metrópole 
em formação tinha de equacionar, sob pena de estagnar. 

Tratava-se de um engenheiro e arquiteto, formado pela Escola Politécnica, 



na turma de 1917, que mantivera escritório de construções e de negócios 
imobiliários, integrante dos quadros de engenheiros da Secretaria Estadual de 
Viação e Obras Públicas. Era Francisco Prestes Maia, então, moço com cerca 
de trinta anos de idade. 

A cidade, a essa época, na visão de urbanista francês, que a visitara em 
1927, se apresentava "transbordante de atividade, mas inteiramente inorgânica". 
Pelo acanhado de suas ruas e pela ausência de planejamento em seus traçados. 

Sensível a estes problemas, cuidou Prestes Maia, por solicitação do 
Prefeito Pires do Rio, de estudar-lhes soluções. Elabora, em decorrência, o 
Plano de Avenidas, que mereceu, além dos elogios abalizados daquele arquiteto 
francês, Professor Alfred Agache, a premiação maior conferida no IV Congresso 
Panamericano de Arquitetura. 

O Plano, no entanto, quedou-se inaplicado, de vez que, no ano de sua 
publicação, estourou a revolução de 30, que transformou nosso Estado em 
butim de guerra, entravando-lhe o progresso e cerceando-lhe as liberdades, 
muito especialmente, a administrativa. 

Veio, depois, o Movimento Constitucionalista de 32, na busca da 
regeneração dos brios paulistas. A derrota nos campos de luta, trouxe, 
inobstante, as eleições parlamentares e o advento da Constituição de 34. 
Complexa, prolixa, como a vigente, acabou, pelos percalços que de sua 
aplicação decorriam, propiciando o golpe de 37, com a implantação do Estado 
Novo 

De roldão, com a ditadura que se restaurava, o Estado é aquinhoado com 
um intementor civil e da terra. Ademar Pereira de Barros indica, para a Prefeitura 
da Capital Francisco Prestes Maia! 

Estávamos, de novo, às vésperas de uma conflagração mundial, com 
toda a corte de entraves para o desenvolvimento de um programa de obras. 

Agora, o teórico, o elaborador do Plano, na prancheta, no aconchego do 
gabinete, recebia o desafio de provar a adequação de seus estudos no campo 
da ação. 

Óbice de difícil solução se lhe antolhava. A estreiteza de recursos. Como 
Washington Luís, era infenso à criação e à majoração de impostos. A saída, 
como a daquele, era conter as despesas, atalhar o desperdício e tornar rigorosa 
a arrecadação. 

É dele a informação do que foram seus esforços, ao assumir o cargo. 

"Houve, por isso, um período inicial menos ativo, para a 
administração tomar pé e sopesar os problemas, recursos e 
programa. Seguiu-se uma política de compressão de despesas, 
compressão reate não retórica promessa inicial de todos os governos. 
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Sem cortes de funcionalismo nem de vencimentos, sem aumento de 
tributos, apenas reduzindo favores, resistindo à tentadora criação 
de cargos e repartições, congelando certas despesas e deixando 
exercer-se o crescimento natural da receita, adotando a norma dos 
orçamentos cautelosos e dos créditos especiais para as obras maiores, 
baseado em saldos efetivamente verificados, logo conseguimos 
superávit orçamentário, que procuramos tornar permanente e que 
tem sido o recurso principal para serviços e obras relativamente 
grandes, que antes não se poderiam encaixar nos orçamentos 
ordinários" (Os Melhoramentos de São Paulo, segunda tiragem 
atualizada, p. 8). 

Note-se o elevado espírito público do Prefeito. Nada de perseguições, 
nada de corte de pessoal, nada de achatamento salarial. E, ressalte-se, vigorava, 
à época, o discricionarismo, em que os abusos de autoridade eram prática 
comum, sendo, mesmo celebrados, mormente se os bafejava o hálito da 
demagogia! 

Foi, pois, com os recursos normais do Erário que Prestes Maia se dispôs 
a executar a memorável obra de remodelação da Cidade. E, estes eram parcos. 
Atingida a Capital pela alteração da distribuição de rendas, levada a cabo pela 
Constituição de 34, sofria perdas significativas em sua arrecadação. Em troca, 
por assim dizer, da percepção do imposto predial, perdeu metade do de indústria 
e profissões e da taxa da gasolina, passando, ainda, a responder por encargos 
onerosos, que lhe foram criados. 

Homem de caráter e de elevado espírito público, deu seqüência às obras 
que encontrou iniciadas. Não as abandonou, como soem agir politicoides 
despreparados, ao galgarem posições de mando, acarretando prejuízos aos cofres 
públicos e agravando os padecimentos da população, privada dos 
melhoramentos públicos desprezados. 

Seu feitio intelectual, fixou-o O Estado de S. Paulo (27 de abril de 1964), 
ao traçar-lhe a biografia. 

"Embora engenheiro e arquiteto, a natureza dotou-o de uma 
curiosidade intelectual das mais vivas, propiciando-lhe 
conhecimentos seguros de outros setores. Por isso, seus estudos não 
se limitaram a aspectos técnicos, pois abordou outros de caráter 
econômico, político e social". 

Homem de formação human'stica, tinha uma visão global dos problemas 
que enfrentava, dando-lhes soluções harmônicas e racionais. O entusiasmo, 
hoje dominante, no campo da educação, em que se estimam a técnica e a 
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especialização, em detrimento dos conhecimentos mais amplos do mundo que 
nos cerca, vem barbarizando a formação universitária de nossa juventude, pondo 
em risco a saúde, o direito e os valores materiais da sociedade. 

Vencidos os primeiros empecilhos, Prestes Maia dá início a seu trabalho 
hercúleo e diuturno. 

A parte central da cidade se apresentava como ponto crucial. A excelência 
da escolha do chão, onde se implantou o Colégio e, a seu redor, se desenvolveu 
o pequeno povoado, preservando e assegurando a sobrevivência do arraial 
nascente, viria a converter-se, cerca de 400 anos passados, em entrave para a 
circulação do crescente tráfego que o progresso e a modernidade nele iriam 
despejar. 

O Prefeito sintetiza a questão. 

"O Triângulo tradicional, outeiro espremido entre vales, que para 
os jesuítas fundadores eram condição mesma de defesa e segurança, 
e que, para nós são os maiores obstáculos ao seu desenvolvimento e 
circulação. A topografia fazia convergir sobre essa área todo o 
tráfego diametral, agravando o congestionamento" (Os 
Melhoramentos cit., p. 9). 

São Paulo, que ganhara, em fins dos anos 30, foros de grande cidade, 
com seus 1.400.000 habitantes, vinha, desde a década anterior preocupando 
urbanistas, no tocante ao problema de circulação de veículos. Maia lembra- 
lhes os nomes. Vitor Freire, Anhaia Melo, Ulhoa Cintra. O perímetro de 
irradiação, deste último, foi reestudado em 1924, e, em 30, modificado e 
incorporado ao Plano de Avenidas. Como este sofreu alterações, aquele, 
também, mereceu adaptações ao ser implantado em 1938. 

A seu respeito, é, ainda, Prestes Maia quem explica. 

"A concepção é simples: envolvimento da área congestionada 
por um anel, de modo a provocar ao mesmo tempo sua expansão 
superficial, o desvio das correntes diamentrais e uma fácil 
distribuição perirnentral do tráfego". 

O projeto continha, ainda, um caráter econômico. Preservava os cofres 
municipais de dispendiosas inversões, pois implantava a nova artéria -ou, 
melhor, a sucessão de vias que a constituiriam- em regiões outras que não a 
grandemente valorizada zona bancária, incrustada no Triânguio. 

É, pois, com esta visão que tem início a construção do que, a princípio, 
se convencionou denominar Avenida Circular. As ruas Ipiranga e Epitácio 
Pessoa se ampliam, dando lugar à Av. Ipiranga, que se estende por 1400 metros, 



cobrindo uma faixa de 37 metros de largo. Dimensões ousadas, que enchiam 
de admiração a cidade provinciana, de ruas estreitas e vielas acanhadas! 

Avança a Circular, ligando a Praça da República ao Parque Pedro 11, 
enveredando pelas ruas São Luís e Maria Paula, pela Praça João Mendes, rua 
Anita Garibaldi, Largo e Ladeira do Carmo, ampliando-lhes as faixas 
carroçáveis. Enumeradas, assim, com naturalidade, não se suspeita do que 
foram as dificuldades, técnicas e financeiras, enfrentadas para sua realização. 
A topografia ingrata do trecho a ser vencido, que isolava setores contíguos, 
exigiu a construção de três viadutos, que se sucedem, num espaço exíguo de 
um quilômetro! Lá se acham essas obras de arte, denominadas 9 de Julho, 
Jacarei e D. Paulina, uma delas concluída, e duas outras iniciadas, ao se 
esgotar o primeiro mandato de Prestes Maia. 

A Circular, a partir do Parque, fechando o anel, prolongava-se pelas 
ruas Santa Rosa, Mercúrio e Senador Queirós, atingindo a praça aberta na 
confluência desta última artéria com a rua da Conceição, hoje Casper Líbero, 
praça esta inominada, que viria a se chamar Alfredo Issa. Em sua parte final, 
como nas demais, dilatava-se, respeitavelmente, sua capacidade de vazão, entre 
35 e 40 metros. 

Este trecho, que constitui o setor norte do traçado, vinha a um tempo 
favorecer o acesso à zona cerealista, ou atacadista, ao Mercado Municipal, aos 
bairros da Luz e do Pari, além de aos armazéns da Estrada de Ferro São Paulo 
Railway, facilitando a circulação dos produtos originários do exterior e a 
produção vinda do interior. Vivia-se, então, um período em que o transporte 
ferroviário não se aviltara, pela visão obliterada do que é o desenvolvimento ... 

O anel representado por este traçado -que deixaria de ser a Avenida 
Circular, para se designar Avenida Irradiação-, não era o único. Outro, de 
diâmetro maior, abrangia a Av. Duque de Caxias, já alargada, em toda sua 
extensão, do largo do Arouche até a Estação da Sorocabana, em cuja parte 
fronteira se abriria ampla praça, que, posteriormente, veio a homenagear Júlio 
Prestes. O circuito, que ficou inconcluso, deveria abarcar, ainda, as ruas Mauá 
e Maria Teresa. 

Do ponto de vista viário, essas perimentrais não encerravam o complexo 
a ser atacado. A diarnetral, desdobrada, tinha de ser impulsionada. Ligando 
pontos extremos da cidade, atravessaria sua parte central. Contudo, sem afetar 
o sistema radial, com o qual manteria um único ponto de contato. No cruzamento 
com a Av. Senador Queirós. 

Aproveitando o vale do mesmo nome, é projetada a Av. Anhangabaú 
Inferior, que constituiria o tronco do sistema Y. Este significava um conjunto 
de três avenidas que, cortando toda a cidade, ligaria o rio Tietê ao vale do 
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Pinheiros, com a eliminação quase completa de cruzamentos em nível. Era o 
aproveitamento inteligente da topografia que, se ingrata sob certos aspectos, 
tornava-se favorável sob outros. Os fundos de vale se prestavam a semelhante 
empreendimento. 

O objetivo imediato dessa Avenida Anhangabaú Inferior, era unir o Parque 
homônimo à Ponte Grande, que, cruzava o Tietê, no rumo norte. Seu traçado 
absorvia a Av. Tiradentes. A bifurcação do Y, se daria no deteriorado Largo 
do Piques -hoje, ampliado, constitui a Praça das Bandeiras- e resultaria nas 
Avenidas 9 de Julho, por ele concluída pouco além do túnel e a Itororó, em 
fase inicial, que viria a ser a 23 de Maio, por ele rasgada em seu segundo 
mandato. A transposição dessas vias, traçadas em terrenos de nível inferior, 
seria, como veio a ser, vencida por uma sucessão de viadutos. 

A Itororó, na exposição de seu idealizador, "apresentará características 
semelhantes às da Nove de Julho, com secção maior e bem mais aproveitada, 
pois é prevista a instalação duma linha elétrica de alta velocidade". Era 
uma das linha do Metrô, que, à altura do Largo Guanabara, no Paraíso, 
penetraria num túnel, deixando de correr, em certo trecho, a céu aberto, indo 
no rumo do Ibirapuera, e, daí em diante, até Santo Amaro. Esta avenida, agora 
denominada 23 de Maio, foi aberta por Prestes Maia, em sua última gestão, 
sem que, contudo, por lhe faltarem algumas obras acessórias, a tivesse 
inaugurado. Seu trecho, do Ibirapuera ao Aeroporto de Congonhas, foi 
aquinhoado com denominação absolutamente estranha aos paulistas, num ato 
que denota indiferença e menoscabo pelos valores de São Paulo ... 

A Av. 9 de Julho, que se expande através de outro fundo de vale, era 
preocupação antiga, datando as primeiras desapropriações, para esse fim, da 
administração Pires do Rio. Fábio Prado iniciou-a, tocando a Prestes Maia 
amplia-la e dar-lhe continuidade. Afã que cumpriu, transpondo o espigão da 
Paulista, perfurando-o de lado a lado, e ampliando a via até pouco mais adiante. 
Os bairros seguintes, em formação e desenvolvimento, hoje populosos e 
aristocratizados, eram, em parte, uma sucessão de terrenos baldios, ou 
concentradores de agricultura de subsistência. A obra, pelo inusitado dos 
elementos urbanísticos utilizados, constituía inovação viária surpreendente, 
com a seqüência de viadutos, que a ela se sobrepõe e, principalmente, pelo 
túnel pioneiro que eliminara a barreira natural a seu desenvolvimento. 

No plano das radiais, se inseria a construção de um túnel sob o Largo de 
São Bento, facultando o acesso da Av. Anhangabaú ao bairro do Brás. Era a 
junção da zona Leste ao centro, sem que o trânsito interferisse no Triângulo. 
Estudado e reestudado, terminou por ser abandonado. Outra solução se 
encontraria para a ligação Leste-oeste, trangenciando o centro. 
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Mais duas radiais se  iam tornando realidade, com o início das 
desapropriações para a abertura da Av. Rio Branco, que abrangeria as existentes 
ruas Visconde e Barão do Rio Branco, e a ampla artéria que se chamaria Radial 
Leste e que, agora, tem o nome de Alcantara Machado. 

Com características de perimentral, foi decretada a abertura da Av. 
Sumaré, a ligar a Água Branca ao Araçá. De igual modo, são projetadas a 
construção da Av. Jaguaré, unindo a Lapa à estrada de Osasco e a ligação da 
Avenida Brasil à Sena Madureira. Pelo vulto numérico de tais projetos, e de 
outros cogitados, e pela grandeza de seus custos, só vieram a ser concretizados 
nas sucessivas administrações posteriores, inclusive em seu segundo mandato. 

Uma das satisfações de Prestes Maia, ao cabo de sua primeira condução 
do Município, era o fato de, afora os Viadutos do Chá e de Santa Ifigênia, 
todos os demais da Cidade terem sido executados em sua gestão! 

O do Chá, o atual, no entanto, se não é obra sua, foi obra que encontrou 
em curso e a que deu continuidade, ampliando-a e curando para que tivessem 
destinação as dependências existentes em sua parte inferior. O primitivo viaduto, 
concebido pelo litografo francês, aqui residente, Jules Martin, inaugurou-se 
em fins do século passado. Sua utilização importava no pagamento de pedágio. 
Três vinténs, ou sessenta réis! Não era, evidentemente, uma grande quantia, 
mas, nem toda a população podia arcar com este Ônus. Conta Edgard Cavalheiro, 
que Monteiro Lobato, ginasiano, com mesada estreita, "quando escasseava o 
numerário, dava uma enorme volta, subindo e descendo ladeiras" (Monteiro 
Lobato. Vida e Obra, p. 45). Uma das opções, nessas escaladas, eram as 
Ladeiras de São Francisco e da Memória, atravessando o malafamado Piques 
e ultrapassando, através de pinguela, o córrego coleante, que as separava, 
livrando-se, assim, do dispêndio. 

A velha ponte, uma estrutura de ferro, cujo estrado de madeira, pelo 
menos nos passeios laterais, deixavam pequenos vãos entre as pranchas, que 
lembravam dormentes, através dos quais se avistava o movimento no fundo do 
vale. Em sua parte carroçavel, circulavam, além de automóveis, linhas de 
bondes. Obsoleto, inclusive por suas diminutas dimensões, foi reformulado, 
na gestão Fábio Prado, que iniciou sua construção. 

Ressalta Prestes Maia o ponto alto deste empreendimento. 

"Notabiliza-o o inédito aproveitamento da estrutura dos encostos, 
onde se dispuseram amplos salões para mercado de fires,  espera 
de ônibus, exposição de pintura, garagem pública, compartimentos 
sanitários e outras utilidades. Tudo revestido de m á m r e s  jinos e 
embelezados com esculturas interessantes" (op. cit. p. 22). 
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Acrescenta, ainda, que tais acomodações se conjugam com "túneis para 
pedestres", servidos por escadas, planejando-se a instalação de elevadores. 

Um desses túneis é a passagem sob a rua Xavier de Toledo. O outro, a 
galeria que, iniciando na Praça do Patriarca, desce do outeiro ao vale do 
Anhangabaú. Em homenagem a seu idealizador, esta obra receberia a 
denominação de Galeria Prestes Maia. 

Intelectual de sensibilidade artística, aproveitou um dos planos do declive 
para, em plataforma intermediária, construir ampla dependência para exposições 
- que, numa reverência aos valores culturais de nossa Terra, chamou de Galeria 
Almeida Júnior- onde, por muitos anos, se realizaram os "Salões Paulistas de 
Belas Artes", de saudosa memória. Além destas mostras, o espaço se destinava 
a, gratuitamente, agasalhar outras exposições de arte (op. cit. p. 292). A 
mediocridade, que passou a predominar nos meios administrativos, transformou 
aquele recinto amplo e central em inexpressivas subdivisões burocráticas, 
eliminando-lhes o caráter cultural, de que o revestira Prestes Maia. É, 
lamentavelmente, um dos sinais da decadência intelectual que avassala o País 
e, em especial, nossa desafortunada Cidade. 

Preocupado, gnda, com a comodidade do público, promoveu a abertura 
de passagem interna, ligando, por escadaria, a Av. Range1 Pestana à rua 25 de 
março, que corre por sob o pequeno viaduto que une a avenida ao Parque 
Pedro 11. 

Vários dos viadutos que construiu, se revestem de característica quedenota 
a organicidade do plano urbanístico de Prestes Maia. Embora construídos 
parcelada e separadamente, obedeciam a um projeto de conjunto. De fato, "são 
providos de estrados inferiores, dispostos em previsão de futuras passagens de 
linhas metropolitanas duplas e quadruplas", esclarecia o Prefeito (op. cit., p. 22). 

Dois dos principais rios que banham a Capital, mereceram a atenção da 
Prefeitura. 

Enquanto se procedia à canalização do Pinheiros, cuidou ela de fazer o 
mesmo, no tocante ao Tamanduatei, cujos trabalhos, ao cabo de sua primeira 
gestão, se achavam a pequena distância de sua foz. Complementando a obra, 
lançaram-se algumas pontes que ligavam as regiões localizadas em cada uma 
de suas margens. 

O Tietê, cuja retificação era "atribuição antes estadual que municipal", 
constituía empreendimento de vulto que, naquela ocasião, se desvestia do caráter 
de urgência de hoje. De seu aceleramento, surgiriam vastas áreas de terreno, 
resultantes da retificação do leito fluvial, que inundariam o mercado imobiliário, 
inflacionando-o. Seriam cerca de 23 quilômetros quadrados brutos, ou 17 
líquidos, que, somados às áreas resultantes dos serviços da mesma natureza, 
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que se efetivava no rio Pinheiros, totalizariam 40 quilômetros quadros (op. 
cit., p. 17)! 

Embora "economicamente desaconselhável excessiva antecipação para 
as necessidades da urbs", em se tratando, ainda, de tarefa a ser cumprida por 
sucessivos governos, era necessário, em suas palavras, "quebrar o tabu". Nessa 
linha, deu início à empresa, pouco abaixo de Osasco, então distrito da Capital, 
que, trecho a trecho, se ia aproximando da foz do Pinheiros. Em trabalho 
simultâneo, procedia-se à terraplanagem das avenidas marginais. 

Levando em conta a nova calha do rio, lança sobre ele a Ponte das 
Bandeiras, que substituiria a tradicional Ponte Grande, a qual, como a Ponte 
Pequena, dava nome ao bairro que servia. A insensibilidade de forâneos 
infensos a nossas tradições, guindados a postos de mando, apagou este Úitimo 
da toponímia paulistana. .. 

No eixo da nova ponte, teve prolongamento a perimentral Norte-Sul, 
sob a denominação de Av. Santos Dumont. 

Ainda no tocante ao rio Tietê e em consonância com a urbanização de 
São Paulo, estava equacionado o problema das ferrovias que cortavam a área 
urbana. 

No Plano de Avenidas havia a idéia da remoção de todas as estradas de 
ferro para a banqueta direita do canal do rio. Era providência que "além de 
permitir transformar o leito antigo numa faixa de boulevards ou linha de trânsito 
rápido, resolveria, ipso facto o problema das passagens de nível". Este aspecto 
da problemática urbanística não se inseria, explicitamente, nos planos em 
execução. Continuavam, contudo, válidos, tanto que "o local da futura estação 
geral e respectiva praça acha-se demarcado e reservado nos planos atuais", 
esclarecia Prestes Maia (op. cit., p. 19 e 154). 

A atividade deste lidador não se limitava às grandes obras. Dedicou-se, 
também, às menos destacadas, às rotineiras. A pavimentação de ruas de bairros, 
e a iluminação de vias públicas, mereceram sua atenção, num esforço 
homogêneo de beneficiar a Cidade. Neste empenho, foram aquinhoados Agua 
Branca, Luz, Aclimação, Tatuapé, Indianópolis, Cambuci, Brás, Moóca, Penha. 
Assinale-se que, muitos desses bairros integravam, à época, os arrabaldes da 
Capital! 

Entre outras providências de aparente insignificância, promoveu o 
prolongamento da Av. Pacaembú, que atingiu a Barra Funda; a Av. Paulista, 
ligando a Praça Osvaldo Cruz ao desaparecido Largo Guanabara (Rodrigues 
de Abreu), que constitui, hoje a Bernardino de Campos; o rebaixamento e 
alargamento da Av. Liberdade, no trecho entre a Praça João Mendes e Largo 
da Pólvora. Obras menores, mas que desempenaram o trânsito, eliminando 
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pontos de congestionamento. 
Tomou, ainda, a iniciativa do zoneamento da cidade, disciplinando o 

destino, a utilização das áreas, os recuos, as alturas, os fechos, etc., de modo a 
preservar as regiões dignas de proteção. 

Fora do programa viário, concluíram-se, na primeira gestão de Prestes 
Maia, duas obras arquitetônicas monumentais. O Estádio do Pacaembu e a 
Biblioteca Municipal. 

O Estádio não foi projetado por ele. Deu contimidade à obra iniciada 
por seu antecessor. Introduziu-lhe, porém, modificações que o ampliaram. 

Maia, aliás, entendia inadequada sua localização, embora as condições 
do terreno propiciassem a ereção das arquibancadas e das gerais esteiadas nas 
bordas dos barrancos, que o côncavo do terreno apresentava. Segundo seu 
entendimento, o Pacaembú apresentava sérios inconvenientes. 

"Exiguidade supe ficial, dificuldade de acesso e enquadramento, 
e intromissão em bairro residencial de luxo". 

Para ele, o ideal para sua localização era o Ibirapuera, região que, então, 
se devassava, desmatando-a, amando-a e pavimentando-lhe as aleas, em terreno 
absolutamente despido de edificações. Era a antiga "Invernada dos Bombeiros", 
que a Prefeitura integrava à zona urbana. 

Nota curiosa é o destaque dado por Maia ao tempo gasto na construção 
do Estádio. 3 anos, enquanto o Palácio da Justiça consumira 21, além de 9 
dedicados às desapropriações (op. cit., nota 39, p. 20)! 

A Biblioteca Municipal, hoje Mário de Andrade, foi outra obra, em início 
de c~nstrução, a que o novo Prefeito deu continuidade. 

Há, porém, quem lhe negue interesse pela conclusão do empreendimento. 
Teria sido compelido a fazê-lo, por força do contrato de empreitada. 

É oportuno lembrar que, ao assumir a Prefeitura, seu nove1 titular não 
conservou em seus postos, todos os ocupantes de cargos de confiança. Neste 
ról, figurava o Diretor do Departamento de Cultura, Mário de Andrade, a cujo 
órgão se vinculava a Biblioteca, que tinha por dirigente Rubens Borba de 
Morais. Ambos eram integrantes do Partido Democrático, agora decaído das 
boas graças do ditador. Mesmo assim, Maia manteve Borba no posto, que o 
exerceu até 1943. Inobstante, dele diria o grande bibliófilo, ser pessoa "de 
cujo nome não quero lembrar-me" ... 

Pois bem, segundo seu entendimento, em versão veiculada por Nogueira 
Moutinho, ao recebê-lo na Academia Paulista de Letras, Prestes Maia 

"decide peremptoriamente paralisar a edijicação, em pleno curso, 
da Biblioteca. Providencialmnte, porém, cláusula no contrato com 
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a empresa construtora impediu o crime de lesacultura, cominando 
vultosa multa à Municipalidade, em caso de interrupção da obra. É 
a essa circunstância fortuita que São Paulo deve o edificio da 
Biblioteca Mário de Andrade, mas, como os planos foram altera- 
dos ..." (Revista da Academia Paulista de Letras , v. 101, p. 35). 

Para quem reputava essa obra "o mais notável edifício municipal", 
exclusão feita ao Estádio do Pacaembú (op. cit., p. 23), é difícil aceitar-se a 
explicação transcrita. Quando mais não fosse, ao menos por vaidade, te-Ia-ia 
desenvolvido. Este, porém, não era seu feitio. Deu-lhe seqüência, como, de 
restro, fez com várias que encontrou inacabadas. 

A cláusula penal, que não era fortuita, sempre esteve presente nos 
contratos com o Poder Público. É norma comum em Direito. Duvidoso, apenas, 
é que tinha sido ela a razão do procedimento do Prefeito. As malazartes da 
política têm sempre meios de contornar os óbices que esbarram na vontade 
onipotente de detentor ocasional do poder. E, em seu auxilio, há, sempre, de 
plantão, um hábil especialista, em encontrar soluções à vontade do poderoso 
do momento. E, não se olvide, e o argumento milita em favor de Prestes Maia, 
que vigorava o Estado Novo, quando "a lei, ora a lei"! ... E, exemplo notável 
de morosidade, na feitura de obra pública, é o caso lembrado pelo próprio 
Maia, no confronto com a construção do Estádio ... 

Há, ainda, a considerar que se fosse contrário à construção do prédio da 
Biblioteca, vindo a faze-10 a contragosto, não a bendiria e, muito menos lhe 
teria destinado, numa evidente mostra de que a adotara, 10.000 contos de réis, 
sendo 8.000, na parte física e, menos ainda, 2.000, nos equipamentos destinados 
a dar-lhe condição de funcionamento. E, isto, quando seu antecessor só havia 
dispendido, nela, magros 116 contos de réis (op. cit., nota 41, p. 23)! 

É uma pena que as idiossincrasias não poupem os homens de valor 
intelectual, levando-os a cometer injustiças clamoros as... 

Os cuidados dispensados à Biblioteca fizeram surgir as seções de 
empréstimo de livros (a biblioteca circulante), a de obras raras, a mapoteca, o 
salão de conferências e o Boletim Bibliográfico. A fim de dotá-la de maior 
capacidade de atendimento, aumentou-lhe o número de funcionários, dilatou o 
horário de consultas e ampliou as salas de leitura. 

A Biblioteca Infantil mereceu instalação modelar. Outros 
estabelecimentos do gênero, para adultos e crianças, estavam programados. 

Ainda no tocante à área cultural, o Teatro Municipal ganhou, em suas 
atividades, nova dimensão. Deixava "de ser apenas uma sala de aluguel", 
tornando-se "verdadeira instituição artística". A Prefeitura reformou e ampliou 
a Orquestra e o Coral Paulistano e criou a escola de bailados; fez realizar as 
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primeiras temporadas autônomas; contratou, diretamente, maestros ilustres; 
generalizou os espetáculos populares e gratuitos; elevou o número de concertos 
sinfônicos de 8, em 1937, para 35, em 1944. Isto tudo, além de alarga-lhe as 
instalações anexas, sob o Viaduto do Chá (Op. cit., p. 34). 

O aformoseamento da Cidade muito ganhou com a aquisição de esculturas 
saídas do cinzel de renomados artistas, como Brecheret, Ferri, Fraccaroli, 
Cippichia, além de cópias de obras célebres, de que é exemplo o Moisés, de 
Miquelangelo, que se distribuem por vários recintos públicos, jardins e praças. 

Neste setor, se destacam dois monumentos. Um, dedicado ao Duque de 
Caxias que, embora de iniciativa de comissão cívica, passou a ser encargo 
municipal, que arcou com parte de seu custo. O outro, o das Bandeiras, 
gigantesca obra de Brecheret, cujos alicerces o Estado havia lançado, teve sua 
montagem realizada pela Prefeitura (op. cit., p. 28). 

A educação, também, entrou nas cogitações de Prestes Maia. Escolas 
primárias se projetaram, sendo desapropriados os terrenos necessários, medindo, 
cada qual, pelo menos 10.000 m2. Localizavam-se, entre outros lugares, na 
Vila Pompéia, no Ipiranga, em Pinheiros, no Ibirapuera, na Vila Olímpia, no 
Alto da Moóca. Não se deslembre de que, na primeira metade da década de 40, 
vários desses bairros estavam despidos da importância de que hoje gozam. 
Ainda neste setor, negociou área de 20.000m2, no centro, para a instalação do 
serviço de saúde escolar e um jardim da infância. 

Os Parques Infantis foram utilizados para prestar serviços de várias 
formas. O Clube de Menores Operários, destinado a adolescentes, se 
organizou como complemento dos Parques Infantis. Nele, semanalmente, além 
de recreação, recebiam orientação educacional, instrução física e desportiva, 
aulas práticas, assistência médica, verificação antropométrica e alimentação. 

O Serviço de Saúde se reorganizou, com a ereção de edifício moderno e 
amplo a ser atacada. Maternidade tem sua pedra fundamental lançada. Nesta 
senda, a Municipalidade subvenciona a Santa Casa e outras instituições sociais, 
hospitalares e educacionais. 

Projeto de instalação de clubes suburbanos, para funcionários municipais, 
se achava em andamento. 

Em traços condensados, este o painel das atividades de Francisco Prestes 
Maia, no período de 1938 a 1945, no cargo de Prefeito Municipal de São Paulo. 

Extraordinário, como se vê! 
Sem onerar os munícipes, sem agravar o Erário, legando-lhe, em pecúnia, 

a respeitável soma de cerca de 170.000 contos de réis, sem que um real de 
dívida pesasse sobre os cofres municipais, deixou o Governo cercado do respeito 
e do acatamento do Povo. 
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Homem de trabalho diuturno, que mais cedo que todos seus auxiliares, 
era o primeiro a chegar a seu gabinete, que deixava, com grande freqüência, 
altas horas da noite, mourejava continuamente, para que São Paulo se tornasse 
uma Cidade na verdadeira acepção, haveria de ser lembrado para empreitadas 
maiores. 

Assinale-se, apenas -e aqui não cabem maiores explanações- que, em 
1949, foi convocado para concorrer ao Governo do Estado. Aceito o convite, 
prepara-se para a refrega. E apresenta, como de praxe, sua plataforma. 

A certa altura da alongada exposição, adverte sobre seu propalado 
apartidarismo. 

"Ser apartidário é uma coisa; ser apolítico é outra. Sem 
desconhecer o nosso regime essencialmente partidário e sua perfeita 
legitimidade, posso e tenho o direito de ser apartidúno, pelo gênio 
avesso a disciplinas rígidas e pelo temperamento refratário a 
agitações tantas vezes estéreis. 

Mas, politico sempre fui, senão com o p pequeno das rivalidades 
facciosas, certamente com o P maiúsculo das questões gerais do 
governo e administração, no estudo do interesse perene pela coisa 
pública, a qual, como funcionário, professor ou administrador, tenho 
dedicado mais de 30 anos da'minha vida, e à qual ainda agora me 
prontijico a sacrificar anos, que minha idade e minha folha de serviço 
bem poderiam reclamar mais despreocupados e tranqüilos" (O Esta- 
do de São Paulo, 25 de dezembro de 1949". 

Este, o auto-perfil de Prestes Maia que, como todas suas realizações, 
vem marcado pelo rigor da realidade. 

A ele, os votos não se consagraram neste embate. Mas, a população da 
Cidade de São Paulo, pouco mais adiante, lhe conferiria seus destinos, que 
Prestes Maia soube preservar e engrandecer, identificando-se, mais e mais, 
com sua grandeza. 

Este, todavia, é outro capítulo na História ascencional de Prestes Maia, o 
Prefeito Emérito. 



NO CENTENÁRIO de PRESTES MAIA(*) 
(1896- 1996) 

Roberto Machado Carvalho 

No início do século atual, dois fatores primordiais presidiram a expansão 
urbana de São Paulo: a riqueza proveniente do CAFÉ, dando origem aos 
elegantes bairros residenciais próximos ao centro e o crescimento 
INDUSTRIAL, acionando as correntes migratórias e a construção de vias 
férreas, provocando o crescimento de bairros como o Brás, Moóca e 
vizinhanças; áreas anteriormente vazias foram ocupadas pelo casario operário. 

A cidade teve quatro surtos urbanísticos de importância crescente. O 
primeiro, no governo provincial de João Teodoro Xavier de Matos, período de 
1872 a 1875. O segundo, no início do século, administração de Antônio Prado, 
período de 7 de janeiro de 1889 a 15 de janeiro de 191 1. Abriu a avenida 
Tiradentes, remodelou o largo do Paissandu e ajardinou a praça da República, 
entre outros melhoramentos. O terceiro, envolvendo já apreciável transformação 
central, na administração Raimundo Duprat, período de 16 de janeiro de 19 1 1 
a 14 de janeiro de 1914. Nessa época, o cientista francês Pierre Denis escrevia 
em "Le / Brésil au XXe. Siècle": 

"Estendendo-se desmesuradamente sobre o planalto, São Paulo traz, na 
desordem de sua estrutura, o traço de seu precoce crescimento; alí reina a 
animação e o movimento de uma grande cidade. Os bairros comerciais são 
ruidosos, o fechamento das fábricas e dos escritórios (ao final do expediente), 
enchem as ruas de transeuntes". O quarto surto urbanístico abrangeu o período 
de 1938 a 1945, quando se tentou "uma remodelação mais radical e sob critérios 
gerais de coordenação", nas palavras de seu próprio executor, isto é, o fecundo 
governo municipal do engenheiro Francisco Prestes Maia. 

Os prefeitos anteriores já haviam deixado para bem longe o burgo 
acanhado do século XIX. Realizaram obras de saneamento, especialmente nas 
várzeas do Tamanduateí e Tietê, trataram da água potável, canalizaram ribeirões, 

(*) Palestra proferida no auditório do I.H.G.S.P., a 27 de março de 1996. 
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abriram e calçaram ruas e avenidas, ajardinaram praças. Por isso mesmo 
escreveu, em 1907, a naturalista inglesa Marie Robinson Wright: "O velho 
São Paulo imperial se transformou no moderno São Paulo republicano". Na 
entrada dos anos vinte, boa parte do centro já estava beneficiada pela iluminação 
elétrica, calçamento, serviço de águas e esgotos, transportes, com destaque 
para os bondes elétricos. 

Mas, foi o prefeito Prestes Maia que, com rara visão do grandioso futuro 
da cidade, deu o maior salto no sentido de uma metamorfose urbanística, 
mandando executar obras arrojadas, previamente traçadas em brilhantes estudos, 
relatórios, plantas e desenhos geométricos. "Ele foi o primeiro a pensar São 
Paulo de forma global e sistematizada", diz o arquiteto Benedito Lima de 
Toledo, acrescentando: "Antes, havia projetos particulares de melhoramentos; 
com ele, o urbanismo chegou à cidade". 

No momento em que Prestes Maia, na década dos anos vinte, ingressava 
na Secretaria de Obras Públicas, a cidade vivia um dos momentos áureos de 
sua expansão. Nada impedia o rápido crescimento e muito menos, abalava, em 
seus fundamentos, a economia paulistana e paulista. Nem os movimentos 
políticos revolucionários, nem, mais tarde, a Segunda Guerra Mundial arrefeceu 
o ritmo de crescimento da então terceira cidade da América do Sul. Aumenta 
a população e amplia-se a área urbana. Por volta de 1935, o escritor alemão 
Hermann Ullmann definiu-a como a "Chicago Sul americana7'. Pouco depois, 
o geógrafo francês Pierre Deffontaines, mestre que estruturou o Departamento 
de Geografia da recém-criada Universidade de São Paulo, anotava: "São Paulo 
pertence, por excelência, à família das cidades de energia". Em "O Brasil que 
eu vi", tradução da obra do alemão Wolfgang Hoffmann nota-se que o centro 
da capital já adquire ares de nossos dias: 

"Aqueles que andam pelas ruas, que olham e gritam, compram e 
vendem, sentem que ali está o centro de uma metrópole moderna, 
internacional, de uma cidade de comércio e indústria" 

É uma cidade cosmopolita, onde acham-se representados elementos de 
muitas nações, além de brasileiros do Estado e de outros Estados. Nesse período, 
às vésperas do ilustre engenheiro assumir a Prefeitura, a economia paulista 
garantia para a capital toda aquela febre de construções e justificava o epíteto 
de "cidade que mais cresce no mundo". A antiga monocultura do café cedia 
lugar à policultura, salientando o surto algodoeiro, a cultura canavieira e outras 
lavouras. Abriam-se as frentes pioneiras no oeste do Estado e norte do Paraná, 
com um novo ciclo cafeeiro ap6s a crise de 29. Em paralelo, crescia de modo 
espantoso, o parque industrial da cidade e seus produtos galgavam as estradas 



de ferro e de rodagem, em todas as direções, alcançando territórios além 
fronteiras do Estado, sem contar as exportações através do porto de Santos. 
Todo esse progresso de São Paulo exigia que a principal autoridade do município 
de sua pujante capital recaisse em alguém ornado por um conjunto de virtudes 
essenciais: absoluta probidade administrativa, aprimorada formação 
humanística, ampla competência técnica, com destaque para o campo do 
urbanismo, capacidade realizadora e firmeza nas decisões, pois, a cidade 
requeria mudanças. Num momento em que o Estado era governado por 
interventor federal e no meio de vários nomes para preencher o cargo de prefeito, 
um lance de Iúcidez do mandatário federal fez com que a escolha, 
acertadamente, recaisse no engenheiro da Politécnica FRANCISCO PRESTES 
MAIA. Era o homem certo para o lugar certo. E os habitantes da capital do 
Estado puderam assistir, de 1938 a 45, a maior transformação urbanística até 
então realizada na cidade de São Paulo. No crescimento urbano verificamos 
que ao Norte, ela alcançava o pé das escarpas da Cantareira, conquistando em 
grande parte a várzea do Tietê. A Oeste, ultrapassava a Lapa, acompanhando 
as vias férreas; para Leste incorporava a Penha e seus arrabaldes à cidade, 
margeando os trilhos da Central do Brasil. Para Sudeste, após o Ipiranga, 
avançava em direção de São Caetano e Santo André. Para o Sul atingia-se o 
velho Santo Amaro. Para Sudoeste completou-se a formação dos elegantes 
bairros-jardins e mais adiante o bairro de Pinheiros foi absorvido. Rapidamente 
todos os, até então, vazios da cidade eram preenchidos e os mais distantes 
subúrbios transformaram-se em bairros. Às linhas de bondes juntaram-se as 
linhas de Ônibus para o transporte coletivo. 

O problema maior estava no centro da capital. Ruas estreitas e irregulares, 
por' onde, segundo um observador dos anos quarenta, operários e imigrantes 
andavam aos empurrões e o trânsito era vítima de um permanente 
congestionamento, onde veículos e pedestres se amontoavam. É nesse momento 
que começa a trabalhar o notável urbanista. Trazia excelente bagagem 
humanística e técnica, desde os bancos do Ginásio São Bento e da Escola 
Politécnica de São Paulo. Já em 1930, o engenheiro civil e de minas, paulista 
de Aparecida, então prefeito José Pires do Rio, ex-ministro da Viação e Obras 
Públicas do governo Epitácio Pessoa, preocupado com a abertura e alargamento 
de ruas e construção de avenidas, solicitou ao engenheiro da Diretoria de Viação 
e Obras Públicas, Prestes Maia, que elaborasse estudos sobre um "Plano de 
Avenidas para a cidade de São Paulo". Quis o destino que, poucos anos depois, 
o próprio autor do Plano, o executasse. Com uma extraordinária antevisão do 
futuro, o prefeito Prestes Maia superou as ex'celentes administrações de João 
Teodoro Xavier na segunda metade do século XIX, de Antônio Prado e 
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Raimundo Duprat no início do século e de seu antecessor Fábio Prado. Fez 
construir então o PERIMETRO DE IRRADIAÇÃO, já sugerido pelo engenheiro 
João Ulhoa Cintra na década de vinte e adotado por Prestes Maia com 
modificações. Tratava-se de um sistema viário formado por anéis concêntricos, 
iniciando por uma extensa AVENIDA CIRCULAR com média de 40 metros 
de largura, intercalada por diversas praças. A Avenida seria o ponto de partida 
de várias artérias ou radiais, em direção aos bairros situados em todos os 
sentidos. Tratava-se de uma obra fundamental no combate aos fatores que 
estavam sufocando o centro da cidade, isto é, o rápido crescimento da população, 
das construções e dos transportes. O "Perímetro" era constituído de vários 
segmentos de vias públicas, ruas e praças, alargadas e remodeladas. Ligou-se 
então a avenida Ipiranga à rua São Luiz, alargada e transformada em avenida, 
a rua Maria Paula e os viadutos 9 de julho, Jacarei e Dona Paulina, então 
construidos, a praça João Mendes remodelada, a ladeira do Carmo, a avenida 
Range1 Pestana em seu trecho inicial, as ruas Mercúrio e Santa Rosa, servindo 
a zona atacadista da Luz e do Pari, incluindo o Mercado Municipal e os armazéns 
da São Paulo Railway e a avenida Senador Queiroz, alargada, até fechar o 
circulo na avenida Ipiranga. A área central ficaria no interior desse circulo, 
destacando aí as avenidas traçadas no sistema Y, cujo tronco era representado 
pelareurbanização do Vale do Anhangabaú, com sua parte inferior, hoje avenida 
Prestes Maia, ligando o centro à Luz, à então Ponte Grande, depois Ponte das 
Bandeiras, aos bairros da zona Norte. As hastes da letra estavam representadas 
por duas artérias, elos de ligação com os bairros da zona Sul e Sudoeste, as 
avenidas 9 de Julho, inaugurada em 25 de janeiro de 1941 e a antiga avenida 
Itororó, atual 23 de Maio. O distinto professor e geógrafo da Universidade de 
São Paulo, Pasquale Petrone em seu estudo "São Paulo no século X X ,  retrata 
bem a situação: 

"Largas e extensas avenidas, diversos viadutos, quarteirões 
inteiros transfomtados, arranha-céus substituindo velhos pardieiros 
mal arejados e inestéticos, deram à área central da cidade uma 
fisionomia inteiramente nova". E conclui: "Não há nenhum exagêro 
em dizer-se que, nesse período, teve lugar a quarta fundação de São 
Paulo". 

As anteriores correspondiam aos fundadores de 1554 e as administrações 
João Teodoro e Antônio Prado. 

Nesta altura cabem algumas palavras sobre a questão do METRÔ. Vem 
do final do século passado a ideia da construção de uma linha metropolitana 
na cidade, origem remota do nosso Metrô. O executivo municipal delegava a 
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particulares a licença sobre a linha, caso dos pioneiros Benedito Galvão de 
Moura Lacerda em 1898 e Felipe Antonio Gonçalves em 1906. O objetivo era 
construir uma estrada de ferro circular de superfície, exceto na parte central 
que seria de subsolo. Em 1914, um projeto da Câmara e de autoria de Rubião 
Meira e Theodulo Cardoso, autorizava a Prefeitura a construir um túnel ligando 
em linha reta a várzea do Carmo ao largo do Piques, junto ao Anhangabaú. 
Tais projetos acabaram engavetados. Alegava-se que o trânsito de superfície 
ainda era pequeno e dispensava qualquer linha chamada metropolitana ... 
Precisamos chegar a Prestes Maia e João de Ulhoa Cintra, em fins de 1924, 
quando na Secretaria de Viação e Obras Públicas levantaram algumas questões 
sobre o Metrô de São Paulo. Os dois urbanistas consideravam que o 
metropolitano paulistano, embora não fosse uma necessidade imediata - a 
cidade ainda não alcançara um milhão de habitantes - era, porém visível que 
fossem tomadas uma série de medidas de previsão, pois, em poucos anos aquele 
coeficiente demográfico seria ultrapassado. Propõe a construção de vias 
elevadas que ocupariam a maior extensão, enquanto o subterrâneo ficaria com 
a menor parte, reservando-lhe especialmente a colina central, logo passando 
ao elevado. E concluem: "Essa representa a solução mais econômica a que a 
nossa topografia permite adotar em diversas direções sem necessidade de 
rampas". Essa mesma proposta foi apresentada pela então poderosa Light em 
seu "Memorial sobre o transporte coletivo", em 1927. Assim, o jovem 
engenheiro Prestes Maia, aos 28 anos, já propunha adiantados planos para o 
Metrô de São Paulo. Alguns, mais afoitos, perguntam, nestes dias das 
celebrações do centenário. Por que Prestes Maia não construiu o Metrô em sua 
primeira gestão? A resposta está nas situações daquele momento histórico: a 
absoluta prioridade de investir, os recursos disponíveis, em grandes obras 
urban'sticas de superfície; a impossibilidade de cobrir despesas com as custosas 
indenizações das valorizadas áreas cortadas pelo projeto do Metrô; a política 
internacional convulsionava o mundo com uma Grande Guerra, o que 
significava total impedimento de obter recursos externos. São fatores que 
fizeram adiar a grande obra. Não resta dúvida, porém que Prestes Maia traçou 
as diretrizes para futuros prefeitos executarem a monumental obra. 

Vejamos outros melhoramentos no centro durante a primeira gestão 
Prestes Maia: a reurbanização das praças do Patriarca e Ramos de Azevedo, 
ambas ligadas pelo novo Viaduto do Chá, de estrutura de cimento armado, 
inaugurado em 1938 e que possibilitou a completa integração do centro velho 
ao novo. Para aproximar a praça do Patriarca do Anhangabaú, construiu-se 
uma galeria, depois chamada Prestes Maia. É aberta a praça D. José Gaspar na 
parte posterior à Biblioteca Municipal, local onde existiu o Palácio Episcopal. 
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Nas proximidades, é alargada a rua Quirino de Andrade com a construção do 
atual paredão de arrimo da rua Xavier de Toledo. Em 1939, a Prefeitura adquire 
o Parque da Aclimação, e Prestes Maia transforma-o num aprazível logradouro 
público. Ao lado da praça da Sé é aberta a praça Clovis Bevilaqua. Os antigos 
largos do Riachuelo, do Piques e da Memória são unidos para formar a vistosa 
praça da Bandeira. Novos trechos dos rios Tietê e Tamanduatei são canalizados 
e retificados. 

Acrescentem-se as obras nos bairros, cortados por avenidas e ruas, muitas 
das quais totalmente arborizadas. Exemplos como os já citados, multiplicam- 
se por toda a cidade, numa azáfama de desapropriações, demolições de 
quarteirões e construções de vias públicas e novos edifícios. Ao entregar a 
Prefeitura, em novembro de 1945, ao prefeito Abraão Ribeiro, era outra a 
fisionomia da urbe paulistana; a cidade dos fazendeiros de café vestia agora a 
roupagem de uma metrópole industrial, comercial e cultural. Anotava o jornal 
"O Estado de São Paulo", edição de 6 de junho de 1945, pouco antes de Prestes 
Maia deixar o cargo: 

"A situação financeira da Prefeitura é excelente, havendo perfeito 
equilíbrio de seus recursos, despesas e compromissos, embora seja 
grande a responsabilidade das obras e medidas de previsão diante 
das exigências reais da metrópole". 

Importantes patrimônios arquitetônicos foram inaugurados na primeira 
gestão Prestes Maia, promovidos pela Prefeitura ou recebendo amplo apoio da 
Municipalidade. Lembremos alguns: na área dos esportes, o término das obras 
do Estádio Municipal do Pacaembu, inaugurado em 25 de janeiro de 1940, 
principal centro esportivo da capital, cuja construção foi iniciada no governo 
anterior de Fábio Prado; na área cultural, o moderno edifício da Biblioteca 
Pública Municipal que receberia o nome de "Mário de Andrade." 
Acompanhando o ritmo de obras e com o apoio da Prefeitura, ficaram prontas 
a estação da Estrada de Ferro Sorocabana e a praça fronteira, as quais receberam 
o nome de Júlio Prestes, ex-presidente do Estado. É inaugurado o novo prédio 
da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e o pavilhão principal do 
Hospital das Clínicas. Em 1940 o moderno autódromo de Interlagos, adquirido 
pela Prefeitura em 1954; em 41, o Hipódromo do Jóquei Clube, na Cidade 
Jardim; em 42, o Palácio da Justiça; em 45, o novo e moderno Aeroporto de 
Congonhas. 

No final da primeira gestão, Prestes Maia cuidou das avenidas radiais 
partindo do 'Terímetro de Irradiação". A rua da Liberdade foi transformada 
em avenida; a avenida 9 de julho foi prolongada até a avenida Cidade Jardim; 
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a rua da Consolação é alargada e nas proximidades da avenida Paulista, bifurca- 
se nas avenidas Rebouças e Dr. Arnaldo; prolongam-se as avenidas São João 
e Rio Branco, transpondo as linhas férreas, entroncando com a Avenida Rudge 
Ramos na Casa Verde; a avenida do Estado junta-se com a avenida D.Pedro I1 
para servir o setor Norte e aregião do ABC; a avenida Range1 Pestana prolonga- 
se em direção do setor Leste. 

No momento do IV Centenário de São Paulo, 1954, Prestes Maia com 
mais tempo disponível e com a experiência de sete anos na Prefeitura, deixou, 
em renomadas publicações, idéias e sugestões sobre os grandes problemas 
urbanísticos de São Paulo, lições de como deveria ser o futuro da metrópole. 
Antes, já publicara duas obras com mais de trezentas páginas, autênticos vade- 
mécuns de seus planos: "O Plano de Avenidas" em 1930 e "Os melhoramentos 
de São Paulo" em 1945, esta com 40 páginas de texto e 322 páginas de 
documentação fotográfica. Nesta obra, Prestes Maia deixou lições permanentes 
e que servem para todos os administradores. Com palavras simples, mas 
incísivas, explica como conseguiu recursos para a reurbanização de São Paulo: 

"Sem corte de funcionalismo, nem de vencimentos, sem aumento 
de tributos, apenas reduzindo favores, resistindo à tentadora criação 
de cargos e repartições, congelando certas despesas e deixando 
exercer-se o crescimento natural da receita, adotando a norma dos 
orçamentos cautelosos e dos créditos especiais para obras maiores, 
baseados em saldos efetivamente verificados, logo conseguimos um 
superávit orçamentário, que procuramos tornar permanente e que tem 
sido o recurso principal para serviços e obras relativamente grandes, 
que antes não se poderiam encaixar nos orçamentos ordinários". 

Por tudo isso, podia ainda escrever: 

"Todos os compromissos da Prefeitura acham-se perfeitamente 
em dia, a caixa habitual nunca foi maior e seus títulos acham-se 
cotados acima do par" 

Naquele ano de 54, escreveu "São Paulo no IVO Centenário", introdução 
à obra de Kurt Peter Karfeld, intitulada "São Paulo", Editora Melhoramentos. 
Todos esses trabalhos de Prestes Maia tinham um objetivo comum: a melhoria 
da qualidade de vida dos habitantes da grande cidade. 

No dia 8 de abril de 1961, Prestes Maia assume, pela segunda vez, o 
cargo de prefeito de São Paulo, eleito pela vontade popular. A metade de seu 
novo mandato é reservado exclusivamente a colocar em ordem as finanças 
municipais, mergulhadas num déficit de dois bilhões de cruzeiros. O pouco 
tempo que lhe sobra, porém, consegue dar brilho à administração da cidade, 
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com novas e importantes obras urbanísticas. Promove o alargamento da avenida 
Duque de Caxias, da rua Mauá e do largo General Osório, dando início à 
execução do segundo anel perimetral; abre a Radial Leste, via expressa ligando 
a avenida Alcântara Machado em direção Leste, caminho da Penha e a rua 
Amara1 Gurgel em direção Oeste, caminho da Lapa. No Jardim Paulista é 
alargada a rua Iguatemi; é traçado um plano de arruamento linear desde o 
Parque Ibirapuera até Santo Amaro. No bairro de Santana é delimitada a faixa 
privativa para a construção da linha Norte Sul do Metrô (Lei de 1964). É 
aprovado o plano do traçado da avenida de acesso ao Aeroporto de Congonhas. 

As vésperas do término de sua gestão, Prestes Maia recebe do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, zeloso guardião dos sentimentos cívicos 
de nossa Gente, um pergaminho com dizeres da autoria de Ibrahim Nobre, o 
tribuno de 32 e entregue no Hospital Sarnaritano, onde o prefeito se achava 
enfermo. O documento intitulado "Ilustre Senhor Prefeito Prestes Maia", 
congratulava-se com o "cidadão honrado e o administrador probo e realizador 
que o recomendavam ao apreço e à admiração do povo paulista".. Ressalte-se 
aqui, neste centenário de seu nascimento, alguns trechos: 

"Vossa Excelência não fez política. Trabalhou. 
Esqueceu-se de sí; lembrou-se do Povo; serviu a Cidade; 
Sacrificou-se; engrandeceu; dignificou suas funções. 
Sem alarde, sem m ' d o ,  sem áulicos, a gestão de Vossa Excelência 

viveu, hora por hora, quatro anos de luta. 
Dia após dia, Vossa Excelência se manteve em seu posto de 

comando". 

E mais adiante: 

"Iniciativas, empréendimentos, trabalhos e trabalhos, consolidação 
do crédito, arrecadação honesta, aprimoramento dos serviços, todo 
um desassombrado programa em andamento, toda uma convalescença 
da confiança pública, tudo feito a tempo e hora, proveitosamente, 
silenciosamente. 

A passagem de Vossa Excelência pela Prefeitura, foi e ficará na 
administração de São Paulo e para o coração do Paulista, como hígido 
exemplo de confortadora memória" 

E encerra: 

"Volta agora, Vossa Excelência aos seus dias mais tranqüilos. 
Volta com serenidade, tão sua, de homem simples, sem vaidades 

da vitória. 
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Volta de pé, a cabeça erguida, a consciência enz paz, as mamaos limpas. 

Volta por todos respeitado e por todos querido". Seguem a assinatura do 
saudoso presidente Aureliano Leite e mais cinqüenta assinaturas de diretores e 
sócios do sodalício. 

Ao encerrar seu mandato de quatro anos, em 8 de abril de 1965, assume 
o cargo o prefeito Brigadeiro José Vicente de Faria Lima. Encontra nos cofres 
da Prefeitura, um superávit suficiente para tocar as obras planejadas e obter 
aval para abertura de créditos internacionais, visando grandes empreendimentos 
como as avenidas 23 de Maio e Ruben Berta, as avenidas marginais e o Metrô. 

Dezoito dias depois, 26 de abril, São Paulo chorava a perda de seu Prefeito 
Emérito. Nesse mesmo dia, Faria Lima assina decreto dando o nome do 
eminente servidor da cidade à antiga avenida da Luz, entre o Anhangabaú 
inferior e o início da avenida Tiradentes e no mesmo ano de 65, a galeria que 
liga a praça do Patriarca ao Anhangabaú é batizada com o nome de galeria 
Prestes Maia. No encerramento do ciclo de palestras das sessões homenagens 
a Prestes Maia, pela passagem do Centenário de seu nascimento, o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo cumpriu não apenas uma obrigação 
estatutária de exaltação à memória dos grandes vultos da História, mas também 
o dever cívico e cultural de homenagear um paradigma de raro homem público, 
cuja vida e obra deve ser colocada no mais alto pedestal, para servir de farol 
reluzente a iluminar govemantes e governados, na construção da grande Pátria 
que sonhamos. FRANCISCO PRESTES MAIA; 
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CARTAS E BANDEIRANTES (*) 

J. Machado Tambelini 
Sócio Emérito do IHGSP 

De quando Batataes era, apenas, um Arraial no Caminho de igual nome 
(dos Batataes) ou então, dos "Guayazes", em plena época do bandeirismo, 
encontra-se uma carta, escrita deste "fim-de-mundo". 

Esta correspondência vem citada por AFONSO DE E. TAUNAY, na sua 
História Geral das Bandeiras, e se encontraria, no seu informe, apensada a uns 
Autos de Inventário. Carta essa, que é de particular singularidade, não só pelo 
tom de que se reveste - embora fosse familiar - como ainda pelo fato de não 
trazer uma data precisa; porquanto, marcada com o dia e mês de sua feitura, 
não registra o respectivo ano. Razão pela qual ele TAUNAY assim comenta: 
"É um papel escrito do recesso longínquo da selva por um bandeirante, ao seu 
pai, em São Paulo. Qual teria sido o portador e qual a jornada desta missiva? 
- Por que vias postais selváticas transitana para chegar às mãos do destinatário? 
É o que de todo não sabemos, pois nem sequer ela está datada" (Ob. cit., vol. 
v, p. 79). 

Quem a escreveu foi Ignacio Vieira e o fez, para dar suas noticias aos 
seus pais, e bem assim do seu irmão, cunhado e tio; que para diante tinham 
ido, ali o deixando, 

Diz a carta: 

"Senhor Pae 
Estimarei esta ache Voassa Mercê em perfeita saude, em companhia 

da Senhora Mãe, a quem beijo as mãós e as de Vossa Mercê. 
Eu fico com saude, Deus louvado, até o presente neste arraial 

dos Batataes, que me deixa o Capitão, com mais dois homens, a 
guardar-lhe a fazenda que tem aqui, de barris de polvora e fardões 
e mantimentos, que, tem com concerto de que entrariamos nas 
partilhas igualmente com os demais. D'ahi, só Deus sabe o que virá 

(*) Capítulo do livro A Freguesia dos Batataes, 2' edição, em preparo. 
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a ser. A frota sahiu em vinte e nove de Setembro e me deram deles 
para até o mez de Maio o mais tardar. 

Meu irmão ia cont saude e meu cunhado e meu tio e os mais todos 
sahiram daqui com saude. Deus louvado. E com isto não serve de 
mais pedir que se lembre de mim com sua benção deste obediente e 
servidor filho de Vossa Mercê. 

IGNACIO VIEZRA 

Minhas lembranças a Vossa Mercê e mais todos de obrigação; 
hoje 13 de Dezembro. 

O Capitão Manoel da Costa esta comigo de camarada e manda 
lembranças a meu irmão Manuel Vieira." 

A grande valia de documentos como este, e que os faz mesmo de alto 
apreço, não é só o seu preciosismo histórico; mas, o servirem, também, de 
elemento para a observação psicológica dos homens e do seu tempo. 

No caso, a aludida carta ainda se mostra de suma importância, como 
definição das origens históricas de Batataes. Isto, desde que se consiga 
posicioná-la, quanto à época de sua elaboração. 

A relevância estaria em que, por ela e segundo o missivista, Batataes, na 
ocasião, já seria "ARRAIAL". 

Provavelmente, um dos primeiros ou dos mais antigos de nossa 
colonização. 

As pesquisas que fizemos, objetivaram, pois, a descoberta de quando ela 
teria sido escrita. 

Como vimos, TAUNAY informa que a mesma se achava apensada aos 
Autos dum Inventário; sem esclarecer, contudo, o nome do inventariado. 

Razão pela qual, voltamos nossas buscas, inicialmente, para os Inventários 
antigos, do Fôro de São Paulo, figurantes no Arquivo do Estado; numa 
abrangência dos já publicados e, também, dos ainda não divulgados. Relativos, 
obviamente, à pessoas com o sobrenome "VIEIRA. 

Nada conseguimos. 
Igual resultado, negativo, deram as consultas verbais, que então realizamos 

a pessoas ligadas a estudos de História. 
Foi, aí, que nos voltamos para os informes genealógicos. 
Acostados em CARLOS SILVEIRA (Subsídios Genealógicos, Rev. do 

I.H.G. de São Paulo, vol. 37, p. 518), concluímos que os "Vieira" entroncam- 
se nos "Macieis". A seguir fomos para L. G. SILVA LEME (Genealogia 
Paulista, 8bol . ,  p. 150), onde deparamos com a confirmação da mencionada 
origem familiar dos "Vieira". 
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E, num confronto entre os dois genealogistas em referência, orientamos 
a seqüência de nossa pesquisa. 

Verificamos, nesta altura, que um Ignacio Vieira, era filho do segundo 
casamento de Catarina de Barros, com Domingos Machado Jacomé, ou seja, o 
12"lho do casal. Coincidentemente, o 8"lho deste mesmo casal chamava- 
se "Manuel Vieira". Casal, portanto, com vários filhos; e o que representa, 
para o caso, novo elemento referencial. O Ignacio Vieira, da carta, tinha irmãos. 

É certo, todavia, que inexistem dados, ali, sobre a idade do citado Ignacio 
Vieira. Sabe-se, inclusive, que ele se casou com Maria Rebelo; mas se 
desconhece a idade dos nubentes, assim como a data do consórcio ou qualquer 
outro informe de natureza cronológica, que possa ser usado, ao objetivo em 
trato. 

Tão só se tem, num desdobramento subseqüente, que do referido 
casamento, o lQlho, de nome Bento Vieira Fajardo, veio de se matrimoniar 
com Teresa Correa da Silva, em 1703. Faleceu, outrossim, em 1730. 

Pois bem, partindo daí, chega-se à conclusão de que aquele Ignacio Vieira, 
filho do casal Domingos - Catarina, deve ter nascido, mais ou menos, entre 
163511645. O casamento, do lado dos homens, naquele tempo, fazia-se com 
maturidade; e pelo que, escalando duas gerações, vamos ao apontado período 
de 163511645. 

É outro ponto a se deixar assentado; porquanto, a nós parece que o 
missivista procurado, seja este: o Ignacio Vieira, filho do aludido casal, 
Domingos-Catarina. 

Neste passo, após alongada procura, cai em nossas mãos, o livro de F.A. 
CARVALHO FRANCO, "Bandeirantes e Sertanistas do Brasil", e onde 
encontramos a alusão sobre um sertanista de São Paulo, Ignacio Vieira, que 
em 1663 achava-se no Arraial de Batataes, sertão desconhecido. O informe 
baseava-se em documento constante de publicação oficial, ou seja, dos 
"Inventários e Testamentos", vol. IX, p. 271). 

Foi então, que compulsando a noticiada publicação, deparamos com o 
Inventário de Francisco Rodrigues de Beja, iniciado em 1634 e terminado em 
1664; sendo que, acostado a este, sem justificativa para isto, na citada folha 
27 1, encontrava-se, transcrita, aquela carta, questionada. 

Documento que, presumivelmente, teria sido anexado aos Autos de 
Inventário, antes do término deste; e o que, conforme o anotado, deu-se em 
1664. 

Neste ano, o Ignacio Vieira, de nossa cogitação, teria, inferidamente, 
entre 19 e 29 anos de idade, 

A colocação nos parece absolutamente válida. 
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Só que não paramos aí. 
A um Ignacio Vieira, de sobrenome Barros e Fajardo, se concedeu, em 6 

de Agosto de 1728, uma sesmaria de terras, no ribeirão chamado Utubeba, 
adiante do Rio Mogi, caminho das minas, sob a justificativa de que ali "tinha 
ido haverá dois annos com oito escravos determinadamente fazer plantios" 
(Sesmarias, I1 vol., p. 518). 

Cuidamos que possa não se tratar do nosso personagem; porém, que seja 
alguém, da família é fora de dúvida. Aliás, já nos referimos a Bento Vieira, 
que concomitantemente era "Fajardo". 

Na Sesmaria concedida a Amaro Nunes, em 6 de Maio de 1735, 
expressamente se alude à "passagem chamada Jaguary e Ignacio Vieira, no 
Caminho das Minas dos Goyazes" (Sesmarias, I11 vol., p. 373). 

Convém lembrar, ademais, que o Padre Francisco Bueno de Azevedo, 
em suas "desobrigas", visitou o "Sítio chamado Vieira", localizado no "Sertão 
do Caminho dos Guayazes", ali batizando, em 29.9.1789. 

E por sinal que um Estado, publicado na Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo (vol. XXIV, p. 52), consigna, neste mesmo Caminho, 
no ano de 1728, entre Pousos e Fazendas, o toponímio "Ignacio Vieira". 

Paralelamente - mas tão só com fins ilustrativos, já que não se deve 
tratar da pessoa em causa, embora também possa ser da família - ora 
colocamos presente que na "Lista Geral do Povo que havia na Freguesia das 
Cabeceiras do R. Pardo", ou seja, o atual Município de Caconde, depara-se, 
no ano de 1778, com um Recenseamento de 170 habitantes e 21 Fogos; sendo 
que dentre os moradores ali arrolados, está, sob o n. 20, um Ignacio Vieira, de 
42 anos, casado com Joana, de 38 anos, e que tem uma agregada de nome 
Maria, com 6 anos (APESP, C-1 16, 0 -  1 16). 

Anote-se mais, correlatamente, haver sido concedida uma Sesmaria a 
Manoel da Costa, aos de Março de 1728, no Rio Pardo, "Caminho das Minas 
de Cuyabá" (Sesmarias, I1 vol., p. 356); sendo que este nome - Manoel da 
Costa - coincide com o do Capitão, referido na aludida carta. E o qual, ali se 
recomenda ao irmão do missivista, Manoel Vieira. 

Os nomes, em diversos lanços, são idênticos; as circunstâncias, de certo 
modo, se ajustam. Forçoso é que se reconheça, todavia, um alongamento no 
tempo, de fato para fato. Mas, seja como for, o nome Ignacio Vieira representa 
um traço comum, a assilar a presença, própria ou sucedida, do nosso 
personagem, na região. 

Agora, tiremos as ilações do exposto. 
Ficou Ignacio Vieira no ARRAIAL DOS BATATAES, por ordem do 

Capitão da Bandeira, a guardar-lhe a fazenda, de barris de pólvora, fardões e 
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mantimentos. 
A tropa partiu, sob acerto de que ele e dois companheiros que ali 

permaneceram, participariam, em igualdade de condições com os demais, dos 
descobrimentos a ocorrerem. 

A mencionada partida deu-se em 29 de Setembro, com retorno previsto, 
o mais tardar, para o mês de Maio, então vindouro. 

Da Bandeira participavam um irmão, um cunhado e um tio do missivista. 
A carta em questão foi datada de 13 de Dezembro, conforme o consignado; 

mas sem referência ao ano. 
No final do documento consta, segundo se viu, que o Capitão Manoel da 

Costa, com mais outro, ali permaneceram, junto ao missivista, como camaradas 
ou companheiros. E o qual Capitão, significativamente, manda lembranças a 
Manoel Vieira, outro irmão do indigitado Ignacio Vieira. 

É o que se extrai da carta, escrita dois meses e meio, depois da partida na 
tropa. 

Pois bem, prossigamos. 
O referido Ignacio Vieira devia ser elementos qualificado; tanto assim 

que ficara tomando conta dos pertences da Bandeira; participando, 
societariamente, dos achados desta. 

As Bandeiras, no geral, agrupavam pessoas da mesma famíiia. O que se 
verificou no caso: Ignacio Vieira; mais um irmão; mais um cunhado; e mais 
um tio. 

Tem-se, por outra, que os subsídios conseguidos robustecem, de forma 
convincente, a identidade do missivista, com a do filho do casal Domingos- 
Catarina, nascido, presumivelmente, de 1635 a 1645. 

Personagem esse, que CARVALHO FRANCO aponta como estando 
presente no Arraial dos Batataes, Sertão desconhecido, em 1663; e ao qual 
atribui, de maneira inserida, a autoria da questionada carta. 

Carta, que por sua vez e sem justificativa, acostou-se a um inventário, 
com tramitação judicial de 1634 a 1665. 

Data final, a ser tomada, ante a posição do documento, no feito, para 
assinalar a contemporaniedade do citado documento: 1664. 

O que situaria o apontado Ignacio Vieira como nascido entre 1635 e 
1645; e bem assim, como o rnissibista buscado. Então, com 19 a 20 anos. 

Seria ele a mesma pessoa que teria dado origem à "passage Jaguary e 
Ignacio Vieira", da Sesmaria de Amaro Nunes, concedida em 1730. 

O mesmo, ainda, a dar nome ao "Citio" visitado, em "desobriga", no ano 
de 1789, pelo Padre Francisco Bueno de Azevedo. Nome esse, presumivelmente 
preservado pela tradição, ao longo dos anos. 



1 70 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

Ainda, o mesmo assinalado como topônimo de local, em 1728, pelo 
referido estudo, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

Tudo isso, atuando como circunstâncias, favoráveis, ao convencimento 
de que Batataes teria sido uma ARRAIAL, já no último quartel do Século 
XVII. 

Conjectura que é confirmada pelo fato de Rodrigo Cesar de Menezes, 
em 1785, já cuidar do povoamento "dos Batataes do Sertão dos Guayazes". 

Do que se infere, em suma, que B atataes é um dos topônimos mais antigos 
da Cronologia Paulista; e, quiçá, um dos mais longevos núcleos populacionais 
de São Paulo. 



COMENTÁRIOS AS CARTAS DA IMPERATRIZ 
LEOPOLDINA A ~ 0 Ã 0  MARTINHO FLANCH 

Carlos H. Oberacker Jr. 

Nos Anais do Congresso de História da Independência do Brasil (T. IV, 
Departamento de Imprensa Nacional, Rio. 1975), editados pelo Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, o Prof. Arthur Machado e Vanda Viveiros 
de Castro Coutinho publicaram um meritoso artigo sob o titulo Um confidente 
imperial: João Martinho Flach em que lhe escreveram a biografia, publicando 
em seguida 57 cartas ou melhor recados ou bilhetes que lhe dirigiu a infeliz 
imperatriz Dona Leopoldina, em tradução portuguesa, pois os originais foram 
quase todos escritos em alemão. Os bilhetes que, em geral, foram bem traduzidos 
visto a grande dificuldade que oferecem a quem não tenha conhecimento a 
fundo da língua alemã, pois foram mal redigidos pela autora num alemão arcaico 
e escritas em letras góticas difíceis de ler. 

Quanto à biografia de Fiach só podemos acrescentar que o suíço era 
amigo íntimo do Dr. Jorge Antônio von Schaeffer, amizade esta que datava do 
primeiro desembarque de Schaeffer no Rio de Janeiro, isto é do começo de 
maio de 1814. Schaeffer, cujos dados biográficos e cuja ação a favor do Brasil 
descrevi no meu livro Jorge Antônio von Schaeffer - Criador da Primeira 
Corrente Emigratória Alemã para o Brasil (Metrópole/DAC/SEC), Editora 
Metrópole, Porto Alegre, 1975, e no meu artigo Novos traços para a Imagem 
do Dr. Jorge Antônio von Schaeffer (em: Imigração e Colonização Alemã no 
RS, Escola Superior de Teologia S. Lourenço de Brindes, Porto Alegre, 1980, 
p. 304 ss), era, como alega a própria Imperatriz (dele e também de Flach) o seu 
secretário; na prática, porém, não passava de pessoa de confiança que ela 
encarregava dos mais variados serviços. Fundou Schaeffer, aliás, com João 
Martinho Flach e outros amigos no Sul da Bahia, perto de Caravelas a pequena 
colônia Frankenthal que posteriormente ficou integrada na colônia anexa de 
maior extensão chamada; em honra da Imperatriz Leopoldina ou Leopoldínia; 
posteriormente ela se tornou famosa devido à exportação de uma qualidade 
superior de café que contribuiu muito para abrir o mercado europeu ao café 
brasileiro. 
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Quando Schaeffer, pouco antes da separação do Brasil de Portugal, foi 
em princípios de agosto de 1822, à Europa, encarregado de diversas comissões 
por José Bonifácio e Dom Pedro I, deve ter solicitado o seu amigo João Martinho 
Flach que preencheu o seu lugar junto da Imperatriz, papel que este, como 
demonstram as cartas aqui republicadas, desempenhou com um sacrifício e 
abnegação inacreditáveis, fato, aliás, confirmado pela própria Imperatriz na 
sua última carta ditada do leito mortuário. Após a morte da monarca, Flach 
dedicou-se sobretudo à sua fazenda de café no Sul da Bahia, tornando-se homem 
abastado ou até rico, pois a fazenda com os seus edifícios, seus 151 escravos, 
seus 314.000 pés de café, seus animais, etc. foi avaliada oficialmente após a 
morte de seu filho, em 1870, num valor de Rs. 333:542$053. 

Em relação às cartas consta, segundo uma anotação, não mencionada 
por MachadoICoutinho, que foram oferecidas a D. Pedro I1 em Viena, em 
outubro de 1871, não se sabendo a maneira como eles chegaram das mãos do 
seu destinatário Flach a Viena. Copiei-as nos últimos anos de 50 na sua língua 
original alemã, tirando ainda fotocópias das duas que considerei as mais 
importantes. Já então estes bilhetes encontravam-se num adiantado estado de 
decomposição, tendo, portanto, Machado/Coutinho o grande mérito de 
conservá-los, em tradução portuguesa, para os futuros historiadores. 
Infelizmente não consegui, como eles o que não C de admirar, decifrá-los 
completamente o que acho impossível, visto o seu estado precário de 
conservação e a letra em parte simplesmente ilegível da Imperatriz. No entanto, 
tendo eu algumas e sobretudo as mais importantes, talvez pelo estado melhor 
em que ainda as encontrei, decifrado mais completamente, resolvi publicá-los 
com comentários e esclarecimentos, trabalho para que me autoriza a autoria 
das minhas biografias A Imperatriz Leopoldina - Sua Vida e Sua Época 
(Conselho Federal de Cultura, Rio, 1975, 493 p.) e Kaiderin Leopoldine - Ihr 
Leben und Ihre Zeit (1797 - 1826) (Federação dos Centros Culturais 25 de 
Julho, S. Leopoldo RS, 1980, 554 p.) 

Quanto ao número das cartas que se encontram no Arquivo do Museu 
Imperial são na verdade precisamente 59; pois copiei, além das publicadas por 
MachadoICoutinho, três outras que eles não apresentam, enquanto que os seus 
números 1 e 19 são idênticos, o número 47 deles não passa de ser o fecho do nQ 
46 e ao passo que a última não foi numerada por eles. Numa parte das cartas 
consegui completar o texto. Tentei, aliás, traduzi-las à letra, por vez, até em 
detrimento de um bom português, já que não me C possível publicar os originais, 
o que muito lamento, D. Leopoldina nunca usou uma pontuação correta; os 
sinais de pontuação são, portanto, da minha autoria; coloquei-os de maneira a 
torna mais, o conteúdo compreensível. As palavras no texto das cartas que se 
eficontram entre parêntesis (...) foram também acrescentadas poi mim para 
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melhor compreensão. Todos os grifos, no entanto, encontram-se nos originais, e 
são da autora das cartas. Infelizmente a grande maioria dos recados não é datada, 
mas são eles dos anos 1822 a 1826, ano da morte da Imperatriz, pois o mais 
antigo é datado de 22 de novembro de 1822 e o mais novo de 22 de julho de 
1826. Uma ordem cronológica, no entanto, não é possível, nem foi tentada por 
MachadoICoutinho apesar de eu ter encontrado parte dos bilhetes numerada por 
mão estranha e, salvo erro, a lápis. Aceitei, por este motivo, e repito a numeração 
arbitrária introduzida por MachadoICoutinho para facilitar a um eventual estudioso 
a comparação da minha tradução com a de MachadoICoutinho. 

D. Leopoldina usou em quase todas estas cartas uma alocução e um fecho 
esteriotípados, cuja tradução é de menos importância. Aliás, trata-se das 
mesmíssimas palavras de que se aproveitou nas cartas a Schaeffer, antecessor 
de Flach (conf.: Publicações do Archivo Nacional - A Imperatriz Maria 
Leopoldina, Documentos etc., Rio, 1926, p. 127 ss). Traduzi "bester Flach", já 
que "bester" é o superlativo (o melhor), por "caríssimo Flach. Machado1 
Coutinho traduziram a alocução por "caro" enquanto que ela nas cartas a 
Schaeffer nas Publicações mencionadas foi reproduzida por "excelente". E no 
fecho - "Sie meiner steten Freundschaft und Wohlwollens versichernd, verbleibe 
ich Ihre wohlgewogene Leopoldine" - traduzi "steter" por "constante" como 
MachadoICoutinho e não por "eterno" como nas cartas a Schaeffer e 
"wohlgewogen" por "bem afeiçoada". Por motivos de espaço não repito este 
fecho - "Assegurando-lhe a minha constante amizade e benevolência, 
permaneço a sua bem afeiçoada Leopoldina" -, substituindo-o somente por 
"Assegurando-lhe (...)". Mas mesmo sendo estas palavras estereotipadas, talvez 
daqui se possa concluir do elevado grau de confiança que D Leopoldina 
depositava em Flach (e Schaeffer) na sua triste vida de mulher abandonada e 
completamente solitária, já que o marido era a única razão de ela continuar a 
viver numa corte que nunca a compreendia em suas altas aspirações espirituais 
e num ambiente em que nunca encontrou uma única verdadeira amiga a não 
ser a amizade passageira e fugitiva que votara à inglesa Mary Graham. 

1 
"Caríssimo Fiach! Aqui envio ao Senhor a minha dívida para 

o alemão . . . . Solicito desculpar a minha importunação de me trazer 
ou enviar [se for possível] hoje à noite ou amanhã cedo os contos 
de réis. 

Assegurando-lhe a minha constante amizade e benevolência, 
permaneço 

a sua bem afeiçoada 
Leopoldina." 
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Ps. Tome cuidado de Marschal, pois ele não fala 
aprazivelmente do Schaeffer e do Senhor. 

Em 10 de março de 1823." 

Esta carta Machado/Coutinho repetem sob n"9, omitindo, aliás, as duas 
vezes o Ps. O nome do alemão com quem D. Leopoldina queria a saldar sua 
dívida é de fato ilegível. Marschal "é naturalmente o diplomata austríaco Wenzel 
Barão von Marschal (ver: Oberacker: A Imperatriz, p. 187 anotação). O nome 
de Schaeffer, ortograficamente certo Schaeffer ou Schaffer, encontraremos 
muitas vezes nestes recados de D. Leopoldina ao sr. Flach; trata-se do antecessor 
e amigo de Fiach o major e posteriormente coronel Dr. Jorge Antônio von 
Schaeffer, então na Alemanha como "agent d'affaire" e angariador oficial de 
soldados e colonos para o Imperador. 

"Caríssimo Flach! Quanto ao Baroso será difícil, caso eu possa 
falar-lhe. Tente obter dele o dinheiro. Logo que eu saia [daqui a] 
alguns dias, quero falar-lhe então na Joana. Assegurando-lhe .... 

Leopoldina." 
Não leve a mal [pois agora não tenho] ninguém que se 

encarregue das minhas coisas, um alemão ou um idígena (?); [rogo- 
o, portanto, mandar-me] por intermédio do seu negro [o sabido] 
juntamente com o preço (?), mas ele deve estar fixo. 

Em 13 de março de 1823." 

Ignoramos quem era este Baroso" que talvez solicitasse um favor de D. 
Leopoldina, nem onde ficava a Joana que era uma quinta ou, como dizia a 
autora da carta num recado a Schaeffer, um jardim. Em todo o caso, a Irriperatriz 
esperava dinheiro emprestado do Barroso, cujo nome não se repete nestes 
recados. A segunda parte da carta dá a impressão de que ela era uma das 
primeiras que D. Leopoldina dirigia a Flach após a partida de Schaeffer. Aliás, 
como escrevi na minha biografia, D. Leopoldina preferia dar a sua confiança à 
gente humilde e não gostava dos cortezãos e cortezás. Mais tarde teve, como 
veremos, um escravo chamado Joaquim como mensageiro de confiança. 

"Caríssimo Flach! Assegurando-lhe minha constante amizade 
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e benevolência, mando este cavalariço ao Senhor para pedir o 
dinheiro. 

Assegurando-lhe.. . . 
Leopoldina. 

17 de março de 1823." 

Outra carta que trata, como as duas antecedentes, de dinheiro. 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade, se for possível, entregar 
ao portador dessa carta 100.000 R. Empreste-me este dinheiro 
que espero poder devolver dentro de poucos dias ao Senhor. 

Assegurando-lhe.. . . 
Leopoldina." 

[No verso de outra mão:] em 30 de março de 1824." 

MachadoICoutinho dão como data da carta o 29 de março de 1823. 
Eu copiei somente a data que encontrei no verso que, provavelmente 

anotou o destinatário; o curioso é, porém, que há um ano de diferença. 
Além disso MachadoICoutinho acrescentam um Ps.com a data de 7 de 
outubro de 1824 que, salvo erro, pertence ao recado n", onde também o 
reproduzo. 

5 

"Caríssimo Flach! Aqui envio ao Senhor a referida nota depois 
de ter recebido o dinheiro na íntegra. Neste momento acabo de 
receber a certeza que o assunto da madeira terá bom andamento. 
Arranje-me o rapaz forte e belo de 12 anos. Mas é preciso que fale 
simplesmente o alemão. 

Assegurando-lhe .... 
Leopoldina." 

São Cristóvão, 9 de abril de 1823." 

Parece que D. Leopoldina encarregou Flach de lhe arranjar um rapaz de 
uma família de imigrantes para servir de mensageiro ou criado. "Schein" é 
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nota, papel, mas aqui talvez signifique, como traduziram MachadoICoutinho, 
recibo. Aliás, a Imperatriz germanizava em suas cartas alemãs São Cristóvão 
sempre em St. Christoph. 

6 

"J. M. Flach 
Torna-me a falar com o Comendador André Pires de Miranda 

para saber si agora me pode imprestar cinco ou seis Contos de 
Reis que bem necessito, im quanto me não poder prestar como o 
resto da quantia que eu lhe mandei pedir, e diga-lhe que espero 
que não deixa a socorrer-me em esta ocasião visto que as suas 
possibilidades assim o permittem e ao mesmo tempo me desengano 
d' huma vez de sua primeira promessa. 

Maria Leopoldina. 

20 de Agosto 1824." 

Esta carta foi escrita em português e foi acima reproduzida no estilo e na 
ortografia da Imperatriz. É esta uma das poucas cartas que D. Leopoldina dirigiu 
em português a Flach, evidentemente com o fim de ser apresentada ao próprio 
comendador, que era um dos administradores do Banco do Brasil, para poder 
lê-la. O referido comendador prometera anteriormente importância maior, mas 
não a emprestou quando foi solicitado, e desta vez D. Leopoldina queria fazer 
pressão sobre ele. Este bilhete refere-se a carta de 30 de maio de 1824 que 
publicaremos sob n q l .  Não sabemos, se o comendador cumpriu desta vez 
com a sua palavra. 

7 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade de entregar ao portador 
desta carta 60.000 R., que pagarei amanhã ao Senhor, pois agora 
não tenho aqui ninguém a quem podia pedir emprestado o dinheiro. 

Venha também falar-me amanhã as duas horas para tratar de 
algumas coisas com Vicent (?). 

Assegurando-lhe.. . . 
Leopoldina. 

[No verso de mão alheia:] 25 de Set. de 1824." 

Quem era este Vicerltz? Tal1 ez o mesmo "Vicenz Stcvans" niencionado 
no bilhete nQ 28 e que talvez fosse médico? 
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"Caríssimo Flach! Tenha a bondade de me mandar outra vez 
dois presuntos, pois todos os outros já comi e me fizeram muito 
bem. 

Assegurando-lhe.. .. 
Leopoldina. 

São Cristóvão, em 7 de outubro de 1824. 
Ps. Envie-me logo os presuntos e em vez de dois três e algumas línguas 

de Buenos Aires, das quais também há muito boas na cidade." 
Como já mencionamos MachadoICoutinho anexaram esse Ps ao bilhete 

n u ,  enquanto que eu o copiei junto com este recado nQ8. 

Caríssimo Flach! Tenha a bondade de ajudar a Madame 
Graham em tudo que ela solicitar em meu nome do Senhor. Ela é 
nossa irmã e além disso uma mulher muito honesta e amável. 
Uma intriga insanável me priva desta amiga e da única pessoa 
que seria capaz de educar bem as minhas filhas. Tente também 
emprestar para mim um conto de réis de Santos para dar a ela o 
dinheiro, caso ela venha pedi-lo. João (?) Baptista deve ainda seis 
duros, como me disse o Barão de São Marcos. 

Assegurando-lhe.. . . 
Leopoldina. 

Venha amanhã as seis horas da manhã falar comigo." 
Esta é uma carta muito interessante. A Imperatriz que sempre se encontrava 

em apuros financeiros, emprestara dinheiro para ajudar uma amiga. A Madame 
Graham, Mas, Graham escritora e durante algumas semanas governante das 
princesas, foi a única verdadeira amiga que a infeliz Imperatriz encontrou no 
Brasil; a chusma ciumenta das cortesãs conseguiu, no entanto, que ela fosse 
expulsa da corte por D. Pedro. Numa carta D. Leopoldina diz-lhe que lamentava 
de ter sido privada de "vossa companhia e amável conversação, meu único 
recreio e verdadeiro consolo nas horas de melancolia, a qual tenho demasiado 

motivo para estar sujeita. Trata desta amizade no capitulo 13 "A corte imperial 
e a única amiga no Brasil" da minha biografia A Imperatriz Leopoldina (p. 333 
ss). Esta carta não é datada, mas deve ter sido escrita logo após a demissão da 
inglesa, isto é logo após o dia 10 de outubro de 1824. Santos, Henrique Santos, 
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era amigo e, ao que parece, até sócio de Flach, que emprestou diversas vezes 
dinheiro à monarca. Não sabemos quem era João (? eu li "Fa.") Baptista, nome 
que só aparece nesta carta. O nome de Barão de São João. Marcos reaparece 
várias vezes nestes bilhetes (ver 43,52 e 59) e parece ter sido um dos verdadeiros 
amigos da Imperatriz a quem ajudou diversas vezes financeiramente. 

Quanto ao Barão (e posterior Marquês) de São João Marcos tratava-se 
de Pedro Dias Pais Leme da Câmara que era uma individualidade de grande 
prestígio na Corte de D. Pedro I; entre outros encargos tinha o de gentil-homem 
e reposteiro-mór da Casa Imperial. A sua segunda mulher foi dama da 
Imperatriz. 

a miséria me obriga a este pedido. Tente trazer-me, se for 
possível, hoje às 1 ou 2 horas o dinheiro. 

Assegurando-lhe.. . . 
Leopoldina. 

Em 20 de junho de 1826." 

Outra carta que fala da grande miséria financeira da Imperatriz. 

11 

"Caríssimo Flach! Aqui mando-lhe uma garrafa [com água] 
da recém-descoberta fonte na [Serra da] Tijuca com o pedido de a 
deixar examinar ou por Machat (?) ou por Ponthier (?) para 
comunicar-me em seguida a sua composição. Tenha ainda a 
bondade de me enviar uma garrafa de óleo bom para salada que 
não tenha cheiro nem gosto esquisito. 

Assegurando-lhe.. . 
Leopoldina." 

O nome Machat (?) é ilegível. MachadoICoutinho leram Manchut; nome 
semelhante reaparece muitas vezes nestes recados, e foi lido de modo diferente 
por MachadoICoutinho e por mim. Decifrei-o também como Mankat, Mankart 
etc. Talvez se trate de um médico. De Ponthier também nada descobri. 

12 

"Caríssimo Flach! Acabo de receber a.... (?) noticia que o 
na1:io dinamarquês "Najade" chegou de Hamburgc, trazendo três 
alemães a bordo. Vá procurá-lo e veja se vem noticia de Schaeffer 
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além do "sabido". Traga-me a resposta a tarde. 
Assegurando-lhe.. .. 

Leopoldina." 

O "Bewusstes", o "sabido", era sem dúvida o dinheiro que D. Leopoldina 
esperava que Schaeffer enviasse. Nas suas permanentes dificuldades financeiras 
em que a deixava o marido, D. Leopoldina encarregara o major e posterior 
tenente-coronel von Schaeffer de tomar um grande empréstimo numa "casa 
segura" da Alemanha, ao qual ela se refere em sua carta de 15 de março de 
1825. 

Schaeffer recebera carta branca (uma folha com sua assinatura) para 
emprestar 120.000 florins ou 40 contos de réis com que pretendia saldar todas 
as suas dívidas. Entretanto, na sua carta seguinte a Schaeffer de 16 de maio de 
1825 D. Leopoldina já solicitava 140.000 florins "para que me veja livre de 
toda esta gentinha o que não será pequena felicidade". Sabemos que Schaeffer 
tentou arranjar este dinheiro, mas não teve bom êxito, como provam as dívidas 
de 80 contos que a Imperatriz deixou quando morreu. 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade de me arranjar dois 
buldogues ou cadela de fila que ... (?) e que sejam grandes e bonitos. 
Se for possível até amanhã. 

Assegurando-lhe.. .. 
Leopoldina." 

O grifo é, como sempre nos textos das cartas, da autora. Onde se 
encontram os pontinhos Machado/Coutinho leram, da mesma como eu "die 
gut die Ochsen tragen" - "o que levem bem os bois", o que não dá sentido. 
Talvez seja "que se dêem bem ou aguentem bem os bois"? Mas mesmo assim 
o conteúdo da carta continua enigmático. 

"Caro Flach! Tenha a bondade de me mandar dois dos cavalos, 
a saber o preto para o portador desta carta e o branco para o 
cavalariço. Escreva a Schaeffer, já que depois de amanhã haverá 
uma oportunidade. O Senhor ainda não encontrou o cozinheiro 
alemão? 

Assegurando-lhe.. .. 
Leopoldina." 
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D. Leopoldina comprou ou emprestou dois cavalos para que os seus 
criados, provavelmente o Joaquim e um cavalariço a pudessem acompanhar 
nos seus passeios, já que o Imperador não a acompanhava mais como fizera 
nos primeiros anos diariamente. D. Leopoldina insistia também junto ao Flach 
que escrevesse ao seu amigo Schaeffer para que mandasse dinheiro. Ao mesmo 
tempo D. Leopoldina procurava, há muito, um cozinheiro alemão, pois não se 
dava bem com a cozinha portuguesa da corte. Enfim, em 1826, conseguiu 
contratar um cozinheiro francês que, no entanto, não pôde preencher durante 
muito tempo o seu papel na corte, pois D. Pedro o acusava de gastar demasiado 
dinheiro e exigia que ele se submetesse ao seu próprio cozinheiro, o que o 
levou a demitir-se. 

"Caríssimo Flach! Agradeço-lhe cordialmente a bela égua de 
caça. Queira Deus que o navio que já está entrando e no qual o 
Senhor deve ir imediatamente por muitas razões! ! ! traga noticias 
de Schaeffer. Envio ao Senhor esta carta para ele além de uma 
nota na qual, como boa irmã, lhe dou conselhos prudentes para 
que progrida bem e honradamente no mundo. 

Assegurando-lhe.. . . 
Leopoldina." 

MachadoICoutinho leram em vez de "Schein" (nota) a palavra "Schirm", 
guarda-chuva o que não dá sentido. "Schein" é nota, atestado, certificado, 
recibo, mas também nota bancária. 

16 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade de ir ao navio "Guilgard" 
que veio da Nova-Holanda e no qual vem o antigo governador. 
Schaeffer encomendou para mim pelo mesmo [navio] por 
intermédio de um alemão de nome Paulus (?) Vogel conchas e 
caracóis, veja se consiga alguma coisa. Talvez Samuel Philips 
esteja informado. 

Assegurando-lhe.. . . 
Leopoldina." 

O nome do navio é ilegível; eu li "Guilzved, MachadoICoutinho leram 
"Guilgard", o que me parece mais plausível. A Nova-Holanda era a Austrália. 
Schaeffer conhecendo o grande interesse da Imperatriz pelas ciências naturais 
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aproveitara suas relações para lhe dar um prazer e encarregara um alemão de 
nome Paulus (?) Vogel para lhe oferecer conchas e caracóis. Vogel deve ter 
sido uma pessoa conhecida de Schaeffer. Samuel Philips era, como já foi dito, 
o representante da conhecida casa Rotschild em Londres. 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade de ir hoje de manhã ao 
Pedregulho.Um certo Francisco Xavier tem lá um cavalo excelente 
do Rio Grande [do Sul]. Gostaria muito de comprá-lo para mim. 
Mas impeça que o homem venha [a] São Cristóvão, por certos 
motivos! E mande-me o cavalo hoje à noite por um dos seus negros. 
Mande avisar-me ainda, onde se deve apanhar quatro feixes de 
capim. 

Assegurando-lhe .... 
Leopoldina." 

Não sabemos onde ficava o Pedregulho. O grifo da autora demonstra o 
seu medo de D. Pedro, motivo por que não queria que o proprietário do cavalo 
viesse procurá-la em São Cristóvão, onde podia haver uma confrontação com 
o Imperador. Parece que a situação financeira de D. Leopoldina era tão grave 
que nem podia comprar capim para os seus cavalos, pois repetidamente pediu 
capim a Fiach para os seus cavalos. 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade de me mandar [buscar] 
alguns insetos e borboletas de S..... (?), que mora no Largo de 
Santa Luzia da Ponte. 

Recebi uma carta de Schaeffer que me explica muitas coisas 
até agora obscuras para mim. 

Assegurando-lhe.. . . 
Leopoldina." 

O original estava quase ilegível. Trata-se de outra prova do grande 
interesse da Imperatriz pelas ciências naturais. Pela minha leitura do original a 
pessoa denominada S. deve ter sido uma mulher, pois o prenome relativo é 
"die" e não "der", a qual mora....". Infelizmente não conseguimos localizar as 
cartas de Schaeffer à Imperatriz que - por desconfiança para com o meio que a 
rodeava - parece ter destruído toda a correspondência passiva, de maneira que 
se conservou somente a correspondência que escrevia. 
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Aqui aconteceu a MachadolCoutinho um lapso, pois esta carta 
é idêntica com o bilhete n". 

"Caríssimo Flach! Agora mesmo foi decidido dar ao 
Imperador [uma dotação de] oito centos contos de réis. Eu também 
queria falar [na comissão para as dòtações para o casal imperial], 
mas o meu esposo que infelizmente! ! não se importa de maneira 
alguma com a gente [i. é com ela a Imperatriz], não me deixou; 
pois com 60 contos de réis inclusive, como declararam os 
deputados e os senadores, pagando minha corte que, calculada 
escrupulosamente, custa sozinha 34 contos sem alimentação e 
roupa e cem outras despesas para mim, não posso viver 
decentemente e devo então conduzir uma vida cheia de 
preocupações o que, afinal, seria tempo de acabar. Veja, caríssimo 
Flach, se pode conseguir junto dos nossos amigos e irmãos (?) 
que me dêem oitenta a cem contos, caso contrário não pode ser. 
Por amor ao Brasil perdi o ordenado de uma rainha de Portugal 
que montava a mais de cem contos. 

Assegurando-lhe.. . . 
Leopoldina." 

Esta carta, reproduzida nas minhas biografias (A Imperatriz, p. 36415 e 
Kaiserin, p. 464/5), e aquela sob o nQ 57 são a meu ver do ponto de vista 
historiográfico as mais importantes desta coleção; pois a primeira explica a 
permanente miséria financeira de D. Leopoldina e a segunda esclarece quanto 
ela sofria com a intromissão de D. Domitila no seu matrimônio. Foram estas as 
cartas que me determinaram publicar a minha versão portuguesa destas cartas 
e comentá-las, já que MachadolCoutinho, pelos motivos expostos, não 
conseguiram decifrar trechos importantes. Quando eu as li, faz uns 25 anos, 
ambas já se encontravam em avançado estado de deterioração, motivo por que 
as deixei fotografá-las. Tentei traduzi-las aqui ao pé da letra, deixando ao lado 
os cuidados de um bom português. -- Em fins de 1825 ou no começo de 1826 foi 
nomeada uma comissão para estudar o problema da dotação do casal imperial. 
Decidiu-se então conceder ao imperador a importância elevada de 800 contos, 
enquanto que à Imperatriz resolveram dar somente a quantia de 60 contos, 
considerada pelos motivos mencionados na própria carta insuficiente por D. 
Leopoldina a quem D. Pedro impediu de falar e explicar a sua situação. Aliás, 
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D. Leopoldina durante toda a sua vida (Of. Oberacker: A Imperatriz, p. 362 ss 
e Die Kaiseriiz, p. 428 ss) nunca receberia uma dotação. Tinha ela que contentar- 
se com uma insignificante mesada chamada das alfinetes que, pelo contrato de 
casamento, se lhe devia para as suas pequenas despesas particulares (esmolas, 
enfeites, adornos etc.) e que montava em 1:600,00. D. Pedro logo após a 
independência se arrogara soberamente uma dotação de 200 contos, 
esquecendo-se simplesmente de sua esposa. Daí a sua permanente miskria 
financeira. D. Pedro já então gastava dinheiro a mãos cheias para a concubina. 
Esta carta é um dos poucos documentos [ultra-secretos] em que a imperatriz 
acusa "o seu querido Pedro que, como diz, "leider Gott!! gar nichts an Einem 
liegt" - um alemão difícil de traduzir: "que infelizmente de maneira alguma se 
importa com a gente" (os grifos são da própria Imperatriz). D. Leopoldina 
tinha sido partidária decidida do Dia do Fico e da declaração da Independência 
e Separação do Brasil de Portugal, renunciando ao seu desejo mais ardente de 
voltar para a Europa e de rever a sua fervorosamente amada família e terra 
natal. Sentia-se agora mal tratada pelos seus novos patrícios e pedia a Flach 
que falasse "com os nossos amigos e irmãos7' para que tenham compreensão 
pela sua situação econômica; suponho ter-se tratado dos partidários dos 
Andradas então exilados. Infelizmente, a lei das dotações para o casal imperial 
entrou somente após a morte prematura de D. Leopoldina em vigor, sendo ela 
obrigada a viver até o seu falecimento "uma vida cheia de preocupações" 
financeiras, sendo obrigada a fazer secretamente sempre de novo dívidas o 
que muito pesava na sua consciência. É esta carta que explica todos os apelos 
de socorro financeiro a Flach e a Schaeffer. A Imperatriz D. Amélia recebia 
mais tarde 100 contos de dotação para a sua corte e seu serviço, enquanto que 
o Imperador ficava com a importância fabulosa de 1000 contos, 700 para as 
despesas da casa imperial e 300 contos para o seu uso particular (Oberacker: A 
Im~eratriz, p. 365 e Kaiserin Leopoldine, p. 429). 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade, logo que o capim vier 
da chácara para a cidade, de entregar para mim quatro feixes a um 
negro que irá falar ao Senhor e buscá-los. O portador desta carta 
entrega ao Senhor estes livros que Manckat (?) deseja ler. 

Assegurando-lhe.. . . 
Leopoldina." 

Outra vez a monarca solicita capim de Flach. O nome do indivíduo que 
MachadoICoutinho nesta carta não conseguiram decifrar, aparece como já foi 
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dito, diversas vezes nestes bilhetes e não parece ser idêntico ao do médico 
Mangold, cirurgião do 2"atalhão de granadeiros alemães de 1"inha segundo 
Schlichthorst. Uma observação na próxima carta deixa, no entanto, supor que 
também se tratasse de um médico. Com as remessas de Schaeffer vieram muitos 
médicos alemães, mais do que uma dezena em todo o caso, e que foram 
empregados no exército ou se estabeleceram no Rio ou algures no Brasil. 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade de me visitar hoje 2s 12 
horas, pois é preciso que lhe fale. E mande-me Mackat (?) a São 
Cristóvão à casa de Froehlich, onde se encontra a minha pequena 
alemã doente, para ralhar com a mãe que lhe dá diversos remédios 
sem consultar a gente. 

Assegurando-lhe(. . ..) 
Leopoldina." 

D. Leopoldina entendia alguma coisa da enfermagem, pois até possuía, 
como veremos, numa das próximas cartas, o diploma de enfermeira. Aqui 
aparece outra vez o nome de Mackat (?), que por MachadoICoutinho foi lido 
como Mangold, e o qual a conclui desta conexão também parece ter sido médico. 
D. Leopoldina cuidava de uma "pequena alemã" doente, provavelmente da 
filha de um casal imigrante, assim como ela própria tratava das filhas quando 
doentes ou de empregados como do cocheiro Kloss por exemplo. A Imperatriz 
devido aos ciúmes das cortezãs portuguesas na corte manteve, aliás, poucas 
relações com os seus conterrâneos, os alemães; atraía-a, no entanto, a atmosfera 
cultivada da casa de Frohlich. Wilhelm (Guilherme) Frohlich que emigrara em 
1812 para o Brasil era um dos mais ricos alemães de então no Rio de Janeiro. 
Era irmão do cofundador do Clube Germânia em 1821, um comerciante 
conceituado e o maior exportador de café da época, pioneiro da exportação 
deste produto para a Europa do Norte. A sua moradia e casa comercial distavam 
mais ou menos um quilômetro da residência imperial em São Cristóvão, onde 
possuía grande terreno com palacete de frente para o mar, escritórios, armazens 
e uma ponte para carregar os navios (A Imperatriz, p. 395). Ainda hoje a Rua 
Frolick no Rio de Janeiro lembra aquele Frohlich. 

"Caríssimo Flach! Acaba de chegar o "Mireurins" (?) de 
Hamburgo 

Tenha a bondade de ir à alfândega e pergunte pelo porteiro 
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João Sabino que prometeu de me enviar imediatamente os meus 
caixotes de livros, tão logo que lhe dessem as suas letras. 

Assegurando-lhe.. . . 
Leopoldina." 

Os caixotes com livros foram provavelmente despachados por Schaeffer. 
O nome do navio é ilegível; MachadoICoutinho também não o decifraram. 
Tenho dúvidas a respeito da exatidão da minha leitura. João Sabino, porteiro, 
a autora aplica este substantivo em português na sua carta, deve ter sido um 
admirador da imperatriz. MachadoICoutinho leram em vez de "Buchstaben" o 
que significa "letras" (os sinais dos caixotes) "comprovantes". 

"Caríssimo Rach! Tenha a bondade de despachar esta carta a 
Schaeffer e, quando o Senhor lhe escrever, recomenda-lhe especial 
e encarecidamente de despachar imediatamente os outros 1.500 
homens para antecipar o governo e o ministério daqui que querem 
ver o Imperador sem força e antes que se arrependam e enviem 
uma contraordem. 

Assegurando-lhe(. . . .) 
Leopoldina." 

PS. Mande-me amanhã cedo às 12 horas o Dr. Mangold para 
que lhe possa falar." 

As palavras "e  enviem uma ordem contrária" foram inseridas 
posteriormente. O conteúdo deste recado é idêntico a de outras cartas que D. 
Leopoldina mandava diretamente por ordem de seu marido a Schaeffer (conf. 
por ex. a de 10 de maio de 1826 e a de 8 de outubro de 1826), pois fora ela 
encarregada pelo marido da sua correspondência com o major, podendo aquele 
desta maneira afirmar tranqüilamente que deixou de encomendar mais soldados 
pelo Schaeffer. Sob o ponto de vista da Imperatriz os soldados alemães foram 
considerados, aliás, fator de estabilização da monarquia, a qual por sua vez era 
por ela identificada, e com razão, com o Estado unitário brasileiro. A introdução 
de soldados estrangeiros era, no entanto, contrária à Constituição e criava ao 
governo embaraços com o Congresso que combatia a existência de corpos 
estrangeiros e fortalecimento do poder pessoal do monarca. Tal constelação 
contribuiu para que Schaeffer recebesse muitas vezes ordens do Imperador 
para mandar tantos soldados quantos lhe fosse possível angariar, enquanto que 
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o ministério lhe dava ordens de acabar com as remessas. 

"Caríssimo Flach! Tendo entrado ontem o navio com os 
colonos [alemães enviados por Schaeffer], tenha a bondade de ir 
imediatamente a bordo para ir buscar os meus caixotes, a saber 
um com minerais e outro com tesouras e canivetes. Retire também 
o meu diploma de enfermeira [e] fale a Lenkwitz (?) e o Dr. 
Mangold que Schaeffer recomenda. Tente fazer tudo isso tão rápido 
quanto possível ainda hoje. 

Assegurando-lhe(. . . .) 
Leopoldina." 

PS. Procure enviar os caixotes diretamente do navio para cá. 

Não desejo que os abram na alfândega principal por causa do diploma." 
O nome Lenkwitz (?) de quem, aliás, nada sabemos, foi lido por Machado1 

Coutinho Lenkwitz, leitura que é pouco provável. Parece que com este navio 
despachado por Schaeffer veio o Dr. Mangold, cujo nome tantas vezes aparece 
nestes recados. Esta carta constitui outra prova do grande interesse da Imperatriz 
pelas ciências naturais e principalmente, a mineralogia que tanto apreciava. 
As tesouras e os canivetes talvez servissem à Imperatriz de artigos de presentes 
ou artigos de permuta contra artigos do campo das ciências naturais. Somente 
por meio desta carta sabemos que D. Leopoldina fizera na Áustria o exame de 
enfermeira, fato que ela escondia por motivos ignorados. 

"Caríssimo Flach! Aqui está o negro (?) para o entregar à 
[senhora] Da Roche (?) em lugar do cão. Caso talvez queira enviar 
outro em lugar dele, pode fazê-lo, pois não é o melhor tipo [?I. 

Assegurando-lhe (....) 
Leopoldina." 

Este recado é difícil de decifrar, MachadolCoutinho também não o 
conseguiram. Da Roche parece ter sido uma mulher (francesa?) que ofereceu 
à Imperatriz um cão e ela lhe deu em troca um escravo, deixando ao critério de 
Flach enviar a ela outro negro, já que o oferecido não era "o melhor tipo". 
MachadolCoutinho leram Du Roche (talvez seja "da Rocha"), em vez de "tipo" 
decifraram "tigre", palavra que a meu ver nesta conexão não dá sentido. 
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Referiram, aliás, "um outro" também a cão que também não me parece plausível. 

"Caríssimo Flach! Um navio inglês que veio da América 
espanhola trouxe consigo um lhama, um cabra-camelo. Veia, se 
os marinheiros querem vendê-lo; pois, gostaria muito de tê-lo para 
puxar o pequeno carro de minha filha, pois no Peru este animal 
sobe com as cargas mais pesadas as Cordilheiras. Traga-me a 
resposta amanhã cedo às 8 horas. 

Assegurando-lhe (. . . .) 
Leopoldina." 

MachadolCoutinho leram e traduziram em vez de cabra-camelo cabra- 
cavalo. No entanto o lhama de fato se assemelha mais, como diz, D. Leopoldina, 
ao camelo, pertencendo cientificamente à família dos camelídeos. Ignoramos, 
se os marinheiros venderam ou ofereceram o animal à Imperatriz, cujo desejo 
deve ter sido provocado não somente pelo fato de fazer um prazer às filhas, 
mas também pelo seu interesse científico natural. 

"Caríssimo Flach! Como Vizenz Stevans (?) me receitou tomar 
três águas Selzer [por dia?], tenha a bondade de dizer a Manckat 
(?) que me arranje a água mais fresca que aqui se encontra, mais 
ou menos 30 garrafas, e que m'a envie, se for possível, hoje ou, 
então, com certeza amanhã. 

Assegurando-lhe (. .. .) 
Leopoldina." 

Esta carta não foi bem lida e traduzida por MachadoICoutinho. Como eles 
também li Vizenz Stevans; o nome de Manckat que aqui aparece outra vez, 
decifraram, no entanto, por Mareschal. Não sabemos quem eram estes dois 
indivíduos, mas pelo texto se poderia concluir tratar-se de médicos ou farmací2uticos. 
A água mineral cujo nome D. Leopoldina dá por Selzer e que MachadoICoutinho 
não reproduziram na sua tradução é, de fato, uma água mineral mundialmente 
conhecida, oriunda de Baixo Selters perto de Wiesbaden na Alemanha. 

"Caríssimo Flach! Mando aqui ao Senhor outra vez o pobre 
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Joaquim que estimo como homem probo. Queira Deus que não 
tenha sido envenenado. Não sei, a sua doença começou de maneira 
tão estranha. Peço a Mengel (?) que o trate, pois aqui [em São 
Cristóvão] ele será assassinado. 

Assegurando-lhe (. .. .) 
Leopoldina." 

PS. Agradeço muitíssimamente as ameixas que são muito boas." 

Aparece aqui outra vez o Joaquim, escravo de estimação, pela cuja vida 
a Imperatriz receava. Tinha ela um verdadeiro horror de que pessoas a ela 
chegadas pudessem ser envenenadas. 

Estava convencida que o secretário que viera com ela da Europa fora 
assassinado com veneno e estava com medo de que a amiga Maria Graham, 
enquanto no palácio, pudesse ter o mesmo destino. 

- Como MachadoICoutinho também li Mengel, nome que somente aparece 
nesta carta. Suponho, no entanto, tratar-se de um lapso ortográfico de D. 
Leopoldina que provavelmente quisesse escrever Mangold. As ameixas secas 
são uma especialidade alemã - Zwetschen ou Zwetschgen, ótimas para fomentar 
a digestão e a evacuação. Na tradução de MachadoICoutinho falta este PS. 

"Caríssimo Flach! Ontem houve uma bela comédia .... o seu 
carro de esterco, e este foi .... para atormentar-se o dia inteiro. 
Graças a Deus salvei o seu negro de pancadas. Tenha a bondade e 
envie outra vez capim a São Cristóvão e também traga esterco, 
pois este querem vender à gente o carro por um doblo [dobro?]. 

Assegurando-lhe (. .. .) 
Leopoldina." 

A má conservação deste bilhete mal permite adivinhar o seu sentido. 
Mas parece tratar-se de uma cultura qualquer que D. Leopoldina queria tentar 
e que D. Pedro se intrometeu no caso. -Anexo a este bilhete encontramos um 
papel em que se lia "Ao Senhor Flach no Engenho Novo", prova que Flach 
morava então no Engenho Novo onde, segundo MachadoICoutinho, possuia 
uma chácara. 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade de me deixar fazer para 
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amanhã hs 10 horas da manhã alguns pratos alemães de minha 
preferência e enviá-los em seguida por seu negro .... Kochands [? 
Rochand'?]. O que disse Macket (?) do(s) doente(s) [e] da consulta 
a que ho-je assistiu'? 

Assegurando-lhe (. .. .) 
Leopoldina." 

Outro bilhete de difícil leitura, o qual MachadoICoutinho, em parte, 
também não conseguiram decifrar. O nome do negro li Kochands (?) e Machado1 
Coutinho leram Rochand (?). Aparece aqui outra vez o nome do suposto médico 
Mackat, Macket ou Manchat. - Quando D. Leopoldina ia passar um dia no seu 
apartamento no palácio da cidade que mandara vir a comida do restaurante do 
alemão Friedrich.Wulffing na rua Ourives 180. Como já foi dita, estava faminta 
de comida européia, já que não se dava bem com os pratos portugueses muito 
pesados da cozinha de São Cristóvão. 

"Caríssimo Flach! Aqui envio ao Senhor todos os papéis. 
Tente arranjar-me para amanhã carne de vitela e mande-me dois 
presuntos. 

Assegurando-lhe (. .. .) 
Leopoldina." 

Não se sabe de que papéis se tratava; provavelmente se 
referiam a empréstimos. 

"Caríssimo Fiach! Tenha a bondade de enviar-me alguns dos 
bons presuntos vestfalianos, já que me permitem comê-los também 
assados depois do meu parto; veja também se consegue as sementes 
de Schulze. 

Assegurando-lhe (. .. .) 
Leopoldina." 

[No verso do bilhete li de mão alheia:] "reçú 13 (ou 18?) Jullet (su) 
1824". 

Os presuntos famosos da Vestfália era um petisco que D. Leopoldina muito 
apreciava e que o serviço da corte não ihe ofereciri. Schulz(e), apelido muito 
comum na Alemanha, era provavelmente idêntico com o Schulze que D. 
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Leopoldina menciona nas cartas a Schaeffer de 15 de março de 1825 e de 12 
de junho de 1824 e o qual era um conhecido epessoa de confiança de Schaeffer. 

Machado/Coutinho não observaram a anotação no verso da carta. 

"Caríssimo Flach! Quando hoje o negro Joaquim falou ao 
Senhor do capim e do cavalo, trata[va]-se somente de mandar 
pontualmente todos os dias da manhã 4 feixes de capim para a rua 
Lavradio 94; o resto foi um engano, pois o cavalo mando eu daqui. 
Envio aqui a carta anexa pelo paquete a Schaeffer, mas que não 
seja aberta. 

Assegurando-lhe (....) 
Leopoldina." 

Não sabemos o que existia na rua do Lavradio 94. Quanto às suas cartas, 
D. Leopoldina receava constantemente - e tinha ela motivos para isso - que 
abrissem as suas correspondências tanto ativa como passiva. 

3 5 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade de me mandar 30 bilhas 
da melhor água Selzer de que muito preciso. E vá ao navio "Ocian" 
de Hamburgo que chegou ontem para saber, se talvez virá uma 
carta para mim. 

Assegurando-lhe (....) 
Leopoldina." 

Outra vez D. Leopoldina solicitava d'água de Selters, Selzer como escreve 
também desta vez. MachadoICoutinho leram o nome do navio "Ocena", leitura 
que me parece pouco provável. A correspondência desempenhava na vida 
solitária da Imperatriz papel de grande relevo; o recebimento de uma carta dos 
parentes que, aliás, pouco escreveram, era a maior alegria imaginável para ela; 
a falta de cartas esperadas por um navio mergulhava-a na mais negra melancolia. 
Mas quanto à este navio talvez tenha ansiado por uma carta de Schaeffer. 

"Caríssimo Flach! Sinto de coração que o Senhor tenha tido 
aborrecimentos por minha causa e que eu com a maior boa vontade 
não pudesse servi-lo. O pior veio depois, quando tive que aturar 
todos os maus tratos imagináveis. Paciência!! Não há outro 
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remédio. 
Termine para mim tão depressa quanto possível o negócio 

com Meyer para ficarmos gente livre e independente. 
Assegurando-lhe (... .) 

Leopoldina. 

PS. Dê-me resposta por escrito pelo portador e envie-me os 
papéis de Meyer pela mesma maneira." 

MachadoICoutinho não publicaram o PS. Tudo indica que o fiel Flach 
teve, aborrecimentos com o Imperador, quando apareceu na corte. Depois de 
ele se ir embora D. Leopoldina tinha que aturar "todos os maus tratos 
imagináveis" por parte do marido, ocorrência que não constituia raridade. A 
Imperatriz aguentou como sempre estes maus tratos com a maior paciência, já 
que não havia outro remédio, como ela diz. Trata-se aqui de uma das raríssimas 
queixas de D. Leopoldina de que temos notícia, pois publicamente nunca se 
manifestou sobre os maus tratos por parte de D. Pedro. - Carlos Guilherme 
Meyer era amigo de Fiach e Schaeffer e parece ter tido emprestado dinheiro à 
Imperatriz que ele agora solicitou apressadamente em devolução. Flach foi 
encarregado de liquidar o assunto desagradável e devolver os recibos em poder 
do credor. 

"Tenha a bondade, caríssimo Flach, de me enviar alguns bons 
presuntos vestfalianos, pois os outros já comi, e de não esquecer a 
caçada prometida. Mande-me também por intermédio do portador 
deste bilhete a carta que recebeu de Schaeffer. O Imperador disse- 
me que mandará a ele o dinheiro para enviar 10.000 homens para 
cá. 

Assegurando-lhe (. .. .) 
Leopoldina." 

A carta demonstra o enjôo da Imperatriz pela comida monótona da corte 
e a sua fome de pratos que não constavam do cardápio de São Cristóvão. - Por 
outro lado a carta é importante como prova de que D. Pedro apesar de concordar 
com o cancelamento das remessas de Schaeffer para com o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, dera clandestinamente por intermédio da esposa ordem 
ao major de enviar 10.000 homens, isto é tantos soldados quantos se lhe 
ofereciam (ver: Oberacker: 7, p. 39ss). 
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"Caríssimo Flach! Tenha a bondade de me deixar aprontar 
para amanhã de manhã pelas 9 horas um bom almoço de 3 ou 4 
pratos, pois estarei o dia inteiro na cidade. 

Assegurando-lhe (. .. .) 
Leopoldina." 

Ver comentário ao bilhete nQ3 1. 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade de não esquecer a tela 
neerlandesa e de me trazer hoje, se for possível, duas peças tão 
finas quanto possível para lenços d'assoar além de dois presuntos. 
Há alguma novidade? 

Assegurando-lhe (. . .) 
Leopoldina." 

O negociante e fabricante Flach servia, como se vê, de verdadeiro 
factotum; arranjava tudo que a monarca queria ou necessitava. 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade de enviar a carta anexa a 
Schaeffer. Ainda não chegou nenhum navio com colonos? Veja 
se Miranda resolve dar alguma coisa. 

Assegurando-lhe (....) 
Leopoldina." 

São Cristóvão, em 2 (?) de julho de 1824. 

PS. Tenha a bondade de mandar, caso possível, pelo portador 
destas linha, dois pães de açúcar de Hamburgo." 

O Miranda neste contexto, em que a autora fala dos colonos de Schaeffer, 
provavelmente não é o comendador André Pires de Mirando do Banco do 
Brasil, mas sim Monsenhor Miranda, encarregado dos assuntos de imigração 
e colonização. Flach o devia procurar para ver, se estava disposto a ajudar à 
Imperatriz na sua triste situação financeira. Machado/Coutinho omitiram na 
sua tradução a data do recado. 
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"Tenha a bondade de despachar a carta anexa a Schaeffer por 
uma oportunidade segura assim que ela não possa ser lida. 
Recomendo a ele medidas seguras em relação aos assuntos do 
dinheiro, pois aqui estão tomando medid as... políticas (?), e assim 
não prometo um bom êxito das coisas. 

Assegurando-lhe (.. .) 
Leopoldina." 

Machado/Coutinho não conseguiram ler as palavras "recomendo" e , 

decifraram as ". . . . políticas" como ". . .. idênticas (?)". Suponho tratar-se do 
corte do financiamento das "expedições" de Schaeffer por parte do Ministro 
dos Negócios Estrangeiros, recomendando D. Leopoldina a Schaeffer 
providenciar urgentemente os meios do financiamento. 

"Caríssimo Fiach! Sou-lhe muito grata pela tela da qual fico 
com quatro peças nQl9 que importam em 104,OO R. Venha hoje à 
tarde à chácara em Engenho Novo; lá darei o dinheiro ao Senhor. 
Também preciso falar-lhe. Queira Deus que o navio holandês traga 
noticias de Schaeffer. 

Assegurando-lhe (. .. .) 
Leopoldina." 

Este recado se refere ao bilhete n q 9 .  D. Leopoldina queria encontrar 
com Flach na sua chácara em Engenho Novo, onde Flach habitualmente não 
morava, para falar-lhe. 

"Caríssimo Fiach! Aqui mando ao Senhor a carta referida de 
Minas. O Barão de São João Marcos falou-me ontem; ele está na 
Lagoa e espera o Senhor hoje para entregar-lhe os cinco contos. 

Apresse-se pois é necessário para nós. 
Assegurando-lhe (. .. .) 

Leopoldina." 

Escrita por outra mão encontra-se neste recado a anotação: "R [eçu] 22 
de novembro de 1822" que foi esquecida na tradução de MachadoICoutinho. 
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Ignoramos que carta D. Leopoldina possa ter recebido de Minas Gerais. 
Talvez se tratasse de uma carta do padre Correia cuja fazenda - apesar de se 
encontrar na província do Rio de Janeiro - ficava ao caminho para lá e já perto 
da fronteira com aquela província. O Barão de São João Marcos cujo apelido 
já encontramos no bilhete nQ9 reaparece tambCm no recado nQ52 deve ter 
auxiliado diversas vezes a Imperatriz na sua miséria econômica. A lagoa deve 
ter sido a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde o barão talvez possuisse uma vivenda. 

"Caríssimo Flach! Aqui envio ao Senhor o referido papel com 
o pedido de enviar-me, se possível, às 1 hora da tarde Meeckel (?). 

Assegurando-lhe (. ...) 
Leopoldina." 

O nome que decifrei como Meeckel e que MachadoICoutinho não 
conseguiram ler, provavelmente seja idêntico com o de Maackat, Marckat, 
Machut etc. 

45 

"Caríssimo Flach! Por amor de Deus tenha a bondade de me 
arranjar os três contos. Quanto ao homem pequeno [ou: o 
homenzinho] não recebi uma resposta má [do Imperador]; no 
entanto, ao que me parece, o meu esposo quer que ele lhe peça 
[pessoalmente], mas diga-lhe que não mencione nunca o dinheiro. 

Assegurando-lhe (. .. .) 
Leopoldina." 

22 de julho de 1826." 

MachadolCoutinho omitiram a data. D. Leopoldina lança outro apelo 
desesperado a Flach para arranjar dinheiro. Tudo indica que Flach encontrara 
uma pessoa, "o homem pequeno", pronto a dar um empréstimo à Imperatriz, 
pedindo, porém, em troca um favor qualquer do Imperador por intermédio da 
esposa, D. Leopoldina sondara o marido e este estava disposto a anuir ao pedido 
do "homenzinho", caso lhe abordasse pessoalmente. A Imperatriz de sua parte 
receava, no entanto, que o indivíduo pudesse falar do dinheiro que ela dele 
solicitara, pois fazia destas manipulações o maior (e talvez o único) segredo, 
receando sempre a ira explosiva do marido. 
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"Caríssimo Flach! Acabam de me dizer que Meyer já foi 
despachado, mas como aqui sempre (?) o costume muito mau ...( ?) 
... serviços que ele prestou; seria bom despachar tão rápido quanto 
possível também os meus negócios. 

De Minas espero diariamente seis contos .... vai [ou: vou] 
bem. 

Assegurando-lhe (. ...) 
Leopoldina." 

MachadoICoutinho traduziram "despedido" em vez de "despachado". 
O Meyer, diversas vezes mencionado nestes bilhetes, deve ter sido o 

alemão Carlos Guilherme Meyer de quem MachadoICoutinho dizem ter vindo 
com Flach para o Brasil e sendo o sócio dele. 

Talvez se tratasse de um requerimento de Meyer ou de um despacho na 
alfândega? A segunda parte desta frase nem Machado/Coutinho nem eu 
conseguimos ler e compreender. Aqui D. Leopoldina fala outra vez de Minas 
Gerais, donde esperava dinheiro. Deve tratar-se do indivíduo, mencionado no 
bilhete nQ 43 que talvez fosse o padre Correia. 

"Dê o dinheiro à minha criada que lhe entrega a carta." Este 
bilhete a que MachadolCoutinho deram o nQ 47, de acordo com a 
minha leitura não passe a de um PS sem o fecho usual. 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade de vir cá hoje à uma hora 
e, se for possível, trazer-me os outros contos [de reis]. 

Assegurando-lhe (. ...) 
Leopoldina." 

"Caríssimo Fiach! Tenha a bondade de mandar o homem que 
fez a prova de pólvora, a Luiz Toga para se aconselhar com ele 
quanto à aquisição da fábrica de pólvora. Agradeço-lhe 
cordialmente a espingarda. É preciso que se me esclareça, se as 
pequenas cápsulas de metal se partem cada vez ou se servem 
diversas vezes como as pederneiras. 
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Assegurando-lhe (... .) 
Leopoldina." 

Tanto Machado/Coutinho como eu leram Luíz Toga o que provavelmente 
está certo; mas também podia ser "Linz Toga". Deve-se tratar aqui da venda 
da conhecida fábrica de pólvora nos arredores do Rio de Janeiro. Talvez se 
apresentasse um técnico, e D. Leopoldina queria que Luís Toga comprasse a 
fábrica? Ignoramos o motivo por que a Imperatriz se ocupou desse assunto. 

Flach oferecera à Imperatriz, que era uma excelente caçadora, (ver: 
Oberacker: A Im~eratriz, p. 153 ss) uma espingarda moderna, já que ela não 
tinha os meios para comprá-la. 

"Caríssimo Flach! Tenha a Bondade de me arranjar, se for 
possível, dois contos de réis; pois a extrema miséria obriga-me de 
pedir-lhe este . .. . [favor?]. Não me importa quem seja [o indivíduo] 
que os dê. Veja, se m'os pode trazer hoje à iioite às 6 horas ou ao 
mais tardar amanhã de manhã. 

Assegurando-lhe (. .. .) 
Leopoldina." 

Os grifos são como sempre da autora. Esta carta mui significativa 
infelizmente não é datada; mostra ela o estado de desespero completo a que 
chegara a Imperatriz: Já lhe era indiferente quem a socorresse apesar das 
péssimas experiências que fizera com alguns credores; pois em sua carta de 4 
de agosto de 1822 escrevera a Schaeffer: "Estou sensivelmente embarazada 
.... o homem [o credor Antônio José da Costa Ferreira] diz que quere fazer bulha; 
por amor de Deos veja V. M. a satisfazer-lhe. "E no PS na carta de 15 de março 
de 1825 escrevera ao mesmo destinatário que se encontrava numa situação grave, 
"pois os portugueses egoístas e pérfidos daqui não querem calar". 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade de se informar se nos 
dois navios que ontem vieram da Antuérpia vem alguma coisa de 
Schaeffer e de enviar a ele a carta anexa. 

Assegurando-lhe (.. .) 
Leopoldina." 

PS. Aqui vão as duas notas para Santos e B (?); recomende o 
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maior sigilo." 

Santos deve ser o amigo de Flach: Henrique Santos; a letra B foi decifrada 
por MachadoICoutinho, enquanto que eu não a consegui ler. A palavra 
"Scheine"(notas) MachadoICoutinho traduziram por "recibo7', o que 
provavelmente estará certo neste caso, pois ambos os indivíduos parecem ter 
sido credores da Imperatriz. 

"Caríssimo Flach! Acaba de vir o Barão de São João Marcos 
para me dizer que o Senhor pode ir buscar hoje o dinheiro; vá 
depressa até lá e traga m'o imediatamente, já que muito dele 
necessito e que quero falar consigo. 

Assegurando-lhe (... .) 
Leopoldina." 

Ver também o bilhete nQ43. O Barão de São João Marcos 
socorria provavelmente pela segunda vez à Imperatriz. 

"Caríssimo Flach! Perdoe-me a minha eterna chateação, mas 
quão difícil custe ao meu coração e à minha maneira de pensar, 
não tenho outro remédio do que pedir ao Senhor que me arranje 
até hoje à tarde dois contos de réis. 

Assegurando-lhe (. .. .) 
Leopoldina." 

A tradução de MachadoICoutinho é um tanto livre, tentei traduzir este 
recado mais à letra. Trata-se de mais um apelo de auxilio financeiro. 

"Caríssimo Flach! Aqui envio-lhe o "sabido". Infelizmente 
não o podia mandar antes, já que estive extraordinariamente 
ocupado nos dias passados. Vá agora com urgência a Correia (?)! ! 

Recebi uma carta de Schaeffer, em que ele me promete 
resolver rapidamente o meu negócio. 

Assegurando-lhe (. . . .) 
Leopoldina." 

Trata-se provavelmente de uma devolução de dinheiro. Quanto ao negócio 



de que encarregara Schaeffer, tratava-se de um grande empréstimo para poder 
pagar todas as dívidas. 

55  

"Caríssimo Flach! Envio-lhe esta carta para que siga quanto 
antes para a fazenda do Padre Correia, pois me fez saber que daria 
dinheiro. Traga-lhe esta carta e diga-lhe que dê este dinheiro e 
guarde o maior sigilo. 

Assegurando-lhe (. .. .) 
Leopoldina." 

Trata-se de outra prova da miséria financeira em que deixava 
lamentavelmente o Imperador a sua esposa. É também uma carta importante 
para a historiografia. Na carta anterior encontra-se um apelido que Machado1 
Coutinho não conseguiram decifrar, reproduzindo-o simplesmente por "C...."; 
eu li Correia. Na carta acima Machado/Coutinho leram "fazenda de Pedro 
Covinho". Eu decifrei, no entanto, o mesmo nome como na carta anterior, 
lendo "Padre Correia". Caso a minha leitura esteja certa, esta carta possui um 
valor especial. O padre Correia era uma pessoa abastada que tinha uma fazenda 
à estrada de Minas Gerais além do Córrego Seco, onde posteriormente foi 
erigido Petrópolis. Esta fazenda do Padre Correia, onde D. Leopoldina passou 
com algumas amigas um ou dois verões, era famosa devido à cultura de frutas 
européias como maçãs, peras etc. Além disso o ativo padre mandava fabricar 
ferraduras pelos seus escravos que vendia em grande quantidade e com bom 
lucro às muitas tropas e cavaleiros que diariamente passavam por esta via 
importante que ligava a capital do império à província rica de Minas Gerais. 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade de mandar a carta anexa 
a Schaeffer, pois li outra vez o texto por causa do dinheiro. O 
endereço [de Schaeffer] é: Ao senhor J. F. Scheinert & Co. 
[Hamburgo?], Stubben Rinck nQ30. 

Assegurando-lhe (. .. .) 
Leopoldina." 

PS. O Imperador quer ficar somente com a suíça (?) mais 
velha de modo que me encontro numa terrível situação de 
embaraço." 
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A tradução de Machado/Coutinho não me parece estar conforme, ao 
conteúdo deste bilhete, pois a sua frase "já que deixo o texto por falta de 
dinheiro" não dá sentido. Suponho que D. Leopoldina queria dizer que leu 
outra vez o texto da carta que recebera ela ou Flach de Schaeffer acerca do 
dinheiro solicitado, escrevendo-lhe outra carta. 

Indecifrável também é a palavra "suíça" (Schweizerin, que também pode 
ser lida como "Schwarze") ( preta) e a qual MachadoICoutinho leram como 
"cunhada" (Schwagerin), mas também como suíça que provavelmente é a leitura 
certa. Pois, sabido é que D. Leopoldina teve como amas de leite para as suas 
filhas mulheres suíças (da colônia de Nova Friburgo). Parece que a Imperatriz 
tinha contratado duas amas e que D. Pedro, por motivos econômicos, quis 
despachar a mais jovem. A Imperatriz devido aos compromissos assumidos 
ficou desta maneira numa situação desagradável e embaraçosa. 

"Caríssimo Flach! O Senhor que ao menos tem as mais 
honestas intenções para comigo e que é o meu único amigo nesta 
feia América, imploro por tudo que é sagrado e caro, que me arranje 
8 contos de réis, 4 para o Senhor e 4 para mim. Infelizmente a 
minha situação está cada vez mais triste. O meu esposo se interessa 
somente pela maldita bruxa e à outra [à ela, a Imperatriz] pode 
acontecer o que quiser. Veja junto a Samuel Philips, ele diz que 
sempre está b minhas ordens, e junto ao meu novo veador Antônio 
Bussego, [Bussigo?] sobrinho de João Bussego. Acho que eles 
servirão. E ao Senhor, um honesto homem alemão, posso confiar, 
e eles podem ajudar o Senhor e a mim da miséria. 

Assegurando-lhe (...) 
Leopoldina". 

PS. Procure dar remédio [?I o mais depressa possível." 

Esta é do ponto de vista h i s t o r i ~ g r ~ c o  uma das cartas mais importantes 
desta coleção, mas também de leitura extremamente difícil: Machado 1 Coutinho 
por este motivo não conseguiram decifrar trechos importantes. A palavra mais 
difícil de ler é "Hexe", bruxa, que se refere com certeza à concubina Domitila 
de Castro que "enfeitiçara" o marido, opinião então muito em voga, e também 
aceite pela Imperatriz. É esta uma das poucas cartas em que D. Leopoldina 
confessa estar completamente inteirada da existência da ligação íntima e 
permanente entre o marido e a paulistana, ligação que para com o seu ambiente 
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fingia sempre ignorar saber. Infelizmente também esta carta não está datada. 
Contém este documento precioso ainda amarga queixa contra o "querido Pedro" 
que só se ocupava da "maldita bruxa", deixando a legítima esposa em abandono 
completo, e isto também em relação à sua situação financeira, enquanto que a 
futura marquesa de Santos enriquecia rapidamente com o apoio do Imperador. 
Nesta situação a Imperatriz possuía somente um "único amigo", um "honesto 
homem alemão" (Flach era suíço - alemão) que a socorria e auxiliava de uma 
maneira verdadeiramente altruísta. A Imperatriz já lhe devia quatro contos o que 
mesmo para um pequeno fabricante deve ter sido de importância considerável 
que com certeza lhe fazia falta no seu capital de giro, dificultando os seus negócios. 
- Ignoramos se Samuel Philips, o representante da Casa Rotschild de Londres, 
ou o novo veador Antônio Bussego ou Bussigo emprestaram à desesperada 
Imperatriz a importância desejada. Fotografei e reproduzi esta carta no meu livro 
A Imperatriz entre as páginas 364 e 365. 

''Caríssimo Flach! Veja que esteja hoje às 12 horas sem tudo [?I ... 
em São Cristóvão. 

Assegurando-lhe (...) 
Leopoldina." 

Machado/Coutinho não numeraram este recado, considerando-o 
evidentemente como anexo ao bilhete nQ 57. De acordo com as minhas anotações 
trata-se, no entanto, de um recado avulso. 

Aliás, copiei ao fim dos anos de 50 mais duas cartas que então se 
encontravam sob a mesma sigla no Arquivo do Museu Imperial de Petrópolis 
(D 616) e que não encontrei na publicação de Machado/Coutinho e aos quais 
darei os números 59 e 60: 

"Caríssimo Flach! Custa-me mesmo muito na necessidade 
de dinheiro em que nós nos encontramos [?] falar-lhe para entregar 
ao portador desta carta 400.000 R, como [sendo] uma coisa 
imprescindivelmente necessária, Devo-lhe gratidão. A causa posso 
explicar verbalmente ao Senhor, pois por escrito não se pode fiar. 
Ontem disse-me o Barão João Marcos, [sic!] que seu cunhado 
está sendo esperado a cada hora e que ele me traz dinheiro. 

Assegurando-lhe (.. .) 
Leopoldina." 
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Havia uma dívida que D. Leopoidina devia saldar urgentemente. Também 
deste recado transparece o estado de desânimo de Imperatriz e a sua 
desconfiança para com os que a rodeavam. Outra vez o Barão de São João 
Marcos prometera socorrer, desta vez por intermédio de seu cunhado. 

"Caríssimo Flach! Tenha a bondade, se for possível, de vir cá 
hoje duas horas, pois preciso falar-lhe ... Tente arranjar para 
mim a tradução do Traité social de Rousseau para o português. 

Assegurando-lhe (. . .) 
Leopoldina." 

Esta carta é interessante, pois demonstra que D. Leopoldina, representante 
da casa mui conservadora e reacionária de Habsburgo se ocupava das idéias 
modernas, suprimidas e perseguidas na Europa por Metternich. 

Além dessas duas cartas encontrei outra da mão de D. Leopoldina que 
não foi incluída na coleção de Machado / Coutinho; encontrava-se ela, no 
entanto, sob a sigla seguinte, isto é D 617. Foi ela escrita em português e não 
possui alocução, mas, pelo conteúdo, o destinatário somente pode ser o mesmo 
Flach. O texto dela é o seguinte: 

"Dirige-se Vsme ao Comendador o Deputado do Banco [do 
Brasil] André de Ribeiro Faria para [falar-]lhe em meu Nome, se 
me quer fazer o particolar servicio de emprestar me ... ? a quantia 
de doze athé quinze Contos de Reis pagando-lhe os Juros de ...[ ?.I 
Diga ao Comendador que eu espero tanto mais que me serve em 
esta [...? vez visto as suas] possibilidades e suaprohibidade, porem 
que fique de baixo de maior segredo ...[ ?] a minha Estima. 

Por ingano escrevi André de Ribeiro Faria se que deve ser 
André Pires de Miranda. 

St. Christovo 30 de Maio 1824. 
Maria Leopoldina." 

Esta carta deve ser lida em conjunto com o bilhete n q  que data de 20 de 
agosto de 1824, em que D. Leopoldina se refere a esta carta precedente, 
mencionando então que o comendador não cumprira com a sua promessa. 
Reproduzi esta carta também na ortografia de D. Leopoldina. Pelo mesmo motivo 
como o bilhete n%, esta carta deve ter sido escrito em português e assinado 
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por Maria Leopoldina em vez de somente por Leopoldina como as demais 
cartas dirigidas a Flach. Aliás, o primeiro apelido na carta não é legível, mas 
resulta da última frase. Também desta carta pressente-se o medo da Imperatriz 
do seu irrascível marido que a levava a fazer segredo absoluto de suas 
manipulações financeiras a que a obrigava o fato de não receber dotação nem 
ajuda financeira por parte do marido. 

Como o leitor atento deve ter observado trata-se de uma coleção de 
precisamente 59 bilhetes da Imperatriz Leopoldina pelos quais ela encarrega o 
seu "caríssimo Flach de arranjar os artigos mais triviais como água mineral, 
presuntos, capim, cães e cavalos. Em outros recados refere-se ela à preparação 
de pratos alemães de sua predileção ou de artigos referentes h ciências naturais. 

No entanto, grande parte das cartas, 23 e 59, refletem a desanimadora 
situação financeira em que a deixara o marido. Quase todas estas cartas 
confidenciais possuem certo valor histórico, pois esclarecem a situação de 
abandono cada vez maior em que se encontrava a Imperatriz após o 
aparecimento de D. Domitila de Castro na corte. As mais interessantes cartas 
são, por este motivo, precisamente as que falam da miséria permanente em 
que a Imperatriz se encontrava no campo financeiro, às quais devemos 
acrescentar aquelas em que se queixa do comportamento mau do seu "querido 
Pedro" para com ela (ns 20, 36 e 57) e as que escrevia em nome do marido ao 
major Schaeffer para enviar mais soldados (nB 24 e 37). Sobretudo, porém, 
estes recados documentam a "miséria financeira" que dificultava ou até impedia 
a uma imperatriz a compra dos artigos mais vulgares como água mineral, capim, 
cavalos etc., de cumprir os postulados da caridade, de manter a sua própria 
cozinha ou de vestir-se de acordo com a sua alta hierárquia. 



JOHN PAULO MONTEIRO - Negros da terra - índios e 
brancos nas origens de São Paulo.' 

São Paulo, Companhia das Letras, 1994, 300 p., il. 
De uns tempos a esta parte, foi divulgada uma série de trabalhos que 

dizem respeito ao estudo renovado da história indígena e do indigenismo no 
Brasil. Tal se deve ao acesso mais fácil a uma extensa e organizada 
documentação e, porque não dizer, a uma nova postura teórica e metodológica 
por parte de historiadores e antropólogos. 

O livro aqui apresentado, composto por sete densos capítulos (1- A 
transformação de São Paulo indígena, século XVI; 2- O sertanismo e a criação 
de uma força de trabalho; 3- O celeiro do Brasil; 4- A administração particular; 
5- Senhores e índios; 6- As origens da pobreza rural; 7- Os anos finais da 
escravidão indígena) é fruto de tese de doutoramento defendida na Universidade 
de Chicago, em 1985. "Retoma a já trilhada história seiscentista de São Paulo, 
buscando redimensionar todo o contexto histórico do fenômeno bandeirante". 

Assim, cuida em bem relatar e analisar "os problemas centrais da história 
do Brasil: o papel do índio na história social e econômica da Colônia; o pujante 
mito do bandeirante; e a importância das economias não exportadoras para a 
formação do país" 

No primeiro capítulo (A transformação de São Paulo indígena, século 
XVI, p. 17-56) cuida do contato, alianças e conflitos do tupi com colonizador, 
seja ele colono ou jesuíta, resultado de lúcida releitura de trabalhos de cronistas 
e das cartas jesuíticas. 

Demonstra-se cabalmente que desde logo surgiram conflitos entre o 
indígena e o português recém-chegado. Este preocupado com a utilização da 
mão de obra indígena, quando da realização do comércio de trocas, ignorou 
que a divisão do trabalho, nos grupos locais, estava adstrita às variantes sexo e 
idade. 

Talvez esta ignorância fez com que os portugueses "procurassem 
reformular a base da economia colonial através da mão-de-obra indígena, sobre- 
tudo na forma da escravidão". Ainda que tal afirmativa do autor mereça guarida, 
-- - 

' São Paulo, Companhia das Letras, 1994, 300 p., il. 
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é de se perguqtar se o escambo não estaria a merecer maiores reflexões? Afinal 
de contas, os objetos oferecidos pelo branco (machado, faca, espelhos, etc.) 
como elemento de troca, ao que se sabe, induziam os indígenas a se sujeitarem 
a exercer atividades em más condições de trabalho. 

Como bem afirmou o Prof. J. Monteiro: "A discussão sobre a natureza 
da economia colonial tem longa história no Brasil. Meu estudo inicialmente 
não se enquadrou nesse debate. Cheguei falando da presença indígena, que 
sempre foi dispensada de forma sumária. Basta ver o que produziu aqui sobre 
o modo de produção: o índio não existia. Introduzi um novo elemento, a presença 
indígena, que sempre havia sido tomada de forma fugaz, relegada aos primeiros 
momentos da colônia. O índio só aparecia como substituto do escravo africano, 
quando por alguma razão a compra deste não era possível. Ou como precursor 
do malfadado negro" (Entrevista dada ao Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 
28-1-1995). 

No segundo capítulo, é descrito e analisado o sistema de apresamento 
que resultou na vinda de milhares de cativos da etnia guarani para o planalto 
paulistano e que, com o correr do tempo, através de sucessivas invasões, por 
parte dos reinois, acabaram por desbaratar" boa parte das aldeias guarani e 
virtualmente todas as reduções do Guairá". 

Aqui se pode ponderar sobre a atuação do bandeirante, às vezes ditas 
valorosas, mas devastadora para grupos indígenas. 

Em O celeiro do Brasil (p. 99-128) estuda a "conexão vital entre 
escravidão indígena e a produção colonial", "mostrando a interdependência 
dos processos de apresamento e de produção". 

Demonstra também a importância do planalto e arredores como 
abastecedor do mercado litorâneo, atendendo aos interesses mercantis de Santos 
e Rio de Janeiro, com carnes salgadas, trigo, etc. 

Cuidadosas e bem documentadas são as observações sobre "a relativa 
ineficácia da autoridade régia neste território remoto [o Brasil como um todo] 
do Império português, pode explicar, pelo menos em parte, a aparente 
contradição entre a ilegalidade explícita da escravidão indígena e a prática 
corriqueira de manter os índios cativos". É o tema principal de A administração 
particular (p. 129-153). 

É certo que, com o passar dos tempos, "o choque do contato agravado 
pelos surtos de doenças infecciosas, enfraqueceu e desarticulou as sociedades 
indígenas. Aos sobreviventes não restou senão a sujeição completa ao 
colonizador, compondo a camada mais miserável e explorad~ da sociedade 
color~ial". 

J. P. Monteiro indica a religião como um dos caminhos para a integração 
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do indígena à sociedade branca. Pergunta-se: o batismo no rito católico e a 
imposição de nomes cristãos bastariam para tal? Terá havido, na realidade, 
uma evangelização como prescrevem abalizados teólogos, e, portanto, um 
possível processo de integração em escala considerável? São observações que 
fazemos ao capítulo 6 (p. 154- 185). 

Como, aos poucos, se extinguiu a escravidão indígena é o tema do último 
capítulo. Foi a atividade mineira que levou a cabo o fim do apresamento, e alta 
demanda por mão-de-obra escrava negra. 

Diz o autor, talvez com excesso de zelo, a respeito do livro: "longe de 
resolver ... questões, o material aqui apresentado antes visa contribuir com 
novos elementos para uma discussão mais ampla e crítica da dinâmica interna 
que se desenvolvia nos intersticios de uma economia e sociedade voltadas 
prioritariamente para o Atlântico". 

A verdade é que o estudo, desenvolvido com base em fontes as mais 
diferentes e autorizadas (são trinta páginas de referências b i b l i ~ g r ~ c a s )  e 
análise percuciente, é marca indelével e fonte de leitura obrigatória, nas lides 
historiográficas brasileiras. 

E. A. Magalhães. 



Por ocasião do desaparecimento de Guido Fonseca, a Academia Paulista 
de História divulgou, em avulso, entre seus membros, o comunicado abaixo. 

ACADÊMICO GUIDO FONSECA 

Faleceu, nesta Capital, a 26 de junho último, o Professor Guido Fonseca. 
Delegado de Polícia, professor e diretor da Academia de Polícia. Fazia 

parte do Conselho Superior da Polícia Civil do Estado. Era bacharel em Direito 
pela PUC de São Paulo. 

Intelectual e historiador de grandes méritos, pertencia à Academia Paulista 
de Direito, à Academia.de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia 
do Estado de São Paulo, ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do 
qual era sócio efetivo e membro da Comissão de Redação de sua Revista e à 
Academia Paulista de História, onde ocupava a Cadeira número 32, cujo 
patrono é Euclides da Cunha. 

Guido Fonseca empossara-se em nossa Academia a 15 de agosto de 
1995. Escolhera a data, em homenagem ao autor de Os Sertões, dia em que 
transcorria o octagésimo sexto aniversário de seu trágico desaparecimento. 

Na peça oratória que proferiu, destacou, da vida febril e produtiva de 
Euclides, sua passagem e permanência em nossa Capital e em nosso Estado, 
dando realce à produção jornalística do escritor. Contudo, não deixou de 
ressaltar que, no interior paulista, Os Sertões foram ganhando forma e que 
uma das primeiras apresentações públicas de parte desta produção se deu em 
sessão do nosso Instituto Histórico e Geográfico, em 5 de fevereiro de 1898. 

Em seu discurso de posse, sublinhou a fidelidade de Moises Gicovate, 
seu antecessor imediato, à memória e à obra de Euclides, bem como lembrou 
seu relacionamento com o primeiro ocupante da Cadeira 32, Leonardo Arroyo, 
um dos poucos leitores de sua História da Prostituição em São Paulo, nos 
originais datilografados. 

Seu livro de estréia se erigiu em obra respeitável, abrindo-lhe o caminho 
para ascender, no cenário intelectual de São Paulo. 

Sobre o autor da História da Prostituição em São Paulo, escreveu uma 
analista abalizada: "seu saber fazer História colhendo fatos, classificando-os, 
organizando-os, torna viáveis trabalhos diversos apartir dos seus" (Guilhermina 
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Porto Witter). De fato, um mestre, no trato de assunto delicado e que permite 
deslizes, feito com elevação, elegância e probidade, podia e pode fazer escola, 
inspirando outros interessados no tema, vasto e intrigante. 

Além desse trabalho, criterioso e de alto valor histórico e sociológico, 
que lhe propiciou o ingresso no Instituto Histórico, produziu ele outros, sempre 
sobre a temática de sua atividade, como Delegado de Polícia: Crimes, 
Criminosos e Criminalidade em São Paulo (1870-1950), em 1988, e O 
Submundo dos Tóxicos em São Paulo (Séculos XVIII, XIX e XX), em 1994. 

Nesta linha, é farta sua colaboração em periódicos, entre os quais se 
destacam Arquivos da Polícia Civil de São Paulo, uma das mais importantes 
publicações oficiais do Estado, da qual era o redator-responsável, e a Revista 
da ADPESP, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, 
versando sobre aspectos profissionais e históricos da instituição policial. Guido 
Fonseca pode ser considerado o Historiador da Polícia de São Paulo. 

O desaparecimento, prematuro e repentino, de Guido Fonseca constitui, 
sem dúvida, perda irreparável para as letras históricas de São Paulo, mas, para 
a Academia Paulista de História representa um golpe profundo, pois, de sua 
operosidade, de sua lhanesa de trato e de sua capacidade, a Instituição muito 
esperava, na busca permanente de seu engrandecimento. 

Nossa saudade e nosso respeito a Guido Fonseca! 

Carlos Alberto De1 Bel Belluz 
A "Folha de São Paulo7' noticiou, dia 16 de dezembro, o falecimento da 

Professora Maria Amália Corrêa Giffoni perdendo, assim, Santa Rita do Passa 
Quatro, uma de suas ilustres cidadãs. Era filha do Capitão Barnabé da Costa 
Corrêa e de Da Henriqueta da Rocha Corrêa, pioneiros de nossa comunidade e 
formadores de numerosa e importante família, destacando-se, especialmente, 
os filhos Marco Antonio (General e Expedicionário da FEB), João Baptista 
(Patrono da E.E.P.G. de Santa Cruz da Estela) e Paulo Henrique (conceituado 
especialista em geopolítica brasileira). 

Maria Amália, professora titular da Universidade de São Paulo e da 
Universidade Mackenzie, era dinâmica folclorista, autora de vários livros e 
monografias. Viúva do Dr. Orsini Carneiro Giffoni, grande pesquisador dos 
escritores médicos e da história da medicina no Brasil, sempre procurou 
divulgar os valores e as tradições de sua terra. 

Participava ativamente de todas as manifestações culturais de nossa 
comunidade, sempre apaixonada e orgulhosa de sua gente e de sua cidade 
natal. Sou testemunha de seu interesse, de seu trabalho e de sua generosidade 
manifestados tantas vezes aqui, no Museu "Zequinha de Abreu7', na Biblioteca 
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Municipal e mesmo fora daqui, onde quer que fosse reconhecido o valor de 
qualquer de seus conterrâneos. Foi das mãos da Professora Maria Amália, 
membro da Academia Paulistana da História, que recebi o Prêmio Clio da 
História pela obra "Imagens da Época do Café". Naquele momento senti-se 
duplamente honrado e pude avaliar a extensão de seus sentimentos em relação 
aos seus conterrâneos e à sua cidade. 

Em reconhecimento a esse amor, amigos e familiares compareceram à 
missa de sétimo dia rezada na Matriz de Santa Rita no dia 19. Belíssima 
mensagem, escrita pela Professora Creuza Vaz de Souza e reproduzida abaixo, 
traduz a homenagem de toda a comunidade santarritense. 

"Vou falar a vocês alguma coisa sobre a Professora Mana Amália Corrêa 
Giffoni. 

Nasceu em Santa Rira, filha de Barnabé da Costa Corrêa e Henriqueta 
da Rocha Corrêa. 

Ocupou a cadeira número 16 da Academia de Letras Santarritense, cujo 
patrono é João Baptista Corrêa, seu irmão. 

Foi professora titular da Universidade de São Paulo. Especializou-se 
em folclore. 

Autora de vários livros, destacando-se "Danças folclóricas brasileiras 
e suas aplicações educativas", "Danças do folclore paulista", "Zequinha de 
Abreu revisitado" e diversas monograjias. 

Professora titular de Artes da Faculdade Mackenzie, Técnica de 
Educação do Gabinete da Secretaria da Educação e Cultura da Prefeitura de 
São Paulo, colaborou em revistas e jornais sobre vários assuntos. 

Pertenceu à Comissão Nacional da UNESCO, a outras Academias e à 
Academia da Universidade de São Paulo. 

Desde que estamos participando da missa de sétimo dia, gostaria de 
dizer-lhes que Maria Amália, mesmo com tanto êxito e realizações intelectuais, 
pertencente a uma família de intelectuais, nunca se afastou de sua Igreja. Em 
suas frequentes vindas à Santa Rita, participava diariamente da Missa e 
Eucaristia. Viveu como católica, prezou sua religião. Não se deixou abalar 
por tantos questionamentos. Educada no Colégio de nossas Irmãs Filhas de 
São José, alicerçou aí a fé que recebeu no berço. Questionamentos, resolvia- 
os estudando. Chegou a comentar comigo alguns assuntos teológicos. Um 
deles, lembro-me, foi sobre a íntima conexão existente entre Direito, Amor de 
Deus e a dignidade humana. Dessa dignidade humana ela valorizava toda e 
qualquer expressão, por mais popular que fosse. E esse respeito ao Homem, 
criatura de Deus, levou-a à trabalhar, em São Paulo, em obras assistenciais, 
como creches católicas e outras entidades. 

(*) O Farol, Santa Rita, 24 de dezembro de 1994 



Letras Avulsas (*) 

Alfredo Palermo 
Através de telefonema do colega e amigo Dr. João Alves Pereira Penha, 

tomei conhecimento, dias atrás, do falecimento de um grande amigo de Franca, 
o Prof. Dr. José Ferreira Carrato, historiador dos mais eminentes no País. O 
Dr. José Ferreira Carrato faleceu no último dia 22, tendo sido sepultado no dia 
imediato em sua terra natal, Monte Santo de Minas. A noticia me encheu de 
tristeza porque com Carrato mantive estreita e respeitosa amizade nos últimos 
30 anos e dele recebi, com generosas dedicatórias, as suas duas obras de História, 
"As Minas Gerais e os Primórdios do Caraça" - (sua tese de doutorarnento na 
USP, com prefácio de Sérgio Buarque de Holanda) - e "Igreja, Iluminismo e 
Escolas Mineiras Coloniais", a que o autor deu como subtítulo "Notas sobre a 
Cultura da decadência mineira setecentista", publicada em 1970, uma e outra 
integrando a Coleção "Brasiliana". 

Quando instalei a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Franca (1963), tiveram início naquela Faculdade os cursos de História, 
Geografia, Letras e Pedagogia. E logo procurei contratar professores de alto 
gabarito para todos os cursos. Dentre eles, o Prof. José Ferreira Carrato, que se 
doutorara na USP. Carrato, apaixonado pela História e, principalmente pelo 
magistério de História, logo imprimiu ao Departamento respectivo um profundo 
sentido de responsabilidade, passando a orientar as pesquisas de dezenas de 
alunos. Mas foi em função de seu entusiasmo pelos estudos históricos que o 
Prof. Carrato organizou em Franca um grande "Simpósio de História", que, 
durante uma semana, reuniu aqui alguns dos mais eminentes historiadores do 
Brasil, num êxito cultural da mais alta expressão. Mais tarde, a "Revista de 
História", de São Paulo, publicaria os principais trabalhos apresentados no 
famoso encontro. 

Carrato lecionou em Franca durante três anos. Seu nome era festejado 
três anos. Seu nome era festejado em todos os núcleos da historiografia nacional. 
Sua obra clássica era "As Minas Gerais e os primórdios do Caraça", pesquisa 
profunda da vida cultural do Brasil no Sec. XVIII, "o século do ouro", o clero 
e a religião nessa época, pondo em relevo a vida e a personalidade de Fr. 
Lourenço de Nossa Senhora, criador do Colégio do Caraça, que teve grande 
influência na formação intelectual da gente mineira. 

Antes de deixar a direção do Departamento de História da Faculdade de 

(*) Comércio de Franca 29 de sctembio de 1996. 
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Filosofia (hoje Faculdade de História, Direito e Serviço Social), Carrato, que 
continuara fazendo pesquisas nos arquivos mineiros, publicou a segunda grande 
obra da historiografia de Minas - "A Igreja, O Iluminismo e as Escolas 
Mineiras Coloniais" - onde estuda os primórdios das "gentes mineiras", sua 
evolução, a vida religiosa, as escolas primitivas, os doutores de Coimbra e a 
Inconfidência. Carrato, que pesquisou não apenas em arquivos de Minas e do 
Rio de Janeiro, esteve também em Portugal estudando documentação relativa 
a esses assuntos. E, no prefácio que escreveu para esse livro, diz: "Para feitura 
deste trabalho, realizado no período de três anos em regime de tempo integral 
na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca ..." - conta os locais 
em que realizara suas pesquisas. 

Grande orador, grande historiador, grande amigo, José Ferreira Carrato, 
sempre se fez admirado pelo carinho que dispensava a Franca. Ao registrar, 
com tristeza, o seu passamento, rendo-lhe minha homenagem, certo de que os 
historiadores mineiros também o homenagearão, como é de justiça. 



DIVERSOS 

CASA DO BANDEIRANTE 

Durante muito tempo julgou-se que a área em que se localiza a Casa do 
Bandeirante fizesse parte das três glebas recebidas por Affonso Sardinha através 
de carta de sesmaria datada de 1584. Sabe-se hoje, entretanto, que as áreas de 
sua propriedade situadas "além do Rio Pinheiros", são aquelas em que se situam 
hoje a Universidade de São Paulo e o Instituto Butantã. Data de 1822 a primeira 
referência, documentalmente comprovada, hs terras onde viria a ser construído 
o imóvel que deu origem à Casa do Bandeirante. 

Somente em 1864 aparece a primeira referência ao "Sitio Rio Pinheiros 
Abaixo" e a casas ali existentes, uma das quais, provavelmente, seria a que se 
transformou na Casa do Bandeirante. 

Em 1944, após uma sucessão de diversos proprietários, a área em que se 
situa a Casa do Bandeirante foi doada à Municipalidade pela Companhia City 
que realizava na ocasião a urbanização das margens do Rio Pinheiros. 

Consta que nessa ocasião o imóvel só foi conservado por intercessão do 
Prefeito Fabio Prado. 

Em 195 1, Nuto Santana Chefe do Arquivo Histórico do Município, passou 
a solicitar a sua preservação com a intenção de ali implantar um Museu 
Fazendário, visando reconstituir o cotidiano de uma casa de fazenda paulista 
do período colonial. Entretanto, em 1953 o imóvel foi reivindicado e restaurado 
pela Comissão do IV Centenário e transformado na Casa do Bandeirante, como 
parte das comemorações dos 400 anos da Cidade de São Paulo. 

O imóvel nessa ocasião encontrava-se bastante deteriorado e 
descaracterizado por diversas intervenções e reformas. Estava sub-alugado a 
diversas famílias operárias que ali residiam. 

Desocupado, sua restauração foi alvo de polêmicas, urna vez que o 
Arquiteto Luiz Saia, Chefe do 4QDistrito do DPHAN, responsável pelas obras, 
entendia que deveria permanecer vazio, por se constituir ele próprio, um 
documento arquitetônico. Entretanto, prevaleceu a opinião de Guilherme de 
Almeida, Presidente da Comissão do IV Centenário, que já auxiliado por Paulo 
Florençano transformou-o em um local de homenagem a figura heróica do 
bandeirante paulista. Os móveis e objetos necessários à construçiio de um 
"cenário bandeirista" foram obtidos através das prefeituras de cidades do interior 
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de São Paulo, do Instituto Brasileiro do Café que viabilizaram inúmeras compras 
e doações. Grande parte do mobiliário, entretanto, é originário de Ouro Preto, 
adquirido sob encomenda de um antiquário mediante o envio de ilustrações 
previamente elaboradas por José Wasth Rodrigues. 

Todos esses objetos integram hoje o Acervo de Bens Móveis Históricos 
da DIMJDPH sendo utilizados em mostras e exposições temáticas de caráter 
temporário nas diversas Casas Históricas que constituem o patrimônio 
imobiliário sob a guarda do DPHISMC. 

A crítica a estas concepções museológicas, de caráter celebrativo e 
laudatório, levou a diversas modificações nas atividades desenvolvidas nesta 
casa histórica, destacando-se neste contexto a desmontagem do cenário fictício 
e a transferência do acervo para local tecnicamente adequado à guarda de bens 
móveis históricos no final da década de 70. Hoje, a preocupação é dissociar o 
imóvel tombado pelo CONDEPHAAT em 1982 do universo bandeirista, 
vinculando-o a diferentes momentos da história paulista, através de eventos, 
mostras e exposições diversas. 

Implantação: situada à meia encosta à margem do rio Pinheiros, tendo 
originalmente os fundos voltados para o rio. Na década de 40, com a conclusão 
das obras de retificação do rio, este passou a margear a casa pela frente. As 
janelas e portas distribuídas nas quatro fachadas comprovam sua localização 
solta em relação ao lote, o que nos aponta para uma habitação rural. 

Planta: um retângulo de 17,70 x 2,20m, dividido em 3 lanços de 4,50, 
6,70 e 4,50m de largura respectivamente. As medidas do lanço eram diretamente 
relacionadas com as do taipal, formados por pranchões de madeira de 2,20m. 

Portanto um taipal corresponde a 2,20, 2 taipas a 4,40, 3 taipais a 6,60m 
e assim por diante. 

Trata-se de uma planta simétrica tanto em relação à um eixo paralelo ao 
comprimento, como em relação à largura. 

As paredes que dividem as salas laterais foram reconstruídas em tijolos. 
No trabalho de restauro foram encontradas evidências destas paredes que 
originalmente deveriam ser de pau-a-pique. 

Estrutura: é constituída basicamente de 2 retângulos concêntricos. 
As paredes que formam o retângulo central tem altura de 5,50m e as que 

formam o retângulo externo 3,80m. 
Cobertura: o telhado de quatro águas (sendo 2 tacaniças) foi totalmente 

substituído, tanto o madeiramento como as telhas de barro tipo canal. 
A cumieira é sustentado por caibros amarrados por contra-nível nos 2,OOm 

que diferenciam o comprimento da largura. 
Os caibros apoiam sobre as paredes e o beiral é formado por cachorros 
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entalhados e pelo prolongamento do caibro. 
Nos processos da Comissão do IV Centenário foram encontrados 

inúmeros recibos de compra de madeira, especialmente canela preta, certamente 
utilizados no novo telhado. 

Portas e Janelas: Todas são de madeira, sendo a verga a única diferença: 
as janelas da parte da frente tem a verga arqueada e as janelas dos fundos tem 
a verga reta. 

Taipa de Pilão: as paredes são de taipa-de-pilão de cerca de 50 cm de 
espessura. Trata-se de uma técnica construtiva de origem árabe, introduzida 
pelos portugueses e totalmente assumida pelos paulistas, uma vez que o 
isolamento geográfico e a falta de recursos os obrigava a construir a partir 
daquilo que dispunham: o barro. 

O barro é socado entre pranchões de madeira denominado taipais, com 
auxilio de uma "mão-de-pilão". 
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.................. Paulo Henrique da Rocha Correa Brig. Lysias Augusto Rodrigues 
. ................. Paulo Nathanael Pereira de Souza Paulo Prado 
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Paulo Roberto de Aquino Noronha ............... 
Pedro Gastão de Orleans e Bragança, Dom ... 
Rafael Pinheiro de Ulhoa Cintra .................... 
Raul Renato Cardoso de Me10 Tucunduva .... João Arruda 

................ Ruy Cardoso de Mel10 Tucunduva José J. Cardoso de Mel10 
Ruy Rebello Pinho ......................................... Antonio de Queiróz Filho 
Sebastião da Silva Barreto ............................. José do Patrocinio 
Sebastião Romano Machado .......................... João Antonio Andreoni (Antonil) 
Thomaz Oscar Marcondes de Souza Jr. ......... Leôncio do Amarai Gurgel 
Vicente Marcheti Zioni .................................. Anibal de Freitas 
Waldemar de Almeida Barbosa ..................... Augusto de Lima 
Waldomiro Benedito de Abreu ...................... 
Walter Fernando Piazza ................................. 

Correspondentes Nacionais 
Adalberto José Pizzarro Loureiro .................. Rio de Janeiro - RJ 
Adelino Brandão ............................................ Jundiaí - SP 
Adilson Cezar ................................................. Sorocaba - SP 

(Manoel Baptista Cepellos) 
Agenor Pinheiro Rodrigues Vaile .................. Rio de Janeiro - RJ 
Alcionilio Bruzi Alves da Silva, Pe ............... Manaus - AM 

(D. Francisco Aquino Corrêa) 
Alfredo Palermo ............................................. Franca - SP 

(Vicente Augusto de Carvalho) 
Amaro Soares Quintas ................................... Recife - PE 
Angelo Jayme Venturelli, Sacerd. ................. Campo Grande - MS 
Antenor Ribeiro ............................................. Mogi Mirim - SP 
Antonio Celso Ferreira ................................... São José do Rio Preto - SP 
Antonio Pimentel Wins .................................. Rio de Janeiro - RJ 
Aristides M. de Carvalho e Silva ................... Rio de Janeiro - RJ 
Arno Wehling ................................................ Rio de Janeiro - RJ 
Arthur Ferreira Filho ...................................... Porto Alegre - RS 
Benedicto Pires de Almeida ........................... Tietê - SP (Cel. Francisco Correia 

de Almeida Morais) 
Carlyle Di Figueiredo Martins ....................... Campinas - SP 
Celso Vieira Camargo .................................... Tatuí - SP 
Conceição Borges Ribeiro Camargo ............. Aparecida - SP (Conde de Assumar 

D. Pedro M. de Almeida Portugal e 
Vasconcelos) 

Cyro de Barros Rezende Filho ....................... Taubaté - SP 
Dante Martorano ............................................ Florianópolis - SC 

.................................. Dario Abranches Viotti Belo Horizonte - MG (Avelar Brotao) 
Dermeval José Pimenta .................................. Belo Horizonte - MG 
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Dino Willy Cozza ......................................... Rio de Janeiro - RJ (José Bonifácio 
de Andrada e Silva) 

Enelio Lima Petrovich ................................... Natal - RN 
Fabio Nelson Guimarães ................................ São João De1 Rei - MG (José C. Felipe) 
Francisco Ruas Santos ................................... Rio de Janeiro - RJ 
Geraldo Quartim ............................................ Ribeirão Preto - SP (Romualdo 

Monteiro de Barros) 
Heitor Ferrão Moniz de Aragão ..................... Rio de Janeiro - RJ 

................................... Henrique Jorge Hurley Belém - PA 
Humberto Peregrino Seabra Fagundes .......... Rio de Janeiro - RJ 
Isolde Helena Brans ....................................... Campinas - SP 
João Lanaro .................................................... Campinas - SP (Alvaro Ribeiro) 
Joaquim de Paula Guimarães ......................... Cruzeiro - SP 
Joaquim Thomaz de Paiva ............................. Rio de Janeiro - RJ 
Joaquim Vicente Rondon ............................... Rio de Janeiro - RJ 
José Antonio Gonçalves de Me10 Neto ......... Recife - PE (Duarte Coelho) 
José Bandeira de Mel10 .................................. Rio de Janeiro - RJ 
José Bernardo Ortiz ....................................... Taubaté - SP 
José Carlos Ferreira Maia .............................. Guaratinguetá - SP 
José Geraldo de Faria ..................................... Belo Horizonte - MG 
José Loureiro de Ascenção Fernandes ........... Curitiba - PR 
José Mariz de Morais ..................................... Rio de Janeiro - RJ 
José Roberto do Amaral Lapa ........................ Campinas - SP 
Lauro Nogueira Furtado de Mendonça .......... 
Luiz de Almeida Nogueira Porto ................... Bananal - SP (José Luiz de A. Nogueira) 
Luis Henrique Dias Tavares .......................... Bahia 
Luiz Philippe Pereira Leite ............................ Cuiabá - MT 
Luiz Vital Duarte ........................................... Olinda - PE (Rui Barbosa) 
Lygia Therezinha Fumagalli Ambrogi .......... Taubaté - SP 
Marcio José da Cunha Jardim ........................ Belo Horizonte - MG 
Marcio José Lauria ......................................... S. José do Rio Pardo - SP (Olimpio 

de Souza Andrade) 
Maria Celestina Teixeira Mendes Torres ....... Campinas - SP 
Maria Lucia de Souza Range1 Ricci .............. Campinas - SP (Silva Jardim) 
Maria Morgado de Abreu .............................. Taubaté - SP 
Mario Mazzuia .............................................. Jundiaí - SP (Anselmo Mazola) 
Mario Portugal Fernandes Pinheiro ............... Rio de Janeiro - RJ 
Marly Therezinha Germano Perecin .............. Piracicaba - SP 
Miridan Britto Knox Falci ............................. Rio de Janeiro - RJ (Odilon Nunes) 
Murilo de Miranda Bastos ............................. Rio de Janeiro - RJ 
Nelson Abel de Almeida ................................ Vitória - ES 
Octavia Correia dos Santos Oliveira .............. Rio de Janeiro - RJ 
Oiliam José .................................................... Belo Horizonte - MG 

.................................................. Olavo Dantas Rio de Janeiro - RJ 
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Oscar de Arruda Penteado ............................. Rio Claro - SP 
Oscar de Oliveira, Dom ................................. Belo Horizonte - MG (Salomão de 

Vasconcelos) 
Paulino Ignacio Jacques ................................. Rio de Janeiro - RJ (Alfredo Ferreira 

Rodrigues) 
Roberto Bueno Pacheco de Vasconcelos 
Martins ........................................................... Espírito Santo do Pinhal - SP 

(Jose Guimarães) 
Roland Cavalcante de Albuquerque 
Corbisier ......................................................... Rio de Janeiro - RJ 
Ruben Cione .................................................. Ribeirão Preto - SP 

(João Rodrigues Guião) 
Rui Vieira da Cunha ...................................... Rio de Janeiro - RJ 
Samuel Nóbrega de Siqueira ......................... Niterói - RJ (Walter Spalding) 
Thereza Regina de Camargo Maia ................ Guaratinguetá - SP 
Vasco Mariz ................................................... Rio & Janeiro - RJ 
Vera Ravagni Job ........................................... Sorocaba - SP 
Vitor Hugo ..................................................... Porto Velho - R 0  
Vivaldi Moreira .............................................. Belo Horizonte - MG 
Waldyr Jansen de Mel10 ................................ Curitiba - PR (Marechal Rondon) 
Walter Waeny Jr. ........................................ Santos - SP 

Correspondentes Estrangeiros 
Alamiro de Avila Martely .............................. Santiago 
Aíexander Nelson de Armond Marchant ....... 
Alfredo Augusto Pereira de Lima .................. Moçambique 
Alfredo V. & Moura Mattoso ....................... Coimbra 

...................... Angelo de Mojana Di Cologna 
Antonio Henrique D'Araujo Stott Howorth ... Lisboa 
Carlos Henrique Ferreira Lemond 
de Macedo ...................................................... Portugal 
Carlos Perez-Canepa Jimenes ........................ Lima 
Eduardo Correia ............................................. Coimbra 
Enrique de Gândia ......................................... Buenos Aires 
Fortuné Koller ......................................... Bruxelas 
Francisco José da Gama Caieiro .................... Portugal 
Gaston Benedict de Benedictis ...................... California 
Giuseppe Castruccio ...................................... Itália 
Heinrich Gutersohn ........................................ Zurich 
Jesus Vasques Gay oso ................................... México 
José Crisanto Lopes Jimenes ......................... Espanha 
Jose Hermano Saraiva .................................... Portugal 



José Honorato Gago da Câmara 
.................................................... de Medeiros Portugal 

...................................... Jose Pedro Machado Portugal 

...................................... Juan S. Pivel Devoto Montevideo 
......................................... Julio Cesar Chaves Assuncion 

................................................. Luiza Sawaya Lisboa (Portugal) 
...................... Manoel da Silveira S. Cardoso Washington 

............................... Nicola Gianastasio, Dom Roma 
Pierre A. Wassal ........................................ França 

.............................. Ramon de Castro Esteves Argentina 
...................................... Renato Cirell Czerna Roma (Italia) 

Ricardo Roman Blanco .................................. 
.................................. Richard Mc Gee Morse Nova Jersey 

Tomaz Waverley Palmer Junior .................... Connecticut 
........................................... Umberto Pranzini Itália 
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