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PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS 
NO ((PÁTIO DO COLÉGIO)) 

José Anthero Pereira Junior 

Para um conhecimento mais completo no tocante a certas 
particularidades ou informações mais precisas a respeito da his- 
tória do Convento e da Igreja dos Jesuítas, no pátio do Colégio, 
necessariamente tivemos de nos valer de documentação de fonte 
oficial, como veremos a seu tempo. 

É que nos fora atribuída a missão honrosa de dirigir as esca- 
vações arqueológicas no solo sagrado dessa Igreja que, junto ao 
Convento, foram o berçário desta São Paulo estuante de gran- 
deza, centro máximo de cultura, parque maior da indústria brasi- 
leira. 

E foi no desempenho dessa missão que nos foi dado perceber 
desde logo que muito pouco tinha sido feito, quanto a exumações, 
ao tempo dos Drs. Toledo Piza e Theodoro Sampaio. 

Depois, quando dos trabalhos de laboratório, que aliás prolon- 
garam por mais de três meses, na recuperação de material corre- 
lacionado com ossadas, é que podemos concluir o quanto teria sido 
oportuna uma escavação sistemática, a mais completa em toda a 
área da Igreja do Colégio, na verdade ainda não demolida. 

De outra parte, igualmente a vista de documentação impressa, 
tivemos conhecimento que também na ala do Convento posterior- 
mente ocupada pelo Palácio do Governo, tinham sido realizados 
sepultamentos, coisa provavelmente correlacionada aos primeiros 
séculos, como parece fazer prova o encontro no chão do Convento, 
da lápide da primeira sepultura de Afonso Sardinha, o velho. Por 
outro lado, o encontro de segundos sepultamentos, aludidos por 
Toledo Piza, pelo menos em parte isso comprova. 

O padre Fernão Cardim, que passou pela nascente São Paulo, 
isso lá pelo ano de 1585, escreve que não havia outra Igreja na  
Vila senão a dos Padres da Companhia, que tinham uma Casa 
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bem "acomodada", com um corredor e oito cubículos de taipa, 
guarnecida de barro branco, e oficinas bem "acomodadas". Uma 
cêrca grande com muitos marmelos, figos, larangeiras e outra ár- 
vores de espinho, roseiras, cravos vermelhos ,cebola-cecêm, ervi- 
lhas, borragens e outros legumes da terra e de Portugal. E, tex- 
tualmente: "A Igreja é pequena, tem bons ornamentos, e fica 
muito rica com o Santo Lenho, e outras relíquias que lhe deu o 
Padre Visitador" (Fernão Cardim, pp. 356-357). 

Séculos mais tarde, haveria de escrever Azevedo Marques, que 
a fundação do Colegio dos Jesuítas, segundo a tradição, foi que 
dera origem a Povoação de São Paulo, a partir da humilde palhoça 
até o extenso edifício da Igreja, frisando, todavia, que até então 
não poucas teriam sido as reconstruções em diferentes épocas 
(Azevedo Marques, I, pág. 185). 

Isso considerado, e a vista dos depoimentos do Padre Cardim 
e de Azevedo Marques, essas duas Igrejas dos Jesuítas diferiam, 
acentuadamente, nas suas dimensões - uma era pequena do dizer 
do Padre Cardim, a outra era "extens8" na  apreciação de Azevedo 
Marques. E esse é o fato que, na  nossa opinião, explica algo a 
respeito de alguns sepultamentos realizados no mesmo sítio, tanto 
se diferenciarem quanto ao estado das ossadas. 

Quanto às reconstruções e as reformas pelas quais teria pas- 
sado a Igreja, também fazem notar os arquitetos Drs. Carlos Go- 
mes Cardim Filho e Luciano Gomes Cardim, pois puzeram que a 
partir da inauguração do templo em 1566, muitas teriam sido essas 
obras, tais como as dos anos de 1,667, 1671, 1681, 1683-1684, 1741- 
1745) Projeto do Pátio do Colégio, pág. 18). 

Qual teria sido, porém, a localização da casa de taipa, coberta 
de palha, que media, somente, quatorze passos de comprimento 
(onze metros e quarenta e oito centímetros), por dez passos de 
largura (oito metros e vinte centímetros) (Theodoro Sampaio-São 
Paulo no tempo de Anchieta, pág. 126). Provavelmente, essa casa 
de taipa de pilão, que também servia de Igreja e de Colégio, de 
1554, não deveria ficar distante do local onde se erguia a Igreja 
visitada por Fernão Cardim. Mas, isso tudo ainda constitue assun- 
to que somente pesquisas mais amplas poderão elucidar. 

Como é do conhecimento público, após a expulsão dos jesuítas 
em 1759, e consequente confisco dos bens da Companhia, o seu 
Convento foi adaptado para residência dos Capitães Generais, en- 
quanto a Igreja continuaria a servir como templo Católico. D. 
Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão, seria o primeiro a vir nele 
habitar, isso em 1765, segundo documento então constante do 
Arquivo do Estado (Toledo Piza, pág. 82). 
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E assim correria o tempo, até que vítima de vicissitudes vá- 
rias, a Igreja haveria de sofrer danos de monta no seu traveja- 
mento e nas suas paredes mestras, que aliás eram de pedra (Theo- 
doro Sampaio - São Paulo no Tempo de Anchieta, pág. 128). 

Depois, resolvida a sua demolição, foi concertado um acordo 
entre o Presidente do Estado, Dr. Bernardino de Campos e o Bispo 
D. Joaquim Arcoverde, do qual resultou a nomeação de Uma Co- 
missão que se encarregaria de remover os objetos sagrados, recolher 
as relíquias encontradas, promover a demolição do que restava do 
edifício, pondo a salvo tudo quanto tivesse algum valor artístico 
e histórico, levantar a planta da Igreja, e bem assim providenciar 
a feitura de fotografias quer da parte externa como da que restava 
da interna, estudar as inscrições funerárias, removendo para a 
Igreja da Sé as ossadas que forem encontradas nas sepulturas (To- 
ledo Piza, pp. 67-71). Essa Comissão ficou constituída pelos Cône- 
gos Ezequias Galvão da Fontoura, José Carlos de Castro, e os enge- 
nheiros Luiz Gonzaga da Silva Leme, Theodoro Sampaio e Antonio 
de Toledo Piza. Este último engenheiro teve a seu cargo dirigir 
as exumações e coisas correlatas, ficando parte descritiva e as  pro- 
vidências de demolição entregues ao Dr. Theodoro Sampaio, que 
publicaria um folheto a respeito. 

No que se refere à atribuição do Dr. Toledo Piza, cabe-nos re- 
cordar que ele publicou pela imprensa o que pudera observar e 
concluir, tendo sido essas notícias posteriormente reunidas e publi- 
c a d a  na  Revista Trimensal do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, no ano de 1896. 

Cumpre-nos dizer, entretanto, que esse ilustre historiador, por 
razões que ignoramos, se limitou a fazer umas poucas exumações, 
d.eixando, praticamente, por escavar a maior parte da área da 
Igreja. 

Mas, mesmo assim, são de grande valia os seus testemunhos 
e observações, e deles muito nos servimos, devemos confessar. 

No que diz respeito a esse "folheto", ou melhor "relatório" 
publicado pelo Dr. Theodoro Sampaio, documento da maior im- 
portância para nós pesquisadores de agora, por cuidar de coisas 
da demolição de 1897, esse ainda não nos foi dado compulsar. E, 
seja ncrtado que somente esse documento poderá esclarecer, possi- 
velmente, umas tantas obscuridades a respeito de dadas transla- 
dações ocorridas em data posterior, a demolição da Igreja do Co- 
légio, no ano de 1897. * * 0 

Fazendo a alusão a um artigo do Dr. Antonio de Toledo Piza, 
então publicado pelo jornal "O Estado de São Paulo", o Dr. Cle- 
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mentino de Castro, traz a lume pormenores de particular interesse 
relacionados com demolições levadas a cabo na  parte do antigo Con- 
vento dos Jesuítas, que passara a integrar o Palácio do Governo 
do Estado. 

Assim, recorda o Dr. Clementino de Castro, que no ano de 
1881, o 'Presidente resolvera fazer demolições no prédio do antigo 
Palácio do Governo, trabalhos que tinham tido início lá pelos me- 
ses de julho ou agosto do aludido ano. Faz notar, porém, o nosso 
informante que a aludida demolição tinha sido efetuada com tal 
açodamento que se tornara impossível qualquer investigação. In- 
forma mais o Dr. Clementino que o edifício do Palácio era consti- 
tuído de duas partes - uma externa e antiga construção jesuítica, 
e outra, a da parte detrás, construída pelos cofres públicos, segun- 
do o Relatório do Dr. Joaquim do Amara1 Gurgel, quando vice- 
presidente em exercício. E que a parte demolida tinha sido, justa- 
mente, a de construçãq dos Padres. (Toledo Piza, pág. 84). 

Temos, porém, como mais interessante transcrever, textual- 
mente, o que se refere aos descaso e a displicência com relação aos 
documentos de interesse público por quem deles deveria cuidar e 
proteger. E'is o que foi relatado a tal respeito: "A esse tempo, a 
excessão do Tesouro Provincial, todas as outras repartições alí fun- 
cionavam e tinham seus arquivos". "A mudança dos arquivos foi 
feita por meio dos galés que foram trazidos da cadeia para esse 
mister: sem a menor fiscalização ou ordem, os galés enchiam os 
balaios de papel, colocavam-nos num montão no Largo e de lá 
eram conduzidos em carroças de aterro para o seu destino". A 
seguir comenta o Dr. Clementino de Castro: "Se os arquivos fo- 
ram assim tratados, o que não se deu quanto ao mais? (Toledo 
Piza, pp. 84 e 85). E a seguir: "Desembaraçado o Edifício do seu 
conteúdo, começou a demolição e venda dos materiais, e logo após 
a derrubada daquelas grossas e duras paredes". "Tais foram os 
baques ou choques produzidos pela queda das paredes que a Igreja 
aqexa sentiu-se, aparecendo algumas fendas no arco cruzeiro" 
(Toledo Piza, pág. 85). 

Isto posto, de nossa parte indagamos se teria havido coisa 
intencional nesse processo, com relação a Igreja, ou seria esse um 
sistema comum para demolições? 

Ainda a respeito dessa demolição do então Palácio do Governo, 
no ano de 1881, e veiculando ainda informações do Dr. Clemen- 
tino de Castro, Toledo Piza nos presta um serviço realmente valio- 
so, uma vez que diz respeito a primeira sepultura de Afonso Sas- 
dinha, como veremos: "Mas, limpo solo, quando se começaram a 
fazer os alicerces do atual palácio, aí mais ou menos onde está a 
Inspectoria da Instrução Pública, desmanchado um alicerce de 
alvenaria, ao redor dele verificou-se ter existido um buracão que 
servira para o depósito de lixo". 
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"Nesse depósito encontrou-se uma pedra com a inscrição e de 
envolta com ela muitos ossos, retalhos de tábuas com taxas ama- 
relas já bem podres, pedaços de velins, cacos de louça da fndia e 
uma ou duas moedas de cobre cunhadas neste século". 

"A convite do Snr. Abilio Aurelio da Silva Marques, hoje fale- 
cido, dirigiram-se para alí diversas pessoas, entre elas o Snrs., 
Dr. Clímaco Barbosa e Emílio Ascaghe, dentista, e verificaram que 
os ossos eram resíduos de cosinha e que portanto não se tratava 
de um depósito de ossos humanos, o mais eram detrítos também 
de cosinha" (Toledo Piza, pág. 85). 

Isso apreciado, teremos de convir que tais conclusões não po- 
diam passar de pura sandice. Provavelmente, tratava-se do local 
de uma antiga sepultura que teria sido deparado ao tempo da 
introdução das moedas e dos cacos de louça, naturalmente por via 
acidental, quando de escavações anterior a de 1881. E seja notado 
que, segundo friza o Dr. Clementino de Castro "não foi possível 
fazer qualquer outra pesquisa porque os empreiteiros a nada aten- 
deram, e assim só ficou a pedra ou lápide e sua inscrição". A 
seguir pondera Toledo Piza: "Sendo crive1 que a atual Igreja não 
seja a primitiva, porque é possível que enquanto não estivesse em 
condições de se praticar o culto divino na igreja que construiam 
feita de paredes de pilão, os padres conservassem a primitiva". 

Parece certo, como foi veiculado em artigo inserto no Jornal 
"O Estado de São Paulo, e de autoria do Dr. Clementino de Castro, 
que Afonso Sardinha e sua mulher Maria Gonçalves tinham sido 
sepultados no Convento dos Jesuítas, e não na Igreja" (Toledo Pi- 
za, pág. 133). Nessa sepultura que se achava na parte "afetada" 
pelas acomodações do Convento para servir de Palácio da Presi- 
dência, estava a primitiva lápide, com tosca inscrição em mau 
Português (Toledo Piza, pág. 133). 

Confirma o Dr. Toledo Piza, que os ossos de Sardinha e de 
sua mulher tinham sido removidos pelos jesuítas da sua primitiva 
sepultura para o pé do altar de Nossa Senhora da Candelária, na 
Igreja do Colégiõ, conforme desejo expresso em testamento (Toledo 
Piza, pág. 133). E, linhas adiante, referindo-se a esse segundo 
sepultamento: "Levantada a lápide do pé do altar, uma pequena 
escavação nos trouxe a vista um caixão de 32 centímetros de com- 
primento por 22 de largura e dezessete de altura, de madeira que 
se conhecia como canela por um pedaço relativamente bem con- 
servado, estando todo o resto tão apodrecido que se desfez em pe- 
daços quando se tratou de movê-lo do lugar que estava. Continha 
mui pequena quantidade de ossos e todos tão estragados pelo tem- 
po, que nada se podia reconhecer e medir". Toledo Piza, à vista 
do melhor trabalho da gravação das letras do epitáfio, em baixo 
relevo, e salientados por tinta preta, declara que tudo parecia in- 
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dicar que a transladaçáo teria se verificado aproximadamente há 
100 anos depois da morte de Sardinha e de sua mulher (Toledo 
Piza, pág. 134). 

Na verdade, pelo que pudemos concluir, não foram muitas as 
sepulturas assinaladas por inscrições ou lápides, escavadas por 
Toledo Piza na Igreja do Colégio, e mesmo nesses poucos casos 
ocorreram dúvidas quanto à atribuição exata dos restos mortais, a 
exemplo do caso de Catarina Rodrigues (Toledo Piza, pág. 107), 
visto terem sido muitas as Catarinas Rodrigues. 

Considerando, porém, o particular, Toledo Piza esposou a opi- 
nião de ser o epitáfio encontrado relativo à Catarina Rodrigues, 
filha de João Pires Rodrigues, o grande amigo dos Jesuítas, isso 
por não haver na  antiga história de São Paulo senhora que com 
esse nome mais merecesse a honraria daquele sepultamento. 

Também, com relação a João Pires Rodrigues e os seus de- 
mais parentes sepultados num mesmo jazigo, que Toledo Piza su- 
punha ser o de N." l, junto a Capela-mór, a esquerda, tudo não 
passa de suposição mais ou menos fundamentada. 

Dessa maneira, excluídos os encontros das lápides relativas 
aos sepultamentos de Catarina. Rodrigues, Afonso Sardinha e Padre 
Pompeu, todas outras sepulturas escavadas eram destituídas de 
indicação precisa para a identificação das ossadas. E seja notado, 
que afora as sepulturas de lápides, Toledo Piza só escavou em cinco 
jazigos próximos ao altar-mór. 

Seria sem dúvida fastidioso aludirmos com maiores minúcias es- 
iis verificações de Toledo Piza. Todavia são particularmente interes- 
santes ao pesquisador, que é o nosso caso, uma vez que nos informa 
a respeito do que fora notado a mesma confusão nas ossadas, umas 
decididamente bem antigas, sumamente friáveis, enquanto outras 
se achavam em relativo em bom estado, prestando-se mensurações. 
Dessa maneira, num mesmo jazigo por exemplo era achado um 
crânio bem conservado enquanto nas proximidades estava um pe- 
queno caixão inteiramente vazio, ou antes o vão que teria sido 
por ele ocupado. 

Na opinião de Toledo Piza, esse pequeno caixão teria contido 
os ossos de Mecia Rodrigues, esposa do velho João Rodrigues, fale- 
cida em 1618, transportados para esse lugar depois da morte do 
seu marido, em 1657. Também há uma particularidade que deve 
ser notada, é que parte das ossadas desse jazigo dito N." 1, se en- 
contrava a grande profundidade, ou seja perto de metro e meio 
abaixo da superfície (Toledo Piza, pág. 110). 
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Tanto pelo que esse pesquisador pode observar em 1896, e nos 
mesmos pudemos verificar no ano de 1953, no chão da Igreja do 
Colégio existem restos de sepultamentos em várias épocas, alguns 
decerto dos primeiros anos da fundação. De nossa parte também 
pudemos verificar que em sepultamento sobrepostos, se apresenta- 
vam restos se entrecruzando, e nas mais variadas direções, e isso, 
devemos frizar, em locais que não tinham sido feitas escavações 
para assentamento de qualquer tubulação. 

Também no jazigo N." 2 da Capela-mór Toledo Piza encontrou 
a pouca profundidade um pequeno caixão vazio já quase todo apo- 
drecido, de 66 centímetros de comprimento por 34 de largura e 
30 de altura (Toledo Piza, pág. 113). A vista dessas particulari- 
dades, conclui Piza tratar-se de uma transladação dos restos mor- 
tais de algum personagem eminente. Quanto as suposições aven- 
tadas por Toledo Piza a respeito desse sepultamento constitue 
assunto que relegamos para estudo posterior. 

Fiquemos, portanto por aqui no tocante a essas suposições do 
ilustre historiador. Verdadeiramente, a nossa finalidade principal 
em aludir, e às vezes transcrever, textualmente, algumas dessas 
informações e considerações, é por em evidência o quanto de supo- 
sição e de incerteza já se apresentavam ao pesquisador naqueles 
idos de 1896. E seja lembrado, que naquela época ainda existiam 
coisas hoje desaparecidas. Indiscutivelmente, ontem mais que ho- 
je, tudo seria menos complicado, uma vez que o sítio da Igreja per- 
manecia virgem de quaisquer escavações e posteriores aterragens 
com entulhos, quando não sobreposições de toneladas de parale- 
lepípedos de granito e de asfalto. 

Evidentemente, se a aludida Comissão, constituída para salva- 
guardar objetos e proceder exumações não tivesse se limitado a 
escavar nuns poucos e determinados locais; se tivesse ampliado 
suas perquirições no sítio do Altar-mór, por exemplo, teria depa- 
rado, e em melhores condições de conservação, naturalmente, os 
restos de mortais de um personagem de prol, como o atestam os 
sobejos da pompa do seu féretro. 

Mas, dessa ossada, que parte ainda se achava em posição, no 
sítio do altar-mór da Igreja demolida em 1887, voltaremos a cuidar 
a seu tempo. 

De outra parte deve ser levada em consideração as diversidades 
na situação dos altares entre a Igreja visitada pelo Padre Fernão 
Cardim e a demolida em 1897. Sendo assim, a parte da nave do 
antigo templo corresponderia ao local que seria o do altar-mór, 
da igreja demolida por Sampaio. 

Mas, essa é uma questão que somente poderá ser devidamente 
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cessário que digamos algo mais das nossas verificações no trato de 
documentação mais antiga e particularmente interessante a res- 
peito desse templo jesuítico. 

No número de 15 de outubro de 1890, pág. 480, de "Actos Ofi- 
ciais" do Governo do Estado de São Paulo, lemos o seguinte: "Cer- 
tidões enviadas pela Tesouraria da Fazenda, extraídas dos autos 
da descrição e avaliações dos seguintes próprios nacionais existen- 
tes no termo da Capital, a que se procedeu em 1827 por ordem 
do Governo Imperial. Isto posto, e no que diz respeito a Igreja 
do Colégio, e entre referências e especificações, consta: "A Igreja 
compreende cento e três palmos de frente, e duzentos e doze de 
fundo, em que também se compreende a sacristia que fica por 
detrás da capela-mór". 

Devidamente convertidos esses 103 palmos em medidas mé- 
tricas teremos vinte e dois metros e sessenta e seis centímetros, o 
que está em desacordo com a medida dada para a frente da Igreja, 
constante de uma planta de "reconstituição", de data recente. 

Isso apreciado, parece não padecer dúvida o fato de ter havido 
engano no reconhecimento em 1953 ou em data posterior, das 
fundações da verdadeira torre, essa que foi revestida de pedra por 
conta de D. Leonor de Siqueira e que deveria ainda existir ao 
tempo das medições executadas por ordem da Coroa. 

Passemos agora a assunto relativo as valas recentemente esca- 
vadas: 

VALA N." 1 

Nessa vala que mede somente um metro e meio por um metro, 
uma vez atingida dada profundidade, somente foi utilizada uma 
pequena colher de pedreiro de ponta fina. Dessa maneira, e com 
a maior cautela, foi possível destacar restos humanos que se asse- 
melhavam a membros inferiores, isso por via de uma curiosa aglu- 
tinação terrosa em torno da ossada, como posteriormente verifica- 
mos. A vista da apresentação dessa peça, procedemos um trata- 
mento com várias aplicações celulóide - acetona. Todavia, por 
razões estranhas a nossa vontade, a exumação se demorou a rea- 
lizar, sofrendo essa peça prejuízos não só decorrentes da umidade, 
mas ainda a do ataque de ratos e de baratas, ficando a ossada à 
vista. 

Mas, a ocorrência dd terra aglutinada em torno da assada, 
como veremos a seu tempo, também foi verificada na Vala N." 5, 
embora de maneira menos pronunciada. 



VALA N." 2 

É preciso ficar realçado, que essa escavação foi que cedeu 
parcela maior para a base da proposição que fizemos, no sentido 
de serem processadas perquirições mais completas na  área noutros 
tempos ocupada pela Igreja, ou melhor pelas Igrejas do Colégio. 

Nessa Vala, primeiramente de menores dimensões, e depois 
ampliada para três metros por dois, é que foram deparados os res- 
tos da  ossada de uma pessoa de grande estatura, isso avaliado 
mais pelo comprimento do esquife, que fora colocado sobre tijolos, 
e que media dois metros de comprimento, do que pelos ossos lon- 
gos, que se apresentavam com as suas extremidades destruidas, 
embora ainda em posição anatômica. 

Devemos informar, porém, que anteriormente a esse sepulta- 
mento sem dúvida de data muito mais recente, outros muitos ti- 
nham sido feitos no decorrer dos séculos, uns até em época que 
nos parecem remotíssima. Eram restos extremamente friáveis e 
esparsos, sem quaisquer outros resquícios de madeira, galões e 
coisas assim. E seja notado, que no local dessa Vala 2, em época 
naturalmente posterior a da demolição da Igreja, tinha sido esca- 
vadas valas para assentamento de manilha de esgoto e encana- 
mentos, na execução de obras públicas. Quanto as escavações alu- 
didas, informam bem os "slides" que serão projetados daqui há  
pouco. 

Mas, ainda a respeito dessas valas abertas para o assenta- 
mento de encanamentos, segundo pudemos observar, teriam sido 
feitas a picareta e de maneira por isso mesmo tumultuária, num 
revolvimento brutal de sepulturas o que promoveu baralhamento 
e fragmentação de ossadas, chegando até a sobrepor restos de es- 
quife agaloado a restos também agaloados do mesmo esquife. 

Todavia, apesar desses revolvimentos todos, os despojos melho- 
res conservados que se relacionavam com esse esquife de dois me- 
tros, ainda se achavam, como já dissemos, em grande parte em 
posição anatômica. 

O esquife, esse já desaparecera quase de todo, restando ape- 
nas, e com soluções de continuidade, porções apodrecidas de ma- 
deira que se estendiam no sentido do comprimento, ficando, po- 
rém, demarcadas por dois dos seus cantos ainda em posição. 

Na verdade, muito pouco ficara restando desse féretro de 
grande luxo, uma vez que fora revestido de veludo lavrado, mar- 
rom, com longa franja e galões dourados de avantajada largura 
a par de taxonados reluzentes. Desse material darão uma idéia 
os "slides" que dentro em pouco projetaremos. 
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Indiscutivelmente, a pompa desse esquife e a sua situação 
proeminente do Altar-mór, atestam ter sido o sepultado persona- 
gem da mais alta estirpe. E, poucos teriam merecido da parte 
dos Padres da Companhia de Jesus, a honraria de um sepulta- 
mento em local assim privilegiado na Igreja que teve a sua demo- 
lição no ano de 1897. 

Isto posto, e pelo que pudemos concluir à vista de dada 
documentação, e conseguimos verificar, pessoalmente, por via das 
escavações até o momento realizadas, acreditamos poder aventar 
a hipótese desses ossos pertencerem a Amador Bueno da Veiga, 
desde que o hábito dos irmãos terceiros da ordem de Nossa Se- 
nhora do Carmo, tenha sido de cor marrom ao tempo do sepulta- 
mento do Cabo Maior dos Paulistas na  guerra com os Emboabas, 
particularidade que ainda é assunto de nossa parte. 

Todavia, parece depor favoravelmente à hipótese que deixa- 
mos formulada, a circunstância do sepultamento em causa não 
poder ser atribuído ao Padre Guilherme Pompeu de Almeida, nem 
tão pouco aos Padres Estanislau de Campos e Belchior de Pontes. 
Realmente, os ossos do Padre Pompeu deparados noutro local, e 
já transladado e sob lápide, sendo ainda verdade que o caixão do 
Padre Estanislau de Campos fora revestido de veludo preto (Toledo 
Piza, pág. 141). Quanto ao Padre Belchior de Pontes, embora fosse 
coisa tida como certa o seu sepultamento na Igreja do Colégio, o 
Padre Galanti chegara a conclusão contrária, tendo comunicado 
o fato ao Monsenhor Camilo Passalaqua, que por sua vez fizera 
ciente o Dr. Antonio de Toleao Piza, de que aquele sacerdote tinha 
falecido em Araçariguama, em 28 de setembro de 1719, e sepul- 
tado na Capela da Povoação (Toledo Piza, pág. 149). 

De outra parte, parecem depor favoravelmente a hipótese que 
aventamos, a avantajada estatura do Cabo Maior, e bem assim 
dadas disposições do seu testamento que determinam fosse seu 
corpo sepultado na Igreja do Colégio, com o hábito de Nossa Se- 
nhora do Carmo, tudo como conslta do aludido documento em boa 
hora publicado pelo Dr. Aureliano Leite em "O Cabo Maior dos 
Paulistas na Guerra com os Emboabas" (Aureliano Leite, op. cit. 
págs. 203 e SS). E seja notado, que correlacionados com os ossos 
atribuídos a Amador Bueno da Veiga foram encontrados restos 
de hábito de frade, e que como material de "peneira" foram acha- 
dos resquícios de uma possível fivela. 

No que se refere a parte de dada disposição do aludido testa- 
mento de que o Cabo Maior devia ser transportado para a sepul- 
tura "na tumba da Santa Casa", diremos que tal determinação não 
teria sido cumprida, a vista do custo do seu funeral, que somou 
125$000, importância, alias avultadíssima para a época, tal como 
consta do seu inventário, publicado por Aureliano Leite, na Re- 
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vista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (op. cit. n." 
LXIX, pág. 367). 

Um encontro, porém, particularmente interessante por se 
correlacionar com o indígena, que foi o de ponta de flecha serri- 
lhada, de quartzo, no interior de um dos cantos da Vala n." 2 
e entre resquícios de ossadas, local que não tinha sido escavado 
quando dos assentamentos da manilha e dos encanamentos de 
ferro. (*) 

VALA N." 3 

Esta Vala de um metro e cinqüenta centímetros por cinqüen- 
ta centímetros na profundidade, escavada entre setenta e oitenta 
centímetros na profundidade, isso abaixo do entulho e dos parale- 
lepípedos, só cedeu resquícios de velhos sepultamentos, que às vezes 
ultrapassavam os limites das suas paredes. Também esses velhos 
enterramentos teriam sofrido a ação nefasta da abertura de valas 
para o assentamento de Canalizações. 

VALA N." 4 

A terra desta Vala igualmente de proporções reduzidas, foi 
da mesma maneira revolvida quando do assentamento de encana- 
mentos, causa mais provável dada maioria das fragmentações alí 
verificadas. Nessa Vala e também na número 3, talvez uma esca- 
vação mais profunda, ultrapassando os setenta ou oitenta centí- 
metros, permitisse outros achados, mas a grande carga dessas 
toneladas de granito, e as infiltrações, isso nao aconselhava, uma 
vez levada em conta a segurança do escavador. 

VALA N." 5 

Essa Vala apesar dos pesares nos proporcionou informações de 
valor, como sejam pedaços de hábito de frade, com pontos feitos 
à máquina, o que atesta uma inixmação mais recente, uma vez que 
a máquina de costura de ponto e laçada foi patenteada em 1846. 
'Também nessa vala foram encontrados retalhos de pano cor clara, 
possivelmente de linho, afora numerosos pedaços de corda. 

De outra parte, uma escavação particularmente cuidadosa 
deixou a vista uma massa terrosa, fortemente aglutinada, que 
ainda conservava a forma da coluna vertebral, ossos de bacia\ e 
do femur, ou melhor dos ossos longos, inferiores. Dada a extrema 
fragilidade desses resquícios foram os mesmos imediatamente tra- 
tados com celulóide-acetona. Infelizmente, de um dia para outro 
essa peça foi rudente atacada pelos ratos e pelas baratas, o que 
nos obrigou o uso do gêsso. Mas, muito pouco ficara restando 
desses restos como posteriormente verificamos. 
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Também, introduzindo-se pela parede do lado esquerdo dessa 
vala, num nível mais alto e em posição oblíqua, estavam restos de 
ossos longos correlacionados com os resquícios enegrecidos da ma- 
deira do esquife. Essa peça que igualmente tinha sofrido avarias 
apesar do seu tratamento anterior, foi igualmente protegida com 
gesso. As ossadas desta Vala constituem as peças N.Os 8 e 9. 

Será necessário que digamos ainda que afora as avarias de- 
correntes do ataque de roedores e das baratas, a grande umidade 
veiculada por via do asfalto e dos paralelepípedos, e também a 
trepidação promovida pelas máquinas de perfuração do Metrô 
muito prejudicaram os trabalhos de exumação e de conservação 
das ossadas, ora de imediato, ora em período de tratamento. 

E assim, relembrando, primeiramente, verificações levadas a 
efeito no último quartel do século passado, no tocante ao Convento 
e a Igreja dos Jesuítas, no "Pátio do Colégio", e dizendo depois 
a respei60 do que nós mesmos pudemos observar e concluir a res- 
peito das escavações ainda há pouco realizadas, no sítio onde se 
erguera aquela Igreja, temos como desempenhados da missão hon- 
rosa que nos fora delegada pelo nosso ilustre amigo Padre Hélio 
Abranches Viotti, missão, que era de, nesta data mágna de 25 de 
Janeiro, proferirmos uma exposição do que lográramos observar e 
concluir, quando daquelas escavações naquele solo sagrado. 

Mas, no tocante as perquirições que nos coube dirigir, e bem 
assim do planejamento para as futuras pesquisas, decerto melhor 
explicam e documentam os "slides" que projetaremos a seguir. 

São Paulo, dias de janeiro de ano de 1974. 

( * )  Quanto ao encontro de pontas de flechas de quartzo no solo da 
cidade de São Paulo, lembramos que o General Couto de Magalhães, quando 
de um desaterro que promovera no "Morro dos Lázaros", na zona da Ponte 
Grande, coletou pontas de quartzo correlacionadas com "urnas funerárias 
de argila cozida, com desenho". (Anchieta. a língua e raças do indígena do 
Brasil, pág. 262, "in Centenário do Padre Joseph de Anchieta", París-Lisboa, 
1900). 
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A FACULDADE DE DIREITO 
DE NOSSO TWPO 

Aureliano Leite 

A Faculdade de Direito de nosso tempo não se circunscreve 
nos cinco anos do curso que frequentamos no vetusto Convento de 
São Francisco. Por sinal, parecendo-nos, então, esse lustro cinco 
séculos, quando saímos do casarão e chegamos lá fóra, tivemos a 
impressão de que entráramos nele de bicicleta, pela porta da frente, 
e saíramos pelos fundos. . . 

Mas a Faculdade de nosso tempo começou nos primeiros dias 
deste século e, por assim dizer, jamais acabou. 

Apesar de um réles preparatoriano, um "bicho", já atrevida- 
mente nos considerávamos tanto íntimo das arcadas, devido a 
que, além de outros parentes, dois de nossos irmãos mais velhos 
já haviam passado pelos seus vinte arcos romanos e seus duros 
bancos de pinho, lustrados pelo uso, enfileirados nas vastas salas 
sombrias. 

O nosso primeiro contacto com os seus acadêmicos foi na noite 
de 28 de dezembro de 1902, na qual o bacharelando Armando da  
Silva Prado leu, no púlpito do típico e nobre salão vermelho, 
ladeado dos retratos de corpo inteiro de velhos e carrancudos len- 
tes, o seu escandaloso discurso chamando a atenção para o pra- 
blema social, que já nesses dias, vinha exigindo direitos, garantias, 
para as classes humildes. 

Misturado daí em diante com os acadêmicos e tolerado no seu 
convívio, porventura devido a nossa estatura física, avantajada, 
fizemos parte com êles do bando numeroso que desceu a Estação 
do Norte, para receber Alberto dos Santos Dumont, que chegava 
triunfante de Paris, via Rio de Janeiro, após demonstrar espeta- 
cularmente, perante a Ville Lumdère, a dirigibilidade do balão â, 

g&s, completando a descoberta de outro brasileiro - paulista de 
Santos, Bartolomeu de Gusmão. 

Lembramo-nos bem de sua chegada. 
Era pequenino e magro, disfarçava a finura do pescoço usando 

um colarinho alto, duplo, que tomaria o seu nome. Trazia chapéu 
Panamá, desabado. Figura original, passaria a ter imitadores em 
São Paulo, no Brasil todo. 
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Do Brás, subiu ao Triângulo num landô, a quatro cavalos. 
Nós, os estudantes, acompanhámo-10, a pé, enquadrando o carro, 
alguns nele pendurados. O cortejo estacou na Rua de São Bento, 
em frente da Rotesserie Sportman. Aclamado, vivamente, apeou, 
penetrou o hotel, e apareceu na janela do primeiro andar. Foi 
saudado por dois estudantes e um popular. Por parte dos acadê- 
micas, falou, se estou bem lembrado, Tito Livio Brasil. Pelos 
preparatorianos, Ricardo Gonçalves, o poeta de "Dança dos Tan- 
garás". Quando todos esperávamos um discurso de Santos Du- 
mont, êle se limitou a isto: - "Mocidade, muito obrigado - "Viva 
o Zrasil! Viva a França!" E, eclipsou-se. 

Aconteceu que prrdemos o nosso almoço no Instituto de 
Ciências e Letras de que éramos alunos, e tivemos de recorrer à 
média e pão quente do Café Guarani, na  rua 15 de Novembro, 
que era o ponto mais frequentado para os nossos encontros no 
centro da cidade. 

Em 1904, governando São Paulo Jorge Tibiriçá, uma comissão 
designada por êle promovia festejos a efeméride de 15 de novem- 
bro, enfeitado o Triângulo com coretos, tribunas, bandeiras e ga- 
lhardetes. 

Estronda na Capital a notícia da malograda revolta, no Rio 
de Janeiro, contrária a vacina obrigatória, imposta pelo cientista 
de Paraitinga, Osvaldo Cruz. Um grupo de acadêmicos entendeu 
que os festejos deviam cessar. Não ficava bem que São Paulo 
prosseguisse nas comemorações, enquanto morriam brasileiros nas 
ruas do Rio. E saímos pela cidade, tentando botar abaixo coretos 
e tribunas. 

Na antiga Rua Marechal Deodoro, bem em frente da casa do 
Professor Reinaldo Porchat, promovemos um comício. Invadimos 
uma casa de pensão ali perto e hasteamos na sacada duas ban- 
&iras imperiais, trazidas não sei donde. 

Aí, a Polícia, até então tolerante, nos enquadrou e prendeu 
uns vinte dos estudantes. Merecemos passar a noite bem penosa 
nos calabouços da Polícia Central, prédio que existiu, até há pouco, 
no  Pátio do Colégio. A revolta fracassou e o Presidente R. Alves, 
para felicidade da Nação, continuou no poder. 

Nesse tempo, era diretor da Faculdade o Professor João Mon- 
teiro, de que se debulhavam casos saborosos. M~,stre prestigioso, 
tido e havido como sábio, pensador e tribuno, era um self mude 
man. Daí, certa vaidade, justificada vaidade na sua pessoa. 

Contava êle, por exemplo, este caso: - Na Europa, nos reu- 
níamos alguns grandes juristas internacionais. 

"Eu era deles o mais m ~ o . "  
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Conceituadíssimo na alta sociedade de São Paulo pela cultura 
e finura de  espírito, João Monteiro jogava o solo em um nosso 
clube chique do tempo, em noite de grande gala, dedicada a dança 

Era costume o cavalheiro levar a sua dama, pelo braço, até 
o buffet e, ali, oferecer-lhe um salgado ou um doce, um refresca 
ou um licor. Assim fez um sócio elegante. Pede ao garção, para 
começar, dols sandwichs. A dama elegante emenda, delicadamente: 
duas sandwichs.. . E trava-se a discussão em que se envolvem 
vários sócios. E acabam por adotar a escolha de um luminar para 
decidir como árbitro supremo o grave litígio. João Monteiro, como 
se viu, entretinha-se, em sala a parte, no jogo du solo ou voltarete. 
Dirigiram-se os mais atrevidos a sua mesa e, respeitosamente, pro- 
põem-lhe a questão: "Que devemos pedir, Mestre, dois sandwichs 
ou duas sandwichs?" E êle, interrompendo uma jogada, gentil- 
mente, responde: - 
- Pzçam vosçências três sandwiches. . 
João Monteiro não atingiu longa vida, como outro conspícuo 

diretor - o Barão de Ramalho que atravessou os três reigmes 
políticos do Brasil - o colonial, o imperial e o republicano. 

João M,onteiro morreu em 1904. O seu enterramento, no cemi- 
tério da Consolação, abalou a cidade. Os estudantes choravam e 
deploraram o seu desaparecimento. Ora sobre o seu cadáver Mon- 
teiro Lobato. É o seu primeiro e talvez o seu último discurso. 

Mas os acadêmicos não fugiam, nem fugiram nunca a política, 
aqui dentro e lá fora. Campos Sales, após os seus quatro anos de 
fecundo governo do país, tornou-se alvo da simpatia da mocidade 
do Largo de São Francisco. O senador linheiro Machado, transi- 
tando por Santos, em demanda de seus Pagos, lembrou aos rapa- 
zes da escola por onde também passara, que estava na hora de 
se fazer de novo o chamado solitário do Banharão presidente da 
República. 

A lembrança pegou fogo e os acadêmicos lançaram manifesto 
e promoveram comícios. Tudo, claro, em vão. Os políticos esco- 
lheram um mineiro ilustre, Afonso Pena, sob o brado de que 
basta de São Paulo! 

Chega-nos, afinal, o ano de 1906. Conquistamos o calourato. 
Somos acadêmicos. Que honra para a família.. . Na verdade, 
poderíamos galgar um ano no curso, se aproveitássemos as dis- 
tinções do Professor Pedro Lessa. 

Pedro Lessa, nome de nosso maior respeito, erudito e bom, 
era na aparência um máu, porque desejava as coisas retas, queria 
ensinar, fazia questão de que os seus alunos aprendessem a sua 
útil matéria - Filosofia do Direito. Eis porque não aprovava 
nos exames os maus estudantes. 



22 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÃFICO DE S. PAULO 

Ora, o governo central de então, embora chefiado por um 
estadista de prol - Rodrigues Alves, tinha como ministro do In- 
terior ,a quem estava afeto o ensino superior, o político baiano 
J. J. Seabra, que, sendo também mestre de Direito, timbrava em 
proteger os estudantes faltosos. 

Contra um de seus últimos atos, cons;darados arregimentais, 
rebelou-se Pedro Lessa. E o austero mestre, a fim de chamar aten- 
ção sobre a decadência do ensino, resolveu a prática de um grande 
escândalo: - aprovar todos os seus alunos, soubessem ou não a 
matéria, com distinção. na primeira época dos exames e plena- 
mente, na segunda. 

Pedro Lessa, senhor de incontestável prestígio no ensino e na 
sociedade, ao invés de responder o processo administrativo e talvez 
p e r d ~ r  a cátedra, seria daí a pouco guindado a uma cadeira no 
Supremo Tribunal Federal, qur, por sinal, honraria por todas as 
maneiras. 

Essas distinções, entretanto, não impediram que a turma por 
elas desmerecida viesse a contar em seu seio nomes como os de 
Sprncer Vampré, Nereu Ramos, Mario Guimarães, Abilio Pinheiro, 
Nlanuel Carlos Figueiredo Ferraz, Carlos de Morais Andrade, 
Carlos da Silveira, Almerindo Gonçalves, Renato Maia, Ibrahiin 
Nobre, entre os quais duas bonitas donzelas - Maria Andréa de 
Oliveira e Maria Luiza de Oliveira. Antes destas duas já se ba- 
charelara no Convento Maria Augusto Saraiva. 

As famigeradas distinções, que elevaram a turma a cêrca de 
duzzntos bacharéis, reduziram a nossa, a dos que não quiseram 
aproveitar a bica, a pouco mais de sessenta calouros. A despeito 
de muito menor no número, possuiu alguns nomes que atingiram 
certa evidência no Estado, como o poeta Ricardo Gonçalves, o 
vereador Carlos Meira, os advogados Hugo Franco, Abner Macedo, 
Nicolau Fanuele, os delegados de polícia Armando Caiuby, Alfredo 
Assis, E. Egas Botelho, o chefe de policia Carlos Costa, o jorna- 
lista Alcebiades Delamare Nogueira da Gama, o desembargador 
Alipio Bastos, os advogados Pelagio Lobo, Oswaldo Degrazia, Leo- 
nides Garcia Rosa, Manuel Elpídio de Queiroz, Amador da Cunha 
Burno, Bento Domingues da Costa, Enéias Cesar Ferreira, Arnaldo 
Porchat e o político Pedro Marques de Almeida, etc. . . 

Dirigiu a Faculdade até 1908, quando faleceu, e seria substi- 
tuído por Dino Bueno, .3 Doutor Vicente Mamede, também mesire 
de Direito Civil. Ríspido e carrança com os alunos, encarnava 
bem, afirma Vampré, o tipo do velho professor coimbrão. Mas, 
quando procurado em sua casa por qualquer estudante, narra 
Pelagio Lobo, o homem ríspido e intratável na  classe, aquele pro- 
fessor de linhas duras, nariz adunco e óculos escuros, que não 
deixavam perceber a expressão do olhar, convertia-se numa cria- 



REVISTA DO INSTITUTO HISTóRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 23 

tura amável, que aconselhava e estimulava paternalmente, que se 
ofer'ecia para ajuda e orientação do curso e que se desmanchava 
em expressões carinhosas e meigas. 

Em nosso primeiro ano ainda gozamos a ventura de alcançar 
n a  cátedra Pedro Lessa e aprender com êle as primeiras noções 
de Filosofia do Direito. Ao lado desse varão de Plutarco, portava- 
se outra figura de igual porte, Reinaldo Porchat. 

Este manteve sempre o alto nível escolar, professando com 
erudição e elegância o Direito Romano. Enérgico, exigente da 
matéria ministrada, as suas aulas equivaliam a orações que lem- 
bravam tribunos romanos. Tinha o direito de ser vaidoso. 

Nesse ano, a Faculdade recebeu a visita de um célebre ex- 
aluno, o admirado Joaquim Nabuco, nosso embaixador em 
Washington. Apareceu acompanhado do interessante poeta gaúcho 
Fontoura Xavier, do Ministro plenipotenciário Assis Brasil, e 
acompanhando Elihu Root, delegado do Tio Sam ao Congresso 
Pan Americano. 

Recebida a bela figura de Nabuco no salão vermelho, não 
resistiu a tentação de subir ao velho púlpito. Aclamado frenéti- 
camente, discursou com pronunciado sotaque inglês, o que esfriou 
um tanto o entusiasmo da mocidade. 

Muito mais tarde, no Rio de Janeiro, tocaria a nós falar sobre 
o amado filho de Pernambuco, numa sessão magna do Instituto 
Brasileiro. Contamos o fato. A família, presente, não gostou, 
chegando a hostilizar-nos. . . 

Segundo ano. Agora, calouro enfeitado. Temos novos lentes: 
Dino Bueno, do Direito Civil: Herculano de Freitas, de Direito 
Constitucional; Frederico Steidel, de Direito Comercial. 

Dino Bueno, lastimavelmente, passou a dedicar-se mais a polí- 
tica do que a cátedra. Senador estadual, e vice-presidente, chegou 
a governar São Paulo. 

Mas que mestre notável de Direito Civil. Emparelhava-se, 
sem dúvida, na exposição, com o grande Lafaiete Pereira, na 
síntese e na  substância. 

A seu lado, outro político, o gaúcho Herculano de Freitas, 
tribuno eloquente, jornalista de pulso, passaria pela cátedra como 
gato por brasas. Dava duas aulas por ano. . . Mas, com o escân- 
dalo provocado por Pedro Lessa, regenerou-se a ponto de, daí em 
diante esgotar o programa da matéria, máu grado certos estudan- 
tes, que prefeririam o Herculano de antes.. . 

De Herculano são recordados, ainda hoje, episódios de jocosi- 
dade impagável. 
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Guindado a Ministro da Justiça, no governo do Marechal Her- 
mes, é procurado, certa noite, em sua casa, pelo seu sogro - 
Francisco Glicério, célebre propagandista da República, que de 
simples rábula, em Campinas, galga o Ministério de Deodoro da 
Fonseca e acaba general. Herculano tarda muito a chegar a resi- 
dência, ou por outra, só entra ao cantar do galo. 

Glicério exproba-lhe: 

- Senhor meu genro, isto são horas de um Ministro da 
Justiça chegar a meu lar? 

Herculano responde : 

- Meu sogro, a justiça não dorme.. . 
Sobre Herculano cometiam-se juízos impiedosos, chegando-se 

a afirmar que era um vadio, não estudava, não passava de um 
jejuno na  sua própria matéria. No entanto, veja-se o que disseram 
os seus livros que a família doou a Biblioteca Pública. Todos 
anotados pelo seu punho, indicando estudos aturados. Isto, as 
suas aulas, a sua passagem pelo Supremo Tribunal Federal, tudo 
depõe a seu favor. 

O terceiro de nossos lentes no segundo ano, como se viu, era 
Frederico Steidel, um teuto-brasileiro, de notável patriotismo. O 
catedrático da disciplina era o Barão Brasilio Machado, menos 
jurista do que poeta, tribuno do juri. Steidel era apenas professor. 
Um terrível iconoclasta, do tempo, Moacir Piza, pôs-lhe o apelido 
de "corvo triste". Realmente não podia ser alegre um idealista 
como o professor que via o Brasil andando tão mal! A Liga Na- 
cionalista encontraria nele um de seus grandes incentivadores. 

No terceiro ano - Veterano! Entre parênteses, estou seguindo 
os adjetivos com que Tapajós Gomes qualificou, num poema da 
época, os alunos de cada série: 1." ano, calouros; 2." ano, calouros 
enfeitados; 3." ano, veteranos; 4." ano, empenados; 5." ano, ba- 
charelandos. 

Mas, no terceiro ano, lecionou-nos, além de Dino Bueno e 
Steidel, substituindo Cândido Mota, na cadeira de Direito Comer- 
cial, Luís Barbosa da Gama Cerqueira. 

Cândido Mota andava envolvido na política, era deputado 
federal. Na sua cadeira começou-se a estudar a escola italiana do 
Direito Criminal, professada por Cesare Lombroso e sustentada, 
na pátria de Dante, por Ferri, Garofalo, Mauro, Sighele, Bianchi 
e Patrizzi. Mas pouco ouvimos de Mota. Gama Cerqueira defen- 
dia mais a escola clássica. .ótimo expositor, agradável ,insinuante, 
conseguiu logo prestígio como professor. Derrotara, no concurso 
para a cátedra, o famoso tribuno que era Alfredo Pujol. 



No quarto ano, empenado. Tivemos um lente novo - José 
Luís de Almeida Nogueira, ensinando Economia Política, ciência 
pouco conhecida entre nós. 

Vindo do regime imperial, onde desempenhara cargos de 
eleição e nomeação, era homem de vasta e variada erudição, bas- 
tando dizer que aprendeu hebráico, para ler a Bíblia no original. 

Pelagio Lobo, que tentou seguir no gênero memorialista as 
pegadas de Almeida Nogueira, queixa-se de que o mestre chegava 
a enumerar tal quantidade de definições, tal nominata de autores 
da matéria, que dava indigestão nos alunos, obrigados a guardar 
os nomes de tratadistas como Macled, Leroy-Beaulieu, Gide, Mar- 
shall, Pareto,, Garnier, Ives de Guiot, até o velho Adam Smith. 

A cátedra, a que Almeida Nogueira se dedicou com amor, não 
o privou de pertencer ao Senado Estadual, onde se destacou, nem 
tampouco a imprensa, onde brilhou. É o autor de nove volumes 
de Tradições e Reminiscências da Faculdade, sobre as quais, Spen- 
cer Vampré calcaria a sua festejada obra, Memórias para a Histó- 
rai da Academia de São Paulo. 

Almeida Nogueira escreveu Tradições, primeiro, no Correio 
Paulistano, e, depois, reuniu-as em volumes. 

Suas crônicas, de regra, muito apreciadas, às vezes provoca- 
vam incidentes, as vêzes, jocosos. Aconteceu tratar o ilustre me- 
morialista de caso aliás nada desonroso mas alegre em que figu- 
rava um estudante de seu tempo. Esse estudante ocupava o 
cargo de juiz de Direito em comarca do Interior. Ficou possesso. 
Sentiu-se diminuido no seu alto mistér, na sua autoridade pe- 
rante seus jurisdicionados. Escreveu a Almeida Nogueira recla- 
mando contra aquele jornalista que não prezava os seus colegas, 
como ele juiz, envergonhado diante de seus subalternos. E con- 
cluiu: "por que você não conta a seus leitores as suas proezas, 
que o seu apelido então era Juca Pistola?" Este e outros casos. . . 

Almeida Nogueira vingou-se do magistrado publicando a sua 
carta, na íntegra, no Correio Paulistano. Foi um sucesso jorna- 
lístico. 

Agora, aqui aparece o Professor João Arruda, substituto em 
ccncurso de Filosofia de Direito, mas capaz de ensinar qualquer 
matéria de Direito, pelos conhecimentos enciclopédicos. Trope- 
çava na erudição a ponto de não se tornar um claro expositor. 
Advogado do Interior, assombrou São Paulo com o seu concurso, 
derrotando seis opoentes. 

Político doutrinário, democrata liberal radical, nunca desejou 
qualquer cargo de eleicáo, embora filiado ao Partido Democrático. 
Quando estava para morrer, pediu a seu filho, o já Professor Brás 
Arruda, que pusesse sob seu travesseiro, no caixão mortuário, o 
distintivo da sua comunhão política. 
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Nesta série ainda, se estou certo, ou talvez na de 1908, lecionou 
Direito Internacional Privado, por pouco tempo, devido a moléstia, 
José Bonifácio de Oliveira Coutinho, nobre figura, descendente do 
Patriarca e casado com uma filha do Presidente Campos Sales. 

Substituiu por pouco tempo a Dino Bueno, o professor Estevão 
de Almeida, pai do poeta Guilherme de Almeida. Profundo conhe- 
cedor de Direito Civil, sofria de certa gaguez que lhe dificultava 
a expressão. Uma pena! Dele disse Felágio Lobo: "Purista da 
linguagem nos moldes de Felinto Elisio que trabalhava o Direito 
Civil no feitio de Lafaiete". 

Foi no decorrer dessa série, no ano de 1909, que se realizou 
em São Paulo, promovido pelos acadêmicos, a frente Leonides 
Garcia Rosa e Alcebiades Delamare Nogueira da Gama, Ricardo 
Gonçalves, o poeta futuro da Dança dos Tangarás, e outros quar- 
tanistas, um Congresso de Estudantes. Marcou um sucesso na 
vida estudantil do Brasil esse conclave, com o comparecimento do 
que havia de mais conhecido no país, acorrendo a mocidade do 
Rio de Janeiro, do Recife, de Belo Horizonte, da Bahia e até do 
Rio Grande do Sul - cerca de duzentos congressistas. Compare- 
ceram ao Congresso Maurício de Lacerda, Gilberto Amado, Flori- 
valdo Linhares, Bueno Silveira, Arnaldo Porchat, Leopoldo Teixeira 
Leite, Lindolfo Color, João Pereira de Oliveira, futuro general, 
José de Souza Soares, além de estudantes franceses e de outras 
procedências. Encerrou-se numa noite magna no Teatro Boa Vista, 
da rua do mesmo nome, com o comparecimerrto até do presidente 
do Estado, então o Dr. Albuquerque Lins. No palco engalanado, 
postava-se a mesa composta das altas autoridades e presidida pelo 
quartanista Leonides Garcia Rosa. Tinha o entusiasta colega de 
pronunciar um discurso de abertura. Suspende-se o pano e o pobre 
do Leonidas, gaguejante diz: - "Senhores, estou muito atrapa- 
lhado, me desculpem", e sumiu entre os bastidores. Foi o melhor 
número do encerramento do primeiro Congresso de Estudantes 
realizado no Brasil. 

Agora, afinal, bacharelando, enconbramos os professores 
Ernesto Moura, M. Pedro Vilaboim, Amancio de Carvalho e João 
Mendes de Almeida Junior. Uma plêiade notável de mestres. 

De Ernesto Moura, lente de Legislação Comparada, pouco a 
dizer, porque suprimida a sua cadeira, passou-se para o Rio de 
Janeiro, onde abriu escritório de advocacia. Quando professor, 
exerceu também o cargo de Delegado Fiscal do Governo Federal 
junto as bancas de preparatórios. Bondoso, foi uma espécie de 
pai dos bichos condoido da sorte dos mais humildes. 

Vilaboim, professor de Direito Administrativo, homem de alta 
vida social, grande advogado, brilhante deputado federal e jorna- 
lista. Nasceu na Bahia, formou-se no Recife e veio para São Paulo 
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quando nomeado lente substituto por decreto do governo federal. 
Moralizou a sua condição de professor, prestando, após, notável 
concurso, afirma Vampré. 

Amancio de Carvalho, também baiano, médico, professor de 
Medicina Legal. As suas aulas, muito apreciadas, eram infalivel- 
mente quase de madrugada, começando as 8 da manhã, por isso 
pouco frequentadas. Chamava atenção a múmia que êle conser- 
vava em uma vitrina, ao lado da cátedra. Fora de uma mulatinha 
órfã, criada na sua casa. Certo dia, isto acontecera com a turma 
de 1908, amanheceu o velho Convento, numa polvorosa - desa- 
parecera a múmia, deixando três cartas, uma para Amancio, 
comunicando sua intenção de suicidar-se; outra para a Polícia 
pedindo que não responsabilizasse ninguém pelo seu ato; a ter- 
ceira, dirigida a ilustre advogado, o Dr. Benedito Galvão, confes- 
sando-lhe o seu amor. . . 

O mestre, bondoso, não pôde suportar com calma a es tudan-  
tada.  Revoltado, reclamou do diretor, descompôs a turma de ba- 
charelandos e ameaçou de reprovar a todos. Reprovar a todos. . . 
Ora, era sabido o velho hábito de não haver reprovações no quinto 
ano. Claro que a ameaça não se c7~rnpriria. 

A rnúmia foi encontrada então no chamado campo da Baro- 
ne;a, hoje Av. Brigadeiro Luís Antonio. Acreditando o público 
tratar-se de um crime, rodeavam-na curiosos os populares. Afinal, 
trouxnram na de volta os contínuos da Faculdades. E a múmia 
acabou sendo levada a um de nossos cemitérios, lá encomendada 
por um padre, enterrctda e registrada a sua morte. . . 

Atribui-se a ruidosa estudantada aos acadêrnicoa Fernando 
Nobre, Mauro Pontes, Pinto Paiaguá, Afonso ?enteado, Justo 
Chermont, tomando parte no episódio o popular jornalista Mane- 
quinho Lopes. 

Afinal, o quarto dos lzriles do 5." ano, João Mendes de Almeida 
Junior, professando o Direito Judiciário. Dele diria Alcantara 
Machado, em formosa oração, após a sua morte, n3 Rio de Janeiro, 
ocupando uma cadeira no S. T. Federal: - "O que os pósteros 
não poderão sentir, como nós os seus contemporâneos, é a irra- 
diante beleza moral daquele homem. Rosto macerado pelas vigí- 
lias, feiçhs devastadas pelo sofrimento, olhos cansados de apren- 
der nos livros a ciência e no espetáculo da vida a miséria humana 
e compreensiva. Nunca houve quem dele se aproximasse e não 
lhr ficava devendo alguma coisa. . . " "Daqueles lábios nunca se 
ouviram palavras que não fossem de animação para os que corne- 
çam, dr piedade para os que sofrem, de justiça para os que triun- 
fam". 

A campanha civilista em torno do nome de Rui Barbosa, 
candidato a presidência da República, em oposição ao Marechal 
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Hermes da Fonseca, empolgou a mocidade. Mas nós, com um grupo 
de colegas de que fez parte o atual desembargador M. Gomes de 
Oliveira, dirigidos pelo então deputado Pedro de Toledo, já meses 
antes de ser levantado o nome da Aguia de Haia, nos havíamos 
comprometido com o candidato militar. Chegamos a formar sob 
as Arcadas, um comité acadêmico pró Hermes. A luta entre nós, 
os poucos alunos hermistas e os muitos civilistas, apoiados pelo 
governo de São Paulo, desenvolveu-se dentro e fora da Faculdade. 
Nós, hermistas, chegámos a publicar um jornal - o 22 de Maio, 
data do congresso partidário que lançou, no Rio de Janeiro, a 
candidatura Hermes. Travamos sérias entreveros jornalísticos e 
em comícios de rua. 

Lembremos o desenlace da histórica partida - Hermes foi 
eleito. 

Alguns dos hermistas de então, um deles o querido Waldemar 
Ferreira, futuro prestigioso professor das Arcadas, chegaram a 
penitenciar-se mais tarde do combate ao nome de Rui Barbosa. 
Waldemar, sempre com W; casou com distintíssima dama - 
Wanda, sempre com W; teve vários filhos, sempre com W, saindo 
nosso querido colega, com o nome de Ruy. . . Singular homena- 
gem ! 

Afinal, colámos grau. Libertámo-nos do velho Convento. 
Ficamos bacharel como toda a gente. 

E os cinco séculos passados no Convento começaram, parado- 
xalmente, a se reduzir a anos, meses, dias. Entramos a fundo n a  
chamada vida prática, e, ao invés de perder o contato com as 
Arcadas, sentíamos ir voltando para elas. 

Delas, sacudidas pelo verbo de Olavo Bilac, do de Rui Barbosa 
seguido, vinham-nos brados de ardor cívico, a lembrar-nos, a 
alertar-nos que a Pátria corria perigo. Pedro Lessa, acolá do 
Supremo Tribunal, Reinaldo Porchat, Frederico Steidel, eram os 
condutores de todos os que passaram pelo vetusto Convento de tão 
gratas tradições, substituído, sem razão, por esta imponente casa 
de estilo português. 

E veio a Liga Nacionalista, secundando a campanha do serviço 
militar. A sombra daqueles mestres, postam-se Julio de Mesquita 
Filho e seu irmão Francisco, Antonio Pereira Lima, Joaquim Sam- 
paio Vidal, Prudente de Moraes Neto, Tomás Lessa, Manuel do 
Carmo e outros acadêmicos. 

Que foi a Liga Nacionalista senão uma filha da Faculdade? 
Pregou uma democracia autêntica, o voto secreto, a justiça elei- 
toral, as reivindicações sociais. . . 

Não a suportaram os governantes do momento. Trancaram- 
lhe as portas de onde provinham conselhos salutares. 
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Todavia, sobre as suas cinzas, como numa nova Fenix, surgiu 
o Partido Democrático. 

Que foi o Partido Democrático senão um novo filho da Facul- 
dade? Presidiu-lhe um antigo estudante da Faculdade, o Conse- 
lheiro Antonio da Silva Prado, chefiando um pugilo de bacharéis 
em Direito, também diplomados pela prestigiosa escola. 

Na verdade, a nossa alma ma te r  dividiu-se. Para o lado de 
lá ficaram alguns. Para o lado de cá vieram outros de prococe 
valor. Mas todos, gregos e troianos, da Faculdade. 

O país não se emendou. A pregação não valeu. Os homens 
fecharam os ouvidos. 

Escrevemos então uma série de artigos no prestigioso D.ário 
Popular, logo enfeixados num volume - "Retratos a Pena". Nele 
no; ocupamos principalmente dos homens e coisas da Faculdade, 
iniciando-o com esta dedicatória: " A  Faculdade de Direito de São  
Paulo, o maior laboratório que t e m  tido e há d e  t e r  o Brasil". 

Lembramo-nos, envaidecido, que esse livro, sem qualquer pre- 
tensão literária, mereceu do maior mestre da crítica indígena, 
então João Ribeiro, num rodapé do "Jornal do Brasil", este fecho: 
"Os Retratos a Pena merecem um lugar em toda a biblioteca de 
brasileiro amigo de sua Pátria". 

Tal estímulo valeu-nos imensamente. Culpe-se o mestre insig- 
ne como um dos responsáveis de nossa produção livresca, daí em 
diante. 

Nlas estourou a Revolução de 1930 seguida da Revolução de 
1932, após os prolegômenos sangrentos de 22 e 23 de maio. Ambas 
se completaram. 

Quem eram os civis dos dois movimentos senão, na maioria, 
bacharéis forjados nas velhas Arcaaas? 

hecorde-se que daqui, das velhas Arcadas, saíram, em 1932, 
os primeiros batalhões de voluntários que se bateram pelos nossos 
idelais, resumidos, depois, no primeiro brasão de armas do Estado 
de Sàc Paulo - Pró Braszlza flant eximia.  

A Revolução eclodira nos últimos alentos da noite de 9 de 
julho. No dia 10, pela tarde, de um dia glorioso, no Pátio do 
Coiégio, ainda de pé uns sobejos do tradicional palácio colonial, 
aclamou-se o Embaixador Pedro de Toledo para Governador dos 
Pau~istas. Entre as entidades que figuraram no ato de beleza 
cívica espetacular, esteve o pelotão de voluntários saído da Facul- 
dade de Direito, contra a própria infeliz deliberação de seu diretor, 
cioso de suas responsabilidades perante o governo do caudilho 
que infeiicitava o país. 

Após o curto hiato constitucional, conquistado com o sangue 
da mocidade de São Paulo, a ditadura caudilhesca deita de novo 
as garras aduncas sobre o desgraçado Brasil e, de novo, tentou 
escravisar São Paulo. 
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A mocidade das Arcadas, Arcadas agora fac-similadas, a mo- 
cidade sempre a mesma, porque não tem passado, nem presente, 
nem futuro, a mocidade da Abolição e da República, não se con- 
formou com um regime importado e nem sequer praticado, camu- 
flando autêntica ditadura - o estado novo. Saiu a campo para 
lutar como @de e até como não pôde, por um Sâo Paulo livre, 
um Brasil feliz. 

Trancafia'do com um bando de estudantes num conhecido 
calabouço da Capital e ameaçados de tortura, lembramos bem de 
como se portaram esses moços com altivez de comover os corações 
das próprias autoridades subalternas, obrigadas a nos guardarem. 

Note-se ainda. O único estabelecimento público de São Paulo, 
naqueles nove anos de opróbrio, que impediu se pendurasse em 
qualquer de suas paredes, internas ou externas, o retrato do dita- 
dor, foi a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. 

O tempo, infalível remédio que é o tempo, pelas mãos de 
nossas forças militares, botou abaixo tão nocivo regime político. 

Desgraçadamente, porém, não se findara em definitivo. Após 
o ligeiro intervalo de um quinquênio, protegido por constituição 
benfazeja e um governo severo, retornou o bruxo, verdadeiro êmulo 
do velho João Venâncio Gomes, "e1 buso" que infelicitou a Repú- 
blica da Venezuela e que, até depois de morto amedrontava o seu 
povo, conterrâneo do libertador Simon Bolivar. 

E o Brasil passa a enfrentar uma escala de dias piores, até 
que chegou o momento em que homens, mulheres e crianças, onde 
não faltou a mocidade do Largo de São Francisco, saíram para as 
ruas, naquela já histórica "Marcha com Deus pela Liberdade", 
que provocou a aurora promissora de melhores tempos. 

No Pátio do Colégio nasceu a Metrópole do Brasil, que o irmão 
Anchieta profetizou. 

No Largo de São Francisco se criou um baluarte civil e cívico 
da defesa democrática e liberal do Brasil. 

Não há exagero. O seu passado e o seu presente estão a de- 
monstrar. E no futuro não faltará também a sua inspiração. 

* * * 
Minhas Senhoras e meus Senhores - 
Tentámos mostrar-vos que nunca nos afastámos do convívio 

acadêmico, na paz e n a  guerra. Jamais nos esquecemos de haver 
aprendido aqui, sob as Arcadas, a amar o Brasil, a Justiça, o 
Direito, a Família. 

Hoje, encanecido pela idade e pelas lutas de todo o dia, nou- 
tros setores, voltamos a Faculdade apenas para firmar-vos que nos 
orgulhamos, cada vez mais, de haver levado daqui lições exem- 
plares para, dentro de nossas limitações, procurar ser um homem 
leal e útil a comunidade. 



UM PARÁGRAFO NA HISTÓRIA - 
A CARICATURA 

Ruy Martins Ferreira 

Há de ser possível que, de importância, o primeiro a estudar 
de modo geral a caricatura buscando-lhe as mais remótas orígens 
tenha sido Thomas Wright, escritor inglês do século passado, em 
belo volume de 500 páginas com ilustrações em xilografia. Obra, 
hoje rara, teve também duas edições em francês: - "Historie de 
la Caricature et du Grotesque dans 1'Art" - Edit Delahys - 1875 
- Paris. 

Erudito de latim e grego a pesquizar a caricatura inglesa se- 
guiu-lhe as raizes no Continente: - França, Alemanha, e daí, como 
arqueólogo por terras e letras latinas e gregas até o Egito. Arqueo- 
logia e HisMria da arte são irmãs xifópagas, apenas divergindo 
na questão de classificar períodos atuais; complementam-se - uma 
por sintética e outra por analítica Um segundo historiador, com 
os mesmos propbsitos e mais particularizadamente, aparece pouco 
após: - John Grand - Carteret, que estuda "Les moeurs et la 
caricature em France, Allemagne, Austrie et Suisse", em dois gros- 
sos volumes com reproduções em zincografia e dados bibliográfi- 
cos. - Edit. Lauis Westhausser - 1885 - Paris. 

Velhíssima pois e interessante, é a arte de escarnecer com 
ilustrações. 

Há um desenho em que figuram Enéias com o pai às costas 
fugitivos de Tróia, mais a urna cinerária dos antepassados, e o 
garoto Ascânio por diante. 

Depois disso uma paródia em que tais personagens se mos- 
tram com cabeças de cão - é já a caricatura. 

Há por paredes de Pompéia que as cinzas preservaram cen- 
tenas de grafitti - calungas mais ou menos malfeitos dentre os 
quais muito conhecido e reproduzido será aquele que leva legenda 
com dedicatória, o de um crucificado com cabeça de asno. 
- Mas, que é a caricatura? 
Define-o dicionarista de autorizada enciclopédia: - "Cari- 

catura - s.f. do italiano caricare. Reprodução grotesca pelo dese- 
nho de pessoa ou coisa. A arte, A caricatura requer real conhe- 
cimento do desenho". 
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Temos pois sucintamente esclarecido e qualificado o assunto. 
Todavia diremos, não para discordar mas em aditamento, que 

será tudo isso e não somente isso - coisa de bom desenho com 
dado sentimento de grotesco. 

Bom desenho, em havendo importará muito, porém de maior 
importância há de ser o grotesco - ou isso de melhor quilate 
que é a graça a propósito, de fina ironia, mesmo até reticente. 

Quanto a reprodução, hoje executada admiravelmente, tal 
coisa nem de leve daria cuidados a caricaturistas das velhas ida- 
des que apenas cuidavam do exemplar único, esse mesmo desca- 
recido de legendas explicativas, perversidades literárias mais ou 
menos inteligentes como se tornou necessário nas épocas que se 
sucederam. Esses foram a princípio ensaios gráficos a "fusain" 
tirado de fogões domésticos. Depois mais seguros, os murais colo- 
ridos de todo tamanho por bravos artistas hoje anônimos - talvez 
por isso taxadas de pré-históricos. 

Como, se foram eles os primeiros a tê-los ou inventá-los, e 
principalmente a contá-los documentadamente? Terão sido humo- 
ristas em muitos casos, até como requer o dicionarista citado - 
no afã de "reproduzir coisas grotescas com bom desenho". A 
propósito diremos: - que poderá parecer mais grotesco do que a 
corrida de alguém que cotucou bizão pré-histórico com vara curta? 
Pois foi o que se encontrou pintado em painel com muito boa técni- 
ca de escola naturalista; com excelentes cores inalteráveis, cujo se- 
gredo se perdeu. Decoração mural de alto gosto que com tanto 
se põem os senhores-das-cavernas ao mesmo nível daquele gran- 
duca Lourenço de Médici que fez decorar grande alcova escura 
do Palazzo Ricardi. São preciosas cenas a figurar sucessivas etapas 
da cavalgada dos Santos-Reis, por montes e vales dos Apeninos, á 
cata do Presépio. Pintura, guardada nas trevas, e que explode 
em ouro e pedrarias a cada vez que se lhe chega perto o morrão 
pálido do "lumicino" na ponta de uma vara conduzida pelo guar- 
dião e explicador autorizado. 

Pintura anecdótica preciosa e ingênua; painel enorme, pro- 
lixo, que surprzend-: e encanta. Faria talvez sorrir se não deslum- 
brasse. Entre os milenários - sem nome que decoravam. à luz 
de fachos, cavernas escuras e os celebrados decoradores do palácio 
mediceu - que largo hiato de tempo e de espaço! 

Entretanto quão estreito parentesco de identidade, de gênio, 
de espécie a uní-los! São europeus, com apenas diferença de está- 
gio. Coincidindo, equivalendo-se até. A caçada perigosa do bovino 
torna-se episódio divertido na caravana profética - a de um ona- 
gro nativo da região, perseguido, a fugir pinoteando pelas colinas 
azues. 
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Arqueólogos sistemáticos têm pacientemente peneirado esque- 
cidas cinzas, a esbrugar vida e misterios da economia doméstica 
de antepasados sem nome. Antropólogos engenhosos, doutíssimos, 
têm caracterizado, segundo um ossinho anônimo, todo um indi- 
víduo ignoto, insuspeitado ou do gênero a espécie; avaliado quan- 
titativamente conteúdo de crâneos fósseis em cacos. . . Mas, infe- 
lizmente jamais terão curado do espírito que por esses transitou, 
talvez ágil, capaz de provocar, senão esperimentar, as contrações 
do verdadeiro riso consciente no homem - primitivo sim, mas 
já dígno e capaz de assim ser chamado. 

Produto cerâmico divinamente plasmado ou indivíduo primo- 
erecto sobre dois pés e já escoimado da horrosa parentela que in- 
gratamente lhe atribuem - não importa! Ele é homem - e sabe 
rir. 

O Doutor Franciscus Rabelaisius recebera ordens e fora rece- 
bido Médico pela Universidade de Montpellier - graus bastantes 
para de opinião própria discutir e até duvidar dos têrmos do Gê- 
nese. Mesmo em questões de antropologia se tal vocábulo já ouvesse 
sido composto e de livre trânsito cremos que para alegrias de 
Tomaz de Torquemada e outros ardentes filhos da piedosa Castella. 
Todavia ele pruden%emente se recolhera á preciosa biblioteca pa- 
risiense de S. Victor a estudar "in angello cum libello". E foram 
notáveis as obras que a sua inteligência andou descobrindo do que 
deixa acurada relação comentada brevemente e t  c u m  grano salis. 
Desses estudos deixou aos constantes leitores seus de até hoje o 
conceito de que: 

"Mieulx est de ris que de larmes escrire pour ce que le rire 
est le propre de l'homme". 

O riso não será pois simples esgar animalesco instintivo ou 
bestial articulando músculos que antropóides e semelhantes pode- 
rão possuir em correspondência aos da face humana. O riso é 
causado - espécie de comentário instintivo, inarticulado, mais ou 
menos sonoro, até silencioso, de coisa ou fato inesperado, subitâneo 
contrário ao bom senso comum. É um choque. Assim hão de ter 
rido os que presenciaram o espisóáio do malavisado provocador do 
bisão - claro está que nem todos concordando em que o caso seria 
para rir. Isto precisamente há de ter provocado depois maior hila- 
ridade por "feitiço voltado contra o feiticeiro". 

Assim age o fino caricaturista; não só com o vestir e animar 
um caso por si já grotesco ou cômico; mas provocando naqueles 
a quem se dirige o gosto de advinhar, sentir e figurar o que possa 
haver de mais risível por consequente - a moral do caso. 

Sirva para ilustrá-lo a "charge" de um humorista francês, 
Abel Faivre ou Forain, nas páginas de Le Rire, semanário pari- 
siense de há mais de meio século. A porta de um palacete, lacáio 
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velhusco de libré agaloada interroga com a r  superior um operári'o, 
suarento, mal humorado, que carrega um paralelepípedo: 
- C'est lourd ça un pavé? 
- Ouí, c7est plus lourd qu'un pot-de-chambre". 
Riu-se muita gente. Danou-se o Sindicato dos domésticos e 

afins, exigindo desculpas em reparação ao insulto. Riu-se mais 
então toda a França. Tornara-se mais conhecida a má resposta do 
calceteiro, fazendo imaginar em cada casa nobre um criado, de 
calções curtos, a conduzir com cuidado aborrecidamente um bispóte 
de louça dourada com ramagens de cor e a sua tampa, por corre- 
dores atapetados. 

Humorismo é profissão, arte de fazer rir. Por arte terá uma 
filosofia; consequentemente a sua estética. Estética diferente 
como o belo é diferente do grotesco. 

Difícil certamente, pois o que aqueles que a explicam são tão 
prolixos, tão sutís, complicados. . . 

O mais categorizado d'entre eles principia não dizendo nem 
querendo que seja respondida a pergunta: - que coisa é a arte? 
Por óbvio julgará pois que o considera sabido de todo mundo; 
encontravel na mais vulgar conversa e até melhor do que da boca 
de filósofo que se metesse a fazê-lo. 

Maiêutico pois. Julga-o de boa pilhéria, nada tola e vai-se a 
esfolhar o seu breviário de muitas folhas. 

Escreveu Oscar Wilde que - "a vida sempre, e a cada vez mais, 
imita a arte". 

O que talvez seja verdadeiro uma vez que continua repetido 
sem contestação. Com efeito, genésico e historicamente documen- 
tado como se sabe: - no princípio houve o boi, depois o homem, 
este inventou a vara com utilidades e conseqüências provadas. 
Então a natureza copiando as artes humanas empregou os chifres. 

A arte da caricatura, ligeira mas legítima peculiar a popula- 
ções arejadas, livres, é direito de crítica aos costumes, fatos, e 
coisas que lhes são peculiares. 

Espécie de sombra, companheira do homem, a se projetar mais 
ou menos que tal da sua figura com gestos um tanto exagerada- 
mente alongada ou curta, mas que para tanto carece da luz, só1 
ou outra bastante em chão desimpedido, livre. 

A pequena história da caricatura no Brasil curta e restrita 
terá mais ou menos um século, a partir de quando houve imprensa 
permitida e aparelhada para tanto. Restrita por isso, que sai- 
bamos, só possível a princípio na  Côrte - como era chamada a 
capital política e cultural da Nação. Temos notícia de uma Re- 
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vista da Semana, de que vimos velhos números com ilustrações 
litografadas por Angelo Agostini. Eram cenas políticas com verda- 
deiros retratos figurando questões ministeriais em que o Imperador 
aparecia em trajes magestáticos - manto, coroa calções e cetro, 
até irreverentemente de catrâmbias. Trazia etambém já estórias 
em quadrinhos da crônica infelicidade de um roceiro em seu meio. 
Houve depois uma "Colmédia Popular" e o "Mequetréfe", ilustrados 
por Aluízio Azevedo, pintor antes de se tornar romancista e depois 
diplomata na Europa, falecido em 1912. Das províncias nada se 
conta, pois que respiravam e riam, se é que riam, pela boca da 
Capital do Império. Com o evento da República mudávamos de 
cenário e figurantes em dez anos de tentativas e acertos. 

Não seria possível continuar-se naquelas "ruas do Ouvidor", 
com ministros e graúdos encasacados e de cartola a 40" à sombra. 
Não mais senhoras embarracadas em vestidões com cintura de 
vespa e mangas á presunto, enluvadas até os cotovelos; com cha- 
péus em que se ajuntavam fitas, flores, frutas, e passarinhos de 
azas abertas espetados em 1ongo.s alfinetes perigosos. 

Não mais se assentariam por horas perdidas ao pé do balcão 
nas grandes lojas servidas por gentilíssimos caixeiros janotas de 
flor á lapéla que sem preguiça e sem pressa iam estendendo peças 
de tecido, a opinarem sobre modas, perfumes, vozezs de soprano 
e comédias francesas. Então na fina sociedade falava-se e até 
servia-se á francesa. As mucamas muito engomadas sabiam arru- 
lhar á porta: - Pardon Monsieur, mais madame est sortie. . . 

Na imprensa nascia uma "Cigarra" semanário sonetífero de 
crônicas literárias artísticas e políticas, dirigido por Olavo Bilac. 
Ilustrado a duas cores, em iincografia, por Julião Machado exce- 
lente artísta, autor de um Album das Glórias com caricaturas e 
biografias de figuras notáveis brasileiros e portugueses como El-Rei 
D. Carlos, o irmão Príncipe, a Condessa Ratazzi, Eça de Queirós, 
Ramalho Ortigão, Saldanha Marinho, ministro e outros.. . 

Uma outra Revista da Semana, ou a mesma. Morrera a mo- 
narquia agora morria o século. A cidade a sonhar com Paris para 
urbanizar-se ia ter também o seu Haussmann na pessoa do enge- 
nheiro Passos e houve um "slogan" - "O Rio civiliza-se!" Não 
era mais a Corte e sim a Capital Federal. Guanabara! 

Então "as Ruas do Ouvidor vieram confluir para as Avenidas 
- arejadas, pavimentadas a mosáico português, com asfalto, 
higiene arborização, palácios, mesinhas nos passeios e até automó- 
veis. Mais hebdomadarios leves com caricaturistas moços - O 
Tagarela o Malho, Fonfon, D. Quixote. 

Ilustradas pelo lápis de Kalixto, Raul, Lobão, Luiz, Bambino 
e outros a retratarem o meio social em transição de hábitos a 
evoluir na alegria da cidade reflorescente, nova e linda. Depois 
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em conseqüência surge a Careta, mais leve e original onde o gênio 
nascente de J. Carlos fulge ao final da Grande Épocque vítima da 
1." Grande Guerra. Fora-se o tempo da grande caricatura na 
Europa e nos Estados Unidos. Os grandes centros políticos atraem 
espíritos de escol que daí irradiam-se. Assim Buenos Ayres com 
a sua "Caras y Caretas" atraíra artístas como Cao, Malaga-Grenet, 
Sírio e outros, estendendo edições pela América Espanhola. Iden- 
ticamente o Rio supria os Estados, além de tudo quanto fosse 
possível com a graça dos seus teatros ligeiros de mambembes, dra- 
máticos, de canastrões, e revistas amaxixadas e cançonetas de 
fonógrafo, Território imenso de precários, ruíns meios de comuni- 
cagão as populações unidas pelo idibma, jornais e revistas enve- 
Ihecidas eram o liâme comum do sentimento de Pátria. A carica- 
tura popularizava a figura dos políticos nacionais: com um "pince- 
nez" e três palitos de fósforos fazia-se a caricatura de Rodrigues 
Alves. 

A história de certo período da Europa seria possível qualificar 
através das charges políticas diárias da época. O caráter das popu- 
lações como d'uma escrita pode ser estudada grafológicamente 
através da caricatura: - frio, cálido, perverso, generoso, primitivo 
evoluído. . . 

Então São Paulo seria mais ou menos bilingue. Entre outras 
línguas a italiana era de estudo obrigatório nos ginásios, lida no 
curso de Direito, ouvida nas ruas, na prática do comércio e da 
indústria. A numerosa colônia aqui apartada, fixada e com faci- 
lidade e simpatia assimilada em todos os recantos do Estado. 
Entre os seus co-nacionais do norte, mais ou menos lombardos, 
venetas, lígures e os do centro e sul, toscanos, latinos ou da Magna- 
Grécia com seus falares próprios, regionais seria melhor de enten- 
der in brasiliam como língua geral e do país. Por sua vez o pau- 
lista citadino ou lavrador entendia bem o ciciado veneto, saudava 
com o ciáo milanês e a rir dizia coisas em napolitano, chamava o 
garoto dos jornais de guagliô. A macarronada, o parmigiano e a 
pizza naturalizavam-se; o angu de fubá e a polenta eram primos. 

Dois diários em italiano; revistas com caricaturas, livrarias 
italianas, artístas e artezãos, companhias teatrais de óperas e 
operetas, eram diárias em nossos teatros. Estas viveram radica- 
das ao sul da América Latina, entre o Rio de Janeiro e o Rio-de-la- 
Plata com escalas e intrusões - Lahoz, Bertini, Clara Weis, Fran- 
ca-Boni.. . Havia no largo do Paissandú um café como mercado 
de artístas para recâmbio de cantores, coristas, bailarinas, orques- 
tra com maestro e cenógrafos. 

São Paulo de costas para o oceano olhava bandeirantemente 
para o interior das terras com indústria nascente e ainda todo da 
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lavoura, de certo modo bastando-se. A capital era ainda um pouco 
tristonha como notara Alvares de Azevedo; principalmente a noite. 
A friagem noturna, garoenta, do planalto não seria propícia a 
a espansões bulhentas de alegria pelas escuras ruas com os seus 
bicos de gaz, e com isso mantinha a fama de casmurra. De feição 
própria amava o socego doméstico, mas nem porisso desgostava de 
divertir-se. Tinha o seu teatro ligeiro com peças de costumes e 
correspondentes artístas do genero regional. Literatura caipira, 
de Valdomiro Silveira, José Pisa, Cornélio Pires e outros menores; 
e até notável estudioso do dialeto caipira interiorano em Amadeu 
Amaral. Sempre contou semanários de caricaturas e "chages" de 
assunto paulista - a "Farpa", de Sampaio Ferraz na  qual fugas- 
mente aparece Octavio Pupo Nogueira, caricaturista amador 
originalíssimo; a "Cigarra", de Gelásio Pimenta. Para não nos 
estendermos demais porfim o Pirralho, de Oswald Andrade, em 
papel barato de jornal, esfusiante, irreverente e nimiamente pau- 
listana. Em suas páginas Alexandre Marcondes Machado cria o 
tipo característico do Juo' Bananére, "paulistaliano", neologismo 
feliz e oportuno de Monteiro Lobato, figura imaginária, ,típica 
diluída no tempo Deu-lhe corpo e imagem realística o Voltolino, 
caricaturista maior da época na cidade. 

De certo modo, artista influenciado pelos traços de Ratalanga, 
anagrama de Galantara o caricaturista feroz do L'ASINO, Sema- 
nário cástico anticlerical de Roma, fazia as suas figuras do 
mesmo modo, incisivamente com traços rápidos, largos, grossos, 
que fazia empregando palitos portugueses, de vime feitos 
a mão que tinham uma ponta a feitio de cinzel e outra 
aguda. Espirituoso, bom observador de tipos e costumes sabia 
encontrar rapidamente o lado córnico, humorístico nas coisas as 
mais simples fixando-as num "crocquis" simples, seguro expontâ- 
neo, que raramente careceria de legendas ou pelo menos de expli- 
cação; sem rebuscamento de formas em busca de estilo. 

Fisicamente, acima dos tipo mediano, claro, de cabelos curtos 
e negros, glabro, trajado invarcavelmente de escuro, um chapéu 
mole pasto de qualquer jeito no cabeça redonda de latino era dum 
sereno risonho, pouco falante, mas de olhar agudo e sempre de 
cigarro a boca. Sem ser propriamente boêmio pois constante tra- 
balhador e ordenado, vivia no centro da cidade, muito relacionado 
entre jornalistas, literatos, fazia desenhos reclame para a indústria 
incluíndo em composições a sua própria figura entre a de amigos 
seus as vezes num grupo entre a multidão. Nunca se mostrou 
cáustico perverso ou equívoco, em maldades intencionais. As suas 
figuras eram bem paulistanas iam do tipo característico do cai- 
pira de Santo Amaro, ao morador de Santa Cecília; do "político" 
da Bela Vista ao paulistaliano do Brás ou Moóca. 



38 REVISTA DO INSTITUTO HISTóRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

São Paulo era de falar, costumes e uzanças próprias, carac- 
terísticas e policiadas; não suscitava muito desejos de crítica de 
costumes. 

Não que faltassem meios ou artístas para tanto - o gênero 
não atraía. José Wast Rodrigues com curso em Paris, pintor 
de méritos deu-se ao estudo da idumentária militar no Brasil 
desde as épocas mais recuadas. Ótimo retratista ilustrou a pena 
muitas obras. Deixou editados volumes sobre a arquitetura bar- 
roca portuguesa no Brasil, sobre armas, móveis, heraldica e aspec- 
tos do Brasil antigo de inestimável valor. 

Benedito Bastos Barreto - o Belmonte, excelente chargista 
político não quis fazer carreira. Historiografo deixou em volume 
e obras esparsas as suas pesquisas ilustradas sobre a vida, gentes 
e coisas, a esclarecer dúvidas, recordar esquecimentos, utilidades 
domésticas paciente e cuidadosamente desenhadas a primor antes 
de se extinguir. 

As histórias infantís, morais, didáticas, de Monteiro Lobato - 
A Menina do Narizinho arrebitado; os moradores do Sítio do 
Picapau-Amarelo e mais obras tiveram em Lemmo Lemmi - Vol- 
tolino o ilustrador indicado que o reafirmaram nosso e apreciado. 
Sem se deixar influir sem sofrer infiltrações quanto a modernices, 
desinteressado ou impermeável, seguia o seu próprio estro e isso 
bastou para fazer-se apreciar. Latino sentia-se aqui nascido 
entre os seus, neo-latinos. O nome Voltolino significa "Careta", 
bem posto pois que de caretas vivia descuidadamente sem maldade 
a rabiscar os seus calungas, testemunhas de uma época feliz. 

Louvado seja quem lhe pôs numa placa de esmalte azul o 
seu simples nome, sem atributos, em esquinas de perdida ruazinha 
no afastado recanto paulistano da Agua-Rasa. 



J O Ã O  T O L E D O  

- SUA VIDA E SUA OBRA - 1882-1941 - 

Antonio D'Ávjla 

Da tradicional Escola Complementar de Itapetininga saiu 
formado professor, em 1900, com dezoito anos, João Toledo, nome 
que se tornou depois uma das mais respeitadas e compe4entes fi- 
guras de nosso magistério. 

Nascera em Tietê, no Estado de São Paulo, a 12 de maio 
de 1882, faleceu na Capital em 21 de dezembro de 1941, com 60 
anos de idade. 

Decidida vocação o levou ao ensino, a que deu trabalhosos 
40 anos de atividade. Depois do conhecido início em escola isolada, 
continuou sua carreira como diretor do Grupo Escolar de Serra 
Negra a seguir, no de Rio Claro, passando a lente de Pedagogia 
da Escola Normal Secundária de São Carlos, diretor da Escola 
Normal de Campinas, Assistente Técnico do Ensino e Diretor Geral 
da Instrução Pública do Estado e, aposentado, Diretor do Insti- 
tuto "Ana Rosa", na Capital. 

Pertenceu ao Instituto Histbrico e Geográfico de São Paulo, 
representou nosso Estado em vários Congressos de Educacão, cola- 
borou em revistas pedagógicas, participou de várias reformas do 
ensino e escreveu livros sobre educação e história. 

Esta, em linhas gerais, a trajetória da vida do educador, que 
mereceu ter seu nome como patrono do Grupo Escolar de Cer- 
quilho - Tietê - e a homenagem de seus amigos, colegas e admi- 
radores. Em 1957, o autor destas linhas, então no cargo de Di- 
retor Geral do Departamento de Educação, instituiu a Galeria dos 
Diretores do Ensino, tendo em setembro desse ano inaugurado nela 
o retrato de João Toledo, ocasião em que falou sobre a sua vida 
e obra o professor Alfredo Gomes. 

Seria difícil fixar em poucas linhas o que foi essa vida e o 
que valeu essa obra. Mas em favor da síntese interpretativa, re- 
cordaremos os passos fundamentais da carreira do ilustre mestre, 
patrono da cadeira que ocupamos como titular, na  Academia 
Paulista de Educação. 
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Toledo escritor. Das obras mais festejadas do biografado des- 
taca-se a que escreveu para a juventude, Sombras que vivem, pu- 
blicada em 1923. Desse livro disse Sud Mennucci, pelos Rodapés 
de "O Estado de São Paulo", depois de haver lido a obra: "E saio 
da leitura verdadeiramente empolgado e emocionado. 

"Fique em primeiro lugar registrado que não pretendeste 
fazer uma "História do Brasil", uma epítome ou compêndio. . . 
Quiseste e escreveste uma história do Brasil como a sentes, no 
indeciso vozear das coisas do passado, através do teu tempera- 
mento. Puseste nela os teus nervos, os teus desejos, o teu espírito, 
a tua alma, os seus sentidos". 

"Gisaste-lhe um plano de sociólogo, que é como quem diz de 
psicólogo da história e reuniste, em síntese feliz, fatos verídicos, 
episódios empolgantes, suaves legendas e narrativas trágicas". 

"E então, com a compreensão lúcida de que o Brasil é um país 
a que falta antes de tudo, conhecer-se a si mesmo, quiseste mos- 
trar os quadros que nossa história revela em suas mais variadas 
regiões (esta formidável gleba territorial que um milagre etnográ- 
fico conservou intacto quando a gleba vizinha hipano-americana 
se fragmentou em nove repúblicas) e dentro desse quadro gravaste, 
em páginas de água forte, os tipos locais que as habitam e as tor- 
nam fecundas". 

"Foi neste passo que relevaste toda tua agudeza de psicólogo 
e toda a tua capacidade de pedagogo". 

Disseste: "Sabido como é que os interesses da criança nesta 
fase escolar se voltam para as ações dramáticas, de cores vivas, 
praticadas pelo homem - as biografias sóbrias de lances arroja- 
dos, corajosos, enérgicos, mas saturados de bondade e heroismo, 
são a via emocionante mais adequada a fazer vibrar a sentimen- 
talidade nascente e criar um entusiasmo sadio pelos vultos que 
foram objeto de estudo. Note-se ainda que a tendência a imitar 
está na razão direta da impressão agradável que deixa na criança 
o herói em cena e ver-se-á o colorido a ser dado aos episódios apro- 
veitáveis da vida em questão". 

"Aclara-se destarte, o processo a empregar: vai-se ao cérebro 
pelo coração. As emoções originam sentimentos e despertam idéias, 
estas sintetizam-se depois em conceitos que, devidamente contro- 
lados pelos mestres, formam os motivos da ação e, conseqüente- 
mente, o procedimento dos alunos. Reafirmados estes conceitos 
por assíduas repetições de estados emotivos idênticos e de ações 
externadas, criam-se hábitos correspondentes e tem-se então o 
fim colimado: conformar os pequeninos as exigências da vida em 
sociedade, conservando cada um as suas prerrogativas próprias e 
submetendo todos as necessidades coletivas". 
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Disse ainda Sud: "essa nova orientação constitui uma revolu- 
ção nos métodos de ensino. . . " 

Sobre o estilo do livro, acrescentou: "E teu estilo vai admi- 
ravelmente ao assunto: emotivo e suave, é sempre vibrante, pela 
nstintiva simpatia com que tratas as narrativas e, alteando-se aos 
episódios trágicos ou baixando-se às cenas da vida ordinária, não 
perde nunca aquela sobriedade que distingue um escritor honesto 
dos escribas vulgares desprovidos congênitos do senso da medida 
e das proporções". "Estilo mais de orador e poeta, que de aprecia- 
dor sereno e impassível da História". 

E rematando: "E dever-te-ia, assim a infância do Brasil (no- 
vas edições do livro), mais um dos tantos e assinalados serviços 
que lhe prestaste em tua longa carreira profissional, onde a tua 
indiscutível competência e a tua invejável envergadura de didata 
te impuseram como uma das figuras de que se orgulha, justissi- 
mamente, o magistério paulista". 

Crescimento mental. Os estudantes de curso normal, ao tem- 
po em que saiu o Crescimento mental - 1925, não tinham, ainda 
obra nossa, por que pudessem penetrar no campo dos estudos psi- 
cológicos. Estudava-se por autores estrangeiros, no original, as 
vezes, em traduções raramente, por citação de outras muitas. E 
fonte do conhecimento no assunto, eram William James, com seu 
Préeis de Psychologie, um Jules Payot, um Compayré, um Carré 
et Liquier, um gongórico Ingenieros. 

Daí a importância e a oportunidade de um Crescimento 
mental, aparecido em 1925. Obra de síntese feliz de muita leitura 
e estudo, bem planejado, desdobrava diante do aluno o quadro 
geral da vida psíquica em seus aspectos mental, emocional, e voli- 
tivo, com muita clareza de exposição, numa linguagem límpida e 
elegante, atraente e persuasiva. 

Para que se tenha a medida da obra, basta conhecer os ricos 
e variados capítulos que a compõem. 

Visão de conjunto Aspectos funcionais da mente Influências 
ancestrais Fases típicas do crescimento mental Desvios de norma- 
lidade Modificadores mentais Em contato com as coisas Reações 
mentais O dinamismo das idéias e das emoções Caducidade dos 
instintos; tendências novas Imitação Interesse e esforço Atenção 
Percepção e Apercepção Função analítica da mente Fixação das 
impressões Associações Elaboração das idéias Os métodos Discri- 
minação dos valores Medidas mentais Prática dos conhecimentos 
Hábitos O uso da razão. 

O sociológico da Escola Brasileira. Escola Brasileira apareceu 
em 1925 ainda como obra original, situando nossa escola no pano- 
rama da realidade brasileira. Era um livro de que se sentia falta, 
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Lima vez que, em se tratando dessa instituição educativa, os nossos 
estudiosos da educação se voltavam, sistematicamente, para escolas 
de outros paises, estudando a escola francesa, a belga, a alemã, 
a suíça, a inglesa e a norte-americana. Pensava-se aqui como 
pensava Pestalozzi há um século, como pensavam Herbart, Froe- 
bel, Decroli, Horace Mann, Montessori, Demolins e outros astros da 
educação mundial. Mas Escola Brasileira voltou nossas vistas para 
a realidade nacional, para os problemas de nosso meio e de nossa 
formação, para o feitio de nosso mestre e de nosso aluno. Falou 
de nossos ideais, de nossa formação histórica, de nossos homens 
e de nossas necessidades. 

De Toledo, quer nesta obra como no Crescimento mental, disse 
Fernando de Azevedo, em Ensaios - 1924-1925: "Entre as poucas 
obras que nessa literatura (pedagógica) geralmente acanhada e 
de feição mercantil, surgem com palhetas de ouro num acervo de 
escórias, figuram sem deslustres as do Sr. João Toledo que, apesar 
de professor feito por si mesmo, traz essa raridade, entre os de 
sua classe, de ser um espírito liberal, culto e livre de preconceitos". 

"Prático e idealista a um tempo, mas de um idealismo mode- 
rado em cuja asa poderá pesar, tolhendo-lhe os voos largos, o chum- 
bo das preocupações práticas até o empirismo, - soube, pela 
devoção ao trabalho, vencer as resistências do meio e cativar, com 
seu trato maleável, os espíritos independentes sem se deixar dobrar 
à influência pertinaz das más vontades". 

"Sob o escritor ponderado, atraído para as questões do ensino, 
mal se esconde o patrióta amável, cujo sentimento se manifesta 
no culto pelas coisas nacionais e na  paixão cívica de que alimenta, 
transmitindo-lhe um pouco de sua chama ardente, o 1." livro "Som. 
bras que vivem". 

"Mas a sua obra de maior vulto é a que arquitetou, lançando- 
lhe por base O Crescimento mental, como corpo de construção a 
Escola Brasileira. 

Em resumo, lembra: três mundos encantadores: a da alma 
da criança pela psicologia, a da escola, a do ensino pelo domínio 
da diática". 

A simples enunciação dos capítulos da Escola Brasileira mos- 
tra a riqueza de seu conteúdo: 

E educação popular A escola Brasileira Nossa terra, Nossa 
gente A escola-instrumento de educação Os ideais nacionais através 
da escola Modificadores somáticos Crescimento físico Hereditarie- 
dade e suas leis Lições de transformismo A escola na zona rural 
Aprendizado ativo órgãos dos sentidos Marcha do aprendizado 
Aquisições de experiências Modos de ensinar As lições indutivas As 
lições dedutivas Testes de inteligência Função educativa de algu- 
mas disciplinas atica profissional. 
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Planos de lições e Didática. Acompanhamos, passo a passo, 
a elaboração do livro Planos de lições de nosso patrono, ao tempo 
em que éramos assistentes da cadeira de metodologia do Ensino 
Primário do Instituto de Educação, entre 1933-1937. O livro é de 
1934. E bem de manhã, trazia o mestre laudas e laudas da obra 
que vinha preparando, cujas lições foram depois ilustradas por 
sua filha Aimée. Trabalhador infatigável, Toledo vinha elabo- 
rando uma pequena enciclopédia de conhecimentos, liç6es de 
coisas para o uso na escola primária. E quem como nós acompa- 
nhou e sua pesquisa dos assuntos ali compendiados e lê hoje aten- 
tamente o volume de Planos de lições, compreenderá a ingente 
tarefa que ele representa com seus 362 verbetes e mais centenas 
de sub-verbetes, reduzidos e apanhados suficientes para boas lições. 
Obra de paciente rebusca, confronto, síntese, indicando o essencial 
de cada %ema, prestou e ainda presta bons serviços à nossa escola 
elementar. Em linguagem clara, precisa, no Planos de licões encon- 
tra o professor iniciante ou experimentado, o essencial de cada as- 
sunto de noções comuns, a ser desenvolvido depois ao gosto e perícia 
dos docentes, ampliando-o, ajudando-o com cartazes, gravuras e 
mais elementos elucidativos. Em sua Didática, aparecida em 1930, 
deixou Toledo a essência de sua concepção de ensino e educação, 
sobre matérias de ensino, seu tratamento metodológico, assentadas 
em sólidas bases psico-pedagógicas. Não era obra de um inovador 
ou de um ardoroso adepto das novas técnicas de ensino, como no 
tempo se impôs, a Didática da Escola Nova, de Aguaio, que tradu- 
zimos, o professor Damasco Pena e eu, com novos rumos e novas 
perspectivas no trabalho da escola, lições globalizadas, centros de 
interesse, projetos, unidades de trabalho. Era a sua uma didática 
atreita aos moldes tradicionais, conservadores com a seriação das 
matérias do currículo, sua finalidade, seu ensino, ordem no estudo, 
orientação, planos de lições, fases no ensino. 

O historiador. Duas coisas importam no campo de ação dos 
historiadores, sobretudo nos que escrevem livros a respeito, desti- 
nados a escola: o domínio dos fatos e a sua exposição. O saber 
colhe o escritor de fontes seguras e honestas, a expressão é pro- 
blema de estilo. E, nesta questão, um predicado se impõe como 
indispensável: a clareza da exposição e o cunho de agrado que o 
expositor inclui em sua obra. História agradável de ser lida, sem 
acréscimos à verdade enunciada. Ao escrever a sua última obra 
- São Paulo -, Toledo havia alcançado a plenitude de seu estilo 
e domínio seguro das melhores fontes de nossa história. Não quis 
deixar-nos sem uma obra que patenteasse, mais uma vez, a sua 
grande paixão pelas nossas grandes figuras e efemérides. E com 
essa paixão afinou a sua pena que nesse livro aparece vestida por 
uma expressão romântica e poética, cheia de belos torneios de 
linguagem, de comparações e de símbolos felizes, de galas, tocada 
de pensamentos evocativos, sentimentais. Desde o alvorecer pau- 
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lista aos idos da Revolução de 32, desenvolve-se a nossa história, 
nos seus lances capitais, bem arquitetados, entre verdades, lendas 
e mitos. 

Sem falsear a verdade dos fatas, ao descrevê-los e comentá- 
los, vestiu a expressão de toques delicados de renda, frequente- 
mente aquecida pela emoção despertada ao sabor das narrativas. 
Fez um livro para ser sentido, sem a dureza de textos no gênero, 
empenhados em abafar o leitor com datas, nomes, fatos, ressalvas, 
aditamentos, antes que atraí-10s para a história. Fabulação rica 
de imagens, evocando a vida de ontem, as suas figuras e a trama 
do viver social de nosso povo. 

Esperava o autor escrever obra boa. E o professor Jerônimo 
de Aquino, lente de português da Escola Normal de Guaratinguetá, 
a quem o A. declarou dever auxílio inestimável no preparo do 
livro, declarou: "Segundo penso, não saiu somente obra boa, mas 
obra ótima saiu. Em todos os capítulos se percebe que a alma 
inteira do autor andou por aí a derramar-se, arrebatado pelo amor 
a terra paulista, dominada pela ânsia de a situar na sua devida 
altura, perante a história, e empenhado em realçar, com justiça, 
todos os que têm cooperado com a prosperidade dela". 

Toledo e a língua. Nada mais certo do que a velha afirmativa 
de que "O estilo é o homem". Ledor infatigável, atento ao pensa- 
mento alheio, captando-lhe a conceituaçáo e os juízos emitidos, 
dentro da problemática do mundo, foi Toledo assimilando a ciência 
e a idéia dos sociológicos e de quantos escreveram sobre a educação 
e a realidade brasileira. De tal forma sentiu o que outros sentiram 
e pensaram, que a sua inteligência se fez límpida e exata na enun- 
ciação do pensamento através de linguagem própria ,característica, 
sua, critica e expositiva, vestindo a palavra de torneios ágeis de 
expressão, não raro enfeitada de comparações felizes e oportunas. 
Era sem dúvida alguma, um estilista, mostrando o homem e suas 
atitudes em face dos problemas da vida e do mundo. Em todos 
os seus trabalhos, mas especialmente em São Paulo a sua Última 
obra, esse traço inconfundível de uma personalidade de escol se 
fez nítido e impressivo. O orador e o escritor, o docente o con- 
versador figuravam o mesmo homem comunicativo e afável, que 
sabia pensar e sabia dizer. Quando hoje as formas de expressão se 
maculam de plebeismos e de outros vícios, o estilo de Toledo pode- 
rá ser tido na conta de modelo para quantos desejam veicular idéias 
e exprimir sensações e emoções. Exemplo muito raro entre nós 
de uma curiosidade viva apreensora de temas e de problemas reple- 
tos de substância, mas que sabia comunicar-se com o gosto de 
quem pinta, colore e elucida o rumo da ideação bem conduzida. 
Reproduza-se um trecho qualquer de seus livros, examine-se a 
forma de seus formosos discursos, a impressão que deles se sente 
é de um lúcido expositor de idéias, um espírito atento à precisão 
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vocabular e ao encadeamento lógico de raciocínios. Por outro lado, 
atente-se para o lastro emofivo de sua expressão e descubra-se, ani- 
mando a frase e enriquecendo-a, a alma de um poeta que sentia 
o mundo e a cultura aos toques de uma sensibilidade vibrátil e 
delicada. 

O poeta e o orador. Há uma larga esteira de poetas no magis- 
térrio de São Paulo. Toledo pode incluir-se nesse rol, por muitos 
desconhecido, mas que sabia poetar, com delicadas produções de 
sua pena, esparsas por albuns de normalistas. Tivemos a ventura 
de conhecer algumas dessas produções poéticas, em que Toledo se 
revela o mesmo delicado espírito. Muitas de suas poesias andarão 
por aí no relicário de suas antigas alunas. Para mostrar a deli- 
cadeza de seu astro, aqui reproduzimos duas dessas composições 
que costumava deixar em livros de lembranças de suas discípulas. 

Silêncio-dias tristes, noites frias, 
Vão-se as aves embora. 

Passa-se o inverno, e as aves fugidias, 
Cantando à luz da aurora, 

Enchem de novo a terra de alegrias. 

Partem, ficamos sós; e quem as há-de 
Aqui substituir? 

Outros vão. . . outros vêm. . . mas a saudade 
Das que vimos partir 

Mais e mais, como fél, noss'alma invade. 

Poesias de 1919, essas, revelam o mestre amigo, terno, senten- 
cioso. 

Luz no céu uma estrela; a terra escura 
Diz ela é fria, é triste. 

E nas trevas, andamos a procura 
De um bem que não existe. 

Essa estrela é a esperança, a terra escura 
Seria a vida triste. . . 

Não indagues, diz ela se a ventura 
13 bem que acaso existe. 

Esta vida é um prazer, nunca foi triste 
Nem fria, nem escura, 

Porque a esperança é bem que sempre existe 
É sol que sempre dura. 

Dotado de palavra fácil, fluente, Toledo era orador capaz de 
prender e emocionar auditórios. Com um acento característico da 
fala da região sulina, no Estado, escandindo as sílabas com cui- 
dadosa dicção, discorria sobre temas históricos e de educação, 
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sociais e didáticos com abundância de imagens e delicadas nuan- 
ces de pensamento. Lendo ou falando de improviso, era sempre o 
mesmo fidalgo no dizer e na figura. Sua palavra correta e precisa, 
de que se ouviam as terminações claras, enlaçava-se em pensa- 
mentos elevados, num tom de quase pregação apostólica. Brota- 
vam de suas expressões, de ordinário, indicações, diretrizes e adver- 
tências para a ação humana, quer no sentido social, quer no campo 
da escola, mas sempre tocados de amoção ao referir-se ao mestre 
ou ao homem comunitário, aos jovens, crianças e adultos. Pode-se 
dizer que a tônica da palavra desse orador nato, vestida sempre 
de galas e floreios de estilo, era o Brasil, o homem brasileiro, nossos 
ideais, nossa história. Ouvimo-lo muitas vezes, em sessões cívicas, 
em reuniões de professores, em festas de formatura. E dele guar- 
damos, sobretudo, duas nítidas e indeléveis lembranças: a confe- 
rência que de improviso disse, no Colégio Santa Inês, na Capital, 
sobre Caetano de Campos e o discurso de paraninfo que proferiu 
no Teatro Municipal, por ocasião da formatura do Instituto de 
Educação, em 1933 ou 34. Para que se tenha a medida do orador, 
nesse passo, atente-se para o nosso maior teatro repleto, a presença 
de autoridades, o copioso número de formandos. . . e no palco, 
desprovido de papéis ou de notas, um homem de delicada figura, 
discorrer por quase uma hora sobre os problemas da educação 
brasileira. E se quiserem medir ainda a estatura do orador, leia-se 
o discurso - Caetano de Campos - O Educador - que em 1930 
proferiu, por ocasião das homenagens a memória do eminente edu- 
cador (Livro Jubilar da Escola Normal da Capital - João Lourenço 
Rodrigues) . 

O Professor e m  aula. Dotado de um instrumento de expressão 
plástico e colorido, havia em Toledo didata uma viva capacidade 
de transmitir conceitos e pensamentos. Em aula, e o ouvimos 
muitas vezes no Instituto de Educação, clareava o assunto, fixava 
conceitos, abria perspectivas ao pensamento dos alunos. De for- 
mação clássica, na educação, metodologia e didática, não borbo- 
leteava em torno de assuntos, de leitores e de livros. O autor era 
ele, o livro era ele. Herbatiano de tradição, alicerçado na teoria 
dos grandes mestres da pedagogia, sem entretanto desconhecer o 
moderno, não lhe seduzia o brilho fugaz das novidades didáticas, 
fiél as diretrizes que traçou em Crescimento Mental e em sua Didá- 
tica. Suas aulas no terreno da didática caracterizavam-se pela 
solidez de sua experiência. Proposto o tema, sobre ele discorria, 
avançando conceitos seguros, enunciando juízos bem elaborados 
e raciocinando com a classe, corretamente, avivando-lh'e o interesse, 
acentuando a importância do assunto, exemplificando com rique- 
za, e traçando, por fim rumos didáticos em aulas primárias. Cen- 
surado por vezes, no ardor da campanha escola-novista em nosso 
meio, de ater-se ao passado, sem renovar-se, representative m a n  
da escola tradicional, não se atirou nas ondas das correntes reno- 
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vadoras. Foi fiel a sua tradição, aos seus mestres, embora fosse 
acolhendo o que de bom encontrou em seu caminho. Ele que foi 
em nosso meio um dos primeiros, senão o primeiro a falar de 
Dewey, a divulgar os Pareceres de Rui, acolheu do ensino renovado 
quanto lhe pareceu bom e digno de acolhimento: testes, globali- 
zação, centros de interesse, projetos. Mas a sua preocupação não 
era apontar autores e práticas de renovação. O que se fazia cons- 
tante no seu magistério de didática era o preparo do normalista, 
a sua formação cultural, ao menos no âmbito do programa oficial. 
Essa foi a sua docência, quando tratava em classe das matérias 
de ensino: antes da metodologia de cada matéria, o assunto sabi- 
do, estudado nas boas fontes, o conhecimento haurido e meditado. 
Depois o ensino. Compulsadas hoje as suas notas de aula, veri- 
ficadas as diretrizes de suas lições, ressalta nelas, a preocupação de 
futuros mestres bem preparados, de cultura razoável, ao menos, 
e não meros faladores de novidades metodológicas. Para certificar- 
se disso o estudioso de questões de ensino, da preocupação do 
mestre, leia os Planos de Lição de Toledo, leia a sua metodologia 
de Noções comuns e especialmente de História. E apure-se ainda 
o mérito desse didata, criador das normas do ensino de Desenho 
Pedagógico a que deu as primeiras diretrizes e desenvolveu progra- 
mas dessa disciplina. 

O administrador. Diretor de Grupo Escolar, Diretor de Escola 
Normal, Diretor do Ensino, Diretor do Instituto "Ana Rosa", a 
ação desse administrador se desenvolveu quando ainda não havia 
entre nós, cursos de administração escolar e o estudo das técnicas 
de administrar escolas. Auto-didatas eram todos os nossos antigos 
diretores, de reconhecida capacidade de criar, formar, dirigir esco- 
las, a ponto de serem reclamados por quase todos os Estados do 
Brasil, para reforma de seu ensino. Experimentados diretores de 
grupos escolares, de ginásios, de normais, que permanecendo longo 
tempo em escolas que dirigiam, Honorato Faustino e Thompson 
por perto de vinte anos, tinham seus estabelecimentos modelares, 
suscitando a admiração até de visitantes estrangeiros. Da admi- 
nistração de Toledo por onde passou, há lembranças das melho- 
res. Calmo, prudente, culto, impunha-se em que direção estivesse, 
sabia querer e sabia fazer que outros quizessem o melhor. 

Toledo, o homem. Convivemos com João de Toledo por espaço 
de onze anos, nos diversos setores em que trabalhávamos. Dele 
recebemos a primeira impressão quando, inspetor de Escola Nor- 
mal, visitou a em que trabalhávamos no Interior, responsável por 
lições de Pedagogia e Didática. Isso por volta de 1929. Lembramo- 
nos que recebido em nossa casa, demorou-se no exame de nossa 
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pobre biblioteca, comentando autores que ali se encontravam. Mais 
tarde, quando nos entregávamos a aventura de concursos, dele 
recebemos ajuda e estimulo, emprestando-nos os famosos Pareceres 
de Rui, sobre o ensino primário. Dele sempre recebemos provas 
diversas de estima e coleguismo, sempre fino de trato, amável, 
pronto a acolher quem dele necessitasse. Dele guardamos, além 
de livros com delicada dedicatória, lembranças de sua figura sedu- 
tora, fidalga, quer nos traços fisicos, quer n a  amenidade da con- 
versa, quer nos enleios da amizade que sabia cultivar. 

Arrolado como Acadêmico da Academia Paulista de Educação, 
escolhemos João Toledo como nosso patrono, de quem ora escre- 
vemos estas notas de respeito, de reconhecimento e de admiração. 



MANIFESTO À NACÃO - 
DE I.? DE NOVEMBRO DE 1943 

Brasil Bandecchi 

Com a entrada do Brasil n a  guerra, em 1942, tornou-se pro- 
pício o ambiente para a luta pela redemocratização do país, muito 
embora os elementos do Estado Novo oferecessem resistênc'a ao 
processo, já agora incontrolávrl. Neste movimento, sempre no 
âmbito da Faculdade de Direito de São Paulo, destacaram-se, en- 
tre outros, Roberto de Abreu Sodré, Hélio Mota, Arrôbas Martins, 
Germina1 Feijó, João Brasil Vita, Oscar Bressane, Waldomiro 
Junqueira, Rivaldo Assis Cintra, Calil Eid, Nelson Speers, Rui 
Mrsquita, Júlio Mesquita Neto, Naldo Caparica, Rui Homem de 
Me10 Lacerda, Geraldo Camargo Vidigal, Blota Júnior, Wilson 
Rahal, Fernando José Fernandes, Luiz Azevedo Soare,% 

O cair da tarde do dia 9 de novembro de 1943, f,oi ag:tado e 
enlutado por tiros partidos do carro blindado da Polícia Especial, 
sob o comando do major Anisio, que se havia postado na  Praça 
Patriarca na direção da Faculdade, prla Rua São Bento, por onde 
avançou até o Largo de São Francisco. 

Os estudantes, proibidos de falar, saíram a rua levando lenços 
a boca. Hélio Mota, pres dente do Centro Acadêmico "XI de AgÔs- 
to", fora parlamentar com a polícia, a fim de evitar qualquer ato 
de violência e, mal se aproximou, sofreu dura agressão, o que 
provocou revolta e protesto do povo e dos acadêmicos. 

As balas da ditadura não se fizeram esperar e ao vir da noite 
as ruas vizinhas da tradic.iona1 Academia de Direito estavam re- 
gadas por sangue genrroso. 

O começo desses brutais  acontecimento,^ foram o brado de 
Hélio Mota - Morra Getúlio! Viva a D~mocracla!  - e uma sex- 
tilha declamada por Lenício Pacheco Ferreira, no Baile das Amé- 
ricas, que os acadêmicos dv d'reito real.izavam todos os anos, no 
Hotel Esplanada, no dia 30 de Outubro. Era uma festa qu; já 
ia se tornando tradacional, no mês em que Colombo revelara ao 
mundo o novo mundo. 

O baile continuou sem novidade, mas no dia 31, Hélio Mota 
foi preso, o que motivou prote,sto unânime da Faculdade - alunos 
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e professores, entre estes, Ernesto Leme, José Soares de Melo, Wal- 
demar Ferreira, Vicente Rao, Sampaio Dória, Ataliba Nogueira, 
protesto consubstanciado no Mani fes to  a Nação  de 1." de Novembro 
daquele ano, redigido por Luis Arrôbas Martins e assinado por 
todos 0,s estudantes presentes a sessão extraordinária do Centro 
Acadêmico "XI de Agôsto", convocada para esse dia. 

Se a prisão de Hélio Mota revoltou, o doloroso e condenável 
episódio de 9 de novembro colocou os estudantes não só da Facul- 
dade de Direito mas, também, de outras escolas contra o governo. 
Os estudantes e o povo. 

O Manifes to  a Nação, d e  1." d e  Novembro ,  é do mais alto sig- 
nificado histórico. Pouco conhecido em seus termos foi, no mo- 
mento, a voz que agitou a política e abalou o governo, com a 
ressonância nacional dos acontecimentos que lhe estão intima- 
mente ligados e as aspirações democráticas que constituem sua 
própria essência. 

Apareceu na mesma época que renomados políticos e intelec- 
tuais lançavam o manifesto A o  Povo Mineiro,  tambkm conhecido 
como Mani fes to  dos  Mineiros.  

Sem o intúito de traçar nenhum paralelo entre os dois docu- 
mentos, polis que, com o mesmo objetivo, foram escritos em cir- 
cunstância,~ diferentes. Os dos mineiros é um documento elabo- 
rado num gabinete enquanto o dos acadêmicos paulistas brotou, 
assim posso falar, numa trincheira. 

O Manifes to  ao  Povo Mineiro,  segundo Afonso Henriques, foi 
redigido por Odilon Braga e Dario de Almeida Magalhães, ficando 
a redação final a cargo de Vergílio de Me10 Franco ('I. Parece-me, 
entretanto, que Afonso Arinos de Me10 Franco participou, também, 
da sua redação, pois que pelo fundo e pela forma sente-se sua forte 
presença. 

Esses dois manifestos, pelo espírito que os animou, objetivo 
em foco e momento histórico, são documentos inseparáveis da 
história pátria. Têm lugar definido e defjnitivo. 

O manifesto mineiro provocou, com fundamento no art. 177 
da Carta de 1937, a demi,ssão dos cargos públicos, e até particu- 
lares, da maioria dos seus signatários (?'. 

O manifesto dos estudantes paulistas, lançado no dia 1." de 
novembro de 1943, surgiu de um episódio que teve início no dia 
30 de outubro e prosseguiu nos dias 31, 1." de novembro, com a 
assembléia do Centro "XI de Agosto", dia 2, com as prisões de 
estudantes, professores e políticos, e culminou no dia 9 com tiro 
telo, ferimentos e mortes. 
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O Prof. Antônio de Almeida Júnior narra os acontecimentos 
no seu livro, hoje raríssimo - Sob as Arcadas ('I - no capítulo 
E m  favor da Democracia. Este capítulo não pode drixar de sei' 
lido por quantos queiram estudar a década de 40. 

Escreve Almeida Júnior: 

"Não há necessidade de advertir que foram presos ainda, 
como de praxe, vários suspeitos crônicos. Entre eles, 
os profs. Waldemar Ferreira, Ernesto Leme e Soares de 
Me10 ,que, aliás, ficaram detidos em suas residências, 
com sentinelas à porta. O último dos citados mestres 
tinha contra si, no momento, o fato de haver proferido 
do's carajosos discursos de apologia democrática. O pri- 
meiro fora em Santos, na festa ali realizada pelo ani- 
versário da fundação dos Cursos Jurídicos. O segundo 
tivera como oportunidade o batismo do avião Itália Livre, 
e nele o prof. Soares de Me10 assinalara que o regime 
fascista - esmagou a consczência coletiva, matou,  pren- 
deu, perseguiu, expulsou os adversários, amedrontou os 
pusilânimes, a l g e m u ,  açaimou ( . . .), corrompeu, apon- 
tou os verdadeiros patriótas como inimigos da Nacão." 

Sabia que além dos professores citados, haviam sido presos 
outros cidadãos, e dsejando uma relação dos mesmas, tanto quanto 
possível completa, procurei o depoimento pessoal de Aurelianoi 
Leite, um dos "suspeitos  crônico.^". Informou-me o conhecido his- 
toriador e político que, a 2 de novembro, encontravam-se com ele, 
presos, na mesma sala: Júlio Mesquita Filho, Francisco Mesquita, 
Guilherme Altenfelder, Antonio Carlos de Abreu Sodré, Moacyr do 
Amara1 Santos e Roberto de Abreu Sodré. 

O prof. Almeida Júnior relata em sua citada obra, a págs. 
316-317, que 

"foram recenseadas 27 vítimas, contando-'e duas entre 
elas que vieram a sucumbir em virtude das lesões rece- 
bidas: o jovem comerciário de 20 anos Jaime da Silva 
Telz,s e uma pobre mulher, Domingas Covelli, de 65 anos. 
As restantes 25 assim se distribuíam: estudantes de Di- 
reito, 7; comerciários, 3; advogado, 1; guarda-civil (o 
excelente "Interventor" do Largo de São Francisco), 1; 
de profissão não declarada, 6; inclusive duas mulheres. 
Entre os estudantes de outra,s escolas estava José Eurí- 
lio de Barros, hoje médico; este rapaz teve que sofrer, 
pouco depois, em cons~quência de seus ferimentos, a ani- 
putação de uma perna. 
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São 03 seguintes 0,s feridos da Faculdade de D'reilo: 
João Brasil Vita, Haroldo Bueno Magano, Idel Aronis, 
Silvio de Campos Melo Filho, Aloisio Ferraz Pereira, Luis 
Afonso Cardoso de Melo Alves Otero e Ciro Amara1 Al- 
cantara. 

Pouco depois das oito horas da noite, dois acadêmicos 
- Astolfo P o Monteiro da Silva e José Bonifácio Cou- 
tinho Nogueira - foram a minha casa, relatar 0,s espan- 
tosos fatos que acabavam de se passar, e pedir-me qur 
os acompanhasse a Assistência, onde, segundo supu- 
nham, estariam os feridos. Os meu; dignos colegas, mé- 
dicos da Assistência, tão comovidos quanto nós, fornr- 
ceram a lista de distribuição das vít'mas pelos hospitais. 
Pusemo-nos rntão, nó3 três, a percorrer a via dolorosa: 
Santa Casa de Misericórdia, Casa de Saúde São Jorge, 
Hospital Santa Catarina, Sanatório E,perança. Foi mo- 
tivo para mim, de uma das maiores emoções da minha 
vida, coi7templar aqueles jovens estend dos no leito de 
dor, alguns em estado gravíssimo, e para ali levados tão 
çcmentc porque num momento de exaltacão cívica ti- 
nham, na  praça pública, saudado a Democracia." 

Prrtenciam ao secretariado do governo de São Paulo. dods 
professores universitários que, na  mesma noite do dia 9, demitiram- 
se: Teoton'o Monteiro de Barros e Luís Anhaia Melo. Demitiu-se, 
também, o s~cretário da justiça Abelardo Vergueiro Cesar. 

Os partidos acadêmicos - Con,servador, Libertador e Frente 
Acadêmica - publicaram manifestos, cada qual o seu, condenando 
a violência e a forma de governo. 

Novembro de 1943 representa o começo do fim do Esiado Novo. 

Expostos os fatos como foram, sempre entendi que o Manifes- 
t o  a Nacão merece ser mais conhecido, como documento histórico 
que é. 

Procurei, assim, Luís Arrôbas Martins, o autor do documento 
e pedi-lhe cópia do mesmo, no que fui prontamente atendido: 

"Caro Bandecchi 

Aqui vai, em cópia xcrográfica, o man'festo que lhe 
interessa e que prometi enviar. Infelizmente, a cópia 
está bastante apagada, porque o texto é antigo e escrito 
com fita de máquina azul. Se não consrguir ler, ou não 
decifrar alguma palavra, envie-me que tratarern0.s de 
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solucionar o caso. A cóp'a xerografada é importante, de 
qualquer maneira, por causa das assinaturas, que saí- 
ram bem nítidaç. 

Cumpr:mentos mui tc ,~  cordiais do velho co l~ga  

Luís Arrôbas Martins. 
S. P. 27-IX-1974." 

Com auxílio de uma bca lupa li o documento e copiei-o. As 
assinaturas, como diz  Arrobaj Martins, todas nítidas quanto a re- 
produção xercgráf ca, mas alguns ilegíveis, no todo ou em p a r ~ e ,  
razão pela qual peço aos signatários cujos nomes não se achem 
por inteiro cu não aparrccm, que mo façam saber para, em futura 
publicação, sejam completados cu incluícios. 

Feita a cópia enviei-a ao ilustre autor do Manifesto, para que 
me fizrs-e a gentileza de confvrí-la. 

Dias depois veio a resposta: 

"Prezado Bandecchi : 

Ai vai, de volta, o manifesto devidamente ccnfrri- 
do. POSSO garant:r que o texto está exato. Você é um 
bamba para decifrar xerocópias apagadas! Quanto as 
assinaturas, porém, só uma poucas a mais pude de- 
c i f r a~ .  É uma pr-na'! ( .  . . ) .  

Luí; Arrôbas Martins. 

S2io Paulo, 4-XI-1874." 

Isto feito, passo a transcrever, na  íntegra, o dccurnrnto: 

"CENTRO ACADÉMICO "XI DE AGOSTO" 
DA FACULDADE DE DIREITO 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

OS ESTUDANTES DE DIREITO DE SÃO PAULO 
A NACÃO BRASILEIRA 

Há pouco mais de um ano, nós, os estudantes de Direito, jun- 
tamente ccm os univers'tários das demais escolas superiores de 
São Paulo, nos coloca mo^ a frrnte do nosso povo, nas ruas, para 
exigir uma definição do país em face da agressão fasci,sta. Não 
o fizemos levados por uma exaltação momentânea, nem por um 
impulso cego de vingança. Muito antes que as nossas águas se 
tingissem como sangue dv brasileiros assassinados pela barbárie 
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totalitária, já vínhamos batalhando por uma participação efetiva 
do Brasil na guerra contra os bandos fascistas. Estávamos con- 
vencidos de que essa atitude se impunha ao nosso povo, para que 
ele continuasse digno de suas tradições virís, lutando ao lado das 
nações livres, batalhando pela preservação dos valores humanos 
e para que ele se integrasse na sua linha histórica, expurgando, 
desta terra, os fermentos ideológicos que o fascismo estrangeiro 
e indígrna lhe inoculou. Tínhamos esperança de que, passando 
o Brasil a ombrear com as Nações Democráticas do mundo, os 
governantes da noissa terra, teriam a honestidade de democratizar 
inicialmente o nosso país. Só assim se conseguiri~a a união nacional 
tão necesária nzsse momento e tão desejada por todos os brasi- 
leiros. 

O rompimento de relações diplomáticas com os países do eixo, 
a declaração de guerra de agôsto do ano passado e a adesão a 
Carta do Atlântico foram sucessivos atos democráticos da nossa 
política extzrna. Encheram de júbilo e esperança a consciência 
viva da nacionalidade, porque deixaram vislumbrar modificações 
naturais, a um regime de legalidade e democracia efetivas. Mas 
essa esperança já se drsvaneceu. A dúvida e o desânimo voltam 
a afligir-no;, mais cruciantes, agora que a guerra se encaminha 
para uma decisão vitoriosa e talvez próxima para as armas de- 
mocráticas. A grande oportunidade para a reconquista de nossas 
liberdades políticas e para a integração do Brasil entre as grandes 
nações do após-guerra parece fugir-nos das mãos de modo irre- 
mediável. A política de guerra adotada pelo governo, em atenção 
aos apelos que lhe dirigiu toda a nação, vem fracassando de for- 
ma lamentável. A magnífica combatividade ostentada há um ano. 
quando em todos os pontos do país, os brasileiros clamavam por 
uma ação enérgica, pedindo armaç para ir ao encalço dos agres- 
sures fascistas e irmanar-se aos soldados da Democracia, tlesapa- 
receu quase que totalmente. A guerra se torna, desgraçadamente, 
dia a dia, mais impopular. Uma triste apatia invade a naqão, mi- 
nando-lhe as melhores energias. 

Qual a causa desta situação deplorável? 
A mentira democrática na ordem nacional e a nossa não par 

ticipação efetiva na guerra. Acreditamos que a crescente apatia 
do povo tem raízes na desconfiança que lhe inspira o atual regime 
político do Brasil. 

Nós, os estudantes de Direito de São Paulo, nos mantivemos 
até agora calados, a esprra de uma atitude digna do governo. 
Aguardávamos que ele compreendesse a situação e, colocando os 
jnteresses eternos da Pátria acima dos transitórios interesses dos 
governos, a rcsol~es~se com ombrlidade e patriotismo. Não quería- 
mos que nos taxassem de precipitados ou de saudosistas e impa- 
cientes Sabíamos que a mais honesta posição em que nos colocás- 
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semos - desde que contrária aos intervsses dos detentores do po- 
der - seria mentirosamente apresentada à Nação, pela propagan- 
da oficial como incompatível com o esforço de guerra. 

Entretanto, agora, já não é possível contemporizar. Um ato 
nitidamente fascista do governo veio ferir em cheio o coração e 
os brios da mocidade. Pela primeira vez, na história da existência 
do nosso glorioso Centro Acadêmico "XI de Agôsto", foi arbitraria- 
mente prcso seu Presidente. Preso por que? Porque manifestou 
"idé,ias contrárias ao reg'me", afirmam os responsáveis pela sua 
prisão. Seria isso crime num país democrático? 

Não! 
Eis a razão que nos faz cumprir hoje o dever que há muito 

adiávamos. Eis porque vimos, por fim, denunciar, pública e sole- 
nemente o chamado "Estado Novo", como um regime político abso- 
lutamente ,incompatível com a Democracia. 

Nós, os estudantes de Direito de São Paulo, temo; como de- 
mocrático o Estado em que os cidadãos interveem diretamente na 
investidura do poder, elegendo seus governantes e fiscalizando-os 
eficientemente por intermédio de seus representantes no Parla- 
mento e pelo mais amplo e irrestrito uso do direito de crítica, atra- 
vés da liberdade de manifestação do pensamento, em todas as suas 
formas, pela palavra escrita ou falada. Temos, como democrático o 
Estado em que todos os cidadãos gozam dos direitos fundamentais 
do homem e podem organizar a opinião pública em partidos polí- 
tico;. Achamos que só existe República onde os governantes são 
eleitos para mandatos breves e pré-fixados. 

Conhecendo toda  os signatários a retidão de caráter e de ati- 
tudes do bacharelando Hélio Mota, Presidente do Centro Acadê- 
mico "XI de Agosto" e da União Nacional dos Estudantes, e o seu 
pensamento político, têm a mais absoluta certeza de que, em 
xelacão ao atual estado de cousas existente no Brasil, não se pode 
ter manifesto de forma diferente a expressa neste manifesto. 

Vão ainda além e declaram formalmente perante a Nacão 
Brasileira que se solidarizam inteiramente com a atitude por ele 
assumida e esposam como suas quaisquer palavras que possa te, 
proferido ou que o hajam incriminado aos olhos do governo do 
país. Como consequência dessa atitude, requerem qur, contra cada 
um dos signatários individualmente e contra todos coletivamente 
seja aberto processo semelhante aquele a que responder o Presi- 
dente do Centro Acadêmico "XI de Agosto" e que as penalidades 
a ele impostas, pe~em também sobre os abaixo-assinados. 

Que venham as represálias. A Nacão Brasileira saberá jul- 
gar-nos. 

Sala das Sessões do Centro Acadêmico "XI de Agosto", em São 
Paulo, no primeiro dia do mês de novembro de 1943. 
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Luis Arrôbas Martins, Arthur Octavio de Camargo Pachvco, 
Rcmeu Orio, F.C. Arruda Brasil, Domenico Martirani, Ruiz Fran- 
cisco Ramos, Arlindo C. Pacheco F!lho, Florentino Llorente, Abel 
Taques, Simpliciano Machado, Pericles da Silva Pinheiro, Ger- 
mina1 Feijó, Enio dr Novais França, Fausto Whitaker Alvim. José 
Barbosa, A. Moacyr F .  Braga, William Salem, Paulo Henr'qur 
Meinberg, Luís Rodrigo Fonseca Brandão, Célio de Oliv~ira Costa, 
Salim Berfort, José Altino Machado, Sylvio Campos Mello Filho, 
Jair Carvalho Monteiro, Alvaro Roberto Mendes Gonçalves, Gabriel 
Cesário Cury, Luiz Antonio Paula N3tt0, Oscar Xavier de Fr,citas, 
Manuel Figueiredo Ferraz, José Rubens Prestes Barra, Jorge Sa- 
waya, Renato Macedo, Olavo Saneo, Ricardo Gubleton Daunt Fi- 
lhe, Francisco Montes Dias Filho, Fabio M. de Mello, Nrlson Des- 
broussrs Monteiro, RÔmulo Fonsrca, Nicolau Chaccur, João Brasil 
Vita, Chagas Rodrigues, Jayme Queiroz Lopes, Ar'steu Dias L ~ m e ,  
Antonio Candido de Mello e Souza, Aloysio Marcondes Ferreira, 
Licionio Rocha von Pfuhl, Fernarido Jacob, Harold Bueno Ma- 
gano, Naldo Caparica, Astolfo Pio Monteiro da Silva, Pedro de O. 
Rolim Filho, Nrlio Nova's, Sidney Blois, Moysés Antonio Tabias, 
Jathyr Mafud, Ruy Afonso Machado, Armando Figueiredo Guaz- 
zelli, José Figueiredo Ferraa de Siqueira, pp. Jarbas Trixeira d? 
Carvalho - J. A. Bittencourt Neto, Joaquim Antonio Bittencourt 
Neto, Israel Dias Novaes, Jcsé Cordaro Jun'or, João da Costa Frei- 
tas, Bznedito Nunes Dias, Carlos M. Vale, Amaury, Joaquim Fraii- 
co Garcia, Fernando Barj2,s Millan, Szvero Fagundes Gome,, João 
da Cruz Vicente de Azevedo, Marcello Vidigal, p/José Bonifácio 
Nogueira e p/Laulo Nogueira Neto - José Carlos Moraes Abreu, 
Rubens L:me Machado, G. de Faria Lemos PinhA-o, Manoel Ce- 
br'an Ferrer, Geraldo de A. Prado, Danilo Marcondes de Souza, 
Francisco de Sampaio Moreira, Roberto Fleury Meirelles, Auro 
Yêda Martins, Luís Gastão Jordão, Oswaldo Reverendo Vidal, Fran- 
cisco 0. Bezrrra, Geraldo Camargo Vidigal, Renato Amara1 Sam- 
paio Coelho, Armando Geraldo de Barros, João Adelino de Almvida 
Prado Neto, Olavo de O. Pinto, Elio Barbosa, Irineu Tremonte, 
Brasil Bandecchi, Paulo Colombo, F. Cardoso, Pedro Lima, Virtor 
Tieghi, Saulo Galvão, Rubens Libertini, NeLsun Rodriguus do Lago, 
Calil Eid, Celio de Lima Ramalho, Cesar Machado Scartezini, 
Wilson Nora, Luiz Felipe de Souza Queiroz, José Cortez Junior, 
João Baptista Prado Rossi, Silvério Maximino Netto, Nesralla Ru- 
bez, Eduardo Moreira Ferrrira, Lair Dutra, Antonio Mello Bueno, 
Joaquim Gomes dos Reis Netto, Waldir Ribeiro de Lima, Lenício 
Tacheco Fereira, Mario Carneiro, Luiz Francisco da Silva Carva- 
lho, Oscar Luiz Winter, Nelson Pinto e Silva, Décio Menna Barreto 
dv Araujo, José de Moraes, Roberto Pinto Vaa, Ruy Toledo de As- 
sumpção, Riolando Gonzaga Franco, Wilson Rocha, Eduardo Duar- 
te Leopoldo e Silva, Luiz Washington M. Ortiz, Cory Porto Fer- 
nandes, Ruy Pereira de Queiroz, Antonio Rodrigues, O. Luis Neto 
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- Presidente do C. A. "Horácio Berlinck", Hermenegildo C. Do- 
nslli, Waldemar Mariz de Olive'ra Júnior, Alves da Costa, Ruy 
Junqueira Freitas Camargo, Elias Rebelo Horta Junior, Nicolau 
Armando Gregoraci, Altivo Ovando, Helio Rosa Baldy pp. Mati- 
rani, Oswaldo Raposo do Amaral, pp. Júlio Mesquita Neto, pp. 
~ a r g e  Mesquita Mendonça e pp. Eduardo Medeiros Filho - Luís 
Arrôbas Martins, Antonio Mastrocola, José Henrique Tuner, Mar- 
tim Franci,sco Ribeiro dr  Andrada, Luiz Antonio Pinto Alvrs, João 
Nery Guimarães, Julio Gatti, Antonio Nicác'o, João Roberto Fer- 
reira Braga, pp. Alberto G. da Rocha Azevedo - Luís Arrôbas 
Mart'ns, Gil Bernardes, pp. Carlos Eduardo dv Camargo Aranha 
- B. A. Pereira de Queiroz, pp. Aloisio Alvares Cruz - Enia No- 
vaes França, Adil Bussamra, Guilhrrme Fraga da Co3ta Negraes 
por si e por Celso dr Ataliba Nogur'ra de Moraes, Nrvio Guerreiro, 
Mario de Barros Pinheiros, José Vajquez Bernardes, pp. Abilio 
Branco Coelho - Jayme Qurircz Loprs, Josuf Kignel, Plinio Si- 
mões, Antonio Cacuri, José Augusto Figueiredo, Abdalla Cury, 
Alhedo de Souza Queiroz, J.  da Cunha dat 'sta,  João Negrini, 
Francisco Fragata, Ricardo Ortega Granado, Renato Carvalho VI- 
ras, Antonio Cláudio Rocha, pp. Luí, de França Ribeirg - Geraldo 
de Camargo Vidigal, Adipr Abmussi, pp. Hiram Mayr C-rqurira 
- Regata Carvalho Veras, Salvador Vella, Antonio Arruda Sain- 
paio, Enio Sandoval Peixolo, Humberto da S lva Ramos, Nelson 
Pereira, Luiz Freitas Monteiro da Silva." 

No verso da primeira página das assinaturas, Lu:z Francisco 
Carvalho assinou por: Hélio Dias de Maura, Hel o Ulpiano de 
Oliveira, Paulo Vilela Meirelles, João Toledo Lara, Roberto S de 
Almeida Prado, Carlos Pinto Alves, Celso Queiroa Ferreira, Carlos 
Sch'midt Sarmento, Sergio Junqueira e Danilo Marcondes de 
Souza (este já havia ass'nado do próprio punho). 

Em 1914, partiram para os campos da Itália os heróicos sol- 
dado; da glorio,sa Forca Expedicionária Brasileira. Vint? e cinco 
estudantes de Direito e ex-alunos da Faculdade, a integram: An- 
tÔn:o Carlos S. Correia, Antôn'o Leme da Fonseca Fi!h~), Antônio 
Moreno Gonzalez, Antônio Teodoro de Lima, Armando V ~ i g a  Cas- 
telo, Candido T. de Souza Andrade, Carlos Mendes Coelho, Celso 
Braga, Clóvis Garcia, Eduardo Ramos de Oliveira, Eurípedes Si- 
inõrs de Paula, Fernando Corrêa Rocha, Francisco da Silva Prado, 
Francisco dr Assis B. Menezes, Geraldo Camargo Vidigal, Hél'o 
Barreto Mateus, José Vasques Bernardes, Kioshi Sakai, Naldo C%- 
parica, Paulo Campos, Roger Jules de Carvalho Mange, Rui Cal- 
deira Ferraz, Rui Pereira de Queiroz, Tulio C. Campelo de Souza 
e Ubirajara Dolacio Mzndes. 

Estes nomes constam de uma memória de bronze no saguão 
da Faculdade de D'reito do Largo de São Francisco. 

Entre esses expedicionários encontram-se s:gnatários do ma- 
nifrsto de l." de novembro de 1943. 





UM PORTUGUÊS, O PRIMEIRO RÉU 
DE CRIME DE IMPRENSA NO BRASIL 

Flávio Galvão 

O nome de D. Pedro I, do Brasil, está indissoluvelmente ligado 
a imprensa brasileira porque, antes de mais nada, coube ao pro- 
clamador de nossa independência estabelecer na terra brasileira 
a sua liberdade, o que fez pelo Aviso de 28 de agosto de 1821, 
colocando em vigor os específicos dispositivos das Bases da Cons- 
tituição Política de Portugal, que na Metrbpole tinham sido ado- 
tadas por decreto de 9 de março daquele ano. 

Disso já tratamos em trabalho publicado no jornal "O Estado 
de S. Paulo" e reproduzido no "Diário do Congresso Nacional" 
depois que o senador Nelson Carneiro, líder da Oposição, o leu na 
câmara alta e requereu sua transcrição nos Anais da Casa. 

Mas, não é apenas por isso que o nome de nosso primeiro im- 
perador se liga a imprensa brasileira. Outras providências a esta 
relativas resultaram de sua iniciativa ou determinacão. E não 
é de se esquecer, ainda, que D. Pedro participou das atividades 
da imprensa política da época, intervindo nos debates pelos jor- 
nais, sob pseudônimos vários e descendo mesmo a polêmica pasqui- 
nesca. Matéria esta que com brilho e proficiência versou Hélio 
Viana. Assim aqui nos ateremos essencialmente aos fatos rela- 
cionados com o primeiro decreto que criou um tribunal especial 
para os crimes de abuso de liberdade de imprensa e com o primeiro 
processo de imprensa instaurado no Brasil. 

R E T R O S P E C T O  

Antes de passar D. Pedro a príncipe regente do Brasil e antes 
de decretar a liberdade de imprensa nesta parte do Reino Unido. 
seu pai, o rei D. João, ainda no Rio, já jurara, por antecipação, a 
Constituição que viesse a ser aprovada pelas Cortes de Lisboa. 
Fizera-o sob ameaça de sedição das tropas portuguêsas, nesse 
passo contando com o apoio dos liberais brasileiros. O que levou 
Oliveira Lima a observar que, com evidente dose de ironia, o gosto 
pelos pronunciamentos militares introduziu-se no Brasil quando 
o constitucionalismo português se estendeu ao nosso País. . . ( I )  
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No que concerne à imprensa, D. João também se apressava. 
Adiantando-se às Cortes, baixou decreto em 2 de março de 1821. 
"abolindo a censura prévia" e regulando a liberdade de imprensa, 
até que aquelas disciplinassem devidamente a matéria. Mas, n a  
verdade, não extinguiu êle a censura prévia, apenas, como bem 
aponta Soldônio Leite Filho (') mudou a maneira de se a fazer. 
D,? importante, entretanto, foi ter-se assentado que a liberdade 
de imprensa s r  regularia pelo que decidissem as Cortes portuguê- 
sas. 

A S  B A S E S  

As Bases da Constituição Política, que serviriam provisoria- 
menie de Constituição a Portugal, consagraram especificamente 
três artigos a imprensa, os quais foram objeto de longas e acirra- 
das discussões, nas  Cortes. 

Dispuzeram tais artigos: 
"Artigo 8." A livre comunicação dos prnsamentos 

é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo o 
cidadão pode conseguintemente, sem dependência de 
censura prévia, manifestar suas opiniões em qualquer 
matéria, contando que haja de responder pelo abuso 
desta liberdade nos casos e na  forma que a lei deter- 
minar. 

"Artigo 9." As Cortes farão logo esta lei e nomea- 
ção um tribunal especial para prcteger a liberdade de 
imprensa e coibir 'os delitos resultantes do seu abuso. 

"Artigo 10." Quanto porém aquele abuso, que se 
pode fazer desta liberdade em matérias religiosas, fica 
salva aos bispos a censura dos escritos sobre dogma e 
moral e .o governo os auxiliará para serem castigados os 
culpados". 

Nos termos dos artigos 8." e 9.", a instauracão efetiva da 
liberdade de manifestação de pensamento e, pois, da liberdade de 
imprensa, ficava na  dependência de lei complementar.  

Em 9 de marco de 1821, as Bases foram enviadas à Regência, 
para juramento. No final do decreto, que as estabeleceu, deter- 
minou-se que a execução dos artigos 8." 9." e 10." e, ainda, do 
artigo 11, ficava suspensa, "por depender de novas leis que serão 
feitas imediatamente". 

L E I  D E  I M P R E N S A  
Em 4 de julho de 1821, as Cortes aprovaram decreto, mandado 

executar pela carta de lei de 12 de julho de 1821, com a rubrica 
e guarda de D. João VI, que foi a primeira lei de imprensa de Por- 
tugal .  
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No preâmbulo, declarou-se que as Cortes queriam "desenvolver 
e determinar os princípios que sobre a liberdade de imprensa esta- 
beleceram os artigos 8.", 9." e 10." das Bases da Constituição, por 
conhecerem que aquele liberdade é o apoio mais seguro do sistema 
constitucional". 

Não cabe aqui a análise desse diploma legal, que de um estu- 
dioso brasileiro mereceu a qualificação de "magnífica obra do 
legislador português". 0) Apenas recordaremos suas característi- 
cas principais, reproduzindo a síntese de Tomás Ribeiro: ( " )  

"Nela se criou o juri e se fez dos respectivos conselhos uma 
verdadeira magistratura, concedendo até a cada um de seus mem- 
bros as imunidades concedidas aos magistrados judiciais. Nela 
se extinguiu a censura prévia, tão vigorosamente arraigada nas 
leis e nos costumes. Nela se estatuiu e proclamou a propriedade 
literária vitalícia para o autor, e ainda por dez anos para os seus 
herdeiros; reconhecendo-se já então que a sua natureza é especial, 
e a sua perpetuidade, impossível; revelando-se que seria prejudi- 
cial se pudesse perpetuar-se. Nela se estabeleceu uma lógica e 
minuciosa distinção e graduação de penas e delitos; nela se lança- 
ram as bases de um código de processo criminal e de todos os que 
até hoje se tem decretado é ainda fonte essa lei. Lá se encontra 
o corpo de delito, o sumário, a pronúncia, os termos subsequeriles 
até final sentença; lá se encontram - nos promotores - as bases 
do Ministério Público. É uma lei constitucional, garantia da jus- 
tiça e da liberdade; é um código penal e é um código de processo 
com cinco títulos e sessenta e três artigos Uma organização judi- 
cial completa, iniciando elementos novíssimos de processo e lan- 
qando as bases de futuras reformas judiciárias, que também dali 
promanaram todas as que até hoje tem havido". 

Em 17 de novembro de 1821 foram nomeados os que deviam 
constituir o tribunal criado pela lei de 12 de julho. Constituído o 
tribunal, as Cortes deram-lhe regimento em 21 de junho de 1822. ( "  

N O  B R A S I L  

O texto da lei complementar de 12  de julho de 1821 somente 
chegou ao Brasil em meados de setembro daquele ano. Mas, repe- 
tindo, D. Pedro já se adiantara e, por Aviso de 28 de agosto de 
1821, libera inteiramentse a imprensa no Brasil, mandando por 
aqui em vigor os específicos dispositivos das Bases da Constitulçáo 
Política de Portugal. 

Apesar da amplitude desse Aviso, qur determinou que não se 
embaraçasse, por pretexto algum, a impressão de qualquer texto 
escrito, devendo servir de regra o que as Cortes tinham determi- 
nado, a Junta Diretora da Tipografia Nacional, antiga Impressão 
Régia, estabelecera restriçó,es quanto aos escritos anônimos. Ela 
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só aceitava para impressão autógrafos que trouxessem assinatura 
reconhecida por tabelião. Foi o que se dispôs por Aviso de 24 
de setembro de 1821. 

E, por Portaria de 15 de janeiro de 1822, da Secretaria dos 
Negócios do Reino, estabeleceu-se que a Junta sempre fizesse pu- 
blicar, no próprio impresso "o nome da pessoa que deve responder 
pelo seu conteúdo". 

Com base nessa Portaria, foi recolhida a publicação intitulada 
"Heroicidade Brasileira", formalmente anônima, mas cujo autor 
se sabia ser José da Silva Lisboa (Visconde Cairu), o que se aponta 
como sendo a primeira violência praticada por D. Pedro contra a 
liberdade de imprensa, por ele mesmo decretada no Brasil. 

Coube a José Bonifácio de Andrade e Silva, assumindo o 
Ministério a 16 de janeiro de 1822, baixar a 19 do mesmo mês 
uma portaria de caráter reparador. Nela se estabeleceu que a 
Junta Diretora da Tipografia Nacional não deveria embaraçar a 
impressão dos escritos anônimos, pois, "pelos abusos que contive- 
rem, deve responder o autor, ainda que seu nome não tenha sido 
publicado, e, na falta deste, o editor ou impressor, como se acha 
escrito na lei que regula a liberdade de imprensa". 

Os termos finais dessa portaria suscitam uma questão: qual 
seria essa "lei que regulou a liberdade de imprensa"? Em Portu- 
gal, desde 12 de julho de 1821 havia uma lei de imprensa; mas 
embora já conhecida no Brasil, nenhum ato se baixara determi- 
nando que aqui fosse ela aplicada. Para uns, ela aqui não foi 
aplicada, para outros, se não foi posta integralmente em execução 
pelo menos na Bahia entrou em vigência. Mas, se não era essa 
lei, outra não seria. 

L I B E R D A D E  S E M  P E I A S  

O que se observava, no Brasil, em matéria de liberdade de 
imprensa, era que esta não estava tolhida por peia alguma. Exer- 
cia-se de forma absoluta, sem limites. 

Tal situação - como ponderou o Senado da Câmara do Rio 
de Janeiro, em carta de 4 de fevereiro de 1822 ao príncipe regente, 
poderia "degenerar em abusos terríveis, que podem perturbar o 
sossego público da Nação, e o particular de cada um de seus ci- 
dadãos". 

Pelo que se rogava a D. Pedro houvesse por bem "mandar por 
em execução a lei de liberdade de imprensa nesta cidade, aonde a 
criação do Juízo dos Jurados parece exequível sem inconveniente, 
atenta a muita população de que se compõe, e as muitas luzes que 
já possui". 
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Foi a carta subscrita por José Clemente Pereira. 
Mas a matéria - lei de liberdade de imprensa - só veio a 

ser tratada mais tarde, pelo Conselho de Procuradores. 
Pouco depois de José Bonifácio ter assumido o Ministério, o 

Senado da Câmara do Rio de Janeiro, com o apoio da Junta de 
Minas Gerais, representou, pedindo a convocação, na capital bra- 
sileira, de um conselho de procuradores das províncias. A inicia- 
tiva era do grupo extremado de Gonçalves Ledo, Januário Barbosa, 
Nóbrega e José Clemente Pereira, e a proposta fora aprovada em 
sessão pública da Câmara fluminense de 8 de fevereiro de 1822. 

A 16 de fevereiro, expedia-se o decreto ordenando a convo- 
cação de um Conselho de Representantes de todas as províncias 
do Brasil. Estes seriam eleitos na proporção de um conselheiro 
para cada província que tivesse dado quatro deputados às Cortes. 

O Conselho de Procuradores seria um órgão consultivo, presi- 
dido pelo príncipe regente. Cabia-lhe aconselhar este em todos 
os assuntos relevantes, organizar projetos de reformas adminis- 
trativas e encaminhar as reclamações dirigidas pelas províncias. 

Nesse Conselho de Procuradores das províncias, NeLson Wer- 
neck Sodré vê a "primeira e rudimentar forma de delegação elei- 
toral a vigorar no Brasil, no nível geral". ( '1  

Mas, antes de que o Conselho se instalasse, outra idéia, mais 
ampla, passou a figurar nos debates políticos: a da convocação 
de uma Constituinte no Brasil. Em carta escrita a seu pai em 28 
de abril de 1822, o príncipe regente já externava o desejo de que 
as Cortes Gerais soubessem que a opinião brasileira e a de todo o 
homem sensato era a de que "o Brasil tivesse a sua assembléia 
legislativa particular, que elaborasse a suas leis municipais7'. ' " I  

S O A R E S  L I S B O A  

E assim se discutiu na incipiente imprensa da época a questão 
da constituinte. Entre os que a advogam, ardorosamente, figurou 
João Soares Lisboa, que, desde 10 de abril de 1822, editava o "Cor- 
reio do Rio de Janeiro". Português que viera jovem para o Brasil, 
Soares Lisboa formava na facção política dos liberais extremados. 

Defendera ele a convocação do Conselho de Pro.curadores e, 
na opinião de Werneck Sodré, "teve a primazia da idéia da con- 
vocação da Constituinte", idéia que foi encampada pelo "Revér- 
bero Constitucional Fluminense", órgão de Joaquim Gonçalves 
Ledo e de Januário da Cunha Barbosa, em seu número extra- 
ordinário de 18 de maio de 1822. 

O "Correio do Rio de Janeiro" era diário, de quatro páginas 
de fólio pequeno, vendido ao preço de 80 réis o exemplar. Werneck 



64 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRáFICO DE S. PAULO 

Sodré reputa seu editor, João Soares Lisboa, um dos maiores jor- 
nalistas da época: "A essa figura singular, cuja folha diária foi a 
expressão das forças mais democráticas da fase, esqueceram os 
historiadores oficiais, e não inconscientemente alguns, em obe- 
diência da valorização sistemática, no amplo período do processo 
da independência, como em outros, de figuras menores, mas con- 
servadoras ou retrógradas, que as gerações vêm homenageando, 
imerecidamente, como as que realizaram a Independência e deram 
forma ao novo Estado". ( lu)  

Já  Hélio Viana, quando se refere a Soares Lisboa, qualifica-o 
reiteradamente de "aventureiro", e o inclui, no quadro da impren- 
sa política no Brasil, entre os "jornalistas improvisados", sem títu- 
los culturais, "periodiqueiros" como os chamava D. Pedro. (I1) 

E Basílio de Magalhães, referindo-se ao editor do "Correio do 
Rio de Janeiro", que ele erradamente chama de José Soares Lisboa 
e não de João Soares Lisboa, formulou o seguinte juízo: "Indivíduo 
de baixa extração e de exígua cultura intelectual, foi o introdutor 
do nefasto processo de detração pessoal no jornalismo brasileiro. . . 
Jactanciou-se o redator do "Correio do Rio de Janeiro" de haver 
contribuído para a proclamação de nossa independência. Mas, em 
verdade, ele, por uma série de fatos insuscetíveis de contestação, 
não passou de um mau elemento da imprensa patriótica de 1822, 
infiltrando, além do mais, no jornalismo indígena, o ignóbil em- 
prego do "testa-de-ferro7' e o detestável hábito das mofinas edito- 
riais". ( 1 - 1  

Apesar de assim enxergar Soares Lisboa, Basílio de Magalhães, 
como declara, não quis condená-lo "às gemas do olvido", pois, 
"seria contrário às boas regras da História". . . 

Como se vê, variam radicalmente as opiniões sobre João Soares 
Lisboa. E ao que se pode inferir, a variação é resultado da ótica 
política com que cada historiador examina os acontecimentos. 

Defendendo a convocação da Constituinte, João Soares Lisboa 
não trepidou em interpelar, audaciosamente, o príncipe regente, 
quando julgou que este hesitava: "Senhor, falemos claro: ou 
V.A.R. quer representação nacional no Brasil ou não quer,. No 
primeiro caso, pode contar com um defensor denodado dos seus 
direitos, no segundo, não posso servir a V.A.R. e atrevo-me a dizer 
que perde o Brasil para sempre". 

Quando a idéia se tornou vitoriosa, demonstrando que lhe 
percebia o alcance, proclamou: "O Brasil já não é colônia, já não 
é reino, já não são províncias ultramarinas. O Brasil é mais do 
que tudo isso: é nação livre, independente". Na Constituinte, 
via ele encarnada a soberania da Nação, superior ao príncipe. 

Convocada a Constituinte por decreto de 3 de junho de 1822, 
baixaram-se, a 19 do mesmo mês, as instruções para as eleições, 
estabelecendo que aquela se organizaria por sufrágio indireto. 
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João Soares Lisboa defendera o sufrágio direto e, inconfor- 
mado de novo, interpelou publicamente o príncipe regente: "Quem 
autorizou S.A.R. para mandar o contrário daquilo que lhe apre- 
sentaram os povos desta província?" 

O 1." P R O C E S S O  

Mais de três meses tinham decorrido da convocação do Con- 
selho de Procuradores das Províncias e poucas eram as que se 
tinham submetido ao respectivo decreto. A convocação não mais 
satisfazia os exaltados, que desejavam mais, que desejavam uma 
constituinte, não percebendo que o Conselho poderia e provavel- 
mente se arrogaria logo as atribuições de uma verdadeira assem- 
bléia leglslativa. (' ' )  

Marcada a instalação do Conselho para 1." de junho de 1822, 
a data aproximava-se sem que os procuradores das Províncias 
aparecessem no Rio. Mas o governo entendeu de cumprir o dis- 
posto no decreto de 16 de fevereiro e no dia marcado convocou 
para o seguinte os procuradores presentes no Rio, qualquer que 
fossv o seu número. 

No dia 2 de junho, ao paço da cidade comparecera, assim, 
Joaqu m Gonçalves Ledo e José Mariano de Azeredo Coutinho, 
representantes da Província do Rio de Janeiro e Lucas José Obes, 
do Estado Cisplatino, os quais, com os quatro ministros de D. 
Pedro, formaram o Consvlho. Procuradores e ministros prestaram 
juramento de fidelidade a religião católica, a dinastia de Bragança 
e a Regência e comprometeram-se a manter a soberania do Brasil, 
a sua integridade e a das províncias que representava. 

Em seguida, D. Pcdro leu uma "fala", expondo as razões que 
o tinham levado a convocar e reunir o Conselho, concluindo por 
assegurar que deste "depende a honra, a glória, a salvação de 
nossa pátria, que está em sumo perigo". 

No dia 3, os procuradores e os ministros dirigiram ao príncipe 
uma mensagem, solicitando a imediata convocação de uma "as- 
sembléia geral de representantes das províncias do Brasil". Nesse 
mesmo dia - 3 de junho de 1822 - José Bonifácio assinou com o 
príncipe regente decreto, convocando uma "assembléia luso-brasi- 
liense, que, investida daquela porção de soberania, que assencial- 
mente reside no povo deste grande e riquíssimo continente, cons- 
titua as bases sobre que se deva erigir a sua independência. . . "  ( ' I )  

A audaciosa interpelação, de João Soares Lisboa a D. Pedro, 
feita pela imprensa, levou o recém instalado Conselho de Procu- 
radores a tratar do assunto liberdade de imprensa. 

Na sessão de 16 de junho de 1822, José Mariano propôs que se 
processasse, judicialmente, o editor do "Correio do Rio de Janeiro", 
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por suas "criminosas doutrinas". Werneck Sodré comenta, a pro- 
pósito: "Pela primeira vez, em nossa história, e logo nos primeiros 
dias de vida política autônoma, aparecia o chavão das "doutrinas 
subversivas", tão prodigamente usado até hoje para acobertar os 
atentados a liberdade". ( I j )  

D E C R E T O  

Contra a proposta ergue-se Joaquim Gonçalves Ledo, apoiado 
por Obes. Afinal, ficou decidido que Ledo preparasse um decreto 
sobre a imprensa. 

Na sessão de 18 de junho de 1822 foi esse decreto aprovado, 
contra os votos de Mosqueira, que achava desnecessário alterar a 
legislação vigente, e de Caetano Pinto, que entendia faltar ao Con- 
selho qualidade legislativa. ( ' ' "  

Diz a ementa do decreto "Cria Juizes de Fato para julgamento 
dos crimes de abusos de liberdade de  imprensa". E sua justifica- 
tiva, além de esclarecedora, é sumamente atual: 

"Havendo-se ponderado na Minha Real Presença, 
que Mandando Eu convocar uma Assembléia Geral Cons- 
tituinte e Legislativa para o Reino do Brasil, cumpria- 
Me necessariamente e pela suprema lei da salvação pú- 
blica evitar que ou pela imprensa, ou verbalmente, ou 
de outra qualquer maneira propaguem e publiquem os 
inimigos da ordem e da tranquilidade e da união, dou- 
trinas incendiárias e subversivas, princípios desorgani- 
zadores e dissociáveis; que promovendo a anarquia e a 
licença, ataquem e destruam o sistema, que os Povos 
deste grande e riquíssimo Reino por sua própria vontade 
escolheram, abraçaram e Me requereram, a que Eu Anuí 
e Proclamei, e a cuja defesa e mantença já agora eles 
e Eu estamos indefectivelmente obrigados; e conside- 
rando Eu quanto peso tenham estas razões e procurando 
ligar a bondade, a justiça e a salvação pública, sem 
ofender a liberdade bem entendida da imprensa, que 
Desejo sustentar e conservar, e que tantos bens tem 
feito a causa sagrada da liberdade brasílica, e fazer apli- 
cáveis em casos tais, e quanto for compatível com as 
atuais circunstâncias, aquelas instituições liberais, ado- 
tadas pelas nações cultas; Hei por bem, e com o parecer 
do Meu Conselho de Estado, Determinar provisoriamente 
o seguinte: . . ." 

Como se vê, há 150 anos já se falava em "doutrinas incen- 
diárias e subversivas", desagregadoras da sociedade, que, promo- 
vendo anarquia e licença, ameaçavam destruir o Sistema. E, em 
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nome da salvação pública, tratava-se de coibir a liberdade de ma- 
nifestação de opinião dos "inimigos da ordem, da tranquilidade e 
da união". Nihil nouurn sub sole. 

Na sua parte dispositiva, o decreto de 18 de junho de 1822 
estabeleceu: 

"O Corregedor do Crime da Corte e Casa, que por 
este nomeio Juiz de Direito nas causas de abuso da 
liberdade de imprensa e nas Províncias que tiveram Re- 
lação e O uvidor do Crime, e o da Comarca nas que não 
tiverem, nomeará nos casos ocorrentes e a requerimento 
do Procurador da Coroa e Fazenda que será o Promotor 
e Fiscal de tais delitos, vinte e quatro cidadãos esco- 
lhidos dentre os homens bons, honrados, inteligente e 
patriótas, os quais serão Juízes de Fato para conhecerem 
da criminalidade dos escritos abusivos. 

Os réus poderão recusar destes vinte e quatro no 
meados dezesseis: os oito restantes porém procederão 
no exame, conhecimento e averiguação do fato, como se 
procede nos Conselhos militares de investigacão, e aco- 
modando-se sempre as formas mais liberais, e admitindo- 
se o réu a justa defesa que é de razão, necessidade e uso. 

Determinada a existência de culpa, o juiz imporá a 
pena. E, porquanto as leis antigas a semelhantes res- 
peitas são muito duras e impróprias das idéias liberais 
dos tempos em que vivemos, os Juízes de Direito 
regular-se-ão para esta imposição pelos arts. 12 e 13 do 
tit. 2." do Decreto das Cortes de Lisboa de 4 de junho de 
1821 que Mando nesta última parte aplicar ao Brasil. 

Os réus só poderão apelar do julgado para a Minha 
Real Clemência. 

E para que o Procurador da Coroa e Fazenda tenha 
conhecimento dos delitos da imprensa, serão todas as 
Tipografias obrigadas a mandar um exemplar de todos 
os papéis, que se imprimirem. 

Todos os escritos deverão ser assinados pelos escri- 
tores para sua responsabilidade: e os editores ou im- 
pressores, que imprimirem e publicarem papéis anôni- 
mos, são responsáveis por eles. 

Os autores porém de pasquins, proclamações incen- 
diárias, e outros papéis não impressos serão processados 
e punidos na forma prescrita pelo rigor das leis antigas. 

José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conse- 
lho de Estado, e do Conselho de Sua Majestade Fidelís- 
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sima El-Rei o Senhor D. João VI, e Meu Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios do Reino do Brasil e 
Estrangeiros, o tenha assim entendido, e o faça executar 
com os dvspachos necessários. Paço em 18 de junho de 
1822. 

Com a rubrica de S.A.R. o Príncipe Regente. 
José Bonifácio de Andrada e Silva." 

Assim, introduxiu-se no Brasil o juri de imprensa, proibiu-se o 
~znonimato, adotou-se o princípio da responsabilidade penal suces- 
sim. 

O juri para crimes de imprensa "foi o primeiro tribunal 
pgpuíar de que se tem noticia em nossa terra". Aos jurados 
incumbia tão somenltr a apreciação da matéria de fato, fixando a 
existência ou não de culpalidade do réu. Ao juiz competia a fixação 
das penas. 

Tinham as Cortes portuguêsas estabelecido que os recursos 
de decisões de primeira instância interpostos em pleitos no Brasil 
deviam ser encaminhados a Casa de Suplicação de Lisb,oa (decreto 
de 11 de janeiro de 1822). Mas, D. Pedro passou simplesmente por 
cima e estabeleoeu para si competência exclusiva para conhecer 
dos recursos em crimes de abusos da liberdade de imprensa. 

P R O C E S S O  

Mas, voltemos a João Soares Lisboa. Contra ele se intentou, 
afinal, process,o por crime dle imprensa, mas o editor do "Correio 
do Rio de Janeiro" foi absolvido, a 1." de agosto de 1822. 

Terminando em absolvição o primeiro processo de imprensa 
instaurado no Brasil, não serviu ele, ao que se pode inferir, sequer 
para intimidar João Soares Lisboa. A 19 de outubro de 1822 - 
dias após a aclamação do imperador - Soares Lisboa publicou, 
em seu jornal, artigo em que falou em "D. Pedro 1." sem 2."", 
"atribuindo ao recente monarca o inexistente compromisso de não 
se opor aos desejos dos brasileiros, caso estes quisessem ser repu- 
blicanos". ( I ' )  

Diante disso, o Intendente Geral de Polícia (desembargador 
João Ignácio Cunha) intimou-o, no dia 20 de outubro, a susprnder 
a publicação do "Correio do Rio de Janeiro", o que ele fez no dia 
21. Além disso, foi intimado também a deixar o Brasil dentro de 
8 dias, sob pena de prisão. 

Soares Lisboa cumpriu o deterimnado, seguindo para Buenos 
Aires. Mas, nem isso lhe arrefeceu o ânimo. Da capital platina, a 
30 de dezembro de 1822, escrevia ele a um oficial de um Batalhão 
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de Caçadores de Colônia, na  então Província Cisplatina, o alferes 
Joaquim Rodrigues da Costa Simões, incitando-o, como observa 
Hélio Viana a tomar armas contra o Brasil, em favor de Por- 
tugal. 

A 17 de fevereiro de 1823, Soares Lisboa, tendo regressado ao 
Rio de Janeiro, ali foi preso. Sua carta fora interceptada e levada 
a D. Pedro I, que a mandara ao jornal "O Espelho", para ser pu- 
blicada com comentários seus, vasados em forma epistolar, e assi- 
nados com o pseudônimo de "O Espreita". 

Referindo-se ao jornalista, o imperador diz: ". . . rogo-lhe 
queira inserir essa carta do nunca assaz maldito João Soares Lis- 
boa, redator que foi do celebérrimo Correio". 

Informa, também, que o "pobre Soares", "sendo arquivelhaco", 
espalhara que o Imperador o mandara chamar e assim retornara 
de Buenos Aires para o Rio, "aonde jaz na cadeia pelo pecado 
adamítico, segundo ele diz, porque sustenta a sua inocência". 

Depois da reunião da Assembléia Constituinte, Soares Lisboa 
tentou, sem resultado que esta interviesse a seu favor. 

A 7 de julho de 1823, foi ele condenado a 10 anos de prisão, 
Hélio Viana vê na carta enviada àquele oficial de Colônia e inter- 
ceptada um incitamento à luta contra o Brasil, motivo suficiente 
para sua prisão e subsequente condenação. 

Mas, com a saída dos Andradas do Ministério, poucos dias de- 
pois da condenação, sua sorte melhorou ao ponto de, mesmo con- 
tinuando na prisão, poder reiniciar a publicação do "Correio do 
Rio de Janeiro". Esta segunda fase do jornal durou até 24 de 
novembro de 1824, quando deixou ele de circular de uma vez. 

O Imperador anistiou João Soares Lisboa no ano seguint~, mas 
sob a condicáo de de'xar o Brasil, seguindo para a Europa Em 
marco de 1824 ele deixou o Rio, com destino ao Velho Continente. 

M ~ S ,  sua vida de agitador ainda não terminara. 
Desembarca ele em Recife, onde adere aos revolucianários da 

chamada Confederação do Equador, chefiada por Manuel de Car- 
vaiho Pais de Andrade, um dos patriótas da Revolução de 1817. 

Defendendo o regime republicano, publicou no Recife um novo, 
periódico, sob o sugestivo título de "Desengano dos Brasileiros". 
Este é o título registrado por Werneck Sodré, enquanto Hélio 
Viana fala em "Desengano aos Brasileiros7', e Basílio de Magalhães, 
"Desengano Brasileiro". O primeiro número saiu no dia 25 de 
junho e o último, no início de agosto de 1824 (dia 4, segundo 
Hélio Viana, dia 6, segundo Werneck Sodré). 

Rebentando a revolução em 24 de julho, João Soares Lisboa 
pegou em armas. Vencido o movimento no Recife, acompanhou 
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seus remanescentes na retirada para o interior. A 29 de novembro 
foi ferido em Couro d'Anta, falecendo no dia seguinte. Foi enter- 
rado no alveo do rio Capibaribe. 

Frei Caneca fez o elogio de suas ações: "A Confederação do 
Eql~ador não teve de certo partidário mais leal do que Soares Lis- 
boa. Bateu-se pela independência; morreu pela liberdade". 12")  

Encerra-se a carreira do primeiro réu de crime de imprensa 
no Brasil, aventureiro para uns, a maior figura da imprensa brasi- 
leira de seu tempo, para outros. 
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D. PEDRO I1 E A CONDESSSA DE BARRAL 

Alexandre MeIlo (":) 

O regime monárquico brasileiro foi curto, durou apenas 67 
anos. O Primeiro Reinado, com Pedro I, começou em 1822, com a 
Independência e terminou em 1831, com a abdicação. O Segundo 
Reinado, com Pedro 11, estendeu-se por mais tempo, foi de 1831 
- com declaração de maioridade em 1840 - até 1889, data da 
Proclamação da República. O interregno que mediu de 1831 a 1840 
foi preenchido pelas Regências. 

Interessante é que, em cada um desses Reinados, uma figura 
de mulher se projetou indelevelmente, integrando-se na historio- 
grafia do regime, embora em condições diversas e com caracterís- 
ticas próprias. 

No Primeiro Reinado foi Domitila de Castro do Canto e Mello, 
Marquêsa de Santos. No Segundo Reinado foi Luisa Margarida 
Portugal de Barros, Condessa de Barra1 e de Pedra Branca. 

Mas enquanto a Marquêsa dominava pela atração física, pelos 
encantos femininos, a Condêssa deveu seu enorme prestígio à 
inteligência, educação e cultura, a vivacidade de espírito, ao co- 
rihecimento exato da etiqueta e do cerimonial palacianos. 

Não há dúvida, entretanto, de que essas qualidades intelec- 
tuais eram reforçadas, e de muito, por sua figura de mulher que, 
se não era de encantos feita, tinha uma extraordinária sedução 
pessoal. Alguns autores, como Alcindo Sodré, falam dela como 
sendo "linda e sedutora mulher". 

Nascida na Bahia, em Salvador, a 13 de abril de 1816, filha 
de Maria do Carmo Portugal de Barros e de Domingos Borges de 
Barros, Visconde de Pedra Branca, nome de projeção no Primeiro 
Império, deputado as Cortes Constituintes Portuguêsas instaladas 
com o movimento liberal do Porto, em 1820, ministro junto ao Rei 
Carlos X da França - em consequência das atribuições políticas e 
diplomáticas do pai, Luisa Margarida desde a primeira infância 
iniciou longo roteiro de viagens pela Europa. 

c * )  Aula do Curso de Férias do Ateneu Paulista de História. 
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Criada em Paris, falava correntemente várias línguas. Sua 
conversa era atraente. Quando escrevia, pela firmeza, graça e 
concisão, seu estilo lembrava muito o de Madame de Sevigné, como 
disse o Barão de Loreto, um dos seus biógrafos. (1) 

"Conviveu com reis em seus palácios, com homens de espírito 
em seus salões, com artistas, estadistas, viajantes, militares, lite- 
ratos; assistiu a revoluções, provou o amargor do exílio; viveu 
na França como uma parisiense e entre os canaviais dos seus 
engenhos, como uma Sinhá Moça a quem a vida campestre delei- 
tava; tanto falou a Chopin de suas valsas, como no recôncavo a 
algum cantador de modinhas de suas trovas a viola". (2) 

Em Paris apaixonou-se por um jovem fidalgo, o Visconde de 
Barral, primo do Príncipe Eugênio de Beauharnais, pai da nossa 
Imperatriz Amélia, segunda mulher de Pedro I, e com ele se casou. 

Isto ocorreu em 1837, tendo então Luisa Margarida 21 anos 
de idade, rompendo assim, o compromisso assumido por seu pai 
que a prometera em casamento, aos 12 anos de idade, a Miguel 
Calmon Du Pin e Almeida, mais tarde Marquês de Abrantes. 

Em 1843 casava-se no Rio de Janeiro, a Princesa Francisca 
Carolha, irmã de D. Pedro 11, com o Príncipe de Joinville, filho de 
Luís Felipe, Rei de França. 

Criava-se com isso, um sério problema. A Princesa vivia na  
Côrte do irmão, tinha hábitos palacianos, conhecia a etiqueta, mas 
enlrr a Corte provinciana do Rio de Janeiro e o Palácio das Tu- 
Iherias, no esplendor de Paris, havia grande diferença e esta dife- 
rença deveria ser desfeita na apresentação da Princesa. 

Era necessário escolher uma dama de honor de alta distinção 
como orientadora e ninguém melhor do que a Barral que conhecia 
toiiz a aristocracia francêsa e já se habituara, por longa vivência, 
com o cerimonial encantado da Corte do Rei de França. 

A princesinha brasileira, como diz Wanderley Pinho em seu 
belo livro "Salões e Damas do Segundo Reinado" (2) ,  iria ser apre- 
sentada aquele mundo cheio de vaidade, malícia e inveja, formado 
principalmente por príncipes, nobres, políticos, militares e, sobre- 
tudo, por princesas e damas que olhariam certamente com desdem 
e superioridade a quem vinha de tão longe, mas já entrava com 
privilégios e direitos de hierarquia nos paços do Rei, de quem era 
nora. 

A Princesa Francisca tinha graça e beleza, era viva de espírito 
e tutelada pela habilidade da Barral, conseguiu, na cena de apre- 
sentação, produzir funda impressão de inteligência, encanto e há- 
bitos palacianos. (2) 
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Chevalier Saint Georges (3) ,  que foi o primeiro biógrafo da 
Condessa de Barral, descreve a apresentação. A Corte estava na  
ocasiao nas Tulherias. Aberto o cerimonial, entrava a Rainha Ma- 
ria Amélia precedida das damas de honor, acompanhada pela 
Princesa brasileira, após quem seguia a Barral. Diante dos con- 
vidados dispostos em círculo, desfilava a Rainha, enquanto sua 
dama de honor lhe ia lembrando o nome de cada um. Em voz 
baixa S. M. repetia o nome para a Princesa que assim, ia se fami- 
liarizando com a aristocracia parisiense. 

Aí é que se faz sentir a ação da Barral. Ao contrário das 
outras Princesas que na apresentação se conservavam caladas, a 
brasileira demonstrando surpreendente conhecimento do meio 
aristocrático que a recebia, tinha para cada pessoa uma frase amá- 
vel, perfeitamente adequada as circunstâncias. 

Nhguém podia esperar que uma criatura, mesmo que fosse 
uma Irincesa, vinda de um País tão distante, perdido nas selvas 
do Novo Mundo, pudesse conhecer com tanta segurança a compo- 
sição da fidalguia francêsa, e a surpresa e a admiração foram 
enormes. 

É que, duas semanas antes, a Barral organizara uma relação 
nominal dos convidados a recepção, classificando seus componen- 
tes pela categoria, com exat,dão e sentido diplomático, dando as- 
sim, a Princêsa de Joinville, as armas com que pôde esgrimir 
naquele jogo importante e pueril. (2) 

Alguns anos mais tarde, em 1848, com a queda de Luís Felipe, 
a Viscondêssa de Barral e o marido vieram para o Brasil, para a 
propriedade rural do Recôncavo, o Engenho de S. João, onde, em 
185?!, portanto, 16 anos depois do casamento, nasceu o primeiro 
filho que tomou o nome de Horace Dominique. 

Quando as filhas de D. Pedro 11, as Princesas Leopoldina e 
Isabel, esta a futura Redentora, chegaram em tempo de receber 
uma preceptora, aia, dama de companhia, que lhes desse a ne- 
cessária formação para a vida na Corte, o nome da Barral não 
podia deixar de ser lembrado. 

Ela relutou. Estava casada, tinha um filho. Era difícil para 
a família passar assim, de um momento para o outro, do Engenho 
para o Rio de Janeiro. Mas a insistência foi grande, o Mordomo 
Imperial, Paulo Barbosa escrevia-lhe repetidas cartas, muitas das 
quais ditadas pelo próprio Imperador. Acabou concordando após 
bem conhecer as condições do seu trabalho. 

Ficou estabelecido que teria casa e mobiliário pagos pelo Esta- 
do, receberia um conto de réis por mês e mais dois por ano, o 
que a colocava em posição equivalente, do ponto de vista pecuniá- 
rio, a de um Ministro de Estado. Teria ainda direito a carruagem 
do Paço com cocheiro e moço da boléia com libré palaciana. 
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Assim, em 1856 entrava para a Corte do Rio de Janeiro a Con- 
dessa de Barral, agora era Condessa porque, tendo morrido o sogro, 
o marido herdara o título. Estava com 40 anos, mas a elegância 
no trajar, as maneiras requintadas e muita sedução pessoal faziam- 
na parecer bem mais jovem. O Imperador era nove anos mais 
moco, estava com 31 anos. 

Estabeleceu-se desde logo, profunda afeição entre a Condessa 
e a família imperial, particularmente com a Princesa Isabel e com 
D. Pedro. Este deixou-se fascinar por aquela "inteligência viva- 
císsima, capaz de manter brilhantemente conversação em várias 
línguas e atenta a tudo quanto se passava, não apenas nas Cortes, 
mas nos círculos intelectuais do mundo". (Magalhães Junior) . (4) 

Uma extraordinária afinidade espiritual nascida das coisas da 
inteligência, retemperada pela recíproca admiração das qualidades 
morais, aproximou o Imperador e a Condessa num sentimento 
de amizade como ele jamais tivera para com outra dama do Paço. 

Demais, D. Pedro não dispensava a ajuda de um orientador 
espiritual. Essa missão, inicialmente fora exercida pela Dadama, 
Condessa de Belmonte e depois, por Frei Pedro de Santa Mariana, 
que morreu um ano antes da chegada da Barral. 

É de crer, dizem alguns autores, que a Condessa tenha assu- 
mido essa atribuição, pois sua influência na Corte tornou-se domi- 
nante, intervindo mesmo em assuntos políticos de responsabilidade. 

Esse aspecto da questão não é pacífico. Alcindo Sodré (5), 
referindo-se a extraordinária ascendência da Barral sobre D. Pedro, 
o que lhe permitiria influir fortemente nos destinos do Brasil, es- 
creve : 

"Ela que tudo podia, pela força do afeto que o Imperador lhe 
dispensara durante quase quarenta anos, nada fez, de nada tomou 
parte, além do círculo íntimo e discretíssimo de sua estima por 
D. Pedro e sua família". 

Wanderley Pinho pensa de outro modo, pois diz que a Con- 
dessa, não pertencendo ao Partido Conservador' nem ao Partido 
Liberal, tinha o seu próprio partido, feito com elementos tirados 
de ambos, na base da dedicação pessoal. (2) 

Sua habilidade e astúcia seriam irresistíveis. Exigia com ar  
de quem suplicava, sua palavra jeitosa resolvia com facilidade uma 
questão difícil, um gesto amável, uma atitude galante podia deci- 
dir uma situação, até mesmo na escolha de senadores, atribuição 
específica do Imperador, dono do Poder Moderador. 

Mas tinha também atitudes claras, corajosas. Por ocasião da 
"Questão Religiosa", a famosa "Questão dos Bispos", a Condêssa 
teve um gesto de audácia e petulância. 
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O Bispo de Olinda, Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira e 
o Bispo do Pará, D. Antônio de Macedo Costa, tendo-se desenten- 
dido com o Governo, de que eram funcionários, pois a Igreja depen- 
dia do Estado, foram processados e condenados a 4 anos de prisão. 

A Condêssa, que era católica, quis lançar o seu protesto. Usan- 
do carruagem do Paço conduzida por boleeiro com libré palaciana, 
foi visitar os prelados, afrontando a autoridade do Ministério e do 
Imperador. 

Quando D. Pedro convidou o Duque de Caxias para chefiar o 
Governo, o Duque impôs como condição preliminar, a anistia dos 
Bispos, com o que logo concordou o Imperador. 

Mas, diz Magalhães Junior ( 4 ) ,  que foi a Condessa, antes do 
Duque, com o seu gesto ousado de quem não mede consequências 
por bem saber a força que possui, quem havia traçado o rumo que 
o Imperador, por orgulho ou teimosia não seguira. 

Essas coisas davam o que falar. Começou a formar-se nas 
rodas palacianas uma atmosfera de hostilidade disfarçada. contra 
a Barral, originada pelo ciúme e pela inveja, e, também, principal- 
mente, pelo receio da influência que a Condessa exercia sobre as 
Princesas. 

Saindo de sua habitual serenidade, o Imperador escreveu de 
próprio punho esta advertência: 

"S. M. o Imperador espera que a dama e a açafata do quarto 
de S. A. I. não continuarão a contrariar, por actos e palavras, a 
influência que deve a Condessa de Barral ter sobre a educação de 
SS. AA., que por S. M., o Imperador foi cometida, evitando assim 
que o mesmo Augusto Senhor se veja obrigado a tomar alguma 
medida enérgica." (5) 

D. Pedro era um homem culto, tinha formação filosófica, gos- 
tava das artes, das letras, da ciência, e sentia pela Condessa grande 
admiração pelos seus méritos, excepcionais para uma mulher da- 
quela época, e dedicava-lhe profunda afeição. 

Alias era compreensível essa afetividade. Seu coração de ho- 
mem estava vazio. O casamento com Teresa Cristina tinha sido, 
como era habitual, por procuração. Uma terrível decepção. 

Gostaria de casar-se na Casa de Austria, queria uma Habs- 
burgo loura, de pele clara e olhos azuis. 

"Mas, como diz Pedro Calmon (6 ) ,  tal como em 1827, não se 
poderia tratar de matrimônio imperial sem ouvir Metternich, Prín- 
cipe Chanceler da Austria, rodeado de arquiduquêsas pobres, aus- 
tríacas, alemãs, italianas, pretendentes a um trono secundário". 

Tudo foi complicado. "As negociações para o casamento de 
D. Pedro I1 tinham sido iniciadas cerca de dois anos antes. Despa- 
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chado para a Corte de Viena, como enviado especial, do Governo 
brasileiro, Bento da Silva Lisboa, mais tarde barão de Cayru come- 
çara por bater as portas da casa d'Áustrian (Heitor Muniz). (7) 

Metternich detestava a Casa Reinante do Brasil, não só pelo 
liberalismo político de D. Pedro I, que poderia ter posto em perigo 
outras dinastias, mas também pelo detestável procedimento que 
tivera para com a Imperatriz Leopoldina - e não deu a noiva. 

Demais, a iãéia que se fazia do Novo Mundo com seus índios, 
as feras, as cobras, as doenças tropicais, e a imagem da Marquesa 
de Santos emergindo das sombras do Primeiro Reinado - atemori- 
zava as Princesas européias acostumadas ao padrão de vida aristo- 
crá~lco cias Cortes aa hUr0pa. 

O Conselheiro Bento da Silva Lisboa viu-se em sérias dificul- 
dades. Sabendo que o Rei Francisco 11, de Nápoles, tinha três irmãs 
soitelras que diziam ser bonltas e prendadas, para Ia se dirigiu. 

O Rei acolheu com satisfação o pedido, mas duas de suas irmãs 
recusaram. A terceira aceitou, era Teresa Cristina. Três anos mais 
velha do que o Imperador, era de pequena estatura, o que iria 
contrastar com o elevado porte de D. Pedro; era morena, cabelos 
pretos e lisos, penteado em bandó, e claudicava de uma perna. 
Para disfarçar usava uma bengala. Tinha uma voz maravilhosa 
para o canto e temperamento doce e carinhoso. Era uma Bourbon 
napolitana. 

Mas não era a mulher dos sonhos do Imperador. Ficou por 
fora do coração do seu imperial esposo. Ele teve um choque tre- 
mendo. Teve crises de desespero e desabafo com a Dadama, sua 
conf~dente na  época. Falou em repudiar a esposa. Mas, razões 
de Estado fizeram-no resignar-se. Seu extraordinário sentido de 
diynidade nada deixou transparecer. Fechado numa conduta irre- 
precnsível para com a Imperatriz, não permitiu que ganhassem 
corpo as murmurações da Corte. 

Sua vida conjugal só teve início um ano mais tarde, mas 
d-ecorreu serena, sem atritações, para o que muito concorreu a sua- 
vidade de alma de Teresa Cristina. 

Nessas condições, a Condêssa de Barra1 preencheu com a afei- 
ção, ainda que de índole intelectual, o que faltava no coração de 
D. Pedro. Gostou dela, de sua presença fidalga, mas sobretudo o 
que o encantava era a graça espiritual, as idéias, o pensamento, 
o comentário fino, malicioso dos fatos e das coisas. 

Por maior que fosse, por mais íntima e estreita que fosse a 
convivência desses dois grandes amigos, a linha de conduta de 
ambos era perfeita, não saindo dos limites da amizade platônica, 
puramente sentimental, não dando pretextos que justificassem os 
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cochichos picantes da Corte, nem as murmurações da rua ou o 
comentário maledicente dos jornais. 

Quando as Princesas se casaram, Leopoldina com o Duque de 
Saxe Coburgo Gutha, e Isabel com o Conde d'Eu, último coman- 
dante do Exército Brasileiro vitorioso na  Guerra do Paraguai, a 
condessa depois de nove anos como Dama da Imperatriz, deixava 
suas funções no Palácig. 

De acordo com o que estava combinado, nessa ocasião, 25 
de setembro de 1864, o Imperador assinou decreto concedendo a 
Conaessa, pensão vitalícia de seis mil francos anuais. Dois meses 
depois, outro decreto aumentando a pensão para doze mil francos. 
Sels dias mais tarde, novo decreto dando a Luisa Margarida Por- 
tugal de Barros o título de Condêssa de Pedra Branca, entretanto 
que seu pai, que havia sido figura dv grande destaque não pas- 
sara de Visconde. 

Houve agitação e protestos, principalmente contra os decretos 
financeiros e a Condê~sa, que era orgulhosa e riquíssima, aceitou 
o título, recusou o dinheiro. (11) 

A 25 de março de 1865, a Barral partia para a França, com 
o filho, afim de encontrar-se com o marido que lá se achava desde 
o ano anterior. 

A amizade não terminou aí. Prosseguiu através de uma cor- 
respondência muito ativa que se prolongou por 18 anos, só inter- 
rcmpida pela presença da Condêssa no Brasil, o que era frequente, 
ou do Imperador na Europa para onde viajou diversas vezes. 

Era sem dúvida muito estranho, como diz Wanderley Pinho, 
o fato de um homem, ainda que Imperador, corresponder-se daque- 
la maneira com uma senhora casada, vivendo com o marido, mas 
ao que parece este nunca se manifestou a respeito. 

A 5 de abril, portanto alguns dias apenas, depois da partida 
da Barral, já D. Tedro escrevia a primeira carta, em papel tim- 
brado, com as armas imperiais, um recado simples, saudades, in- 
teresse pelo pequeno Dominiqu'e, recomendaqões ao Conde. 

Quando a Condêssa enviuvou, em 1868, o Imperador mudou o 
tratamento nas cartas, passando a chamá-la de você, instando para 
que viesse para o Brasil, o que ela fez, ficando aqui alguns anos, 
vcrltando depois para a Europa. 

Estava então com 52 anos, D. Pedro com 43. 

Na Franqa, a Barral tinha vida fidalga. Passava o inverno no 
sul, em Grande Garenne, perto de Neuvu-sur-Barangeon, na casa 
de campo de "Ville Sainte Solange"; o verão, em sua propriedade 
de Voiron, um verdadeiro Castelo, herança do casamento; a pri- 
mavera e o outono, em Paris, a Rue d'Anjou. (4) 
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O Imperador era homem de estudos, gostava de viajar, ver 
outros povos, outros costumes, as velhas civilizações. Acompanhado 
pela Imperatriz e por pequeno grupo de pessoas, esteve na Europa 
várias vezes entre 1871 e 1888. 

Os mexericos da Corte e de alguns jornais diziam que o ver- 
dadeiro motivo dessas viagens era a insuportável saudade da 
Condêssa. Realmente, esta sempre o acompanhou, reassumindo 
as funções de Dama de Teresa Cristina, secretariando o Imperador, 
discutindo o que viam, mantendo-se assim viva e constante a antiga 
intimidade. 

Entre as viagens que a Condessa de Barral e de Pedra Branca 
fez ao Brasil, de 1868 a 1887, de dois em dois ou de três em 
três anos, destaco a de 1883, para assistir ao casamento de Domi- 
nique com a filha do Marquês de Paranaguá. 

Mas agora o tempo triunfara sobre a sua duradoura aparência 
de relativa mocidade. Estava com 67 anos. Os cabelos brancos, 
fisionomia cansada, ar sexagenário. 

Conta-se que nessa ocasião, vendo-a passar, alguém teria dito 
ao Imperador : 
- Como está envelhecida a Condêssa de Barral. 
O Imperador voltou-se vivamente para responder: 
- Saiba que uma mulher de espírito nunca envelhece. 
Não há tempo para referir o que houve no casamento e o 

atrevimento de certos jornais, a chamada imprensa amarela, os 
pasquins, como o Tagarela, o Carbonário, o Corsário de Apulcro de 
Castro que se desmandava, publicando entre outras coisas, quadri- 
nhas agressivas como esta: 

"Não é por certo 
Boa moral, 
Trair a esposa 
com a Barral" (9) 

Aliás, a liberdade de imprensa no tempo de D. Pedro era abso- 
luta, desaforada. José do Patrocínio na "Gazeta de Notícias", ver- 
berava com acidez a etiqueta do casamento de Dominique, a que 
compareceram o Imperador e a Imperatriz, a Princesa Isabel e o 
Conde d'Eu e todo o Ministério em caráter oficial, o que só deveria 
ocorrer em casamento de Príncipes de sangue. 

Indiferente ao que diziam os jornais, D. Pedro agia livremente. 
Enquanto a Barral esteve em Petrópolis, ia visitá-la quase que dia- 
riamente no recém inaugurado Hotel Orleans onde ela se hospe- 
dara, para prestar a homenagem de sua velha amizade. 
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O Imperador estava então com 58 anos de idade, bastante 
envelhecido, a barba e o cabelo completamente brancos. 

As coisas estavam se aproximando do fim. 
Pouco depois, em 1889, com a Proclamação da República, o 

Monarca, agora com 64 anos, alquebrado pela idade e pela fadiga 
de quase meio século, exatamente 49 anos, de reinado, com muitos 
aborrecimentos e desgostos em que avultavam enormemente as 
vicissitudes da Guerra do Paraguai, uma vez deposto, fazia a últi- 
ma viagem para a Europa. 

"Em 7 de dezembro, o "Alagoas" entrou o Tejo com a bandeira 
imperial drapejando no mastro, entre fortalezas que saudavam 
com os tiros da pragmática, o rei caído" (Pedro Calmon). ( 6 )  

D. Pedro foi recebido por D. Carlos I que chegou em sua ga- 
leota real para encontrar-se com o soberano brasileiro quando este 
pisava terras portuguêsas. 

Aguardava-o uma curta mas ardente mensagem: 
"Meu Senhor. Diga a sua velha criada onde quer que ela lhe 

vá beijar a mão e se por às suas ordens em tudo e por tudo. Con- 
dêssa de Barral." 

A carta vinha de Grande Garenne, por Neuvu-sur-Barangeon, 
na França. 

No dia 22 de dezembro desse mesmo ano de 1889, deixando o 
hotel em que se alojara, tendo recusado hospedagem no Paço real, 
o Imperador e a Imperatriz rumaram para o Porto, fugindo da ca- 
pital entregue aos festejos da coroacão de D. Carlos. 

Sete dias depois, a 28, estando o Imperador em visita a Aca- 
demia de Belas Artes, foi chamado as pressas porque a Imperatriz, 
que era cardíaca, estava passando mal. Encontrou-a morta. De 
seu "Diário7' transcrevo: 

"Não sei como escrevo. Morreu havera meia hora a Impera- 
triz, essa santa. Tinha ido a Academia de Belas Artes. Ao sair 
foi chamar-me o Rebello, que a Imperatriz tinha tido uma sincope. 
Já achei o prior da freguezia, que lhe acudira com os ofícios extre- 
mos da Igreja. Ninguém imagina a minha aflição. Somente 
choro a felicidade perdida de 46 anos. Nada mais posso dizer. 
Custa-me a escrever, mas preciso não sucumbir. Não sei o que farei 
agora. Só o estudo me consolará da minha dor. Custa-me a crêr. 
Sempre desejei precede-la na morte. Abriu-se na minha vida um 
vácuo, que não sei como preencher. Que me tarda abraçar minha 
filha. Se pudesse desafogar minha dor! Nada pode exprimir quan- 
to perdi. Que noite vou passar." (8) 

Nesse mesmo livro "O Imperador no Exilio" Afonso Celso conta 
que, acompanhado de seu pai, o Visconde de Ouro Preto, que che- 
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fiara o último Ministério, foi ver o Imperadori no hotel em que 
estava hospedado, o Grande Hotel, do Porto, no quarto vizinho a 
câmara mortuária. 

"Modestíssimo o seu quarto: - a um canto, cama desfeita; 
em frente, um lavatório comum; no centro, larga mesa coberta 
de livros e papéis. Um sophá e algumas cadeiras completavam a 
mobília. Tudo frio, desolado, nú". "Os joelhos envoltos n'um co- 
bertor ordinário, trajando velho sobretudo, D. Pedro I1 lia sentado 
a mesa um grande livro, apoiando a cabeça na mão". 

O Imperador mal se continha, evitando de falar no acontecido, 
tratando de outros assuntos. Ao saírem, meia hora depois, disse 
em voz baixa: 

"- A câmara mortuária é aqui ao lado. Amanhan, às 8 horas, 
há missa de corpo presente." 

No corredor Afonso Celso verificou que o seu chapeu havia 
caído a entrada do aposento imperial. Voltou para apanhá-lo. Pela 
porta aberta deparou-se-lhe tocante cena. Ocultando o rosto com 
as mãos magras e pálidas, o Imperador chorava. Por entre os de- 
dos corriam-lhe as lágrimas, deslizavam ao longo das barbas bran- 
cas e caíam sobre as estrofes da Divina Comédia à sua frente. Não 
podendo conter-se, o Conde rompeu em choro convulsivo. 

Sua Majestada descobriu o rosto, envolvendo-o num olhar de 
desconforto e reconhecimento, fazendo com a mão molhada de 
choro, sentido gesto de adeus. 

Depois da morte da Imperatriz, D. Pedro, com a Princesa Isa- 
bel, o Conde d'Eu e filhos, e alguns amigos, esteve, no ano seguin- 
te, 1890, hospedado alguns dias no Castelo de Voiron, da Condêssa. 

Em carta do fim desse ano de 1890, no dia 27 de dezembro, 
ela escreve, entre outras coisas: 

"- Amanhã estarei perto de Vossa Majestade, pelo coração e 
pelas saudades. Creada obrigadíssima. C. de Barral." 

Esse amanhã a que se referia a carta, era o dia de aniversário 
da morte de Teresa Cristina. Aquilo era um gesto de amizade, de 
conforto, de consolação. Mas era também o fim, eram as últimas 
palavras, o adeus para sempre naquela velha amizade de mais de 
30 anos. 

Dezesete dias depois, a 14 de janeiro de 1891, em sua casa de 
Grande Garenne, longe do seu amigo, morria a Condêssa de Bar- 
ral e cJe Pedra Branca. 

Nesse mesmo ano de 1891, a 9 de dezembro, no Hotel Bedford, 
a rua dv l'Arcade, número 17, próximo da Praça Concórdia, em 
Paris, aos 66 anos de idade, rodeado de amigos e parentes, morria 
D. Pedro 11, de uma pneumonia apanhada no frio inverno da ca- 
pital francêsa. 



REYISTA DO IIL'STITUTO HISTóRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 81 

Veio então o beija-mão da Princesa Isabel. Era a antiga manei- 
ra de reconhecer os herdeiros do trono, diz Pedro Calmon (6), tudo 
o que indicava que não morrera apenas Pedro de Alcântara, hós- 
pede estrangeiro do quarto 18. . . mas, sem corda, sem casa própria, 
sem pátria - o Imperador. 

O Conde Motta Maia, seu médico e amigo dedicadíssimo, reti- 
rou o travesseiro e fez repousar a cabeça do morto sobre uma almo- 
fada. D. Pedro sempre manifestara o desejo de que lhe trouxes- 
sem um pouco da terra natal para dormir sobre ela, como no pró- 
prio chão em que nascera, a sua eternidade. 

A almofada estava cheia com terra do Brasil. (6) 
* * *  

Mortos os protagonistas da cena, que haveria de verdade nas 
relações entre o Imperador e a Condêssa? Seriam realmente o 
fruto de uma doce afinidade espiritual sensibilizada pelo devota- 
mento a cultura e ao floreio da inteligência, ou haveria outro tipo 
de relacionamento, mais do que simples amizade platônica? Assim 
um sentimento vivo, ardente, de caráter amoroso, encoberto com 
extraordinária astúcia e extrema habilidade, revestido de discreção 
e senso de dignidade? 

Um segredo, um enigma: um mistério que permanecia invul- 
nerável, não permitindo, pelas características impenetráveis de sua 
apresentação, que a bisbilhotice da Corte e das ruas, e mais tarde 
até dos pesquisadores da História pudesse colher qualquer dado ou 
informação que não passasse de mera suspeita? 

Somente 65 anos depois da morte de D. Pedro e da Condêssa 
foi que se chegou a verdade, com o achado de um cofre no Castelo 
d'Eu, no qual se encontrava volumosa correspondência, cuidadosa- 
mente guardada, e que foi entregue ao Museu Imperial de Petró- 
polis, pelo Marquês de Barral, neto da Condessa, filho de Domi- 
nique. 

Isto aconteceu no ano de 1948. 
Passando a fazer parte de um arquivo público, não mais pode- 

ria permanecer em sigilo essa preciosa documentação histórica, diz 
Alcindo Sodré, que foi diretor daquele Museu e que publicou um 
livro, em 1956, "Abrindo um Cofre", em que reproduz muitas dessas 
cartas. (5) 

Nesse mesmo ano, aparece o livro de Magalhães Junior, "D. 
Pedro I1 e a Condêssa de Barral" (4) "através de correspondência 
íntima do Imperador, anotada e comentada". 

As  cartas estavam divididas em três maços, com o registro 
das respectivas datas, cada maço envolto em fita e lacrado, con- 
tendo 256 cartas do Imperador para a Condêssa. Cartas da Con- 
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dêssa para o Imperador não foram encontradas, salvo algumas, ao 
que parece, pois ele as queimava sistematicamente. 

Nos Arquivos de Tobias Monteiro, notável pesquisador histó- 
rico, existem, segundo Mozart Monteiro em "Vida Amorosa de D. 
Pedro 11", algumas, em cópia, tendo os originais desaparecido, car- 
tas que haviam escapado da destruição. (9) 

Heitor Lyra, Tobias Monteiro e Alberto Rangel, que investi- 
garam os Arquivos da família Imperial, no Castelo d'Eu, nada en- 
contraram. Heitor Lyra em conversa com a Marquês de Barral, 
ouviu deste a confirmação da existência dessa correspondência, que 
seria dada a conhecimento oportunamente, não sendo exibida no 
momento. (9) 

Veremos rapidamente, alguns trechos de cartas desse vasto 
epistolário extraído dos interessantíssimos trabalhos acima refe- 
ridos. É de notar, desde logo, que se trata de cartas sóbrias, re- 
servadas, dentro de uma linha de forte discreção, com narração 
de viagens em que demonstra muita erudição, coisas da Corte e 
frequentes alusões a Guerra do Paraguai, nos anos 1865 a 1870, 
com muita preocupação mas onde, no contexto, aqui e ali, resuma 
o perfume sutil, às vezes mesmo um pouco forte, de um sentimento 
bem mais doce do que simples amizade. 

Estando a bordo do Havelius, em escala pelos Estados Unidos, 
a caminho da França onde estava a Condêssa e aonde ele deveria 
chegar em julho, como fosse a data do aniversário dela 13 de abril, 
D. Pedro escreve: 

"Beberei ao jantar meu cálice de Xerez a sua saúde. As sau- 
dades são maiores hoje". Mais adiante: "O mar tem estado exce- 
lente. O luar tem-me aumentado as saudades. Tomara o mez de 
julho" 

Chegando a França, "na boa companhia da Condêssa tem a 
satisfação de encetar novas peregrinações pelos velhos países" 
( 6 ) ,  matando as saudades sempre crescentes de sua grande amiga. 

Depois, o Imperador foi viajar pelo Oriente Médio, sem a 
Imperatriz que ficara, adoentada, entregue a cuidados médicos e 
também sem a Condêssa, mas insistindo com ela, por cartas, para 
que fosse encontrar-se com ele em Constantinopla. 

A Barral não foi. Quando D. Pedro chegou a antiga Istambul, 
esperando encontrar a Condêssa, encontrou Teresa Cristina - 
parecendo que sua amiga lhe quis pregar uma boa peça. 

No retorno, alguns dias mais tarde, o casal imperial dirigiu-se 
para a Grécia onde, em Atenas, D. Pedro teve a Condêssa demo- 
radamente, parecendo que ela chegara incógnita, pois sua viagem 
foi rodeada de mistério. 
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Desse episódio, muito gratas recordações teriam ficado, por- 
que em várias cartas D. Pedro a ele se refere, falando em "Noites 
de Atenas", "Lembranças de Atenas", "Boas noites de Atenas", 
"aquelas inesquecíveis noites aticas". 

De Jerusalem, para aonde viajou com a Imperatriz, o Monarca 
escreve a sua amiga que tornara a França para assessorar os estu- 
dos do filho: "Mando-lhe esta cruzinha que eu mesmo colloquei 
sobre o Sancto Sepulchro e floresinhas de Nazareth e comunguei 
juncto a este na manhã que completei meus 51 anos e peço perdão 
de todos os agravos de minha grande amizade por Você". 

"De todos esses sanctuários o que mais me abalou pelo seu 
aspecto foi o do túmulo da Virgem! Gruta de vastas dimensões a 
que se desce por larga e extensa escadaria. A escuridão apenas 
visível pela luz das alampadas concorre para a profunda impressão 
de quem ahi entra." 

Nessa altura a Condêssa tinha 60 anos, conservando a mesma 
elegância no trajar, mostrando ainda alguma coisa de sua sedução 
pessoal. 

"Nunca pensei que tivesse tantas saudades de Você. Ah! se 
estivéssemos junctos agora." 

Trecho da carta escrita do Rio. Há nela um sentimento de 
doce afeição amorosa: "Acabo de ouvir a Ópera de D. Carlos. É 
muito bella, porém é de sua carta n." 100 de 17 do passado que 
desejo fallar-lhe" ( . . . ) , "envio um saudosfssimo abraço a minha 
tão minha como eu sou de Você. Estimo que esteja bem 
aninhada na sua Piaxxa di Spagna.  Imagine que me tem as vezes 
la e mande-me o que puder disfarçar a ausência. Ah! seu eu pu- 
desse tornar-me o ermitão da Piaxxa d i  Spagna.  Falle-me de tudo, 
lembrando-se do meu deserto em que viceja o estudo no meio das 
urzes da saudade e de tantos dissabores. Hei de fazer jús a uma 
fugida para o oasis". 

Em outras cartas: "Quando terei novo prazer de ligar nossas 
recordações a leitura de suas cartas onde tudo pode confiar-me 
pois não demoro em queimal-as". 

"Porque me chamou d'hypocrita? Você sabe porque não posso 
sempre ser franco.. . Desejava sel-o. Mesmo porque não se pode 
ser inteiramente feliz vivendo embuçado." 

E,m Bruxelas, visitando o Imperador a D. Leopoldo 11, este, 
depois de observar as acompanhantes femininas do séquito do vi- 
sitante, "que não primavam pela mocidade, nem pela elegância: 
baronêsas, baixotas, gorduchas e peitarudas, muito risonhas, osten- 
tando a última moda.. . da rua do Ouvidor", como diz Vicente de 
Azevedo, (10) fazendo sátira, quis dar um conselho a D. Pedro: 
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- Creio, meu caro primo, que é preciso renovar o seu harem. 
E a Condêssa, que se vestia sempre a moda parisiense? 

Dos encontros do Imperador com a Barra1 em Petrópolis sobre 
viveram saudosas recordações. Ele fala em suas cartas, de um 
Chalet Mranda que "pesquisas repetidas não conseguiram identi- 
ficar e que grande significado deve ter tido n a  vida dos dois". (5) 

"Esta manhã passando pelo chalet colhi floresinhas para Voc6 
apenas como saudosíssima lembrança. Fizemos um bom passeio de 
carro e a cava110 até o alto da Imperatriz. -La vi os restos do 
caramanchão onde almoçamos. Que bons tempos." 

"Com que saudade olho sempre para o Chalet Miranda." 
"Depois de saborear suas cartas queimo-as bem. Ainda vou 

reler a de hoje e imaginar que estamos juntos no Chalet Miranda." 
"Minha vida é a que lhe digo e quem me dera poder passar 

um minutinho ao menos do tempo em que estudávamos juntos e 
não havia mappa que não percorressemos não nos escapando nem 
mesmo um lugarejo da Herzegovina". (+) 

"Quanto teria ainda que dizer-lhe mas 

"Nessum maggior dolor 
Che ricordarsi dei tempi felice 
Nella miseria" 

Parece que o ciúme visitou fundo o coração da Condêssa, a 
julgar por alguns trechos de cartas do Imperador para ela, expli- 
cando-se. 

"Lembro-me muito bem da Broncovana, filha do Mussurús. 
Creia que o que aconteceu no Lago de Genebra foi mero acaso. 
Não a enganei" 

"Nunca encontrei a Ristori em casa da Nioac. Sou-lhe affei- 
çoado, creio que ella tambem o é a mim, porem não houve i1 furore 
de que você falla". 

"Mme Noel é sempre a mesma com suas histerias. Posso asse- 
verar a Você que o que ella disse do terrivel Imperador é falsíssi- 
mo; contudo eu tambem me riria de taes conversas, tendo Mme 
Noel um certo saynete como dizem os hespanhoes, que agrada em 
sociedade". 

"Asseguro-lhe que os encontros na Suissa com a pessoa de que 
falla, foram inteiramente fortuitos. Não sei porque desconfia tan- 
to da sua antiga amiga". 

* * *  

( + I  Dizem os autores, não sei com que fundamento, que foi numa 
dessas ocasiões, em que localizavam regiões no mapa que, ao encontrarem 
a Herzegóvina, os rostos muito juntos, houve a eclosão do primeiro beijo, 
inesperado, incontido. 
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Agora, conhecidos os fatos mais íntimos, tendo penetrado 
mais fundo na trama sentimental e amorosa, nos enleios de alma 
e de coração dos dois inseparáveis amigos, só nos resta parar para 
meditar. Meditar em que? 

No enigma de nossas vidas, nos caprichos do destino que levam 
os homens por inesperados caminhos, pretraçados, inscritos no 
Grande Livro. 

Quando Deus me criou, diz Omar Kháyyám, poeta e sábio da 
Pérsia, no poema famoso Rubáiyát, ele sabia que eu ia. ser um 
bebedor de vinho. Se eu não me embriagasse, Deus teria errado 
e Deus não erra. (12) 

Se o Imperador e a Condêssa, na  trilha do destino, não se 
amassem, Deus teria errado e Deus não erra. 
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O PRIMEIRO BRADO PELA INDEPENDÊNCIA 
SAIU DE SÃO PAULO 

Aureliano Leite 

Acaba de ser aprovada unanimemente pelo Congresso Nacional 
de História da Independência, promovido pelo Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, com a colaboração do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, a minha comunicação que se contém 
no título deste trabalho. A aclamação de Amador Bueno teve essa 
significação: o primeiro brado pela Independência saiu de São 
Paulo. 

Para se chegar a êsse acontecimento seiscentista e à sua sig- 
nificação temos que começar no velho Portugal do século XIV. 

Morto, então, o chamado Príncipe Perfeito, Dom João I1 (a 
quem se deveu o início das grandes navegações por mares nunca 
dantes navegados), sem deixar herdeiro direto, assumiu o poder 
o Duque de Beja, Dom Manuel o que, segundo o velho Damião 
Gois, no seu estilo quinhentista: - "Não por certo foi sem causa 
permitiu Deus que viesse a herança destes Reinos este felicíssimo 
Rei, pelo falecimento de oito pessoas que legitimamente o herda- 
riam, se viessem. . ." 

O certo é que D. Manuel, apelidado "O Venturoso", se tornaria 
digno da magna herança recebida. Contrariando a política dos 
que entendiam que Portugal devia contentar-se com os feitos náu- 
ticos realizados pelo seu antecessor, o novo soberano atirou-se logo 
a três empresas formidáveis e vitoriosas, confiadas, a primeira, a 
Vasco da Gama, a segunda, a Pedro Álvares Cabral, seguidas da 
conquista da Índia por Francisco de Almeida e Afonso de Albu- 
querque. 

Em 1521, por morte do Venturoso, Dom Manuel, sóbe ao trono 
o seu filho Dom João 111, crismado "O Piedoso", por haver intro- 
duzido no reino fundado por Afonso Henriques a Companhia de 
Jesus e a Santa Inquisição, aquela, de grande merecimento, esta, 
a. maior vergonha do século, dizem muitos, com razão. 

Relativamente a Inquisição, alguns, entretanto, a escusam e 
até aplaudem a tortura e a fogueira, as quais "fornecem temas a 
coloridas e românticas descrições e salvaram Portugal dos crimes 
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hediondos dos heréticos contra o Espírito, contra a Ordem, contra 
a Justiça, contra os bons costumes" ,escreve João Ameal, em sua 
bonita "História de Portugal", editada em nova edição, aos 1949. 

Mal visto pelos cronistas que não lhe perdoam a mediocridade 
intelectual e o fanatismo religioso, o Rei Piedoso soube todavia 
voltar as suas vistas para o nosso Brasil, não mais Brasilia sive 
Terra Papagalli, da Carta Marinha de Waldssemuller. 

Deu, de 1,631 em diante, os primeiros, passos para a sua admi- 
nistração. 

Dividiu o nosso vasto território em capitanias e, mais tarde, 
em 1549, criou um governo geral com sede em Salvador, entregue 
a Tomé de Souza, ex-vice-rei das fndias, sem dúvida notável admi- 
nistrador. 

Deve-se-lhe ainda confiar a catequese dos silvículas aos solda- 
dos da Companhia de Jesus, premiando-nos sobretudo com as fi- 
guras gloriosas dos Padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. 

Dom João I11 viveu até 1557. Todos os seus nove filhos havidos 
da irmã do poderoso rei e imperador Carlos V, Dona Catarina, 
já tinham desaparecido. Restou-lhe um neto com perto de quatro 
anos, Dom Sebastião, a esperança da Dinastia de Aviz. 

Durante a menoridade de Dom Sebastião, regeu os seus vastos 
territórios, primeiro, a sua av6, a referida Dona Catarina, e por 
último, o Cardeal Dom Henrique, seu tio-avô. 

Entregue a sua instrução e formação moral a nobres e padres, 
criou-se o rei-menino numa atmosfera propícia a enchê-lo de sonhos 
guerreiros em defesa da Fé Cristã e do Reino. Aos oito anos, já 
pensava em ficar grande, crescer, a fim de lutar e esmagar os 
hereges da Africa, que desprezavam o Evangelho de N. S. Jesus 
Cristo. Significava isso, além do mais, vingar a longa dominação 
moura, com que Portugal fora humilhado e as expedições sem 
resultado de Dom Afonso V, contra Tanger e Ceuta. 

Com catorze anos, recebe o cetro de seu tio, o velho Cardeal 
D. Henrique. O rei-menino, consoante o magistral historiador 
Alexandre Herculano, "quis ser descendente dos reis cavaleiros, 
dos reis municipais, dos reis chefes da reação cristã, no meio de 
uma nação de bufarinheiros, de judeus-agiotas, de cortesãos, de 
tartufos". 

Ele só pensa no dizimar os mouros, os terríveis inimigos da 
cristandade, numa primeira expedição. Contando dezenove janei- 
ros, investe contra Marrocos, na costa africana, atingindo Ceuta 
e Tanger. 

Regressa para Portugal, após a empresa sem proveito. Pre- 
para-se para nova e temerária investida, a realizar-se em 1578. 
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Tão certo estava da vitória, no seu lamentável mas belo fana- 
tismo, que recusou a proposta de paz do soberano marroquino 
Abd-Amelique. 

A frente de poderoso exército, desembarca no costado negro 
e chega a penetrar o território africano. Toma posição já na  
cxtensa planura de Alcacer-Kibir. Aí, dá-se o encontro frontal, de 
começo, favorável aos lusos, que, encorajados, atacam ferozmente 
o inimigo. Mas este, atendendo ao apelo dramático do Sultão, 
moribundo, volta-se, numa avalanche, contra os invasores e os 
vence, os esmaga, pelo número e pelo fanatismo. 

A derrota é total. Não poupa o jovem e guapo Rei, que, a 
cavalo, formidável, lembrando um centauro, luta a frente de 
seiscentos homens saídos dos maiores fidalgos do Reino. No tur- 
bilhão da refrega, ele tomba, dizimados os seus fiéis e fanáticos 
companheiros. 

No final da tragédia sangrenta, que foi feito de Dom Sebas- 
tião, vítima de sua admirável loucura, nessa primeira segunda- 
feira de agosto? 

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

Santa Maria de Belém, ou, como alguns hoje querem, no vasto 
Mosteiro dos Jerônimos, que Julio Dantas chama Lusiadas de 
Pedra? 

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

Há quem afirme (e Afonso Taunay, entre outros, o confirma) 
haver nascido dessa imensa desgraça a superstição com a primeira 
segunda-feira de agosto (data do fatal revéz, que passou a ser 
considerada, então, como dia aziago). 

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

Felipe 11, da Espanha, tirano e fanático, tio de Dom Sebastião, 
considera-se com direito à sucessão e exige o trono de Portugal. 
Queria ser Rei duas vezes. 

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

O monarca castelhano não se conforma. Faz invadir Portugal 
pelo Duque D'Alba, a frente de trinta mil homens. Derrota, em 
Alcântara, o Prior de Crato. 



90 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

Peitada, vergonhosamente a nobreza, sobe ao trono de Portu- 
gal, Brasil e Algarves, d'quem e alem mar, etc. .  . 

Passam os reis da Espanha a reinar, desde 1580 a 1640, sobre 
territórios tão vastos que nele o sol nunca se põe. 

Não ficará de todo desajeitado contar aqui um caso pitoresco 
que se passou comigo e um guia, no antigo Castelo de Windsor, 
perto da babilbnica Londres. Visitando-o, na  companhia de ilus- 
tres brasileiros, nos fizemos acompanhar de um hábil guia, de 
aparência respeitável que, a nos conduzir a famosa Sala Rubens, 
chamou a nossa atenção para a imensa tela na qual o admirado 
pintor reproduz, de corpo inteiro, Felipe 11, dizendo-nos: 
- Felipe 11, rei da Espanha e Portugal. . . 
Eu, que estava mais perto dele, acrescentei a seu ouvido: - 
- E do Brasil. . . 
O guia não concordou com a emenda, gracejando que o rei 

do Brasil era o Pelé. . . 
Não me zanguei e expliquei-lhe a razão porque Felipe fora 

também rei do Brasil. Ele era inglês.. . Consegui convencê-lo. 
Acabou anotando a novidade histúrica em seu caderninho. 

Mas foi durante o reinado dos três Felipes que a Capitania 
de São Vicente se encheu de castelhanos. Provavelmente, na ar- 
mada do General Espanhol Diogo Flores Valdez, aos 1583 (,) aqui 
chegaram e se enraizaram, entre outros andaluzes, os sevilhanos, 
Bartolomeu Bueno e seu pai Francisco Ramirez de Porros. Silva 
Leme e outros datam essa chegada em 1571. Exerciam ambos o 
ofício de carpinteiros náuticos. Não tinham nenhuma nobreza, 
não possuiam brasões de família, como alguns genealogistas que 
deles descendem Ihes atribuem. Plebeus de nome, mas nunca se 
Ihes apontou mácula - eram homens honrados e operosos, tanto 
que grangearam logo a estima e consideracão dos vicentinos. 

O progenitor não se enraizou na terra de Piratininga, voltou 
para a sua amada Espanha. O jovem Bartolomeu logo se embe- 
lezou por uma daquelas bonitas mamelucas nascidas de europeu 
com um silvícola. A escolhida foi Maria Pires, filha de Salvador 
Pires, fruto por sua vez de um dos trinta e dois nobres povoadores 
vindos na  armada do valioso Martim Afonso com Maria Fernan- 
des, ou Maria Açu, neta de Antonio Rodrigues, que foi casado 
com uma filha do valoroso Cacique Piquirobi. Dessa união legí- 
tima nasceu Amador Bueno, a figura central desta narrativa. 

Do lado português os Pires de que descende Amador, com o 
que concorda o historiógrafo Carvalho Franco, eram cavaleiros 
fidalgos. Esse autor chega a estampar em seu ensaio - Os tl-inta 
e dois companheiros de Martim Afonso, o brasão da família, assim 
descrito: 
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"Em campo vermelho, uma cruz de ouro, contornada de qua- 
tro flores de liz do mesmo; contra chefe de prata aguado de azul; 
bordadura de ouro carregada de oito aspas de vermelho. 

Timbre: - uma aspa de ouro, carregada de uma flor de liz 
vermelho". 

Amador, não o'bstante autentico mameluco, era além disso, 
tão só Amador Bueno, sem o da Ribeira, que alguns lhe apoem ao 
nome. 

Ele e seu pai tiveram apenas como designativo geográfico o 
cognome "da Ribeira". Ribeira, de onde proviera o seu pai - 
Bartolomeu, chamava-se a margem do Rio Guadalquivir, na linda 
cidade de Sevilha, onde se situavam famosos estaleiros de navios 
a vela. 

Mas foi a partir do governo de Felipe 11, de Portugal - o 
Apático, que os espanhóis da ainda Capitania de São Vicente 
acabaram preponderando entre os seus habitantes brancos e mes- 
tiços. Abundaram os Camargos, os Rondons, os Lemos, os Ponce 
de Leon, as Torales, os Zumagas, os Munhozes, os Aranhas, os 
Quadros, os Calheros, os Contreras, os Godoy, os Spinosas, os Sa- 
avedras, os Albernás, os Aguilar, os Cabeças de Vacas, os Camachos, 
os Gandia, os Gils, os Heredia, os Lunas, os Perez, os Laras, os 
Alarcons, os Castilhos, os Toledos, os Bonilhas, os Hortas, os Fon- 
secas os Ortiz e outras famílias da mesma procedência. 

Tornou-se sem dúvida, num grupo mais numeroso do que 
aquele dos trinta e oito companheiros de Martim Afonso, a quem 
fora entregue a donataria de São Vicente. 

Penso não haver exagerado em meus romances históricos - 
Amador Bueno, o Aclamado, considerado o idioma falado na Capi- 
tania e seus costumes algo espanholados. 

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

Como é sabido, muitos dos vicentinos dedicavam-se a pene- 
trar o vasto sertão, em entradas a caça da silvícola bravio, para 
a mão de obra nas suas lavouras de trigo, milho, cana, etc..  . e 
na busca do minério precioso. 

Outros poucos fixavam-se ou permaneciam nas sedes das vilas, 
ocupados nos vários mistéres de retaguarda, inclusive desempe- 
nhando as funções de seus cargos públicos de eleição e de nomea- 
ção. 

Entre estes, distinguia-se Amador Bueno. Diz-se que em moço 
tomara parte em entradas. Sobre os demais, oferecia muito me- 
Ihor instrução adquirida na própria terra com os padres jesuítas. 



Observa-se essa superioridade na sua própria assinatura e caligra- 
fia cursiva, firme. A sua assinatura, ao contrário das costumeiras 
de seus contemporâneos, lançadas com esforço, em garranchos e 
até de cruz, tinha traços caprichosos, mesmo heráldicos. Vê-se 
 ela o punho de um grão senhor. Não é só. Amador demonstra 
maior bom senso. Demonstrava, por vezes, em seus despachos, 
como juiz e procurador, um espírito salomônico. Era o maior pro- 
prietário de sua vila e, com certeza das demais. Possuia vastas 
sesmarias. Introduziu na vila a moagem de trigo, uma fábrica de 
chapéus. Era escolhido para todos os maiores cargos de nomeação 
e eleição. 

O seu quarto de sangue espanhol não o impedia de ser, igual- 
mente querido por castelhanos e portuguêses. Era o homem que 
aconselhava e resolvia desavenças e contendas. Tornou-se num 
patriarca, num estadista colonial. 

Na dministração de Felipe 111, Amador já às portas de velhice 
fecunda, tomou proporções o seu prestígio na  vila e no resto da 
Capitânia. Embora a capital continui em São Vicente, a liderança 
pertence a São Paulo. Obedecem-lhe todas as outras vilas quer as 
do Planalto, quer as de Serra abaixo. E o seu chefe, o seu meneur 
era Amador Bueno. Todavia, houve uma desavença que êle não 
logra abrandar. A ltua entre os sertanistas e os jesuítas. Aos 1639, 
ela mais se acirra com a dolorosa derrota de Pascoal Leite Pais, 
irmão de Fernão Dias Pais, no Sul, em Caasapaguaçu, batido pelo 
Padre Alfaro e o morubixaba Nhenguiru, aumenta o ódio aos je- 
suítas o breve do Papa Urbano VI11 - Comissum Nobis, procla- 
mando a liberdade dos silvícolas. 

Os chamados então Mamelucos de São Paulo, ou portugueses 
de São Paulo (a esse tempo, ainda não era usado o gentílico pau- 
lista), com o concurso dos povos das demais vilas, acabaram vin- 
gando-se, por meio da expulsão da Capitania, dos nobres filhos 
de Santo Inácio. 

Percebe-se dos documentos históricos que Amador entrou 
nesse movimento constrangido, arrastado. Não pôde impedí-10. 
Teve que acompanhar os seus conterrâneos. Como prova de seu 
gesto, veja-se de meu livro, acima citado, pag. 82, que o grande 
condutor de homens só assinou a ata de 13 de julho de 1640, lavra- 
da pelas Câmaras de São Paulo, Mogi das Cruzes, Santana do 
Parnaiba, resolvendo a expulsão dos padres, depois de cem outros 
moradores. 

Por sinal que, logo após, os vicentinos organizaram, para revi- 
dar a derrota de Pascoal Leite Pais, uma poderosa expedição com 
o intuíto de esmagar, no Alto do Uruguai, as reduções jesuíticas. 

Segundo Taunay compunha-se ela, entregue ao bravo ban- 
deirante Jeronimo Pedroso de Barros, de uns 40 brancos e 250 
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a 300 tupis. Mas, ainda desta vez, foram os nososs desgraçada- 
mente derrotados pelos jesuítas espanhóis formidavelmente pre- 
parados para a luta que coroou com a chamada batalha de Mbo- 
roré. 

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

Não ficou, a êsse tempo, nesses graves acontecimentos a vida 
tumultuosa da Capitânia. As notícias da Metrópole continuavam 
a chegar com atraso imenso no Sul do Brasil. Em São Paulo, 
iiem se fala. Só quatro meses depois, em fins de março de 1641, 
se ficou sabendo dos famosos sucessos ocorridos em Lisboa. 

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

,O povo português, liberado pelo popular João Pinto Ribeiro e 
seguido de alguns fidalgos, indignado pela violência do ministro 
do Rei espanhol - Miguel de Vasconcelos, arrancou-o de seu es- 
conderijo no Paço do Governo e, após arcabuzá-10, atirou o seu 
corpo pela janela. 

"Nele, diz João Ameal, em sua agradável História de Portugal, 
ceva a população o seu ódio, delirante de contentamento por ver 
aos pés o cadáver do tirano". 

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

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

Vão buscar na rica tapada, onde se divertia na caça de raposas 
e gazelas, o seu poderoso senhor, que sobe ao trono com o nome 
de Dom João IV. É um belo homem, com apenas trinta e seis 
janeiros. O seu cetro restaurava a vetusta monarquia portuguêsa, 
interrompida por três poderosos e inesquecíveis Felipes. 

Mas quanto me tem feito rir esses três detestados Felipes! 
Em Lisboa, visitando o imensurável Mosteiro de Alcobaça, deparei 
uma galeria dos reis lusos colocados sobre peanhas coladas à pare- 
de da impressionante sala capitular. Não passam de pequenas peças 
de terracota, sem maior valor artístico. Mas, observando-as me- 
lhor, notei que três peanhas mantinham-se vazias. Dirigi-me ao 
guia: - Que significa aquilo? 

Respondeu-me, admirado de minha ignorância: 
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Oh, senhor! Não vê que estavam aí os três Felipes? O povo 
jogou-os fora. . . 

Tornemos a Capitania. As coisas públicas, desde muito, como 
já viram, não ocorriam bem. Os vicentinos vinham-se queixando 
da Metrópole e dos seus delegados, que se aproveitavam do fruto 
de seu trabalho e sacrifícios sem recompensa. Viviam assim as 
turras como o longinquo govrrno da Metrópole. De outro lado, a 
má fama dos "mamelucos de San Pablo", assim chamados pelos 
espanhóis, espalhou-se pela jovem América do Sul. 

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

Outros convizinhos castelhanos clamavam que a capitania já 
era uma república de per si, aonde se praticavam as maiores bar- 
baridades. 

Repetiria-o, bem mais tarde, o Governador Geral Camara 
Coutinho, afirmando que a Vila de São Paulo, há muitos anos, era 
república de per si, sem observância de lei nenhuma, assim no 
c3ivino como no humano. 

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

Essa vida de nossos antepassados, cheia de heroísmo, entre 
desastres e vitórias, entre erros e acêrtos, nas vilas e no sertão in- 
término, características já de um povo, de uma comunidade, de 
um país, é que levaria o judicioso historiador luso Oliveira Martins 
a considerar que São Paulo já era, nos seus primeiros séculos, uma 
afirmação de nacionalidade, ao passo que outras capitanias não 
passavam de verdadeiras fazendas da Metrópole. 

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

Sem dúvida que, preponderando na Vila, mais pela qualidade 
do que pela quantidade, os espanhóis, liderados por dois genros, 
dessa nacionalidade, de Amador Bueno, os fidalgos Rendons, natu- 
ralmente pesarosos do golpe de Lisboa contra a sua pátria querida, 
pensaram em tomar a dianteira dos acontecimentos, levantando o 
nome daquele venerável meio-sangue sevilhano para Rei de São 
Paulo. Era a maior figura da Capitania. 
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Na Vila de São Vicente, que se antecipara no recebimento das 
notícias dos sucessos da Metrópole, já uma figura prestigiosa, Luiz 
Dias Leme, aclamara o Duque de Bragança como o sucessor de 
Felipe IV. 

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

Amador, homem sensato, inteligeiite, já prevenido das inten- 
ções de seus conterrâneos, teve tempo para avaliar da loucura 
que praticaria aceitando a pesada coroa que se lhe oferecia, que 
se lhe impunha. A Capitania, conquato já pensasse em se libertar 
da tutela européia, manifestando, estrondosamente, agora, pela 
primeira vez, êsse desejo, aspiração natural de todos os povos, ainda 
não oferecia condições para a emancipacão política. Assim pensou 
o grande mameluco e concluiu que tal procedimento não passaria 
de verdadeira alucinação. Um reino efêmero que cairia como um 
castelo de cartas. Amador recusou, terminantemente, a imposição. 

Chegou a fugir do povo, procurando a proteção da Abadia de 
São Bento. Atendido pelo seu superior, Dom João da Graça, saiu 
ao Pátio, tendo a frente esse abade, acompanhado de um cortejo 
de religiosos, grande cruz alçada, rogando ao povo amotinado, aos 
brados de Viva Amador Bueno, nosso R t i  e Senhor!, que aceitasse 
a sua justificada recusa. 

Muitos daqueles homens - nobres e peões, antes exaltadís- 
simos, emocionados com o aparato religioso que lhes surgira a 
frente e vencidos pela tocante prática de Dom João da Graça, ajoe- 
lharam-se, compungidos, e rezaram. 

E se dispersaram, agora já visando D. João IV, nosso Rei e 
Senhor! 

Antes de qualquer acontecimento dessa magnitude no inco- 
mensurável Brasil, não se pode fugir a conclusão de que ocorreu 
em São Paulo, aos 1641, a primeira manifestação pública pela aspi- 
ração de uma pátria livre. 

Todavia, o ato de aclamação de Amador Bueno, relatado em 
primeira mão pelo acatado historiador Frei Gaspar de Madre de 
Deus, em sua História da Capitania de São Vicente, não tem sido 
aceito por uns poucos de escritores brasileiros de outros estados 
entre eles, Candido Mendes de Almeida e Moreira de Azevedo. Con- 
siderando-o pura lenda, chegaram, com falsos argumentos, a 
impressionar Silvio Romero, em História da Literatura Brasileira. 

Coube finalmente ao probo e saudoso Afonso Taunay a 
demonstração inconcussa de sua veracidade. 
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Mendes de Almeida e Moreira de Azevedo chegaram ao ponto 
de considerar mentirosos o Santo Frei Gaspar e o probo Pedro 
Taques. Não passavam de falsificadores de documentos. Negavam 
a existência daquele ato oficial no qual, principalmente, estribam 
os historiadores paulistas a aclamação de Amador a Rei de São 
Paulo: - a Patente do Capitão Governador de Reformados a Ma- 
nuel Bueno da Fonseca, neto do Aclamado. 

Taunay, classificando os inimigos da cultura paulista de 
levianos, malévolos e, sobretudo, de injustas, chimpa-lhes a cara 
o documento em questão, constante de "Publicações do Arquivo 
Nacional - Governadores do Rio de Janeiro". 

Aí, figuram as expressões textuais do Governador Sá e Me- 
nezes, em Patente dada a 3 de Março de 1700, nesta vila de São 
Paulo, "por ser M. B. da Fonseca merecedor de grandes cargos, por 
ser neto de Amador Bueno, que sendo chamado pelo povo para o 
aclamarem Rei, obrando como leal e verdadeiro vassalo, com 
evidente perigo de sua uida, declarou dizendo que vivesse el-Rei 
D. João, o quarto seu Rei e Senhor, que pela fidelidade que devia 
de vassalo, queria morrer nessa defensa e respeitando eu nesse 
tão louvável uassalo digno de grande recompensação, hei por bem 
nomear etc. e tc .  . ." 

Bastariam como prova inabalável da aclamação, confirmando 
a obra de Frei Gaspar, os argumentos do historiador das Bandeiras. 

Todavia, pode-se ajuntar as considerações de um e outro escri- 
tores, muitas mais que mostram o merecimento do velho seiscen- 
tista que o francês Saint-Hilaire considerou o maior vulto da Co- 
lônia, certamente pela admirável renúncia com que encerrou a 
sua vida útil a comunidade. 

Lembre-se que D. Pedro I1 (de Portugal) e D. João V, por 
palavras semelhantes, repetiram-se elogios a seu leal vassalo. 

E o nosso Dom Pedro I, na sua Primeira Fala de Trono a 
Constituinte de 1823, chama São Paulo "terra do fidelissimo e 
nunca assás louvado Amador Bueno", terra e m  que fui pela pri- 
meira vez aclamado Imperador". 

Roberto Southey, em "História do Brasil" V .  3. pág. 445, edição 
traduzida por Oliveira e Castro, apoiando Frei Gaspar, admite 
que, se consumasse a aclamação, os vicentinos passariam a ser o 
mais formidável povo da América do Sul. 

Pedro 11, o nosso, quando visitou São Paulo pela primeira vez, 
aos 1846, nem bem apeia de sua caleça de viagem, corre ao Largo 
São Bento, para ver a Abadia que asilou Amador, nos sucessos 
de 1." de abril de 1641. 
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Antes, em 1842, os revolucionários liberais, chefiados pelo ex- 
Regente Feijó e o Brigadeiro Tobias, em seu manifesto, lembram 
a figura de Amador Bueno. 

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

A Abadia de São Paulo, reconstruída no começo do século, 
ostenta em parede lateral, em relevo, a figura de Amador, tendo 
aos pés a coroa do Rei repudiada. 

Mas lembre-se outra evocação de Amador, esta por uma lei 
gloriosa. O primeiro brasão do Estado de São Paulo, criado du- 
rante a Revolução Constitucionalista, "ostenta e m  campo de góles 
as letras S. P. e m  chefe e uma  espada e m  pala com a ponta ao 
alto e o punho brocante sobre o cruzamento de dois ramos de 
louro e carvalho, tudo de prata". 

Essa espada, espada romana, evoca o padroeiro do Estado; a 
epopéia das Bandeiras; Amador Bueno, aclamado Rei de São 
Paulo; D. Pedro, proclamando a Independência, e a Revolução 
Constitucionalista. 

Coube ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em 
1941, a celebração solene do I11 Centenário da Aclamacão, presi- 
dida pelo historiógrafo José Torres de Oliveira. 

Pois bem, a despeito de tudo que evocou e confirmou o inol- 
vidável acontecimento paulista do século dezessete, aconteceu que, 
nas comemorações da fundação de nossa Capital, aos 1954, o notá- 
vel escritor português Jaime Cortesão, à testa da organização de 
uma Galeria do nosso passado histórico, expeliu dela, entre outros 
vultos paulistas, Amador Bueno, alegando ser personagem de pura 
lenda. 

Troquei com o historiador alguns artigos a respeito, conven- 
cendo-o, afinal, de seu erro, o que o levou, em oração, na Câmara 
Municipal, a arrepender-se disso, publicamente. 

Como coroamento das manifestações repetidas em defesa da 
verdade histórica, pela primeira vez proclamada pelo venerável 
beneditino Frei Gaspar da Madre de Deus, o Governador Abreu 
Sodré fez colocar na parede frontal de sua Abadia uma expressiva 
placa de bronze assinalando o local do acontecimento seiscentista. 

O interessante, dir-se-ia melhor, o desconsertante é que, den- 
tro da própria terra paulista, existem, claro que em número redu- 
zidíssimo, os que, não podendo negar a aclamação, consideram 
Amador Bueno um desfibrado, um covardão. B que ele deveria, 
já em 1641 ter cortado o cordão umbilical que nos ligava a Mãe 
Pátria, fazendo de São Paulo uma nação bem diferente do que é 
hoje. E nós nãoseriamos nós. . . Talvez, não valesse a pena. . . 
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Antes de terminar, mais algumas palavras sobre a pessoa de 
Amador. 

Pôde ele, após o dramático episódio, retirarse da vida pública 
e gozar velhice pacífica. Recusou todos os demais postos. Esco- 
lhido pelo Senado da Câmara para ir a Portugal transmitir a D. 
João I V  a saudação da Capitania, recusou a importante embai- 
xada, sendo substituído nela por Luiz da Costa Cabra1 e Baltazar 
Borba Gato, que levariam a indicação de seu nome para o governo 
da Capitania. 

Não viajaram os emissários coloniais com as mãos vazias. 
Preveniram-se com algumas lembranças para oferecer a el-Rei. 
Por sinal que referam alguns: D. João IV gostou dos presen- 

tes e agradecendo-os, perguntou aos dois paulistas: 
- E agora, o que querem de seu monarca? O que me vão 

pedir? 
Ao que eles responderam: 
- Se viemos dar, como haviamos de pedir? Majestade! 
Amador deve ter deixado testamento. Não se morria naqueles 

tempos sem fazê-lo. Constituia hábito geral dos pobres e dos ricos. 
Mas não chegou esse documento até os nossos dias. 

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

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

Silva Leme dá informações pormenorizadas a respeito. Os 
formidáveis Anhangueras eram seus sobrinhos. O célebre serta- 
nista Francisco Bueno era seu filho. Um de seus bisnetos fora 
o Cabo-Maior dos Paulistas, na Guerra com os Emboabas, Amador 
Bueno da Veiga, com que é, as vkzes, confundido. A heróina da 
Inconfidência Barbara Eliodora, orgulhava-se de sua ascendência. 
E qumtos mais dos mais preclaros homens do país, não trazem 
em suas veias umas gotas de seu sangue glorioso? 

Penso que pouco ou nada mais resta a dizer da grande figura 
vicentina que o velho e sóbrio Saint-Hilaire qualificou de maior 
figura da Colônia e que o judicioso escritor uruguaio Enrique Fa- 
bregat, classificou personagem da primeira demonstração de nacio- 
nalismo irrupta na América. 
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Há uns poucos escritores chefiados pelo pernambucano Mario 
Melo, seguindo-se a Domingos Codeceira, que sustentam haver sido 
a Guerra dos Mascates, em 1710, em Pernambuco, liderada por 
Bernardo Vieira de Melo, a primeira manifestação nacionalista do 
Brasil, o que é, parece, contestada, entre alguns, por Pedro Cal- 
mon, em sua recente e monumental "História do Brasil". 

Mas para respeitarmos devidamente a História, quando qui- 
sermos nos aprofundar até aos primeiros vagidos de nossa eman- 
cipação política, precisamos não ficar na gloriosa Inconfidência 
Mineira, e outras manifestações nativistas, mas retroceder até 148 
anos antes, considerando aquele acontecimento em torno do seis- 
centista Amador Bueno, que acabamos de descrever. 

Está nesse acontecimento, hoje fora de qualquer contestação, 
o primeiro brado a favor de nossa emancipação política. 





AS PRIMEIRAS LINHAS DE TIRO 
DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Cel. PM Jo& Hipólito . Trigueirinho 

A guerra franco-prussiana de 1.870 pôs em evidência a impor- 
tância do tiro individual de precisão, que trouxe, como resultante, 
o incremento dos clubes de tiro na Europa, os quais tinham por 
objetivo formar atiradores de elite para a guerra. 

Com o coetâneo desenvolvimento dos esportes, o tiro passou 
a ser uma das suas modalidades, embora das mais restritas, porque 
a sua prática exigia aquisição de armas e munições adequadas, de 
custo elevado, que só estariam ao alcance de bolsas mais favore- 
cidas da elite social. 

Não era, por evidente, o tiro um esporte popular. 
Em nosso Estado, com as correntes imigratórias que se incre- 

mentaram no século XIX, começaram a surgir os agrupamentos 
de europeus amantes do tiro, os quais, paulatinamente, foram-se 
congregando para a prática do nove1 esporte. 

Nesta Capital, aos primeiros albores do século XX, tiveram 
notável a.scenção as atividades esportivas, inclusive as de tiro. 

Em março de 1.902 iniciava a Fôrça Policial do Estado, pelo 
trabalho do Tenente Geraldo Galdino da Silva, Junior, do então 
Corpo de Cavalaria, a construção de sua linha de tiro no local 
denominado "Invernada", hoje Barro Branco, situado pouco além 
da estação do Mandaqui, nas espaldas da Serra da Cantareira, à 
essa época já com transporte assegurado pelo Tranway da Canta- 
reira, de botóla de cincoenta centímetros, cuja estação inicial loca- 
lisava-se nas proximidades do Hospital Militar da referida Força, 
entre as ruas João Theodoro e Jorge de Miranda, com a terminal 
correspondente na referida Serra, a montante de Tremembé. 

Simultaneamente, no Quartel do 1." Batalhão, a Avenida Tira- 
dentes, hoje n." 440, instalava-se uma Sala d'Armas destinada ao 
nobre esporte da esgrima, a ser praticado por oficiais e sargentos 
da referida FÔsrça. 

Ambas essas iniciativas eram devidas ao "genio empreendedor 
e progressista do nosso ilustre Secretário do Interior e Justiça, 
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Senhor Dr. Bento Pereira Bueno" e a "iniciativa dos Srs. Cel. Arge- 
miro da Costa Sampaio e Major Antonio Batista da Luz". (Revista 
"O Sportsman", n." 1, de 12-X-1.902). 

O Cel. Argemiro da Costa Sampaio, carioca, nascido aos 30 
de novembro de 1.856, era filho do Tenente de igual nome, do 1." 
Regimento de Cavalaria Ligeira", "homem dotado de excelentes 
qualidades, quer como cidadão, quer como militar", o qual soube 
conquistar um posto elevado de consideração e respeito, quer na 
sociedade, quer no Exército, de que era exemplar ornamento pelo 
critério, honra e lealdade com que sempre fazia preceder todos os 
seus atos". 

Filho de tão ilustre oficial, o jovem Argemiro, já órfão de 
pai desde 1.862, alistou-se, em 1.870, aos catorze anos, no 1." Regi- 
mento de Cavalaria, no Rio de Janeiro, como soldado, mas, usu- 
fruindo das honras de cadete conferidas pelas leis do Império. 

De procedimento exemplar, servido por viva inteligência e 
dotado de grande atividade, tendo concluído os cursos de infan- 
taria e cavalaria, veio transferido, como tenente, para o 10." Regi- 
mento de Cavalaria, nesta Capital, onde, em maio de 1.891, foi 
promovido a Capitão e nomeado para o comando do 2." Esquadrão. 

Em 31 de julho de 1.894, solicitou e obteve reforma do Exér- 
cito, após vinte e cinco anos de serviços e receber duas distintas 
condecoraçóes: a da Ordem de Aviz, no gráu de Cavaleiro, pelo 
Marechal Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisório e a 
"Medalha de Bons Serviços", prata, por contar mais de vinte anos 
de bons serviços prestados ao Exército, sem nota desabonadora. 

Pelo Presidente do Estado, Dr. Bernardino de Campos, foi 
nomeado, a 12 de março de 1.895, comandante do Corpo de Bom- 
beiros, cargo do qual se exonerou a 1." de dezembro de 1898, 
para ser investido, sete dias depois, na direção da Companhia 
Viação Paulista. 

Deixando a direção da Companhia a 1." de outubro de 1.899, 
1:go a 7 de março de 1.901 o Presidente do Estado, Dr. Rodrigues 
Alves, nomeava-o Comandante Geral da Força Policial. 

Em 1.903, a linha de tiro do Barro Branco estava em vias de 
ser concluída, graças: ao concurso que o Cel. Argemiro lhe em- 
prestava em todos os sentidos; aos trabalhos direcionais do Tenente 
Geraldo Galdino, do Corpo de Cavalaria, promovido a capitão em 
fevereiro desse ano e transferido para o 2." Batalhão; e à super- 
visão dedicada e assídua do Major Antonio Batista da Luz. da 
mesmo Corpo de Cavalaria. 

A revista "O Sportsman", em seu número 7, de março de 1.903, 
publica um esquema da linha, constante de galpão coberto, de 
dez metros e quarenta centímetros de largura, destinado a abrigar 
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os atiradores; e de uma faixa de terreno de quinhentos e oitenta 
metros de extensão por nove de largura, toda plana, através da 
qual era feito o tiro sobre alvos colocados a distâncias variadas; 
faixa limitada ao fundo por uma elevação do terreno em fórma 
de U, com a abertura voltada para o campo de tiro; elevação que 
servia de parabalas, encaixado por cortes laterais, de forma a 
oferecer seguranqa aos viandantes das chácaras dos arredores. 

Em novembro de 1.903, o n." 9 da mencionada revista publi- 
cava: "Tiro ao Alvo. Linha de Tiro Cel. Argemiro. Sob a égide 
do respeitável nome deste distinto militar, será, muito em breve, 
inaugurada a linha de tiro estadual. Esta linha, como já dissemos, 
é destinada ao ensino prático de oficiais e praças da Força Policial; 
mas, também não será de admirar que a clubes nacionais de tiro 
seja permitido, mediante certo acordo, exercitarem-se nessa linha". 

O vaticínio bem se ajustava a finalidade que a Lei Regencial 
de 10 de outubro de 1.831 atribuía aos Corpos Municipais Perma- 
nentes, das Províncias, origem das atuais Polícias Militares: "man- 
ter a tranquilidade pública e auxiliar a Justiça"; porque, lamenta- 
velmente, em certos momentos, felizmente fugazes, da vida político- 
social, somente a força restabelece a ordem e faz respeitada a 
Justiça. 
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Em o n." 15, de 24 abril de 1.904", "O Sportsman" estampava: 
"Tiro ao Alvo. Existem já, felizmente, nesta capital ,três excelen- 
tes linhas de tiro. A do Barro Branco, destinada ao ensino teórico- 
prático dos oficiais e praças da FÔrça Policial do Estado, funcio- 
nando há quase dois anos e cuja inauguração solene se dará hoje, 
às nove horas da manhã, com assistência do Doutor Presidente 
do Zstado e seus Secretários, Chefe de Polícia, autoridades, im- 
prensa e convidados, foi construída a esforços do seu digno Coman- 
dante, Coronel Argemiro Sampaio, que soube compreender, justiça 
lhe seja feita, antes de todos, a necessidade de fazer oficiais e 
praças da FÔrça de seu comando verdadeiros militares em toda 
extensão da palavra". . . 

"Outras duas linhas, a da Vila Mariana, propriedade da Socie- 
dade Paulista de Tiro ao Alvo, já foi inaugurada e está funcionando 
regularmente, com um numeroso corpo de atiradores; e a da Can- 
tareira começou o seu funcionamento ante-ontem". 

Evidente, pois, que, em abril de 1.904, existiam nesta capital 
tr,ês linhas de tiro: 

- a da FÔrça Policial, cuja construção se iniciou em março 
de 1.902, desde quando já vinha funcionando; 

- a da Vila Mariana, já inaugurada; 

- e a da Cantareira, inaugurada a 21 desse mesmo mês. 

Vejamos quando, oficialmente, passaram elas a existir, obser- 
vada a rigorosa cronologia. 

LINHA DE TIRO DA VILA MARIANA 

A 28 de março de 1.904, no salão do Éden Clube, a Rua Flo- 
rêncio de Abreu, n." 22, realizou-se a asembléia geral dos sócios 
da Sociedade Paulista de Tiro ao Alvo, a qual foi presidida pelo 
Dr. José Estácio Corrêa de Sá e Benevides e secretariada pelos se- 
nhores Luiz Silveira e Brasílio de Toledo Ramos. 

O Sr. Pelópidas de Toledo Ramos leu o projeto de estatuto por 
ele elaborado, o qual foi aprovado com pequenas emendas. 

Os Srs. Augusto de Carvalho ê Dr. Luiz Silveira propuzeram 
voto de louvor ao Sr. Ten. Cel. José Meirelles, presidente da Asso- 
ciação e a comissão do estatuto, pelo seu esforço afim de adiantar 
as obras de instalação da linha de tiro na Vila Mariana e pela ma- 
neira por que se desempenhou na elaboração do projeto do esta- 
tuto; fendo ambas obtido aprovação unânime. ("O Estado de 
São Paulo", de 29-111-1.904). 
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O "Correio Paulistano", de 4 de abril de 1.904, sob a epígrafe 
"Vila Mariana", noticiou: "Está concluída a primeira linha de tiro 
da Sociedade Paulista de Tiro ao Alvo, que brevemente fará a sua 
inauguração no aprazível Bosque, situado pouco além do bairro da 
Saúde, em Vila Mariana. 

"O parque está sendo caprichosamente preparado, tendo já 
várias dependências, choupanas, caramanchões, coretos, etc., além 
de um campo de futebol, pavilhões toscos reservados para as auto- 
ridades, famílias e imprensa. 

"Vários sócios têm comparecido ao local com suas famílias, 
afim de se exercitarem na linha já construída, tendo havido ontem 
um animado ensaio de sessão de tiro, que durou desde cedo até 
às duas horas da tarde e em que tomaram parte distintas senhoras, 
das quais sobressaiu a exma. Sra. Dra. Cecília Meirelles, digna 
esposa do Sr. Ten. Cel. José Meirelles, que consquistou o primeiro 
lugar no tiro de carabina, com alvo a grande distância. 

"A nova e futurosa associação conta já com o concurso de 
grande número de cidadãos, que ultimamente se têm inscrito co- 
rno sócios". 

Ainda o "Correio Paulistano" de 17 do referido mês, registra 
um torneio com prêmio ao vencedor da prova de tiro com carabina 
Manulicher, modelo 1.886, a distância de 500 metros. 

A mesma folha do dia seguinte relata as várias provas dispu- 
tadas com garrucha, revólver, pistola e carabinas Winchester, Mar- 
lin, Manulicher e Comblain, a distâncias próprias a cada arma, 
que variavam de 50 a 500 metros. 

Delas participaram os senhores Alexandre Lefévre, Paulo 
Schimidt, Luiz Sarli, Drs. Luiz Frutuoso, Adolfo Borba, Meyer da 
Fonseca, Francisco Pamplona, Prates da Fonseca, Afonso Fagun- 
des, Tibagy, Antonio Pires Schimidt, Augusto Pinto, Joviano Aze- 
vedo, Ten. Cel. José Meirelles, Pelópidas Ramos, Olegário Amaral, 
Dr. Alípio Borba e Da. Cecília Meirelles. 

Os quatro últimos atiraram com carabina Marlin, tendo Da. 
Cecília obtido o quarto lugar, com 160 pontos. 

Na prova de Winchester, modelo 1.903, de que participaram 
oito atiradores, saiu vencedora Da. Cecília Meirelles. 

A mulher paulista, como se patenteia, esteve atuante no movi- 
mento de implantação das nossas linhas de tiro, a estimular os 
homens n a  prática de tão útil esporte, com o qual se opéra não 
só a defesa pessoal, como a da família e da pátria, se necessário, 
prosseguindo assim as tradições valorosas de suas predecessoras, 
que a História de São Paulo registra em páginas de heroísmo e 
fulgor. 
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LINHA DE TIRO NACIONAL 

"O Estado de São Paulo", de 20 de abril de 1.904, na seção 
"Sport", anunciou: "Tiro Nacional de São Paulo. No dia 21 do 
corrente, será feita a abertura de Linha de Tiro Nacional, na  Serra 
da Cantareira. . . . Os srs. Capitão José Cyrino e 1." Tenente Mar- 
tins Cruz, comandante do contingente do Exército destacado em 
Sant'Ana, vieram, em comissão, a esta redação, convidar-nos para 
assistir a abertura do Tiro Nacional de São Paulo." 

Referido jornal do dia imediato, por sinal em afortunada coin- 
cidência com a data do martírio de Tiradentes, publicou na mesma 
seção: "Será hoje inaugurada a estação da várzea do Carmo, do 
Tranway d Cantareira, e o trecho da linha entre o Hospital Militar 
e o aterrado do gazometro. O trem inaugural partirá da estação 
as nove horas da manhã, regressando depois da abertura da Linha 
de Tiro Nacional, da Serra da Cantareira". 

O mesmo diário de 22, na habitual seção, noticiava a inaugu- 
ração, nomeando as autoridades governamentais do Estado pre- 
sentes, oficiais do Exército, da Força Policial e da Guarda Nacional, 
pessoas gradas e imprensa. 

Acrescenta que "a instalação, admiravelmente construída, foi 
feita sob as ordens do Tenente Martins Cruz", do Exército; e que 
a comitiva "foi recebida com uma salva de vinte e um tiros pelo 
contingente do 28." do Exército". 

A distância máxima era de 320 metros e as armas usadas fo- 
ram o revólver e o fuzil Mauser, modelo 1.904. 

Apresentava-se assim publicamente, em nossa capital, o fuzil 
Mauser, modelo 1.904, mais tarde aperfeiçoado pelo Exército, que 
passou a denominá-lo "Fuzil Mauser, modelo brasileiro de 1908". 

Atiraram os drs. Bento Pereira Bueno, Secretário do Interior 
e Justiça, e Antonio de Godoy, Chefe da Polícia; Majores Manoel 
Soares Neiva, da Casa Militar da  Presidência do Estado e Antonio 
Batista da Luz; Tenente Pedro Dias de Campos, Ajudante de Or- 
dens c?o Comandante Geral da Força Policial. 

Após os exercícios, foi servido "aos convidados um profuso 
lanche fornecido pela Brasserie Paulista", de louvada tradição; 
após o que regressaram todos de trem às duas horas da tarde. 

O "Correio Paulistano" do dia 22, na coluna "Fatos Diversos", 
dá alentada notícia da inauguração da Linha de Tiro Nacional, 
com a citação do arquiteto autor do projeto, o engenheiro José 
Maria Mendes Gonçalves e os pormenores de que "foi construida 
em menos de um mês", devido aos esforços dos srs. Cel. França 
Pinto, Capitão José Cyrino e 1." Ten. Martins Cruz; e que o Dr. 
Gomes Cardim (mais tarde Auditor da Força Policial, cargo só 
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então criado) representou o Comandante Geral da Guarda Na- 
cional). 

Bclarece ainda que a Linha "é nas proximidades da estação 
terminal da Cantareira". 

Hoje, nem vestígios há desse veterano estande, em que milha- 
res de cidadãos aprenderam a defender a Pátria com o fuzil. 

Seria medida de justiça histórica chantar-se ali um marco 
comemorativo de tão patriótico e pioneiro evento ocorrido em nossa 
capital. 

LINHA DE TIRO CEL. ARGEMIRO SAMPAIO 

Em construção e funcionamento embora precário desde 1.902, 
a linha de tiro da Força Policial do Estado somente a 24 de abril 
de 1.904 foi oficialmente inaugurada, conforme se verifica do se- 
guinte documento: 

. . . * 
ct.n~r?c se:s::C ae di~i te ie  .tlc;:a ida e Y Z ~ C .  

L 

S. Paulo, 21 Abril 1904. 

@,,miro da Costa Gampaio 
Corone! Commandants Geral da Força POIICIPI. 

Esse ato já fora anunciado em o n." 15 da revista "O Sports- 
man" desse dia 24, como registramos linhas atrás; mas, "O Estado 
de São Paulo" da mesma data, na  coluna de "Sport", sob a epí- 
grafe "Tiro", publicou a minuciosa notícia seguinte: "Nas imedia- 
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ções da estação do Mandaqui, inaugura-se hoje a linha de tiro da 
Força Policial. 

"O trem especial partira da estação do Mercado às doze horas 
e meia. 

"Eis o programa da festa: . . . . . . . . . . . . . .", que vem trans- 
crito na íntegra, mas que vamos resumir dada a sua extensão. 

Houve provas para oficiais, praças e franco-atiradores, dividi- 
das em dois grupos: 

- no primeiro, para oficiais: carabina Manulicher, 5 tiros. 
Inscreveram-se: Tenente Pedro Dias de Campos e os Alferes João 
Fernandes Ramos e Manoel de Campos Pereira. 

- para praças: carabina Comblain, 5 tiros. Inscritos: 1." 
Sargento Arthur Nardeli Batalha e 2."" Sargentos Benedito Paula 
da Conceição e Domingos Tertuliano de Oliveira. 

- para franco-atiradores: que se inscreverem na ocasião: 
carabinas Manulicher ou Marlin, 4 tiros. 

No segundo grupo, para oficiais. Carabina Marlin, 5 tiros. 
Inscreveram-se: Capitães João Batista da Graça Martins e João 
Severino da Costa e Alferes Benedito José de Faria. 

- para praças: revólver Girard, 6 tiros. Inscritos: Cabo 
Miguel Costa e Soldados Rafael Calles e Júlio Cesar Fortes. 

A notícia foi encerrada com estas magníficas considerações, 
que são, em vista dos acontecimentos sociais da juventude dos 
nossos dias, setenta anos decorridos exatamente, atualíssimas e 
oportunas: "É esta a terceira linha de tiro que se inaugura nesta 
capital, fato que nos faz esperar a popularização deste utilíssimo 
esporte, que, sujeito a uma regularização um tanto firme, pode vir 
a prestar excelentes serviços ao país, como meio de preparo para 
o serviço militar. 

"Basta que a nossa mocidade, principalmente a parte que jâ 
pertence à Guarda Nacional, compreendendo o alto valor do tiro 
como parte essencial da educação militar, saiba tirar proveito dos 
meios que o governo e particulares põem ao seu alcance, para que 
se tornem capazes de manter bem alto o nome da pátria, sempre 
que o seu concurso seja solicitado". 

Referido diário do dia seguinte, 25, traz extensa notícia da 
inauguração, sob o título "Linha de Tiro Argemiro Sampaio", na 
qual menciona que " a comitiva era a mais ilustre: Presidente do 
Estado, Dr. Bernardino de Campos; Secretários de Estado Drs. 
Bento Bueno (da Justiça), Mello Peixoto (Da Fazenda), e Luiz 
Piza, (da Agricultura) ; Antonio de Godoy (Chefe de Policia), 



Emílio Ribas (Diretor do Serviço Sanitário), Mario Bulcão (Inspe- 
tor Geral do Ensino), Pedro Vicente (Prefeito em exercício), Drs. 
Lacerda Franco, Américo de Campos, Firmiano Pinto e Alvaro de 
Carvalho, conceituados políticos; General Pires Ferreira, senador 
pelo Piauí; Luiz Fonseca, Diretor da Liga Paulista de Futebol; 
Sebastião Moreira e Lima Camargo, pelo Clube Atlético da Pelota; 
A. Ravache e Englehart, pelo S p r t  Clube Germania; A. Walieck, 
pelo Turnerschaft von 1.890; Capitão José Cyrino e Tenente Mar- 
tins Cruz, pela Linha de Tiro Nacional; Dr. Mendes Gonçalves, 
Heitor Rudge Ramos e Arthur Reis Teixeira, pelo Velo Clube Pau- 
listano; Paulo Cavalheiro, pela Escola Politécnica; Dr. Saldanha, 
ministro do Tribunal de Justiça; Tenente Pedro Dias de Campos, 
pelo Tiro da Vila Mariana; Américo Pena, pela "Folha Nova"; 
A. Cobra, pelo "Correio Paulistano"; Luiz Schivoni, pelo "Fanfu- 
la"; R. Pedatella, pela "Tribuna Italiana"; e Augusto Fomm 
Junior, pelo "0 Estado de São Paulo". 

Perdoem, senhores, se o sabiá canta seu t6co; mas, é de 
notar-se a expressiva representação política, social, esportiva e da 
imprensa comparecente ao evento, a demonstrar o prestígio da 
Força Policial nos variados setores das atividades piratininganas, 
prestígio que provinha da sua participação construtiva e efetiva 
em todas elas. 

O tiro mais longo foi a distância de 350 metros, executado 
com as carabinas Manulicher, Marlin, Comblain e Merlina, por 
oficiais e praças. 

Várias altas autoridades quiseram e fizeram uso das armas, 
distinguindo-se o Dr. Antonio de Godoy, Chefe de Polícia, que fez 
um centro, e o Dr. Bento Bueno, Secretário da Justiça, que fez 4 
pontos. 

Lavrada a ata da inauguração, assinaram-na todos os pre- 
sentes. 

Servida uma taça de champanha, o Comandante Geral da 
Fôrça Policial, Cel. Argemiro da Costa Sampaio, saudou ao Presi- 
dente do Estado, Dr. Bernardino de Campos, que agradeceu. 

Para concluir, os presentes percorreram toda a linha, intei- 
rando-se das minucias de suas instalações; posaram para várias 
fotos e, as três horas e vinte minutos da tarde, regressaram a 
cidade na  mesma composição do Tranway da Cantareira que os 
levára, composta de quatro carros puxados pela locomotiva n." 3. 

O "Correio Paulistano", do dia 25, refere-se longamente ao ato, 
registrando, como curiosidade talvês, o nome do fotógrafo que 
bateu várias chapas: Raymundo Módica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se levarmos em conta o ato oficial da inauguração das linhas 
de tiro a que aludimos, elas ficariam assim dispostas: 

1.1 - "Linha de Tiro da Vila Mariana", da Sociedade Paulists 
de Tiro ao Alvo, no Bosque da Saúde, inaugurada a 17 de abril 
de 1.904. 

2" - "Linha de Tiro Nacional", do Exército, na Cantareira, 
inaugurada a 21 de abril de 1.904. 

3" "Linha de Tiro Cel. Argemiro Sampaio", da FÔrça Policial 
de Estado, no Barro Branco, inaugurada a 24 de abril de 1.904. 

Se considerarmos as datas do início de sua construção e uso, 
conforme relata a documentação que conseguimos ter sob análise, 
ficariam elas assim dispostas: 

1" - "Linha de Tiro Cel. Argemiro Sampaio", da FÔrça Poli- 
cial, iniciada sua construção em março de 1.902 e nesse ano mes- 
mo posta em uso, embora precariamente. 

2" - "Linha de Tiro da Vila Mariana", da Sociedade Paulista 
de Tiro ao Alvo, iniciada sua construção em fevereiro ou março 
de 1.904. 

3." - "Linha de Tiro Nacional", do Exército, na Cantareira, 
cuja construção é de março de 1.904. 
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Seria oportuno realçar que o tiro tomou incremento, nesta 
capital, no ano de 1.904, acompanhando, aliás, as outras modali- 
dades de esporte, que, animadas, vinham proliferando em todos 
os bairros e dinamisando a provinciana e pacata cidade do gás 
esverdeado da iluminação pública, dos bondes elétricos que vinham 
surgindo em substituição aos bondinhos puxados por muares. dos 
tilburis com cocheiros encartolados, dos castanharos com seu can- 
tarolar característico, dos homens de palheta, das damas de saias 
rodadas e compridas até o salto do sapato, das serenatas maviosas 
que arrancavam da cama até os octogenários, e tantas coisas inte- 
ressantes, que a crônica citadina registra para deleite dos que 
amam recordar o passado. 

Bem porisso, a "Vida Sportiva", "órgão dedicado ao desenvol- 
vimento da cultura física", que tinha por diretor o valoroso Tenente 
Pedro Dias de Campos, consócio nosso, cuja memória cultuamos 
neste Sodalício, em seu n." 8, de 19 de novembro de 1.903, regis- 
trava, em editorial, com palavras de entusiasmo: "Com o nome 
de "A Vida Sportiva" reaparece hoje "O Sportsman". Ocioso seria 
encarecer a necessidade de uma folha esportiva numa cidade como 
São Paulo, onde há uma verdadeira sportmania". 

Benfazeja sportmania essa, que incluía o tiro como uma de 
suas modalidades, fazendo nascer e prosperar, no meio social, tão 
patriótica prática, que abriria caminho para a campanha de Bilac 
em favor da instituição do serviço militar obrigatório, que seria 
realidade quatro anos mais tarde em nossa Pátria. 

São Paulo, marco de 1.974, septuagésimo ano do evento. 



DISCURSO DE POSSE 

Nelson de Athayde Ribeiro 

Fenhor Presidente, 

Meus senhores: 

Não poderia, no tempo de que disponho, traçar o perfil de 
José Plácido de Castro, nosso herói do Acre. 

Limitar-me-ei a citar exíguo número de datas e repetir breves 
conceitos para evidenciar o aspecto jurídico em que se moveu, com 
recurso as armas, para a imposição do Direito. 

Quero apenas assinalar os marcos por ele plantados na defesa 
do nosso povo e da nossa Terra. 

Lembrarei todavia alguns dados históricos como preparação 
do painel em que deva projetar sua figura majestática . 

Por esta honrosa oportunidade, venho consignar minha grati- 
dão a Langleberto Pinheiro Soares e Américo Bologna. 

Quando, em 1861 o amazonense Manoel Urbano penetrou as 
matas do Amazonas, seu espírito de pioneiro o impeliu até os 
seringais inexplorados da bacia do Acre. 

Não tardou a que a notícia se difundisse e açulasse o ânimo 
de vários buscadores de fortunas cujo interesse cresceu ern 1864 
quando ingleses alí chegavam sob o disfarce d? missão científica. 

Essas primeiras entradas davam motivo e matéria para o 
"Tratado de Ayacucho", assinado em 1867. Nesse documento não 
foi esquecido o u t i  poss'detis, jurisprudência firmada por Alexan- 
dre de Gusmão em 1750, quando do "Tratado de Madrid" e reco- 
nhecida em 1777 pelo "Tratado de Santo Ildefonso" . 

Em 1877, nosso nordestino, fustigado pela seca, marcha para 
o Acre e o coloniza. A terra desvendada incita cobiça e as nações 
em causa, Brasil e Bolívia, em 1895, decidem sua demarcação. As 
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nascentes do Rio Javari transformam-se em pomo de discórdia 
mas as terras irrigadas pelo Rio Acre já se acham povoadas por 
brasileiros, em franco desenvolvimento de rendosos seringais. 

A "linha Cunha Gomes", entre o Rio Madeira e o Javari, na  
latitude de 10" e 20', traçada pelo Capitão-Tenente do mesmo 
nome contra o parecer do Cel. Taumaturgo de Azevedo, dera 
motivo a que este fosse substituído por aquele seu inferior hierár- 
quico. Dionísio Cerqueira era o Ministro do Exterior e em 1898 
o governo "Campos Sales" reconhecia como bolivianas as terras 
além da citada linha. De tal maneira, o governador do Amazonas 
achava-se involuntária e inesperadamente em oposição ao governo 
Central por julgar que tal ato desalojava seus compatriótas das 
terras por eles encontradas, descobertas e colonizadas além de su- 
primir a nação vultosa e permanente renda em favor de adventí- 
cios cuja presença jamais fora observada ou registrada no terri- 
tório. Os brasileiros julgam-se preteridos e esbulhados. Enchem-se 
de admiração pelo governador Ramalho Junior, do Amazonas, em 
quem reconhecem um cidadão leal e fiel aos interesses da Pátria. 
A partir desse momento, surgem descontentes e do meio deles, 
orientadores que os induzem à luta para a proteção de seus direitos. 
Reponta o admirável Luís Galvez de Arias, espanhol de nasci- 
mento, jurista, diplomata e defensor espontâneo daquela gente 
humilhada e defraudada. 

A fragata Wilmington desrespeita nossa soberania com uma 
incursão, em nossas águas fluviais e sua oficialidade é homena- 
geada em Belém do Pará. O "expediente" diplomático, com ga- 
rantia do governo americano em favor da Bolívia, contra o direito 
dos nossos concidadãos, acreanos, cujas posses passariam indireta- 
mente a propriedade de um Sindicato Internacional, deu causa a 
revolta dos nossos pacíficos seringueiros. 

Os territórios designados pela Bolívia, de "Tierras no Desco- 
biertas", estavam efetivamente trabalhados e colonizados por con- 
cidadãos nossos que deles tomaram posse e se assenhorearam por 
direito natural e sabiam então, pelos seus orientadores, que estavam 
amparados pelo Direito Internacional. O estabelecimento de pos- 
ses agrárias em torno de aldeamentos em territórios nunca ocupa- 
dos procedentemente ou considerados terra de ninguém, conferia 
direito de posse e domínio aos ocupantes que, assim, se revestiam 
da validade do direito de ocupação. E,stava suficientemente pro- 
vado, que não havia limites formais sobre tais terras, nem se 
achavam as mesmas especificamente consignadas em quaisquer 
documentos, ficando pois livres de domínio que poderia ser insti- 
tuído pelo primeiro ocupante. 

O nosso homem nordestino, no Acre, estava avançando o pri- 
meiro passo na  nossa livre manifestação do Direito e quebrando as 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 115 

peias que nos jungiam a vontade de grupos dominantes de gover- 
nos estranhos e de capitalistas internacionais. Acode-nos o gênio 
de Montesquieu a definir fenômenos cujas condições particulares 
indicam a caminhada interminável da organização social "car, com- 
me les hommes ont eu dans tous les temps les mêmes passions, 
les occasions qui produisent les grandes changements sont diffe- 
rents, mais les causes sont toujours les mêmes". Sem querermos 
entrar em cogitações políticas, não podemos fugir a novo apelo' 
aquele mestre do Direito, como um gesto de apoio moral e vene- 
ração histórica aos nossos heróis do Acre: "Un peuple peut aiae- 
ment souffrir qu'on exige de lui de nouveaux tributs: i1 ne sait 
pas s'il ne retirera poit quelque utilité de l'emploi qu'on fera de 
l'argent qu'on lui demande; mais quand on lui a fai un affront, 
i1 ne sent que son malheur, et i1 y ajoute l'idée des tous les maux 
qui sont possibles". 

Para coordenar esta discussão aos móveis determinantes 
da inclusão de Plácido de Castro entre os patriótas obstinados a 
suprimir a anarquia que ameaçava o Amazonas, a evitar que nossos 
bens deslizassem para mãos estrangeiras e impedir que ânimos 
exaltados levassem o País a guerra civil, lembremos Alberto Range1 
a pintar de cores sinceras a nossa guarda da jangal, majestoso 
apèndice onde se tocam os extremos da fartura e da miséria: "choro 
de paixões humanas no largo virginal de um sertão. O que tinha 
a soldadesca de devotada e bem disposta, tinham os oficiais de 
macambúsios e queixando-se de tudo, maldizendo-se, forjando intri- 
gas ou discutindo política". Apreciado esse comportamento, vem 
o raciocínio sensato, altivo e patribtico. "O país não deveria preo- 
cupar-se em fazer traduzir do alemão e do francês a arma, o farda- 
mento, a viatura e a manobra; mas preparar os seus assoldados 
para a Defesa e para a Morte no culto e formação das dedicacões 
serenas que nada reclamassem no sacrifício. . . " Quanta reali- 
dade a nos inundar de tristeza! Não foi sem razão que EucIidrs 
da Cunha ao prefaciar o "Inferno Verde", estigmatizou: "O que 
se diz escritor, entre nós, não é um espírito a robustecer-se ante 
a sugestão vivificante dos materiais objetivos, que o rodeiam, se 
não a inteligência, que se desnatura numa dissimulação sistema- 
tizada. Institui-se uma sorte de mimetismo psíquico nessa covardia 
de nos forrarmos, pela semelhança externa, aos povos que nos 
intimidam e nos encantam. De modo que, versando as nossas, 
cousas, nos salteia o preconceito de sermos o menos brasileiros 
que nos for possível. E traduzindo-nos eruditamente, em portu- 
guês, deslembrando-nos que o nosso orgulho máximo deverá con- 
sistir em que ao português lhe custasse o traduzir-nos, lendo-nos 
na mesma língua, De qualquer modo, é tempo de nos emancipar- 
mos". Esta é a palavra do mestre que não trepida em afirmar: 
"Mas nenhum mestre, além das nossas fronteiras, nos alentará a 
impressão artística, ou poderá interpretá-la. A frase convulsiva de 
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Renam, que esculpiu a face convulsiva do gnóstico, não nos dese- 
nharia o caucheiro; a concisão lapidária de Herculano deperece- 
ria, inexpressiva na desordem majestosa do Amazonas". 

Concepção caótica, desordenada, de espetáculo explicável den- 
tro de minúcias da mais perfeita ordem, física, geográfica, psicoló- 
gica, se se tem o cuidado de seriar fatores que intervêm em 
sucessões subintrantes na determinação da dinâmica geológica que 
faz vibrar a plenitude o fenômeno complexo das acomodações equa- 
toriais. Para a interpretação e ajuste psicológico de fatores tão 
intricados, só a necessária preparação de espíritos privilegiados 
poderia possibilitar a busca e transformação real do significado 
sociológico que, assim, parece advir de origem ou conseqüência 
cósmica. 

Dentro de panorama tão complexo, geo-físico, político, econô- 
mico-social, o primeiro lampejo, em favor do brasileiro, vem do 
espanhol Dr. Luís Galvez de Arias, cujas cintilações permanecerão 
sempre no documento por ele enviado ao Presidente Campos Sales, 
em que afirma que os acreanos "entre o Brasil e a Bolívia não po- 
diam vacilar e já que não podiam ser brasileiros, resolveram não 
ser bolivianos". Era a preparação ao Estado Independente do Acre. 

Ao heroísmo de Galvez juntava-se o de numerosos comba- 
tentes quando sob protesto depunham as armas sob injunção do 
governo federal, mas esses heróis não se acovardaram quando 
uma segunda vez o governo reconhecia a soberania boliviana na  
região em litígio e para ali enviava um vice-consul. A voz de Rui 
Barbosa e a do paraense Serzedelo Correia, dão novo estímulo e 
ânimo de luta aos patriótas agora prestigiados por numerosos 
intelectuais. 

* 1: * 

Lamento não ter podido evitar este preâmbulo, que tentei 
reduzir ao extremo, para introduzir a figura do nosso patrono, na  
consonância do ritual desta egrégia Instituição. Digo ritual pela 
razão de que, entre os vultos veneráveis que aqui me introduziram, 
senti como se estivesse sendo conduzido a uma cerimônia iniciática 
onde a humildade do iniciando dlevesse guardar força suficiente 
para sopezar seus desejos e converte-se em elemento próprio, homo- 
gêneo, para integrar a cadeia austera que dá corpo e suporte a 
este Instituto, orgão e abrigo de pesquisas e sóbrias afirmações da 
verdade através da História para exemplo e, por ele, sustentação da 
nacionalidade. 

A resistência dos nordestinos crescia em corpo e obstinação 
cada vez que experimentava uma derrota, quer pelas armas quer 
por coerção política, a que era atribuído o significado de traição. 
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O gaúcho Gentil Norberto, entre vários dos seus companheiros 
que revezavam o comando pela libertação do Acre, vez por outra 
era informado das atividades profissionais de Plácido de Castro 
como agrimensor nos seringais e disso dera notícia a Orlando 
Lopes, outro gaúcho, conterrâneo e amigo de infância do herói. 
Este conhecia-lhe até a data do nascimento: 9 de dezembro de 
1873. Sabia que aos 20 anos, em 1893, ingressara na Escola Militar 
de Porto Alrgre, entre a relutância de separar-se da mãe viúva, 
que deixara em São Gabriel, sua terra natal, e um fervoroso im- 
pulso vocacional. A este ponto chegara ao pretender por término 
a uma vida de restrições. Caixeiro em loja de fazendas e estudante 
noturno, dá abrigo e suporte a uma família de 7 pessoas. Aprende 
a profissão de ourives, o que melhora sua condição econômica. Aos 
16 anos senta praça no Regimento de Artilharia svdiado na sua 
vila e seis meses após matricula-se na Escola Tática de Rio Pardo. 
Destaca-se entre seus companheiros, e distingue-se por comporta- 
mento sem mácula. Volta ao Regimento como 2." Sargento e, em 
1893, já é cadete na Escola Militar de Porto Alegre. 

No último trimestre de 93, em Setembro, a vida nacional é 
perturbada com a revolta da armada contra Floriano. Plácido de 
Castro recusa assinar uma lista de solidariedade ao Presidente. 
Acredita na estatura moral de Saldanha da Gama, mas abstem-se 
de emitir opiniões. Fechada a Escola Militar, é ele dado como 
"Susprito". Nessa condição é destacado para Rio Negro, com proi- 
bição de usar arma de fogo. A oficialidade da guarnição, seus 
méritos não passam despercebidos. Na véspera do combate, dão- 
lhe a perigosa missão da ronda dos piquetes avançados. 

Montado em corcel ligeiro, atravessa o riacho que limita os 
corpos de tropas antagônicas. Apresenta-se ao comandante Joca 
Tavares, adere à revolução mas solicita a devolução dos soldados 
que o acompanhavam, um dos quais seu inimigo pessoal, ao acam- 
pamento da chamada tropa legal. 

Quando do desastre de Campo-Ozório, em 1895, Plácido de 
Castro já era Major do Exército Federalista. Não aceitou anistia 
e excluiu-se das fileiras, voltando a São Gabrizl Em 1896 é 
guarda de 2 . c 1  classe do Colégio Militar ,no Rio. Logo de início, 
menos de um mês de função ,é promovido e em setembro do ano 
seguinte passa a Inspetor de Alunos. Suas horas de folga são 
divididas entre as aulas da Escola Politécnica e a biblioteca do 
Colégio Militar. Por não submeter-se a injustificada grosseria de 
um professor de geografia, Plácido de Castro preferiu demitir-se 
do Colégio, contra a espectativa da direção do estabelecimenta e, 
em março de 1898 passou a trabalhar nas Docas de Santos. Com 
as economias que aí acumulara, viajara para Manaus a convite 
de Orlando Lopes. Este surpreendera a Gentil Norberto com o 
relato que fizera da vida do homem que ele pretendia para dirigir 
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seus batalhões de seringueiros. Convidam-no. Ele recusa e se des- 
culpa por motivo de saúde. 

Os dois rebeldes buscaram Rodrigo de Carvalho e, reunidos, 
internaram-se nos seringais do Acre que Plácido de Castro demar- 
cava e chamaram-no a dirigir a luta. O herói não revelou ficar 
sensibilizado pela demonstração de confiança que então recebia e 
relutou em negar-se novamente ao chamado. Havia sofrido surtos 
de malária e conseqüente polineurite a que o levara o intenso e 
grave regime carencial na profundeza da selva inóspita e desco- 
nhecimento dos meios terapêuticos para a doença a que davam a 
denominação de beribéri. Seus amigos, entristecidos, não conse- 
guiram ocultar o desânimo de que foram tomados. Plácido de 
Castro os reconfortou. Pediu-lhes algum tempo para recuperar-se 
e alinhar seus pensamentos sobre as possibilidades de exito, que 
tentaria estudar. Procurou-os, alguns dias depois. Exigia, para 
aceitar a missão, que não houvesse interferência do governador 
Silvério Nery; que se formasse uma Junta Revolucionária, a ser 
dissolvida quando ele assumisse o comando, transferindo-lhe todos 
os poderes e, finalmente, fuzilamento de quem faltasse aos com- 
promissos livremente assumidos. Os proponentes, por sua vez, 
necessitaram do prazo para considerar tais condições a que logo 
anuíram. 

Assim, foi Plácido de Castro alçado ao comando e iniciou seu 
trabalho de formar um exército e discipliná-lo. Ele, que negara 
adesão aos projetos de Galvez por julgá-los aventurosos e de fins 
comerciais; que recusara participação em prévia conjura de seus 
amigos, por lhe faltarem condições físicas e por considerá-los poe- 
tas  muitos arrojados mas sem visão e preparo militar, dispusera-se, 
ao regressar do Ceará onde fora à busca de assistência médica, a 
solidarizar-se com seus companheiros e impor o ângulo militar em 
que assentava o problema, na conformidade da conjuntura polí- 
tica que o País atravessava. 

Ocioso seria enumerar episódios sumamente conhecidos da 
,arrancada de Plácido de Castro rumo a integração do território 
acreano e proteção dos seus cidadãos dentro da nossa jurisdição. 
Ater-me-ei a referências aos aspectos mais decisivos da campanha. 

Inicialmente, com seu material de agrimensura, alcança 
"Puerto Acre" e pede permissão as autoridades bolivianas para de- 
marcações, em caráter profissional, sob solicitações dos "serin- 
gueiros" proprietários em áreas reconhecidas à Bolívia pelo governo 
brasileiro. Com seus apetrechos havia armas de guerra e o nosso 
herói, sem aperente perda de calma, ofereceu os seus envólucros 
para que fossem examinados. D. Lino Romero, o comandante boli- 
viano, impressionado com a personalidade do jovem agrimensor, e 
sem maior atenção às recomendações do secretário de sua admi- 
nistração, concede ao brasileiro a permissão solicitada. 
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Uma vez no território contestado pelos amazonenses e nordes- 
tinos, Plácido de Castro deu início a preparação dos seus bata- 
lhões. Estava convicto, e o provou ulteriormente, que o interesse 
do Sindicato era apossar-se da inteira produção de borracha da 
região e alcançar a posse do território em favor dos Estados Uni- 
dos, através de exíguos empréstimos aos governantes bolivianos. 
Impressionou-o estar a Presidência do famigerado Sindicato entre- 
gue a um filho do Presidente Theodoro Roosevelt, dos Estados 
Unidos. Lutava pela reintegração do Acre ao domínio brasileiro. 
Lutava pela manutenção da paz na América do Sul. De igual 
modo protegia não só os interesses brasileiros como os bolivianos. 

Ao primeiro combate teve de recuar. Sua retirada salvou 
centenas de vidas e ofereceu ampla margem de estudo do pessoal 
engajado na luta. Também os numerosos atalhos de "Volta da 
Empresa" se lhe desdobraram em ampla perspectiva. Ali reconhe- 
ceu três traidores: um preto brasileiro, um moco de 16 anos, cog- 
nominado "doutor7' por saber ler e escrever, e um português, pa- 
deiro Antonio Veiga. 

A lição de "Volta da Empreza" é deveras memorável. Tornara- 
se possível porque Plácido de Castro surpreendera a guarnição 
boliviana de Xapuri no dia de sua festa nacional: 6 de agosto. 
Antes do alvorecer, a tropa de Plácido de Castro salta o barranco 
do rio. Dividida em três grupos entra no povoado. O grupo che- 
fiado pelo próprio comandante ocupa a Intendência onde dormia 
o chefe da guarnição Juan de Dios Bulientes. Entre o sono e a 
surpresa o comandante entrega-se com seus homens e armas. 
Xapuri fora tomado sem um tiro. Aí comunica Plácido de Castro 
ao povo a trama internacional com focos em La Paz, Londres e 
Nova Iorque, para a transferência de propriedade de todo o Acre 
a um sindicato de capitalistas estrangeiros. Seu exército avolu- 
mou-se a partir desse momento. Vagidos de contra-revolução pre- 
gada e incrementada por um judeu de nome Falk, não tiveram 
curso. Com a prisão do mercenário que instantaneamente se aco- 
vardou, cessaram os rumores. 

Com o espólio e os guerreiros preparados em Xapuri tornou-se 
possível o "batismo de sangue" de Volta da Empreza. 

A retirada desabrochara no herói lembranças de suas lutas 
nos Pampas e isso potenciou-lhe as qualidades de estrategista e 
tático. 

Situou-se no meio daquela gente heterogênea e compreendeu 
que deveria levar a disciplina ao extremo. Conseguiu dar unidade 
ao pensamento de suas milícias. Adquiriu raríssimas qualidades de 
diplomata e de administrador. 

O Acre de hoje é a resposta do trabalho desenvolvido pelo 
homem excepcional que foi Plácido de Castro. 
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A retirada de Volta de Empreza não tem o significado de 
derrota. Foi uma surpresa para os brasileiros como o fora Xapuri 
para os bolivianos. Xapuri foi tomada, Volta da Empreza não foi 
perdida . Era uma cunha que os bolivianos colocaram para evitar 
o ataque a Puerto-Alonso. O valente coronel boliviano se deses- 
pera enquanto Plácido de Castro aproveita o intervalo para visitar 
vários seringais e avolumar seu exército. Ainda em setembro de 
1902, um mês após a façanha de Xapuri, é aclamado General. 
Plácido de Castro recusa o título e rompe assim a tradição dos 
guerreiros antigos. No dia 4 de outubro, ordena o fuzilamento de 
um traidor, o "doutor", já com 18 anos e reincidente. 

Rosendo Rojas tortura os prisionleiros brasileiros. Plácido de 
Castro trata com humanidade os prisioneiros bolivianos e conquis- 
ta-lhes a simpatia. Rosendo Rojas atacara Bom Destino mas 
Plácido de Castro não modifica seus planos. Volta da Empreza 
deveria ser atacada em 5 de Outubro e o foi. O esfacelamento do 
exército boliviano foi quase total. O hábil e bravo coronel Rojas 
entrega-se. A vitória brasileira é sem precedentes. Refregas sem 
maior expressão acontecem de onde em onde mas Plácido de Cas- 
tro concentra-se em atacar Costa Rica, o que faz em 7 de dezem- 
bro e leva de vencida e,  em seguida, invade Santa Cruz e procede 
a ocupação de todo o alto Acre. 

Antes de findar o ano de 1902, Lino Romeiro, comandante 
de Puerto-Alonso reconhece o Estado Independente do Acre como 
uma realidade. É patética a carta que a este respeito dirige ao 
Presidente Pando, dle seu país. 

Não se findaria janeiro antes que Plácido de Castro conquis- 
tasse Puerto-Alonso. No dia 24, Puerto-Alonso toma sua denomi- 
nação antiga: Porto-Acre. 

D. Lino Romeiro fica estarrecido com a juventude e o cava- 
lheirismo do vencedor: 29 anos. E em atitude magnânima deixa 
com o vencido a espada que este lhe oferecera. 

Entretanto, instigado pelo Bolivian Sindicate, o Presidente 
Pando marcha a frente do Exército Boliviano para dar combate 
ao Acre e ao Brasil. Plácido de Castro faz frente aos adversários 
e os coloca em posição de não poderem bater em retirada com sua 
retaguarda nos bordos de um grande pantanal. Era definitiva a 
vitória de Plácido de Castro. 

O Estado Independente do Acre estava organizado. As dispo- 
sições dos diversos códigos brasileiros e o sistema monetário fica- 
riam em vigor até que fosse promulgada a Constituição. Fixou 
limites: com o Brasil, ao norte desde o Rio Javari até a foz do 
Rio Beni; com a Bolívia, desde o Beni ao Orton até a confluência 
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deste com o Manuripe e pelo sul, por uma paralela ao equador 
originada da nascente do Manuripe a fronteira peruana e a oeste, 
com o Peru. 

Entretanto o major Gomes de Castro entrega, por ordem do 
Gen. Olimpio da Silveira, a Plácido de Castro um ofício em que 
comunica o convênio diplomático firmado entre o Brasil e a 
Bolívia, em 21 de março de 1903. 

Após o conhecimento desse fato, a apatia vence o espírito do 
seringalista e do nordestino rebeldes a conformidade e submissão 
que indiretamente Ihes são impostas pelo capital estrangeiro. 
Torna-se indiferente aos destinos da pátria e começa a fugir a 
conscrição militar. Repete o fenômeno observado no cidadão 
romano após a vitória sobre Cartago. Cedera a toda sorte de exi- 
gências: impostos asfixiantes e sacrifícios pessoais além de espon- 
tâneas doações. Mas, não pudera suportar a "lenta destruição pela 
usura e cobiça dos ricos, da população rural livre da pátria", con- 
forme ensina H. G. Wells em "The Outline of History". 

Daí em diante, cumpre-nos apenas citar algumas palavras 
incisivas da última ordem do dia de Plácido de Castro: "A pre- 
sente ordem do dia é mais uma peça de luto que envolve nossos 
corações, do que um documento de guerra". "Aquilo que o inimigo 
não conseguiu fazer pelas armas, o general brasileiro alcançou 
pela traição". Em 20 de maio enviava um longo "Protesto" a 
Olimpio da Silveira. Entre outros gritos veementes de sua revolta, 
destaca-se: "Protesto também contra a apreensão dos troféus de 
guerra acreanos, e sobretudo da flotilha de guerra, que estando 
generosamente ao vosso serviço, dela vos apossastes, fazendo subs- 
tituir a bandeira do Acre pela bandeira brasileira, criando desta 
forma dificuldades para o Governo Federal". (Estas citações são 
tiradas de Sílvio de Bastos Meira, em "A Epopéia do Acre"). 

É forcoso confessar que houve relativa reparação de danos 
à obra do libertador do Acre com a ascensão do patriótico governo 
de Rodrigues Alves. 

Plácido de Castro teve tudo ao seu alcance e nada quis. Pro- 
clamado general, sua figura se projetava em dimensões continen- 
tais. A simpatia que conquistara entre as mais altas patentes e 
os corpos de tropa do Exército boliviano, abriam-lhe o caminho 
para efetiva influência entre as naçõ~s  co-irmãs. Seus ideais de 
libertação do Acre contra a canalha internacional que agredia 
indiretamente e assaltava a América do Sul, coincidiam com 
os daquele povo heróico atirado à luta sem razões próprias 
mas induzido por agentes internacionais que por si e seus governos 
tiravam partido das discórdias que conseguiam implantar. Cala- 
vam ainda na  memória dos povos sul-americanos a ingerência de 
nações européis em assuntos do Prata e as influências despertadas 
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na perturbação deste continente dando origem a inquietação e 
sofrimento de vários povos com as atitudes anôlmalas e inexpli- 
cáveis de Rosas e Oribe, de Aguirre e Solano López. Também a 
questão Christie não passara despercebida aos povos sul-america- 
nos como lhes não eram desconhecidas, nos seus gabinetes mili- 
tares, as intrigas que perturbavam os seus desenvolvimentos na- 
cionais ou causavam inquietações ou suspeitas internacionais. Mas 
Plácido de Castro era destituído de ambições que não servissem ao 
bem-estar de sua Pátria e ao bem-estar humano. 

Cumprida sua missão, nada mais pretendera que voltar a vida 
privada, a vida profissional. 

Foi abatido numa emboscada após a pacificação do Acre. 

Todavia, que justiça foi feita ao herói? 

Jaz ainda indecifrada a origem e os motivos dos disparos 
assassinos que o prostraram. 



CINQÜENTENÁRIO DO FALECIMENTO DO 
MARECHAL HERMES RODRIGUES 

DA IEIONSECA 

Langleberto Pinheiro Soares 

Ao ensejo do transcurso do cinquentenário do falecimento do 
Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, em 9 de setembro do cor- 
rente ano, escrevo estas linhas em homenagem a memória do 
eminente cidadão e insigne soldado, que prestou relevantes serviços 
a Pátria e ao Exército. 

Filho do Marechal de Campo Hermes Ernesto da Fonseca e 
Da. Rita Rodrigues da Fonseca, nasceu em 12 de maio de 1855, 
em São Gabriel, na província de São Pedro do Rio Grande do 
Sul. 

Passou parte de sua infância na terra natal. Iniciou os seus 
estudos no Liceu de Artes e Ofícios. Posteriormente, cursou o 
Imperial Colégio D. Pedro 11, bacharelando-se em letras, a 20 de 
setembro de 1871. 

Predestinado a carreira militar, por lídima vocação, cinco dias 
depois, matriculou-se na Escola Militar, cujo curso concluiu, com 
a promoção a 2." Tenente, para a Arma de Artilharia, em 13 de 
junho de 1876. 

Ascendeu aos postos da hierarquia militar, por reais méritos 
e conquistou o Marechalato aos 51 anos de idade. 

Nos primeiros postos, desempenhou funções só conferidas a 
oficiais de elite, tais como ajudante de ordens do Marechal Conde 
D'Eu, ajudante de ordens e Secretário do Chefe do Governo Pro- 
visório. 

Ao eclodir a revolta da Armada, em 6 de Setembro de 1893, o 
Marechal Floriano o nomeou Comandante da Guarnição de Nite- 
rói, onde se conduziu a altura da situação. 

No exercício do comando da Brigada Policial cio Distrito Fede- 
ral, nos governos de Campos Sales e de Rodrigues Alves, no período 
de 16 de agosto de 1899 a 17 do mesmo mês de 1904, atuou com 
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muita eficiência, introduzindo grandes melhoramentos na Corpo- 
ração e criando a Caixa Beneficente. 

Ainda no governo de Rodrigues Alves lhe foi atribuída a nova 
Comissão de comandar a Escola Preparatória e de Tática do Rea- 
lengo. Graças ao seu prestígio e a sua energia evitou que aquele 
estabeleciment,~ de ensino tomasse parte na revolta de 14 de no- 
vembro de 1904. 

Conforme afirmou o Marechal Dantas Barreto em "Conspi- 
rações", foi por esta ocasião que o General Hermes da Fonseca 
começou a chamar a atenção do país inteiro, com raro destaque. 
No comando do 4." Distrito Militar, que compreendia a Guarnijão 
Militar da Capital Federal, revelou as suas provecias qualidades 
de Chefe, restaurando a disciplina seriamente abalada pelos 
lamentáveis acontecimentos de 14 de novembro e dando grande 
impulso a instrução da tropa. Pela primeira vez, realizaram-se 
as célebres manobras do Curato de Santa Cruz, em 1905 e 1906. 
Outrossim, procurou restabelecer a estima e a confiança do povo 
no Exército. 

Ministro da Guerra do Presidente Afonso Pena, cuidou do 
soerguimento do Exército, reorganizando-o, instituindo o serviço 
militar obrigatório e solucionando outros problemas correlatos 
com a reorganização do Exército e condizentes com a defesa na- 
cional. 

Durante a sua gestão na pasta da Guerra, convidado especial- 
mente pelo Imperador Guilherme 11, assistiu as grandes manobras 
do outono de 1908 do Exército alemão. 

Em 27 de maio de 1909, exonerou-se do cargo de Ministro da 
Guerra, onde permaneceu durante 2 anos e 6 meses, por ser can- 
didato a presidência da República. No Ministério da Guerra nunca 
houve quem fizesse tanto em tão pouco tempo. 

Novo capítulo se abre na  vida do grande soldado. A homo- 
logação da candidatura do Marechal Hermes a presidência da Re- 
pública para o quadriênio 1910-1914, pela Convenção política de 22 
de maio de 1909, não tir,ou dela o cunho militarista, que a carac- 
terizou, quando se cogitou da sucessão do presidente Afonso Pena, 
que tinha como candidato David Campista, seu Ministro da Fa- 
zenda. 

Rui Barbosa, que, a despeito da amizade que dedicava ao 
Marechal Hermes de quem dizia ser "tipo de virtudes não co- 
muns", a ela se opos, formalmente, por uma questão de princípio 
viria a ser o seu competidor, na Campanha Civilista, grande epi- 
sódio da história da República. 
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Vitorioso, após um pleito renhido, assumiu a presidência da 
República, em 15 de novembro de 1910. Não foi remansos0 o seu 
governo. 

Aos invés de se amainarem os ódios e as paixões surgidos no 
fervor da Campanha, recrudesceram, com ameaças a ordem e a 
tranquilidade da República. 

Logo no início do governo, houve a revolta da esquadra che- 
fiada pelo marinheiro João Cândido, arvorado em "almirante" e 
do batalhão naval, conseqüências indiretas do estado de ânimo 
resultante da campanha. 

Os estados do Norte foram agitados pela política das "Salva- 
ções", com a debelação das oligarquias, que se implantaram desde 
o início da República. Ainda como rescaldo da Campanha Civi- 
lista, desde o início do seu governo, sofreu críticas contundentes e 
injustas, e, tenaz campanha de descrédito e desmoralização, na  
imprensa, no parlamento e através de um anedotário, com que se 
procurava envolvê-lo no ridículo e dar a nação a falsa impressão 
de sua incultura. 

A criação, pelo decreto número 36.406 de 31 de maio de 
1955, da Medalha Marechal Hermes (Aplicação e Estudo) a ser 
conferida aos militares que se classificarem, em primeiro lugar, 
nas respectivas turmas, nas Escolas do Exército, representou um 
ato de inteira justiça e de certo modo significou uma reparação a 
propalada balela da incultura do Marechal. Alma viril, suportou 
resignado os apodos e as diatribes dos seus implacáveis adversá- 
rios, convencido de quv um dia se lhe faria justiça pela voz da 
história. 

Apesar da gênese militarista de sua candidatura, manteve a 
estrutra civil do seu governo, cumprindo, assim a promessa feita 
na sua plataforma: "a minha condição de soldado não importará 
uma feição militarista do governo, se eleito". 

Conforme afirmou Otávio Mangabeira, no discurso pronun- 
ciado na Câmara dos Deputados, por ocasião do transcurso do 
seu centenário de nascimento, "administrou proficuamente o país, 
sem embargo de ter que enfrentar uma crise econômico-financeira 
das maiores que já tivemos". 

Prossegue Otávio Mangabeira: "a preoocupaçiio com os cpe- 
rários, com os trabalhadores, com os humildes, que, depois entrou 
tanto em moda, ele a teve sem vanglória ou exibicionismo, como 
decorrência notável do seu temperamento, senão do seu coração". 
As construções das Vilas Proletárias e da Vila Militar constituíram 
fatos sem precedentes na nossa hisltória e atos de elevada bene- 
merência do governo Hermes. Também, o seu governo incentivou 
o sindicalismo e o cooperativismo. 
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Pode-se afirmar, pois, que o Marechal Hermes foi o precursor 
do trabalhismo no Brasil. 

Muitas outras iniciativas, realizações e empreendimentos de 
monta, visando o desenvolvimento e o progresso do país, o bem 
estar do povo e a defesa nacional caracterizaram o seu governo. 

As ferrovias tiveram um desenvolvimento, sem precedentes. 
Foram entregues ao tráfego 4.500 quilômetros. A duplicação da 
linha da Central do Brasil do Rio até Barra do Piraí merece 
ser registrada como obra notável. A construção da Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasi'l deve ser reputada como importante em- 
preendimento ferroviário. 

Lembre-se que, anteriormente, as comunicações com Mato 
Grosso eram feitas por morosa e rotineira navegação fluvial, atra- 
vés do Prata. 

Com justa razão, pois, o deputado Deoclécio Duarte, por 
ocasião do transcurso do centenário de nascimento do grande bra- 
sileiro, submeteu a apreciação da Câmara um projeto de lei man- 
dando dar o nome de Estrada de Ferro Marechal Hermes a refe- 
rida ferrovia. 

Também, devem ser creditados ao seu governo: a criação da 
colônia Hanseniana de Jacarepaguá, o prosseguimento do sanea- 
mento do Rio e de outras regiões do país, a vacinação generali- 
zada, o saneamento da  baixada fluminense, a declaração do cará- 
ter internacional da Cruz Vermelha Brasileira e a encampação do 
Loide Brasileiro, 

Foi, porém, no setor agrícola que as benemerências do Governo 
Hermes se fizeram sentir de maneira mais acentuada, graças a 
atuação dinâmica e eficiente do Ministro da Agricultura Pedro 
de Toledo. As obras contra a seca do Nordeste, as criações da 
Escola de Agricultura e Medicina Veterinária, das Escolas práticas 
e de aprendizado agrícolas e da Inspetoria de Pesca, o refloresta- 
mento, a defesa da borracha, o amparo ao Qabalhador rural, a 
mineracão e o impulso dado a cultura do trigo, com a criação da 
Estação Experimental de Bagé, constituíram relevantes iniciativas, 
que crescem de importância se atentarmos para a circunstância 
de que o Brasil era, na  época, um país essencialmente agrícola. 

O "ensaio biográfico" de Pedro de Toledo, da autoria do nosso 
erudito consócio Antônio Barreto do Amaral, trabalho premiado 
e publicado, por este sodalício e magistralmente prefaciado pelo 
nosso eminente presidente e consagrado historiador Acadêmico 
Aureliano Leite, no capítulo intitulado "O Ministro" dá uma idéia 
exata da obra ciclópica na  pasta que geriu. 
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No tocante à defesa nacional prosseguiu nos empreendimentos 
iniciados, quando Ministro da Guerra e criou a Escola Brasileira 
de Aviação, consagrando-se assim, como o pioneiro da aviação 
militar. 

Eis, uma súmula do governo Hermes, que contrasta, em abso- 
luto, com o que, na época, propalavam os seus opositores. 

Na presidência da República enviuvou-se de sua prima dona 
Orsina da Fonseca e contraiu novas núpcias com a intelectual e 
eximia caricaturista dona Nair Tefé, filha do Almirante Barão de 
Tefé, herói da batalha do Riachuelo. 

Após haver deixado a presidência da República, viajou para a 
Europa. No Velho Mundo, que se achava conflagrado, com a pri- 
meira guerra mundial, visitou o "front", fortalezas, arsenais e 
fábricas. Manteve contacto com os chefes aliados Jofre, Foch e 
French. Enviou 12 relatórios aos Ministros da Guerra e do Exte- 
rior, contendo observações e ensinamentos colhidos no teatro de 
operações. Ao regressar recebeu apoteótica manifestação popular. 
Eleito presidente do Clube Militar, em 1921, a sua posse contou 
com o comparecimento de Rui Barbosa, como convidado especial, 
que agradeceu ao "honrado presidente a atitude do seu coração 
magnânimo". 

Cogitava-se, então, da sucessão de Epitácio Pessoa. O nome 
do Marechal foi lembrado. 

Consultado, declarou que o seu candidato seria Rui Barbosa, 
que lhe respondeu que, já cansado para maiores encargos, prefe- 
riria apoiá-lo, a ele, Hermes, sob a base de um programa de revisão 
da Constituição. 

As coisas, porém, mudaram de rumo, com o lançamento de 
outros candidatos. 

Em 1922, apresenta-se o caso de Pernambuco. O Marechal 
Hermes, presidente do Clube Militar, em atenção ao apelo que 
lhe dirigiu a oficialidade da Guarnição de Recife, em face da 
ameaça de Intervenção Federal, passou ao Comandante da Região 
Militar sediada em Recife, o célebre telegrama em que 
aconselhava os seus camaradas a não se envolverem na luta polí- 
tica local, o qual, assim terminava: "não esqueçais que as situa- 
ções políticas passam e o Exército fica". 

Esta atitude do Marechal Hermes foi considerada como 
atentatória a disciplina, razão pela qual o Presidente da República 
mandou prendê-lo e determinou o fechamento do Clube Militar. 



128 REVISTA DO INSTITUTO HISTóRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

Em conseqüência, irrompeu o levante militar de 5 de julho, de 
que foi considerado um dos chefes e que fracassou. 

Preso e processado, o velho Marechal passou os últimos dias 
de sua vida cheio de di,ssabores, decepções e desilusões. 

No dia 8 de setembro de 1923, às 8 horas, em Petrópolis, entre- 
gou a alma ao Criador, o grande brasileiro, cuja pasagem pela vida 
terrena se caracterizou pela prática de atos nobres e ações meri- 
tórias e deverá servir de exemplo a todos nós que cremos nos 
supremos destinos desta grande Pátria que tanto amou e enal- 
teceu. 



O BICENTENÁRZO DE HIP6LPTO 
JOSÉ DA COSTA 

Fernando Whitaker da Cunha 

O decisivo advento histórico do jornalismo, está indiscutivel- 
mente ligado a ascenção e afirmação da burguesia, mormente a 
partir do século XVIII, como deixam certo as revoluções ameri- 
cana e francesa, profundamente impregnadas da experiência bri- 
tânica. A própria arte de imprimir desenvolveu-se desde os albo- 
res, estimulada pela ordem capitalista, que a utilizou como po- 
deroso instrumento, na elaboração de uma verdade oficial e de 
uma história "ad usum delphini". 

Todavia, a imprensa, veio, depois, a servir, também facciosa- 
mente, os interesses do proletariado que surgia, o qual se im- 
pregnou de muitos dos defeitos que, justamente combatia. 

Entretanto, a época de Hipólito da Costa está distante, ainda, 
das agitações socialistas, e mesmo temerosa delas, como provam 
os escrúpulos dos constituintes de Filadelfia e o episódio de Ba- 
beuf, razão pela qual o homem e a obra devem ser encarados dentro 
de panorama burguês que os justificaram. 

Gaúcho de Sacramento, possivelmente da mesma família do 
bandeirante Salvador Fernandes Furtado de Mendonça e, tendo 
como irmão o distinto geógrafo e matemático José Saturnino, 
nascido em 1774, fase de nevrálgica trajetória político-social, Hi- 
pólito da Costa cursou a Universidade de Coimbra, com brilho, 
sendo enviado pelo Conde de Linhares, Rodrigo de Souza Couti- 
nho, então Ministro de Ultramar, para estudar técnicas agrícolas, 
em Filadélfia. 

Observe-se o conflito que deve ter-se dado em seu espírito, 
entre a formação coimbrã e o cauteloso pensamento liberal, con- 
flito que, na verdade, em certo aspecto, nunca superou e o explica. 
Tendo ido a Inglaterra, com um pretexto comercial, mas, objeti- 
vando aproximação maior entre as lojas maçonicas portuguesas 
e inglesas, esse fato jogou-o nos cárceres da Inquisição, por dois 
anos. 

Auxiliado por "irmãos", como o seria depois o farrapo Bento 
Gonçalves, fugiu tranqüilamente pela porta do presídio e, através 
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da Espanha, refugiou-se na Inglaterra, protegido pelo Duque de 
Sussex, filho do Rei, que o teria feito súdito de Sua Majestade 
para evitar sua extradição; nesse país, onde constituiu família, fa- 
leceu em 1823. 

Em junho de 1808, surgiu, em Londres, o "Correio Brasiliense", 
conhecido, igualmente, por "Armazém Literário", havendo sérias 
dúvidas quanto ao fato de poder ser ele integrado na história de 
nossa imprensa, cujo marco inicial é apontado na  insípida "Ga- 
zeta do Rio de Janeiro", aparecida em setembro desse mesmo ano, 
dirigida por Frei Tibúrcio José da Rocha, e com um noticiário, fe- 
rozmente policiado. 

Contudo, as dúvidas não procedem. A precedência cronoló- 
gica do "Correio" é manifesta e não é a sua origem geográfica que 
deve pesar, mas o seu espírito e suas intenções, circunstâncias re- 
conhecidas pela inscrição no túmulo de seu redator e que diz jazer 
ali "the founder of the brazilian press". 

As diretrizes dessa publicação que, segundo Oliveira Lima 
(Formação da Nacionalidade Brasileira, pág. 143), "denunciava 
os erros e as misérias da administração portuguesa", urge serem 
examinadas, ainda que de passagem, para o fim principal a que 
nos propomos. 

O "Correio Brasiliense", não era propriamente um jornal, mas 
sim uma revista, mais doutrinária do que informativa. chegando 
a ter cento e cinqüenta páginas, publicadas até dezembro de 1822, 
completando 175 números e somando vinte e nove volumes, dos 
quais os 25 e 29 são os mais raros, como esclarece Gondim da 
Fonseca (Biografia de Jornalismo Carioca, pág. 281). Pretendia 
Hipólito representar "os fatos do momento, as reflexões sobre o 
passado e as sólidas conjecturas sobre o futuro". 

Mas, embora pregasse, para o Brasil, instituicões Liberais e 
melhores costumes políticos, lido avidamente, por seus comentá- 
rios, na Inglaterra, onde obtinha recursos para a impressão, dos 
interessados em suas campanhas, no Brasil e mesmo em Portugual, 
não era um órgão revolucionário. 

Longe disso. Era de um moderado reformismo inglês, teme- 
roso das manifestações populares, aviltrando, por isso, reformas 
feitas pelo governo, "para que se evite serem feitas pelo povo". 
Mecenas Dourado adianta que "não foi fundado para pregar a in- 
dependência e não na pregou", pelo menos diretamente, podemos 
acrescentar. 

Na sua inestimável História da Imprensa no Brasil (pag. 27), 
observa Nelson Werneck Sodré, que possuia "uma finalidade mora- 
lizadora e não modificadora, ética e não revolucionária". 

Via o Brasil sob ângulo mais da política externa do que de 
sua perspectiva doméstica. 
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Tcdos os nossos grandes problemas, é ainda Sodré qurm nota 
(ob. cit. pág. 24), "foram por ele tratados muito mais segundo as, 
condições internacionais do que das nacionais". 

Com a Independência perde, paradoxalmente, a sua finalidade, 
embora tivesse tratado da questão servil, do problema imigratória, 
e da transferência da capital para o interior. 

E a razão disso pode estar no fato de recear tendências de- 
mocráticas e desejar manter, inclusive, uma união entre Brasil 
e Portugal, a m o  foi após 1815. Deve ser lembrado que a Cons- 
tituição Portuguesa de 1822 propusera um regime federal, con- 
cordando que, entre nós existisse uma delegação do poder exe- 
cutivo, composta de cinco membros. Até sua morte, D. Joái, V I  
uscu o título indevido de Imperador do Brasil, com a anuência de 
D. Pedro. Veja-se como Hipólito não deixava de ser, até certo 
ponto, um ~i tuacionis~a.  

O embaixador de Portugal, em Londres, Domingos de Souza 
Coutinho, Conde de Funchal, irmão do Conde de Linhares, que 
fora amigo de Hipólito, teve até uma certa complacência coni 
o mensário. 

Curioso que como diplomata, trabalhava Luiz Augusto May, 
fundador, ao depois, do famigerado "Malagueta". 

Tese interessante foi levantada pelo ilustre escritor Joaquim 
Montezuma de Carvalho, em artigo publicado em "A Tribuna". de. 
Lourenço Marques, de 28 de fevereiro de 1974. 

Como se sabe, Bolívar esteve, em Londres, durante três mrsus, 
em 1810, buscando o apoio dos ingleses para sua causa, difícil, na 
ocasião, pela necessidade que tinha a Inglaterra, do aliado espa- 
nhol, em sua luta contra a França. 

A política inglesa, na ocasião, conforme o insuspeito J.  B. Trend 
(Bolívar, pág. 54), "tinha dois objetivos principais: continuação da 
guerra contra Napoleão e o desenvolvimento do comércio". Esse 
motivo econômico levá-la-ía, derrotado o grande inimigo, a apoiar 
a independência das colônias espanholas. 

Na capital do império britânico, Bolívar era aguardado pelo 
heróico e quixotesto Francisco Miranda, lá exilado, em decorrên- 
cia de frustrada rebelião, e que, certamente, nas lojas se apro- 
ximara de Hipólito, simpático a autonomia da América Espânica, 
devendo-se registrar que esse último venezuelano, igualmente, 
adepto da monarquia, planejava um grande Estado, na  América, 
sob um governo inspirado pelo modelo inglês. 

Nessa cidade, o futuro "Libertador" enviou carta ao jornalista 
português, A. J. da Costa, como assinava ele, revelando intimi- 
dade e, mesmo, um clima de conspiração. 
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Montezuma considera razoável propor que esse periodista luso 
era, na realidade, Hipólito da Costa. Note-se que Rolando Mon- 
teiro que estudou, exaustivamente, as assinaturas desse, não en- 
controu nenhuma como a referida. 

O ponto comum, entre o guerreiro e o escritor, era o laço ma- 
cônico e a existência atribulada. Em tudo o mais diferiam. 

Bolívar, republicano, o que o faria romper com San Marltín, 
era um revolucionário autêntico. Lider e orador popular, postu- 
lava mudanças radicais, partindo da base coletiva para a cúpula 
dirigida. Alma de apóstolo, insuflado pelas idéias francesas, estava 
preparado para a luta e para s sacrifício. 

Hipólito, jornalista doutrinador, monarquista e, em consequên- 
cia, reformista tímido, escrevia para uma elite, pleiteando trans- 
formações, pela própria classe política, antes que o povo as fizesse, 
o que lembra o conselho de D. João VI ao filho, recomendando-lhe 
que pusesse a coroa na  cabeça, antes que algum aventureiro lan- 
çasse mão dela. Esse aventureiro, como demonstrou Oliveira Lima 
era, justamente, Bolívar. 

Identificado aos interesses burgueses, Hipólito era de um co- 
medido liberalismo norte-americano, temeroso da participação das 
massas embora não chegasse a ser um alienado. 

"Semeador de idéias no ocaso do absolutismo", chamou-o 
Carlos Riezini, um de seus mais abalizados biógrafos, e graças ao 
qual sua vida é hoje perfeitamente conhecida. 

Patriota, homem de ideais, censor dos hábitos políticos, teó- 
rico de reformas, Hipólito da Costa não deixou de, com sua mode- 
ração, relativa aos nossos assuntos, contribuir, decisivamente, para 
a Independência, apesar de nunca a ter mencionado, criando-lhe 
o clima. 

Extinguiu-se a sua, por vezes enigmática vida, coincidente- 
mente, pode-se dizer, com o término de sua longa e proveitosa 
missão, de cujos frutos até hoje nos utilizamos e nos nutrimos. 



JOÃO ALFREDO 

Há muita coisa que aprender na  vida de João Alfredo. Ela 
encerra em nossa pátria uma carreira política de mais de trinta 
anos, que empolgou o Brasil do seu tempo, onde, de simples depu- 
tado provincial em 1859, chegaria a Presidência do Conselho de 
Ministros, durante o reinado, enkre 1888-1889, depois de haver sido, 
entre 1870-1875 o Ministro da Pasta do Império que mais demo- 
rou nas funções em toda a história política do Brasil, além de 
ser conselheiro de Estado, Senador do Império, Deputado a Câma- 
ra Alta e Chefe Político dos mais lúcidos e dominantes. Sua ascen- 
ção marca ineludivelmente o fastígio tanto de um indivíduo como 
de uma coletividade. E não foi só como político hábil e decidido 
que ele sobressaiu, mas, igualmente, como administrador es- 
clarecido e enérgico, quer presidindo as Províncias do Pará e de 
São Paulo ,quer dirigindo a Faculdade de Direito do Recife, quer 
gerindo as pastas do Império, da Agricultura, ou ainda como extra- 
ordinário financista, ao ocupar a pasta da Fazenda Imperial, e 
depois o Banco do Brasil, este durante a República, no governa 
Hermes da Fonseca. 

Com ele o Brasil politicamente viu raiar a libertação dos 
escravos. Com ele a política brasileira viu surgir as primeiras 
reformas substanciais do processo democrático, através das modi- 
ficaçõrs no sistema eleitoral. Em todas as ocasiões sabia agir com 
firmeza, lucidez e austeridade, empolgando os próprios opositores. 

Disse dele Assis Chateaubriand que, em 1888, revelou uma 
sensibilidade quase de médico, e de maneira tão segura, que ele 
e a Princesa Isabel conseguiram retardar o desbarato da monar- 
quia, já iminente, por mais um ano e meio. 

João Alfredo Correa de Oliveira nasceu a 12 de dezembro de 
1835, em Itamaracá, Pernambuco, no engenho São João, proprie- 
dade e residência dos seus avós maternos. Era filho de Manuel 
Corrêa de Oliveira Andrade e D. Joana Bezerra de Andrade, pro- 
prietários do Engenho Uruaé e das terras do antigo Morgado de 
Mariuna, na Comarca de Goima. 

Fez as primeiras letras com o padre-mestre Pedro Brandáo, 
ainda na Casa-Grande do Engenho dos seus pais. Em junho de  
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1849, passaria à cidade de Olinda para concluir os estudos prepa- 
ratórios, sob a direção do Prof. José Lourenço Meira de Vascon- 
celos. Um mês depois escrevia esse severo e famoso professor ao 
pai de João Alfredo: "Impressiona-me a perspicácia e a capacidade 
de nobilíssimo estudante que é o vosso filho". Em 1852, matricu- 
lava-se nos cursos jurídicos da Velha Cidade, e em 1855, com a 
transformaçao desses cursos olidenses, na Academia de Direito do 
Recife. Nesta continuaria até 1857, quando recebeu o grau de ba- 
charel em ciências jurídicas e sociais, obtendo o grau de doutor 
em 1858, com a defesa de uma tese sob o tema: "Se a Prescrição 
é de Direito Material". 

Em 1859, recusa o cargo de secretário do governo do Cvará, 
preferindo ficar em Pernambuco lecionando na Academia de Di- 
reito do Recife. Mas já se ia integrando na  política, e nesse mesmo 
ano, era eleito para o biênio legislativo provincial. Em 1861, eleito 
deputado a Assembléia Geral da Legislatura Imperial, muda-se 
para o Rio de Janeiro, de onde voltaria em 1863, após a dissolução, 
nesse ano, da Câmara Temporária. 

Outra vez no Recife começa exercendo a advocacia e o jorna- 
lismo ,quando assume a direção do Jornal "O Conservador" , de 
defesa do partido situacionista, propriedade de Ferreira d'Aguia, 
que seria depois o Visconde do Bom Conselho. Nessa altura o 
ainda bem moço político pernambucano ia se impondo ante os 
correligionários, principalmente o velho Chefe Conservador da 
Província, o Visconde de Camaragibe. Havia recentemente se ca- 
sado com uma filha do Barão de Goiana, o que lhe ajudou de certo 
modo a projeção política 

Ia firmando sua influência na terra natal, e em 1869 era 
novamente eleito deputado-geral às Cortes, onde foi logo percebido 
prlos chefes políticos nacionais, sendo nomeado por Paulino Soares 
de Sousa, Ministro do Império do Gabinente do Visconde de Ita- 
boraí. para a Presidência da Província do Pará. 

Ne--.sa terra distante, de inúmeras riquezas naturais, mas de 
pz~lítica ainda rastejante e ociosa, João Alfredo revolucionaria a 
máquina administrativa, dando prioridade ao ensino público, a 
navegacão fluvial, às estradas carroçáveis, as vias de comunicação 
com Goiás e Mato Grosso, lembrando, como mandara dizer mesmo 
1iurr:a carta ao sogro, que isso seria o caminho do quintal, como 
lhe chamava o Ministro de D. José I, "por onde aquele castelhano 
disse poder passar-se livre d'El Rei de Castela e dos Galeões de 
Flandres". Além disso, espírito moderador, fiel ao partido, homem 
justo, circunspecto e severo, dedicado aos interesses gerais, logo 
conseguiu conciliar a estima e o respeito dos políticos da corte, a 
consideração dos amigos, a admiração dos adversário. Tinha ape- 
nas 35 anos de idade quando recebeu ordens para regressar à corte. 
Grandes planos havia a seu respeito. 



REVISTA DO INSTITUTO FIISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 135 

O Visconde de Itaboraí não resitira as críticas no Parlam'ento 
feitas ao seu governo e lideradas por Zacarias de Gois e Vascon- 
celos, e era afinal derrubado da chefia do Gabinete. Sobe, então 
o paulista José Antonio Pimenta Bueno, Visconde e depois Mar- 
quês de São Vicente. Forma-se um Ministério de gente quase desco- 
nhecida. São Vicente expoz francamente ao Imperador as suas 
idéias de Governo, dentro de uma faixa algo contundente para 
as acirradas lutas políticas de então: "O Ministério pagará os ser- 
viqos feitos ao Estado, a honra e os talentos, procurando-os onde 
quer que estejam ou quaisquer que sejam as suas idéias políticas". 

E foi buscar o pernambucano João Alfredo Correa de Oliveira, 
moço de 35 anos, entregando-lhe a pasta política e coordenadora 
das atividades administrativas da nação. A 21 de setembro era 
o político pernambucano empossado como Ministro do Império e 
interino da Agricultura e Obras Públicas. Começara a fase defini- 
tiva e ativa desse nordestino, que até o fim da monarquia se tor- 
naria uma das mais importantes peças da máquina imperial e da 
própria nação, desdobrando-se como um dos líderes políticos mais 
fortes e respeitados do Império Brasileiro, em seu torno girando 

todos os homens públicos da época. 
São Vicente, porém, não resistindo ao impacto causado pelas 

suas declarações e exploradas pela imprensa liberal, que desan- 
cava diariamente os conservadores, desistiria de governar. Não se 
admitia um Ministério apolítico. 

E no mês de março de ano seguinte o Visconde do Rio Branco 
era convidado pelo Imperador para substituí-10. José Maria da 
Silva Paranhos, velho político baiano, grande jornalista, orador 
dos mais fecundos e envolventes, possuidor de uma extraordinária 
dialética e profunda matreirice política, era francamente e facio- 
samente um Conservador, ao contrário pois de São Vicente, sendo, 
assim, o homem mais indicado para dirigir o Gabinete naquela 
altura. Dele disse Joaquim Nabuco que foi a mais lúcida cons- 
ciência monárquica qtie teve o reinado. 

João Alfredo é conservado, porém, no Ministério. Paranhos 
alterou totalmente a máquina do Marquês de São Vicente, mas 
conservou o moço pernambuco, o mais jovem ministro que o país 
já teve. Foi este o mais duradouro ministério da monarquia, um 
dos mais fecundos e brilhantes de atividade política e adminis- 
trativa, e dos dignos de ser lembrados com ufania pelos brasilei- 
ros, dada a tranquilidade com que conseguiu manter a união da 
família poIítica brasileira do tempo, enquanto no estrangeiro eram 
começados a conhecer com mais franquia os imensos recursos do 
país, honrando o seu crédito, apreciando o seu progresso e tribu- 
tando justiça ao rei ilustre que, tendo aeixado a frente da nacão 
3 Trincesa Isabel, foi percorrer a Europa, acolhido com afetuoso 
respeito e admiração pelos povos e soberanos, saudado pelos ho- 
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mens que representavam a cultura científica, literária e artística 
do século, entre eles chamando a atenção para o Brasil organizado 
e muito bem administrado. 

O Gabinete de Rio Branco inscrevera no seu programa a refor- 
ma do estado servil do país, por meio de medidas prudentes e 
lentamente aplicadas, como preparação da abolição definitiva dos 
escravos, que afinal ocorreria em 1888. Por isso começou arcando 
com extrema oposição. Chegaram a se dividir os próprios conser- 
vadores, alguns declarando-se republicanos. Consideravam a amea- 
ça da abolição da escravatura como a ruína da economia nacional, 
baseada no braço negro. O país entrou em fase de definição. Os 
chefes escravistas, fazendo parte da representação nacional e 
gozando de larga influkncia no Parlamento começaram obstacu- 
lando os alvitres que se ofereciam para o encaminhamento do 
momentoso problema. Assim, a Câmara Temporária do Império 
tornou-se o terreno mais ardente da luta, confiando os conserva- 
dores mais progressistas ao Conselheiro João Alfredo o posto de 
Líder da maioria e dos interesses partidários. 

Enfrentou corajosamente o moço pernambucano G Ônus da 
tremenda luta, e conseguiu a 28 de setembro de 1871 a aprovação 
da Lei do Ventre-Livre, declarando libertos os filhos de escravos 
nascidos a partir dessa data. Foi o primeiro grande passo para 
a abolição no Brasil, e também o primeiro grande triunfo político 
do moço que viria a ser o Presidente da Província de São Paulo. 
Rio Branco lhe dizia numa carta de 2 de outubro de 1871: "Você 
venceu por seus méritos. O Brasil começa já lhe devendo as maio- 
res glórias. Continue assim! " 

A influência política do líder conservador aumentava na corte, 
não só pelos seus serviços no Parlamento, como pelas suas contri- 
buições nas obras administrativas do Império. Durante os seus 
cinco anos de Ministério inciou-se no País uma fase fecunda de 
reformas e realizações. Foi ampliado em toda a nação o desen- 
volvimento da instrução primária, criando-se o dobro das escolas 
que se contavam na corte e nas províncias; tornou-se mais exten- 
so o ensino profissional e o superior; ampliaram-se os Liceus de 
Artes e Ofício no Rio de Janeiro ,São Paulo e Pernambuco; insti- 
tui-se a Colônia Orfanológica Santa Isabel, em Pernambuco, o 
Asilo para Meninos Desvalidos no Rio de Janeiro e o Socorro Per- 
manente da Infância Abandonada na  Bahia; funda-se no País o 
ensino dos surdo-mudos e dos cegos; amplia-se e dá-se todo o 
apoio aos estudos no Colégio Pedro 11, e funda-se a Escola de Quí- 
mica e de Mineralogia em Minas Gerais, mandando-se para isso 
buscar técnicos na França; eleva-se o nível dos Estudos Médicos 
e superiores em todo o País; são regularizados os serviços do Ar- 
quivo Nacional que, fundado nos tempos do Maquês de Olinda, 
ainda não se havia integrado definitivamente ein suas funções; 
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é regulamentada a Biblioteca Nacional e são enriquecidos os 
acervos ae outras bibliotecas espalhadas por todo o Império; im- 
pulsiona-se os estudos de Belas-Artes; atua-se nos serviços de 
Teatro, na salvaçao de obras musicais, no incentivo de boas obras 
literárias; um mundo, enfim, de cuidados culturais e educacionais 
é por Joáo Alfredo desenvolvido. Foi o primeiro reformador da 
Capital do País e o incentivador da exploração das fontes minerais 
de Caxambú e Lambarí, em Minas Gerais. 

Subordinando o emprego dos dinheiros públicos e refletidos 
programas administrativos, resolvia as despesas com escrupulosa 
previdência, que, mesmo enfrentando tantas e tantas programações 
administrativas, ainda deixaria, depois dos cinco anos em que 
serviu a Pasta do Império, um saldo de cerca de sete mil contos 
nos cofres. 

A única grande crise que enfrentou foi a rebeldia religiosa 
de D. Vital e D. Macedo Costa, bispos de Pernambuco e do Pará, 
e levada para a História como a chamada Questão Religiosa do 
Segundo Império Brasileiro, onde João Alfredo, com um senso 
extraordinário, que um estudo a parte esclarecerá, conseguiu equi- 
librar-se no meio da rebeldia dos bispos, da faciosidade maçônica 
do Visconde do Rio Branco, da vaidade regalista de D. Pedro I1 
e dos interesses políticos despertados e açulados em toda a nação, 
envolvendo uma imprensa violenta que ,a despeito de toda uma 
virulenta linguagem, ia continuadamente respeitando a sua figura 
impassível e equilibrada. Mas foi essa luta religiosa que afinal 
abalaria o Ministério do Visconde do Rio Branco. A 25 de julho 
de 1875 saía ele do governo, sendo chamado o velho Duque de 
Caxias, que ofereceu logo de entrada um governo de paz com a 
anistia dos bispos presos e a tentativa de cicatrizar a perigosa feri- 
da que fora aberta no organismo imperial, começando a abalar 
a coroa. 

E, de fato, permanecendo na Câmara, atuando no Conselho 
de Estado, compondo a Câmara Alta como Senador por Pernam- 
buco, dirigindo a Faculdade de Direito do Recife, conseguia fazer 
girar em seu redor todos os interesses políticos nacionais. Era o 
homem forte do Império. Atuava em todos Ministérios, consultado, 
ouvido, respeitado, não discutido. D. Pedro 11, da Europa, o cha- 
mou "O homem da minha maior confiança". 

Num banquete que lhe foi oferecido a28 de setembro de 1884, 
rio Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, o Barão de Cotegipe 
houvera acertado com João Alfredo um programa partidário de 
apoio a luta a favor da abolição dos escravos, afirmando textual- 
mente: "O partido Conservador que, pode e deve realizar logo 
a reforma do elemento servil". 

Mas eis que, caíndo o gabinete liberal de Saraiva a 15 de 
2gosto de 1885, e sendo Cotegipe chamado para formar um gabi- 
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nete conservador, ao contrário do que ficou combinado, fora con- 
vidado para ser Ministro da Fazenda o escravocrata ferrenho Con- 
selheiro Francisco Belisário, em detrimento do abolicionista mode- 
rado Paulino de Sousa. 

Recusou-se João Alfredo por isso, em participar do governo, 
apesar dos convites de Cotegipe, que lhos fazia insistentes, perti- 
nazes e apelativos. Para dar, porém, uma demonstração pública 
de apoio ao governc~ conservador e acabar com certos boatos, resol- 
veu aceitar a sua nomeação para Presidente da Província de São 
Paulo. Quase três anos depois seria o próprio Cotegipe quem lhe 
entregaria o comando do governo imperial, que a 13 de maio de 
1888 daria liberdade aos escravos no Brasil. 

Dai, pois, como resultado de mágoas contra a falta de cumpri- 
mento de um acordo político, eis um pernambucano no leme admi- 
nistrativo da já considerada mais importante província do Brasil. 
Tomou posse a 19.10.1885 as dez horas da manhã. São Paulo 
agitava-se politicamente com as eleições marcadas para mais 
alguns meses. E a presença de um político estranho ao meio, um 
nortista na terra dos bandeirantes, ao invés de provocar aridez, 
foi afinal muito oportuna. Os Diretórios políticos municipais na  
sua quase totalidade manifestaram-se satisfeitos e começaram 
felicitando o Conselheiro. Alguns até bastante pródigos em expres- 
sões de confiança e amizade: Campinas, Pindamonhangaba, São 
Roque, Casa Branca, Itú, Piracicaba, Jahu, etc. O de Pindamo- 
nhangaba, por exemplo, pela pena de Benjamin da Cunha Bueno 
chegou a dizer que "se esta província orgulha-se do progresso 
rápido e acentuado que lhe imprime o patriotismo de seus filhos, 
com maior grau de ufania possui-se quando os elemento do pro- 
gresso forem jogados por um espírito táo alevantado e superior qual 
o de Vossa Excelência como administrador de São Paulo". Isso 
era dito a 18 de setembro, nas vésperas da posse do Conselheiro. 

O que foi essa administração de um pernambucano em São 
Paulo falam bem os Relatórios existentes nos Arquivos, referindo- 
se as suas preocupaqões com os mais sérios problemas adminis- 
trativos. Noticia-se, por exemplo, os seus cuidados com a integra- 
cão definitiva da estrada-de-ferro do norte de São Paulo; as traba- 
lheiras para a obtenção de crédito especiais do governo Imperial 
para a limpeza, decoração, compra de móveis e lustres destinados 
ao Palácio Presidencial de São Paulo, para dar-lhe ,como mandava 
dizer, ao barão de Cotegipe "uma dignidade compatível com a im- 
portância de São Paulo"; a aprovação da variante projetada na  
linha férrea de Jahú, atendenda as preocupações do Visconde do 
Pinhal e aos estudos do engenheiro Sowar; a realização de uma 
Exposição agrícola e industrial na Província; o aumento das 
escolas públicas e o apoio dado às reformas na  Faculdade de Di- 
reito de S. Paulo; o acatamento aos estudos feitos por Júlio Ribeiro 
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para o estabelecimento de uma escola-modelo n a  Província; o 
acatamento as  queixas contra a Câmara Municipal de S. Paulo, 
que inexplicavelmente procurava obstar os trabalhos constantes 
da aplicação do que se chamavam pedras plásticas nas testadas da 
Sé, da Faculdade de Direito e de outros odifícios públicos; a insta- 
lação da luz elétrica em diversos municípios, como, por exemplo, 
Rio Claro, ocasião em que foi homenageado com grandes festas; 
os estudos de urbanizaçao da Capital de São Paulo, mandados por 
ele proceder, como o de A. Glazioni a 4-3-1886, para o aproveita- 
mento da Vargem do Carmo que, segundo consta textualmente 
do relatório do engenheiro encarregado: "livre das inundações 
provocadas pelos rios Continguas, pode ser utilizado como Iogra- 
douro público", a que ele chama de Jardim Experimental ou da 
Aclimação; os estudos iniciais e decisivos a respeito do rasgamento 
da hoje importante e opulentosa Avenida Ipiranga; os melhora- 
mentos introduzidos no vale do Rio Anhangabahú, segundo projeto 
do engenheiro Bianchi; a ligação direta e mais curta do Braz com 
LI centro urbano; e assim por diante. Foi ele ainda o grande incen- 
tivador, ajudando com verbas e viajem até para Roma, do pintor 
Pedro Américo, na confecção do grande trabalho artístico que 
celebrou e imortalizou o grito da Independência do Brasil no 
Ipiranga. 

Reformas e trabalhos que repercutiam intensamente na 
Corte, segundo os comentários dos jornais Gazeta de Notícias, 
Vanguarda e Jornal do Comércio, onde, no segundo, um editoria- 
lista chegou a proclamar o que ele considera "o extraordinário 
sucesso de uma administração livre de tricas políticas com baixas 
vinditas e escandalosas protecões, de par com uma lisura e um 
dinamismo público que impressiona, tudo voltado para o desen- 
volvimento da grande Província de São Paulo". 

Assertiva justa, principalmente com relação a primeira parte, 
pois o próprio João Alfredo ,em carta de 18-12-1885 a Joaquim 
Delfino Ribeiro da Luz, Ministro da Justiça do Gabinente de Cote- 
gjpe, dizia que sempre tem se colocado e se colocará acima das 
vinditas eleitorais E conclui textualmente: "Mas que um Chefe 
do partido conservador, sou o Presidente de uma Província como 
São Paulo que merece respeito e admiracão". 

Hcmcm probo, que não usava a posição para pedir favores. 
fazia questão de pagar do próprio bolso, exigindo recibos que exis- 
tem no seu arquivo histórico, compras de medicamentos usados 
no tratamento da sua saúde, e que poderiam ser pagos pelos cofres 
públicos. Pagamentos que religiosamente fazia a velha Drogaria 
e Farmácia Popular, na  antiga Rua da Imperatriz, n." 5. 

Embora abolicionista declarado, sabia, como chefe de uma 
Província profundamente escravocrata, respeitar, contudo, os inte- 
resses dos possuidores de escravos. Numa longa carta ao Ministro 
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da Justiça tratava pormenorizadamente e preocupado da agitação 
abolicionista em S. Paulo, principalmente com respeito a fuga 
de escravos. O relatório apresentado pelo seu chefe de polícia, Dr. 
Manuel Juvenal Rodrigues da Silva, a 20 de janeiro de 1886, é 
uma, orsra merecedora de encômios e reveladora dos cuidados desse 
pesnambucano, preocupado em manter a ordem pública e o res- 
peito aos direitos de cada um na grande província que então go- 
vernava. 

Por tudo isso foi que Caio Prado em carta a ele, datada de 
26 de abril de 1887, já estando ele outra vez na corte, dizia que a 
partida de João Alfredo foi para São Paulo um dia de tristeza 
para a Província. Que São Paulo continuava no mesmo lugar, 
como que pasmado, algo atônito. E concluía a carta exclamando: 
"Quanta diferença hoje dos tempos de Vossa Excelência". 

Mas João Alfredo cada dia mais distanciava-se da política 
encetada pelo gabinete do Barão de Cotegipe. Em carta particular 
ao chefe do seu ministério foi peremptório: "Não posso continuar 
servindo, justamente como delegado do vosso governo, uma pro- 
víncia que merece o respeito e a admiração pelo seu desenvolvi- 
mento. Sou a favor da abolição como sabeis, e S. Paulo é pro- 
fundamente a favor da escravidão. Mas isso poderia ser equili- 
brado se o governo imperial estivesse disposto a seguir as bases 
que o levaram ao poder: a lenta reforma do poder servil. Ao 
contrário, porém, ele estimula o escravismo. Vejo-me, por isso, em 
contradição comigo próprio: admirando S. Paulo e sendo contra 
as bases da sua conduta social-política, concordada por Vossa 
Excelência. 

O ministério conservador do Barão de Cotegipe, João Maurício 
Wanclerley ,falhara totalmente nos planos que oferecera para a 
composlçao e continuidade do seu governo. Estava totalmente 
avesso a emancipação gradual dos escravos. Rodeado de elementos 
profundamente escravistas e ele próprio o sendo, ia protelando 
indefinidamente o assunto. Dera a demissão pedida por João 
Alfredo, da presidência da Província de S. Paulo, e não calculara 
que a presença do pernambucano agora na corte, rodeada do pres- 
tígio que obtivera nesse ano e meio de administração na terra 
dos bandeirantes, iria marcar o ponto final, o canto de cisne do 
seu governo. 

Desencadeia-se a oposição violenta contra ele no Parlamento 
e na imprensa. João Alfredo centraliza as atencões e as esperanças 
políticaj. O Imperador, sentindo-se mal de saúde, sem forças para 
impor seus pontos de vista, resolve ausentar-se outra vez para a 
Europa, deixando no trono, como Regente, a sua filha Princesa 
Isabel, de idéias francamente abolicionistas. 

A 10 de março de 1888 cai afinal o Ministério do Barão de 
Cotegipe, e logo João Alfredo é chamado para formar um novo 
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governo. Enbandeira-se a opinião nacional. O pernambucano 
ilustre aceita o convite declara logo que o seu programa seria a 
extinção imediata da escravatura que, segundo "ele, era a aspira- 
ção nacional, e que o ministério teria o empenho de satisfazer tão 
perfeitamente quanto a opinião pública indicava e queria". 

E o que foi o desencadear desses acontecimentos daí em diante 
todos vós sabeis, senhores membros do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de S. Paulo. 

Mas João Alfredo tinha a consciência exata do quanto tudo 
isso iria representar, como um abalo que a economia de S. Paulo 
iria sofrer. Não tivesse ele permanecido todos aqueles meses no 
meio dos paulistas, sentindo a grandeza e potencialidade da gran- 
de província. 

O Brasil se impusera perante o mundo civilizado, fazendo 
desaparecer a mancha vergonhosa da abolição da raça negra, e 
logo o Império teve força moral para entabular bons negócios no 
estrangeiro, em condições de atender as crises da lavoura paulista. 
João Alfredo, acumulando as funções de Ministro da Fazenda, ne- 
gociava, através do Banco do Brasil, um crédito de um milhão de 
libras esterlinas com os banqueiros Rothschild em Londres. Ficava 
seu governo de certo modo aparelhado financeiramente para 
enfrentar a crise decorrente da abolição e confiadamente disposto 
a realizar a obra grandiosa do futuro. 

Paramos aqui, minhas senhoras e meus senhores, na traje- 
tória da vida desse grande brasileiro, meu patrono neste Instituto, 
porque para o retrato da sua grandeza parece-me ter dito já o 
bastante, acreditando que Vossas Excelências devem ter percebido 
francamente o valor desse pernambucano, que tanto respritou e 
admirou São Paulo, as vezes quase estrapolando com os seus exem- 
plos para os dias de hoje. 

Valeu a pena recordar esta figura que um seu conterrâneo 
retratou poucos dias da sua morte como sendo de altura física 
mediana e tez morena, cabeça bem forte e rigorosamente perpen- 
dicular, andar firme, olhar penetrante através de uns óculos de 
tons esverdeados, homem de palavras pausadas, atiudes medidas, 
e atos compenetrados". Um brasileiro sobre o qual Joaquim Na- 
buco disse certa vez que apenas cinco minutos de uma palestra com 
ele equivaliam a um banho dalma para quem com ele conversasse". 

Discurso de posse do Prof. Flávio Guerra, proferido na sessão de 3-8-1974. 



CENTENÁRIO DE UM HOMEM DE EMPRESA 

Pedro Ferraz do Amara1 

Comemora-se hoje o centenário do nascimento de um notável 
paulista: Paulo de Almeida Nogueira. Notável não só pela obra 
que reslizou no campo das práticas agrícolas, industriais e comer- 
ciais mas também pelo exemplo de pertinácia que legou a seus 
filhos e netos. 

Em verdade, não foi ele político nem estadista -- e bem o 
poderia ter sido - mas um homem de empresa, cujas realizacõrs 
transcenderam os limites dos empreendimentos comuns da esfera 
empresarial para se situar entre as ações comunitárias de maior 
expressão. Assim é que, pioneiro na indústria açucareira e na pe- 
cuária leiteira, levou a efeito nesses difíceis terrenos uma obra de 
indiscutível mérito, cujos efeitos se refletem no desvnvolvimento 
que essas duas atividades experimentaram em nosso Estado. 

Em mais de cinquenta anos de ininterrupto trabalho, erigiu 
a Usina Açucarrira Esther em modelo de organização técnica e 
econômica, com uma produção record pela quantidade e excelente 
pela qualidade. Adquiriu novas terras, instalou moendas modernas 
para fabricação de açúcar e álcool, ao tempo em que desenvolveu 
as empresas subsidiárias, constituindo um complexo industrial 
que hoje passa pela maior reforma, tendente a atualizá-lo de todos 
os pontos-de-vista. 

De par com a atividade industrial, Paulo A. Nogueira, desde 
o começo deste século até seu desaparecimento em 1951, dedicou-se 
a pecuária, com verdadeira paixão, logo conseguindo obter posição 
primacial entre os produtores do País. A Granja São Quirino, que 
em 1900 adquiriu com seu sogro José Paulino Nogueira, desde 1917 
que se vem destacando nas provas pecuárias que se efetuam em 
São Paulo, graças a expressiva produção que apresentam os ani- 
mais da raça Holandesa ali criados. Sáo exemplares de linhagens 
que se notabilizaram pela adaptação às condições tropicais do meio. 
Mas não foi tudo. Em 1932, impressionado com a situação a que 
fora São Paulo reduzido, empreendeu tarefa pioneira, mestiçando 
esses animais com outros da raça Gir - e as vacas resultantes 
desse cruzamento suplantaram as puras em concurso leiteiro. 

Mas São Paulo se reergueu rapidamente - e logo passou a 
ostentar as provas de sua vitalidade e resistência. Em 1927, os 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S PAITLO 143 -- 

pecuaristas se agremiavam na Federação Paulista de Criadores de 
Bovincs, para a qual foi Paulo Nogueira eleito presidente, tendo 
dado a essa entidade de classe os lineamentos de organização que 
a levaram a ser hoje a Associação Brasileira de Criadores, com 
sede em São Paulo. Nessa tarefa, dois grandes técnicos o auxilia- 
ram: Virgílio Penna e Arnaldo Camargo. 

Em 1942, introduziu em nosso meio a prática da venda de 
touros tendo por base a pro,dução materna, da qual já se benefi- 
ciava a pecuária de países mais adiantados. 

Paulo de Almeida Nogueira, nascido em 7 de julho de 1874, 
iniciou estudos no Colégio Ferreira em Campinas, onde foi um dia 
examinado pelo imperador Pedro 11, então em visita a São Paulo, 
o qual o arguiu em inglês e francês. No seminário foi aluno do 
Padre Juca e do Padre Duarte Leopoldo, depois arcebispo de São 
Paulo. Bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1894, 
iniciou sua vida profissional no escritório do professor Fredeiro 
Vergueiro Steidel, tendo tido depois como companheiro, em vários 
empreendimentos, Erasmo Assumpçáo, Antonio Carloo de Assump- 
ção, João Dente, Waldomiro Pinto Alves, Costa Manso, seus colegas 
de turma. Entrando na política, foi deputado estadual e diretor 
do diário ''O Comércio de São Paulo"; mas não se deu bem com 
o clima então reinante no País e renunciou a atividade partidá- 
ria, para se dedicar a vida empresarial. Participou da Companhia 
Fabril Santa Branca e, com José Maria Whitaker, cooperou na 
fundação do Banco Comercial do Estado de São Paulo. 

Um dos grandes predicados que Paulo A .  Nogueira revelou em 
sua longa vida foi a pertinácia, a constância com que trabalhou, 
enfrentando sem temor os maiores obstáculos que se lhe antepu- 
seram, como os que lhe criou a dicadura Vargas, em 1945, inten- 
tando apossar-se de seus bens, como o fizera com O Estado. 

Ademais, soube sempre cercar-se de auxiliares de valor, assim 
como, secundando os esforços de sua esposa, dona Ester Nogueira, 
iniciou filhos e netos nas boas práticas do trabalho e da producão. 
Assim é que Paulo Nogueira Filho foi três vezes deputado federal 
por São Paulo, chefe político de real prestígio, e dedicou seus últi- 
mos anos de vida a um trabalho assás meritório, qual seja a histó- 
ria da guerra em que São Paulo se empenhou em 1932 - dando 
sempre assistência aos negócios do grupo industrial e pecuário, ao 
passo que José Paulino Nogueira empreendeu na granja "Bela 
Esperança" magnífica criação de cavalos de corrida. Os netos se- 
guiram o mesmo caminho: Paulo Nogueira Neto é professor de 
Bio-Ciências na Universidade de São Paulo e, após experiências 
várias em suas propriedades agrícolas, tornou-se autoridade mun- 
dial no campo da apicultura e no da preservação da natureza: é 
hoje secretário da Secretaria Especial do Meio-Ambiente; José Bo- 



144 REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

nifácio Nogueira foi secretário da Agricultura do governo de São 
Paulo, candidato a governador em 1962, membro do Conselho Na- 
cional de Economia no governo Castelo Branco e presidente da 
Fundação Padre Anchieta - TV Educativa. Os bisnetos de Paulo 
de Almeida Nogueira dedicam-se desde muito jovens a atividades 
criatórias e a empreendimentos comerciais em setores pioneiros. 
Uma família sempre jovem, voltada para o trabalho, a cultura e 
o desenvolvimento. 

Na data do centenário do nascimento do ilustre paulista, 
relembrar o nome de Paulo Nogueira é indicar um modelo a seguir. 
Uma vida de trabalho, a serviço de altos ideais. 



MOCIDADE DE UM COMPOSITOR DOS TEMPOS 
DO IMPÉRIO NO INTERIOR PAULISTA 

Carlos Penteado de Rezende 

Num dia comum do ano de 1837, a Vila Franca do Imperador 
ganhou um novo habitante: um guapo menino, filho legítimo 
de Manoel Francisco Correa do Lago e Maria Carolina da Soledade. 
Era mais um rebento a incorporar-se a filharada do casal. (1) 

Exercia o vicariato francano, nesse período, o Padre Camilo 
de Lellis Nogueira, diante do qual, em data oportuna, teve o guri 
de comparecer a fim de atravessar o Rubicon da pia batismal. Es- 
borrifado com águas bentas e óleos santos, banhado ainda com o 
enternecimento dos olhares paternos, recebeu o nome de Emílio 
Eutiquiano Correa do Lago. Responsável pelo acréscimo daquele 
singular "Eutiquiano" - antropônimo de um Papa e Santo das 
primícias da Igreja Romana - deve ter sido o pároco versado em 
História Antiga, ou o pai professor. 

Esbateram-se nas sombras do passado os traços da mãe, senho- 
ra por certo semelhante as matronas do século - enérgica e suave 
a um tempo, perseverante nas práticas religiosas e em extremo 
devotada a família. Boa árvore foi, visto que bons frutosi pro- 
duziu. 

E o caipirinha cristão Emílio do Lago iniciou a sua jornada 
pelo mundo luminoso e sombrio dos seres mortais. Teria cêrca de 
um ano quando, em 1838, estourou na França o tropel revolucio- 
nário da "Anselmada". Se os seus ouvidos inocentes se alvorotaram 
com os galopes e os relinchos, os tiros, os rufos e as clarinadas 
do motim, eis um assunto não mencionado nas crônicas de outrora. 

Cresceu nos ares livres do interior, tal qual uma andorinha. 
Mas onde: Franca? Mogi-Mirim? Rio Claro? Campinas? 

Não muito distante de seus pagos, no mesmo planalto paulista, 
engatinhavam dois outros meninos, que seriam seus companheiros 
de geração, embora com destinos diferentes: em Itú, Elias Alvares 
Lobo, nascido em 1834; em Campinas, Antonio Carlos Gomes, 
nascido em 1836. Dos três, o mais rústico, vindo de bem longe, 
do fundo do sertão, foi o capiau francano. 
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Emílio deve ter sido uma criança igual as outras do seu tempo. 
Andou de pé no chão pela casa, ou agarrado a saia da mãe a jm- 
plorar gulodices. Outras vezes, a ouvir num mixto de respeito e 
temor os conselhos ou os pitos do pai. De noite, na  escuridão sem 
velas, com medo do saci, do boítatá e da mula-sem-cabeça. 

Aprendeu a rezar o Padre Nosso e a Ave Maria. Fez a primeira 
comunhão. E mais de uma vez, por certo, teve de pesar na balança 
o que lhe ia na alma: de um lado, o dever e as boas intenções; 
do outro, a preguiça ou o desejo de liberdade e aventuras.. . 

Filho obediente e carinhoso, como se revelou com os anos. Mas 
apesar disso, traquinas como qualquer garoto saudável. Andou 
solto pelas trilhas, bodoque em punho, com amigos. Abriu portei- 
ras. Pulou mata-burros. Caçou passarinhos. Pescou nos ribeirões. 
Matou formigas. Trepou em árvores para degustar frutas de po- 
mares. Conheceu a passarada toda da roça: bem-te-vís, sabiás, 
rolinhas, joões-de-barro, fogo-pagou, sem-fins, tiés, sanhaços, ando- 
rinhas, gaviões. . . (2) 

E aprendeu a se locomover a moda da época, isto é, a cavalo, 
em banguê, trole e carro de boi. 

De quando em quando, percorria as pacatas cidadezinhas do 
interior um circo repleh de novidades. Então, lá ia o garoto, an- 
sioso, de olhos arregalados, admirar a destreza dos volantins e as 
carantonhas dos bichos, e dar risadas gostosas dos palhaços bo- 
bões. . . (3) 

Aos domingos, a família toda assistia a missa na  Matriz. E 
êle descobriu a sisudez e a compostura dos mais velhos. Viu tam- 
bém que aqueles seres altos, de rostos sérios, alguns já com fiapos 
brancos nos cabelos, gostavam de se distrair jogando cartas, fre- 
quentando bilhares, palrando nas boticas e nas lojas, ou indo as  
frutas. De onde em onde a diversão se mostrava mais demorada, 
e êle adivinhava que os homens tinham ido caçar, longe, ou se 
entretinham com pescarias, enquanto em casa as mulheres costu- 
ravam ou faziam bolo. 

E seus olhos viram igualmente os foliões do Divino arengando 
monodias pelos terreiros e pelas estradas. Na semana santa, o 
respeito das cerimônias na Igreja Matriz, com o padre a rezar nu- 
ma língua estranha para seus ouvidos, e em seguida, pelas ruas 
estreitas e sem calçamento, o espetáculo solene da procissão en- 
volta nas duvidosas harmonias de uma charanga. Em junho, o 
foguetório dos santos pirotécnicos, com o samba dos negros em 
redor de montes de lenha incendiada. . . 

Pelo Natal, a unção da família em torno do presépio cheio de 
velinhas e de figuras de barro, com a casa em a r  de festa e, nos 
corações infantis, o desejo de ganhar presentes. 
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Cumpriu também os seus deveres de menino-família pobre. 
Frequentou a escolinha primária, estudou o Bê-a-bá, o 2 + 2 = 4. 
Quem sabe não decorou a tabuada pelo método cantado, exigido 
por alguns mestres-escolas de antanho? Bom aluno, por certo não 
precisou travar relações com as varas de marmelo e as santas- 
luzias. 

Mas a sua verdadeira fascinação, já na adolescência, devia ser 
o piano existente no lar. Era o pai um musicista, os irmãos mais 
velhos dedilhavam com desenvoltura, e foi com êles, praticamente 
na roça, que Emílio se enfronhou nos segredos da arte musical, foi 
dêles que recebeu os primeiros estímulos e aplausos. (4) 

Espontânea desde o início se revelou a sua vocação, cerceada 
todavia pela impossibilidade de, ter em mãos modelos melhores, 
meios de estudo e de confronto mais apurados. Lojas de música 
eram, por volta de 1850, um luxo que nem a Capital paulista se 
jactava de possuir. Os pianos e outros instrumentos vinham de 
longe, sobretudo da Inglaterra, chegavam &s fazendas e vilas do 
interior carregados em lombos de burros, banguês e carros de bois. 
(Com toda a certeza reclamando afinação!). O restante, partitu- 
ras, métodos, solfas, papel pautado, tudo vinha da Corte, custava 
caro, demorava semanas a ser entregue. 

Difícil deveria ser, nessas condições, o desenvolvimento de um 
talento em botão, como o do jovem Emílio do Lago. Para estudar, 
quem sabe tivesse em casa uma edição do "Compendio de Música 
Prática dedicado aos Amadores e Artistas Brasileiros", de Francisco 
Manoel da Silva; ou o único Dicionário Musical da época, de Rafael 
Coelho Machado; além de solfas variadas, obedecendo ao gosto do 
século, isto é, modinhas, romances, caprichos, fantasias e arranjos 
sobre motivos de óperas famosas. 

E assim, modesto, abs~r to  nos sonhos e labores de provin- 
ciano, a devanear com os seus dedos rudes de matuto pelas en- 
cruzilhadas sonoras do teclado, cresceu a esperança da família 
Correa do Lago. 

Emílio, em 1859, entrou casualmente para as páginas da His- 
tória. 

Foi no tempo em que o Brasil, gigante adormecido, jazia em 
paz de Norte a Sul, vigiado pdas barbas pretas do Imperial Se- 
nhor D. Pedro 11. 

Tempo em que ainda viviam testemunhas e contemporâneos 
da Independência. 

Em que a Corte, com a sua nobreza, os seus luxos, os seus 
teatros, o Conservatório de Música, mais os requintes da vida ofi- 
cial, atraía todos os olhares provincianos, como um candelabro de 
velas tentadoras a ofuscar besouros. . . 
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Em que os barões do Império mandavam gravar as suas ini- 
ciais nas finas louças de porcelana e nas rijas baixelas de prata, 
que só íam empregar no dia a dia de suas casas. E que casas, que 
casarões ! 

Bom tempo, quando circulavam de mão em mão reluzentes e 
tilintantes moedas de prata, cunhadas com a efígie do Soberano. 

Em que ainda não se murmurava a palavra República, nem a 
outra, Abolicionismo, aparecia impressa. 

Em que os jornais tinham quatro páginas, mal e mal preen- 
chidas com discursos, relatórios oficiais e um escasso1 noticiário, 
além de anúncios de escravos fugidos e de milagrosas pilulas me- 
dicinais. 

Tempo em que já se viam filhos e netos de poderosos de outro- 
ra - capitães-mores, brigadeiros, marechais do Reino etc. - mou- 
rejando como feitores de colônias, carreiros, estalajadeiros e mei- 
rinhos, pagando assim a imprevidência dos orgulhosos ancestrais, 
que aos descendentes não souberam dar instrução nem inculcar 
amor ao trabalho. (5) 

Tempo em que por toda a Província de São Paulo1 podiam 
ainda ser contempladas imensas florestas virgens. 

Em que as famílias se levantavam com o sol, almoçavam as 
dez horas da manhã, às quatro da tarde se achavam a mesa do 
jantar e às nove da noite já dormindo. . . 

Em que nas mesas simples, porém, fartas dos paulistas, eram 
servidos pratos mais tarde rejeitados como caipiras pelas novas 
gerações: cambuquira, quibebe, milho cozido, mingau de araruta, 
passsoca, pamonha, curau, melado com mangarito, mandioca com 
açúcar, doce de cidra, cangica, abóbora com leite, pinhão cozido, 
cará, sonhos, manauês . . . 

Em que na roça as mulheres pitavam, e na cidade as moças 
esfregavam os dentes, a guisa de escova, com funio de corda. 

Tempo em que os mascates estrangeiros percorriam as fazen- 
das e os vilarejos mais afastados, oferecendo a venda centenas de 
preciosas bugigangas escondidas nas suas maletas de mágicos 
andejos. 

Em que o progresso econômico dependia das tropas de muares, 
que sem parar iam e vinham, carregando produtos e mercadorias 
pelas sendas do interior, dirigidas por honrados tropeiros. 

Em que o braço livre ia sendo pouco a pouco introduzido na 
Província. 

Em que os negros escravos costumavam respeitar os seus se- 
nhores, e veneravam as sinhás. 
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E em que os senhores, regra geral, tratavam bem os seus 
negros. 

Tempo em que os homens sérios andavam de casaca e de 
cartola, e em que as mulheres de certa posição só saíam a rua 
acompanhadas. 

Bom tempo, sim, quando lentas corriam as horas, marcadas 
pelo compasso pausado de graves e infalíveis relógios de pên- 
dulo. . . 

Foi no interior, por meados do século, que Emílio do Lago 
travou relações com o Tonico, o futuro maestro Carlos Gomes. 
Talvez em Campinas, cidade que em mais de uma ocasião os 
Correa do Lago visitaram. (6) Esse conhecimento pode ter ocor- 
rido alhures, pois quando adolescente o Tonico, além de ensinar 
música em fazendas, participava de excursões campestres e de 
tocatas pelos arredores de sua terra natal. (7) Por outro lado, é 
admissível que o jovem Emílio contribuisse para a economia do- 
méstica dando aulas de piano em Mogi-Mirim, ou mesmo pelas 
fazendas vizinhas, onde pode ter acontecido o encontro. 

Como em Campinas não havia hoteis (fato testemunhado em 
1860 pelo ministro plenipotenciário da Confederação Helvética, 
J. J. von Tschudi) (8), Emílio quando lá chegava tinha de aceitar 
a hospedagem graciosa de pessoas amigas, entrando assim em 
contato íntimo com os campineiros. 

Carlos Gomes contava um ano a mais que Emílio. Ambos 
paulistas, ambos caboclos, e igualmente devotados à arte musical. 
Foram amigos íntimos, amigos de infância. (9). Para reforçar 
tais laços, apareceu em cena uma doce criatura, de quem o ardo- 
roso Tonico se enamorou: Ambrosina, uma das irmãs de Emilio 
do Lago. (Irmã, e não filha, como consta nas biografias do autor 
do "Guarani"). Foi recíproco o xodó, porventura entremeado de 
galanteios, promessas e evasivas. A espontaneidade com que se 
manifestou firma a presunção de uma agradável convivência entre 
os dois amorosos, iniciada quiçá em Campinas e para sempre inter- 
rompida quando Carlos Gomes seguiu para a Europa. 

Ambrosina devia ser morena, formosa, captivante. Ainda por 
cima exibindo instrução musical e capaz de cantar romances, mo- 
dinhas e árias de Óperas. Como poderia deixar de amá-la quem 
nascera de coração grande e generoso, propenso as máximas pai- 
xões? (10) 

Indo a São Paulo, em julho de 1859, a convite dos estudantes 
de direito, Carlos Gomes entusiasmou-se com o ambiente propor- 
cionado por aqueles moços idealistas, e para eles compôs, num 
arroubo, o famoso "Hino Acadêmico", com letra do quintanista 
Bittencourt Sampaio. (11) Na mesma ocasião, tomado certo dia 
de sensações melancólicas, pensando, QUEM SABE-, em Ambro- 
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sina, pôs em música uns versos do mesmo poeta Bittencourt Sam- 
paio. Versos significativos, que diziam coisas assim: "Tão longe 
de mim distante /onde irá teu pensamento! / Quisera saber agora 
/ se esqueceste o juramento. / Quem sabe se és constante, / S'inda 
é meu teu pensamento. . . " Etc . . . 

A modinha, deliciosa de lirismo e singeleza, por isso mesmo 
num abrir e fechar de olhos divulgada por todo o Brasil, trazia a 
seguinte expressiva dedicatória: 

"A meu amigo E. E. Correa do Lago." 
Foi assim, envolto nessa aura romântica, Ligado a um episódio 

importante da vida do Tonico, que o modesto Emílio ingressou 
nas crônicas musicais do século XIX. 

Sem sombras de dúvida, o nome de Emílio do Lago se tornou 
bem conhecido em Campinas. Pouco tempo depois, quando co- 
meçou a compor, eram as suas polcas, modinhas e recitativos exe- 
cutadas nos salões pelas sinhazinhas campineiras, juntamente 
com músicas de Carlos Gomes, entre estas a evocativa "Tão longe 
de mim distante". (12) 

De Carlos Gomes não há quem lhe desconheça o destino glo- 
r i m .  Mas de Ambrosina, quem nos dirá algo mais? Quem nos 
revelará dela uma fotografia, uma carta, um laço de, fita, uma 
violeta murcha num livro de poesias? Sabe-se tão somente que se 
casou no Brasil, quando Carlos Gomes vivia longe, em Milão. E 
depois disso, onde, em que ignorado recanto do espaço se oculta- 
ram os raios prometedores de sua beleza e de seu talento? Onde? ... 

Estimulado pelo êxito dos concertos que na Paulicéia realizara 
em companhia de seu irmão Sant'Ana Gomes e de Henrique Luiz 
Levy, e aceitando conselhos de pesoas experientes e dos amigos es- 
tudantes de direito, resolveu Carlos Gomes, naquele segundo se- 
mestre de 1859, abandonar o lar paterno. Abriu asas, sentiu que 
tinha fôlego, voou. E foi parar no Rio de Janeiro, em cujo Conser- 
vatório Musical iniciou estudos mais apurados, indo pouco depois 
aperfeiçoá-los na Europa. 

Pela mesma época, o jovem ituano Elias Álvares Lobo, tendo 
composto uma ópera "Noite de São João", com libreto de José de 
Alencar, tocou-a ao piano em São Paulo, numa audição particular, 
aos 15 de julho de 1859. O "Correio Paulistano" comentou a festa 
e elogiou o compositor. Logo em seguida, tencionando orquestrar 
a sua peça, dirigiu-se Elias Lobo à Corte, a fim de ouvir a opinião 
de José de Alencar . 

A repercussão desses fatos chegou certamente aos ouvidos de 
Emílio do Lago no interior. Por que não faria ele o que outros 
haviam feito? Os exemplos parecem ter influído no seu ânimo. 
Com vinte e dois anos de idade, já se achava em condições de 
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ganhar a vida por seus próprios meios, dispensando a proteção 
paterna. (13) Sonhava, ademais, realizar algo, conquistar sozinho 
o seu lugar ao sol, ter um nome conhecido. 

São Paulo dera impulso ao Tonico de Campinas e ao Lobo de 
Itú. Ali vigorava, em torno da Academia de Direito, uma atmos- 
fera ideal e de entusiasmo. E os estudantes - livres, instruídos, 
sonhadores, muitos deles também artistas, eram os companheiros 
de que precisava. 

Por volta de 1859, e nos anos seguintes, os Correa do Lago 
moravam em Mogi-Mirim. De lá deve ter partido Emílio rumo 
a aventura. 

Os rios correm para o mar; os artistas, para as Capitais. 
Quando Emílio se decidiu a tomar um destino, pediu como bom 
filho a benção de seu velho pai, já sexagenário e de cabelos bran- 
cos. E saiu a cavalo de Mogi-Mirim rumo à Paulicéia. 

Veio confiante e animoso pelas trilhas empoeiradas ou lama- 
centas do interior, olhos fitos na paisagem, aqui a reconhecer cená- 
rios familiares, acolá a descobrir encantos novos na  natureza. 

Fácil imaginá-lo envergando um poncho, à antiga moda pau- 
lista, de botas e chilenas, chapeirão na cabeça, cavalgando irre- 
quieto alazão ou pachorrento matungo. Sua bagagem - se é que 
a tinha - atrás seguia, em outra besta. 

De longe em longe1 apontava, em fila indiana, um lote de 
muares chacoalhando cangalhas pelas encostas ou tropeçando nos 
caldeirões do caminho. E o tropeiro, que os conduzia, saudava ao 
passar. Outras vezes era um bangtiê pachola, a arrastar sonolento 
fazendeiro - um burro na  frente, outro atrás, vigiados por cama- 
radas a pé. 

Emílio descansou em Campinas, em casa de amigos. Quanto 
tempo: horas? dias? 

Das planíceis campineiras às várzeas paulistanas contavam-se 
três sois de viagem. De novo, resoluto, remontou a cavalo, e enfiou 
pelas veredas serpeantes, atravessando matas e descampados cnde 
bisbilhavam ribeirões, que era preciso vadear. 

Ao entardecer chegava-se ao Rio Jundiaí. Alí, junto a ponte, 
se oferecia o conforto rudimentar de vasta hospedaria sombreada 
por enormes paineiras. Não havia quem lhe não conhecesse o 
dono: um português gordo e bonacheirão, chamado Pinto. O Pinto 
da Ponte, ou melhor, o Barão da Ponte vivia de bom humor, a 
dizer chalaças. Quando lhe perguntavam quem lhe outorgara 
aquele título nobiliárquico, retrucava coçando os pés: 
- Os outros barões foram feitos de encomenda! Eu cá sou 

barão por unânime aclamação de clero, nobreza e povo! 
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Poucos anos mais teria de existência a popular estalagem, 
sobrepujada cêrca de 1868 pelo caminho de ferro. Não admira 
que fosse o Pinto contrário a projetada ferrovia, como manifestou 
ao ministro suíço, Von Tschudi, que também lá pernoitara. (14) 

Alfredo d'Escragnolle Taunay, em 1865, a caminho do Para- 
guai, encontrou no albergue do barão o luxo de um "péssimo e 
muito estragado pianinho de mesa", que apesar de tudo lhe serviu 
para horas de recreio, como registrou nas suas "Memórias". Teria 
Emílio feito o mesmo na sua viagem, exibindo aos broncos comen- 
sais a valentia musical de seus punhos de pianista? 

Mais uma jornada a cavalo. Da ponte de Jundiaí peregrinou 
Emílio horas a fio, até descobrir, ao anoitecer, um pouso. Eram 
naqueles tempos habituais os ranchos abertos a beira das estradas. 
Ali repousavam os caminhantes, dormindo em redes e jiraus, ou 
no chão de terra batida, enquanto aos lados pastavam os quadru- 
pedes. 

Por vezes, o quadro do rancho coincidia com o descrito por 
Fagundes Varella no seu curioso poema da roça, "Mimosa": a 
um canto, um foguinho vivaz espalhando brasas em torno e som- 
bras pelo teto de sapé; acocorados, tropeiros distraídos com o 
pacau (antigo jogo de cartas); encostado num páu, um caipira 
descalço bebendo cachaça; aqui, um viajante de botas a chuchur- 
rear uma cuia de café; a céu aberto, olhando parado o negrume 
da noite, outro capiau a pitar o seu cachimbo de barro; e envol- 
vendo tudo num manto de nostalgia, soava noutro canto "a sau- 
dosa viola do tropeiro" . . . 

Já no terceiro dia de percurso cruzou Emílio a localidade de 
Juquerí, varou por serras e vales, divisando ao longe o Pico do 
Jaraguá, até assomar ao chamado monte do ó, com a simpática 
igrejinha no topo. Daquele alto poste contemplar, ribanceira abai- 
xo, o lânguido e sinuoso curso do Tietê. Escarranchado no seu 
cavalo, transpôs o histórico rio dos bandeirantes e acariciou com 
os olhos o verde relvoso das extensas várzeas, entremeadas de 
capões, que dali se dilatavam até a Paulicéia. Passou pela Agua 
Branca, chácara do Arouche e pouco depois já distinguia a sua 
frente torres de igrejas, beirais e oitões de sobrados da pacata 
cidade de São Paulo. 

Uma ponte (do Acu? do Lorena?) deu-lhe acesso às ruas do 
Triângulo. E, como forasteiro, tratou de achar um teto que lhe 
abrigasse o corpo cansado e os ideais de artista. 

N O T A S  
- - -------v - 

1 - A respeito do local e data de nascimento de Emílio do Lago existem 
controvérsias, motivadas certamente pela falta de  documentos seguros. 
Mário de Andrade ("Modinhas Imperiais", pág. 15) apontou Mogi- 
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Mirim, como a cidade natal dele. Renato Almeida ("História da 
Música Brasileira", pág. 419) indica 1835 como o ano de nascimento, 
apondo cautelosa interrogação. E repete Mário quanto ao local : 
Mogi-Mirim. 

Em meu trabalho "Cronologia Musical de São Paulo", e na obra 
"Tradições Musicais da Faculdade de Direito de São Paulo", pág. 122, 
aceitei Mogi-Mirim como terra natal e assinalei 1838 como sendo o 
ano de nascimento, baseado em documento saído a luz no "Correio 
Paulistano" de 22 de março de 1865. Retifico, agora, tais incorreções. 
De acordo com um registro de casamento, conservado no Arquivo da 
Cúria Metropolitana de São Paulo, Emílio do Lago era NATURAL, E 
BATIZADO NA CIDADE DA FRANCA. E através de uma "Lista Geral 
dos Cidadãos Qualificados Votantes da Paróquia da Sé", cidade de 
São Paulo, anos de 1866, 1867 e 1868 (papéis no Arquivo do Estado 
de São Paulo), pude certificar-me, pela idade constante nos documen- 
tos, do ano exato do nascimento: 1837. 

2 - Se a meninice de Emílio do Lago se escoou nas paisagens francanas, 
deve ter-lhe deixado gratas saudades, como se deu com o poeta con- 
terrâneo Franc de Pauliceia Marques de Carvalhos (sic). Veja Antonio 
Constantino, "O Primeiro Poeta da Vila Franca do Imperador", in 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, vol. 28.O, págs 
455-456. 

3 - Cêrca de 1850, um circo que esteve n a  Franca incorporou ao seu elenco 
um rapaz daquela Vila, que se tornou notabilíssimo cavaleiro, famoso 
na Europa e nos Estados Unidos. Veja "Traços da Vida de Antonio 
Carlos do Carmo", por Plinio Ayrosa, in Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico de S. Paulo, vol. 28.O, págs. 53-64. 

4 - "Filho da província, aprendendo música - n a  roça, por assim dizer 
- sem outro mestre que seu próprio pai e seus irmãos ( . . . )". "Correio 
Paulstano", 13 de novembro de 1860. Folhetim, assinado O MESMO, 
pseudônimo do estudante Francisco Antonio da Luz, natural de Mogi- 
Mirim, formado pela Faculdade de Direito de S. Paulo, turma de 
1857-1861. 

5 - Conforme Antonio Augusto da Fonseca, "Tipos Ituanos", in Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, vol. 2.O, págs. 380-382. 

6 - Assim prova um agradecimento aos campineiros, por Manoel Pru- 
dêncio Correa do Lago, estampado no "Correio Paulistano" de 4 de 
setembro de 1862. 

7 - Veja carta de Carlos Gomes evocando a sua mocidade, publicada por 
Silio Bocanera Junior, "Um Artista Brasileiro ( I n  Memoriam)", Bahia, 
1913, págs. 226-231. 

8 - J. J. von Tschudi, "Viagem as Províncias do Rio de Janeiro e São 
Paulo". Livr. Martins Editora S. A., 1953, pág. 154. 

9 - É o que revela Antonio Manoel dos Reis, em artigo publicado no 
"Correio Paulistano" de 22 de janeiro de 1871, logo após a morte de 
Emílio do Lago. 

10 - "Uma das moças, D. Ambrosina, a mais formosa e inteligente, adorava 
NHO TONICO; e, ao dizer de todos da família, foi ela uma das 
maiores paixões amorosas de Carlos Gomes, a mulher que colhera 
os primeiros e mais ardentes anseios do jovem mestre ( .  . .I". ftala 
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Gomes Vas de Carvalho, "A Vida de Carlos Gomes", 2.8 edição, págs. 61, 
62 e 87. - Retifique-se, porém, a errônea informação de Dl. Ítala, 
pág. 61, repetida em outros livros e publicações: Ambrosina não era 
filha e sim irmã de Emílio do Lago. . . . .  
A propósito do mesmo assunto, o historiador campineiro Benedito 
Otávio escreveu, provavelmente mal informado: "Não há tradição 
de amores seus na terra que bem cedo deixou. Voltado para a arte, 
talvez pouco tempo lhe sobrasse para tanto". Veja Revista do Centro 
de Ciências, Letras e Artes, Campinas, 1916, n.O 45, pág. 60. 

11 - O episódio do Hino Acadêmico foi estudado nos seus menores detalhes 
por Carlos Penteado de Rezende: História do Hino Academico" (com 
ilustrações e minuciosa bibliografia). Separata da Revista da Facul- 
dade de Direito da Universidade de São Paulo, ano LIV, f sc  11, 1959. 
págs. 257-282. 

12 - ''Existiam músicas especiais para os acompanhamentos dos recita- 
tivos. Eram elas da lavra de Furtado Coelho (o  inimitável ator dramá- 
tico), Emílio do Lago e de outros, sempre lembrados nesses instantes 
de passatempos inocentes nos lares remansosos dos nossos maiores". 
Leopoldo Amaral, "Campinas-R.ecordaçÕes". S. Paulo, 1927, págs. 
370-371. 

13 - Tal situação de dependência, fruto do regime patriarcal, era comum 
nos anos do Império. Como bem escreveu Ferreira de Rezende: "o 
resultado era que, aos 25 anos, os homens daquele tempo eram ainda 
filhos-famílias e t,inham em toda sua força a exuberância da moci- 
dade". "Minhas Recordações", pág. 89. 

14 - Acerca do curioso barão existem referência nas seguintes obras: J .  J. 
von Tschudi, "Viagem as Províncias do Rio de Janeiro e São Paulo", 
pág. 129, A. E. Zaluar, "Peregrinação pela Província de São Paulo" 1.1 
edição), págs. 231-232. Visconde de Taunay, "Memórias", págs. 155-156. 
Maria Pais de Baros. "No Tempo de Dantes". Edit. Brasiliense Ltda., 
S. Paulo, 1946, págs. 64-67. 

Sobre Emílio do Lago vejam-se, ainda, de Carlos Penteado de Rezende: 
"Casamento de Emílio do Lago", Revista do Arquivo Municipal, São Paulo, 
vol. CLXXXI, 1970, págs. 89-99; e "Música e Motim na  Franca do Impera- 
dor", Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, vol. 
XII, págs. 27-37. 



EUCLIDES DA CUNHA E OS MISERÁVEIS 
DE «OS SERTOES)) 

Jorge Bertolaso Stella 

"Os Sertões" de Euclides da Cunha é uma janela pela qual 
se vê um mapa do sofrimento dos brasileiros desterrados e despro- 
tegidos em época passada. 

Eu, como Confúcio, nada invento, trago do passado algo para 
o presente. 

O poeta é um inspirado, 
Num verso, metade de um verso ou num terceto, ele descreve 

um dos aspectos do homem no tempo e no espaço: 

Quem passou pela vida, e m  branca nuvem,  
E e m  plácido repouso adormeceu; 
Quem não sentiu o frio da desgraça, 
Quem passou pela vida e não sofreu; 
Foi u m  espectro de homem - não foi homem, 
Só passou pela vida: não viveu ( 1 )  

Euclides da Cunha foi um homem que experimentou as agru- 
ras da existência. 

Viveu somente quarenta e três anos e pode-se dizer que não 
conheceu a paz. 

Euclides foi um homem de uma grande dor. 

Ficou órfão aos três anos. Não obstante ter tido três mães, 
nas pessoas de suas tias, conkudo não gozou das carícias de sua 
verdadeira mãe, que é, e será sempre a terapêutica do coração. Que 
falta imensa faz a mãe. 

Seu avô foi dono de um navio veleiro que fazia o tráfego de 
escravos entre a Africa e o Brasil. 

(1) - Francisco Otaviano de Almeida Rosa - Revista da Língua 
Portuguêsa, 1925. 
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Euclides nutria grande simpatia pelos escravos. Deles muitas 
vezes ouvia contar com profunda pena, que eram metidos a ferro. 
Era terno para com eles. 

Conta-se que na fazenda dos tios, em cuja casa passou boa 
parte da sua infância, Euclides não perdia as histórias, narradas 
as crianças ao anoitecer, nunca porem quando aí aparecia certo 
fazendeiro de quem se diziam horrores pelo modo como tratava os 
seus escravos. 

Compadecia-se muito dos que tinham penuria. 
De uma feita, e já moço, estando no Rio de Janeiro, caíu em 

profunda tristeza, ao ver não um baile, mas "a massa esfarrapada 
sublimamente asquerosa, da multidão imóvel ao relento quedar-se 
ante aquele espetáculo, que era uma gargalhada horrível, irônica, 
a sua fome, a sua nudez". 

A guerra de Canudos desenvolveu-se sob os seus olhares e ele 
viu quadros pungentes e de imundície que lhe abalara os nervos. 

Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas, escreveu no 
"Diário de S. Paulo", que Euclides da Cunha foi estudado como 
homem militar, o matemático, o engenheiro, o explorador, o geó- 
logo, o escritor, mas faltou o do poeta. 

E ele apresenta um belo e interessante estudo sobre o poeta 
de "Os Sertões". E se das obras de Euclides foram tirados temas 
vários, a essa soma bem alta, eu peço permissão para acrescentar 
mais este tópico - "Os miseráveis de Os Sertões". 

Eu não posso pensar em Euclides da Cunha e nos "Sertões" 
sem pensar em Victor Hugo e nos "Miseráveis". 

Dois livros escritos em países diferentes e no entanto são 
afins; dois autores diversos, mas com a mesma mágoa no coração; 
um separado do outro, porém escrevendo uma pequena história da 
mesma família humana com os seus sofrimentos e miséria. É 
que ambos escreviam a mesma história da família humana. 

Euclides tinha motivos para simpatizar com os infelizes, por- 
que era um deles. 

O livro "Os Sertões" não é uma obra perfeita, embora tivesse 
tido excelentes colaboradores. É somente um reflexo da natureza; 
mas não é a natureza. 

O acatado filósofo, depois dominicano, Frei Tomás, contou 
que aprendeu filosofar, olhando para o grande livro de Deus. 
"Olhando disse, no seu exemplo corrijo os livros humanos que 3 
copiam mal e de modo caprichoso, não de acordo com o que está 
no livro original do universo". 
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E Santo Antonio, que era quase analfabeto, respondendo a um 
filósofo que o interrogára no tocante a sua pouca cultura, disse: 
"O meu livro é a natureza e assim posso ler no meu talento a lin- 
guagem de Deus". 

"Os Sertões" tem aurora, tem sol, tem nuvens, trovão, tem- 
pestade, tem céu e estrelas, mas o livro contudo isso não é o globo, 
tem somente uma pequena imagem 

A imagem do sofrimento reponta por toda a parte. 
Os miseráveis estão presentes nos próprios acidentes geográ- 

ficos ou fisionomia irregular da terra, produzida pelas perturba- 
ções em épocas recuadas que não podemos determinar; na vege- 
tação raquítica e castigada pelo sol impiedoso que tudo abrasa; 
nos animais que definham e morrem a míngua de nutrição e 
água; nas criaturas humanas que nasceram e viveram na região 
amarga de Canudos, onde, no dizer de alguém, Deus estava ausente. 

O estouro da boiada, descrita por Euclides, é para mim um 
quadro dos miseráveis. 

Não há contenda, discórdia ou briga, que não redunde em 
desgraça para a família humana. E Euclides, ao prefaciar "Os 
Sertões" acentua que a campanha de Canudos foi um crime. 

É preciso tempo, coragem e paciência para ler "Os Sertões" 
com atenção da primeira a última página. 

Não se lê esse livro uma, duas, três ou mais vezes, separando 
somente trechos que atraem pelo estilo ou pela natureza da ma- 
téria ou assunto. 

"Os Sertões" assemelha-se a uma floresta na qual encontra-se 
árvores de todo o porte e qualidade. Umas e raras, eretas, mas 
as outras quase todas tortas. Na margem dessa mata vivem plan- 
tas rasteiras variadas, não faltando mesmo o "cipó". 

Quanto mais lemos "Os Sertões" melhor conhecemos a nossa 
Pátria e a nossa gente, melhor nos conhecemos a nós mesmos 
porque "Os Sertões" são os brasileiros. 

"Os Sertões" são o redescobrimento do Brasil. No dizer de 
Roquete Pinto, "o grande livro nacional". 

Afeito a leitura dos monumentos literários e religiosos, espe- 
lhos da cultura e das aspirações, humanas, eu vejo em "Os Sertões" 
não apenas um livro de sociologia, de antropologia, geologia e 
história, mas também de religião. Não é pois fora de propósito 
afirmar que "Os Sertões" são a Bíblia dos brasileiros. 

Num pequeno e despretencioso trabalho com o título Antonio 
Conselheiro, o místico de "Os Sertões", tive o ensejo de focalizar 
um dos aspectos de "Os Sertões". 
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Que livro há no mundo, pergunto eu, que não tenha seu 
ângulo religioso? Não importa a natureza da religião de que trate. 
Toda religião é a vestimenta da consciência da criatura humana 
em qualquer tempo e em qualquer lugar. A religião é apenas a 
veste que envelhece e é renovada, porque é o fruto do ambiente, 
do conhecimento e da época. Lembro a seita de Jiva, contempo- 
râneo de Buda, que se distinguia com o nome de digambara que 
significa "vestido de ar", isto é, "nu7'. Assim toda a criatura nasce 
sem religião, mas com a idéia de Deus. 

Ele próprio Euclides da Cunha, que se dizia "livre pensador", 
preocupava-se com o problema religioso. 

Ao seu amigo Coelho Neto, escreveu de Lorena em 22 de no- 
vembro de 1903: ". . . Então eu não creio em Deus? Quem te 
disse isso? Puzeste-me na mesma roda dos singulares infelizes, 
que usam do ateísmo como usam da gravata, por chique e para se 
darem ares de sábios. . . Não. Rezo sem palavras, no meu grande 
panteismo, na perpétua adoração das coisas; e na minha misera- 
bilíssima e falha ciência, sei, positivamente que há alguma coisa 
que eu  não sei" ( 2 )  

Agora proponho este pequeno trabalho que poderá parecer 
estranho a muita gente: 

Euclides da Cunha e os miseráveis de "Os Sertões" 
Tenho a impressão que Euclides utilizou-se de duas penas 

para escrever o seu livro. Uma de ouro embebida na luz, com a 
qual pinta os quadros da natureza cheia de sol. A outra é a pena 
de ferro, mergulhada na lama, misturada com sangue e com ela 
descreve o sofrimento dos miseráveis, que obrigam fechar os olhos 
para que o coração não se parta. 

Damos alguns lances da pena de ouro do estilista singular, 
que, no dizer de Alberto Rangel, é "o Beethoven da nossa prosa". 

1 - Da úl t ima carta de Canudos: 

Não há manhãs que se comparem as de Canudos; nem as 
manhãs sul-mineiras, nem as manhãs douradas do planalto central 
de São Paulo se equiparam as que aqui se expandem num firma- 
mento puríssimo, com irradiações fantásticas de apoteóse. Dou- 
ram-se primeiro as cristas altas de Cocorobo, Poço de Cima e Cana- 
brava e a onda luminosa do dia sulca-lhes, lentamente ascendendo, 
os flancos abruptos e ásperos semelhando uma queimada longín- 
qua, nas serras. A orla iluminada amplia-se, vagarosamente, des- 
cendo pelos contrafortes e gargantas das montanhas fimbradas 
de centelhas. . . Depois, pouco e pouco, um raio de sol escapa-se, 

(2)  Francisco Venancio Filho - Euclides e seus amigos. 112, 113 
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tangenciando as quebradas mais baixas, e sucedem-se rapida- 
mente e vingando logo após a barreira das montanhas o dia 
desdobra-se deslumbrante sobre a planície ondulada, iluminando-se 
repentinamente todas as vertentes das serras do Cambaio, Caipã 
e Calumbic, até então imersas na penumbra". (Olimpio de Sousa 
Andrade, História e interpretação de "Os Sertões", Rio de Janeiro, 
1966, p. 138). 

2 - As gotas se condensam: 

".  . . as primeiras bátegas despenhadas da altura não atingem 
a terra. A meio caminho se evaporam entre as camadas refer- 
ventes que sobem, e volvem, repelidas, as nuvens, para, outra vez 
condensando-se, precipitarem-se de novo e novamente refluírem; 
até tocarem o solo que a princípio não umedecem, tornando ainda 
aos espaços com rapidez maior, numa evaporização quase, como 
se houvesse caído sobre chapas incandescentes, para mais uma 
vez descerem numa permuta rápida e contínua, até que se for- 
mem, afinal, os primeiros fios de água derivando pelas pedras, 
as primeiras torrentes em despenhos pelas encostas, afluíndo em 
regatos já avolumados entre as quebradas, concentrando-se tumul- 
tuáriamente em ribeirões correntosos . . . " (Os Sertões, Rio de 
Janeiro, 1967, p. 31). 

3 - A tormenta: 

"Mas no empardecer de uma tarde qualquer, de março, rápidas 
tardes sem crepúsculo, prestes afogadas na noite, as estrelas pela 
primeira vez centilam vivamente. Nuvens volumosas aborreiam 
ao longe os horizontes, recortando-os em relevos imponentes de 
montanhas negras. Sobem vagarosamente, incham, boiando em 
lentas e desmesurados rebojos, na altura; enquanto os ventos tu- 
multuam nos plainos, sacudindo e retorcendo as galhadas. Em- 
burscado em minutos, o firmamento golpeia-se de relampagos 
precipites, sucessivos, sarjando fundamente a imprimadura negra 
da tormenta. Reboam ruidosamente as trovoadas fortes. As báte- 
gas de chuva tombam grossas, espaçadamente, sobre o chão adu- 
nando-se logo em aguaceiro diluviano". ("Os Sertões", p 37). 

4 - O homem e os animais sofredores: 

"Segue a pé agora, por que se lhe parte o coração só de olhar 
para o cavalo, para os logradouros. Contempla ali a ruína da 
fazenda: bois espectrais, vivos não se sabe como, caídos sob as 
árvores mortas, mal soerguendo o arcabouço, murchas sobre as 
pernas secas, marchando vagarosamente, cambaleantes; bois mor- 
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tos há dias e intactos, que os próprios urubus rejeitam, porque não 
rompem a bicadas as suas peles esturradas; bois jururus, em roda 
da clareira de chão entorroado onde foi aguada predileta; e, o que 
mais lhe dói, os que ainda não de todo exaustos o procuram e o 
circundam, confiantes, urrando em longo apelo triste que parece 
em choro". (Os Sertões", p. 103). 

Os miseráveis, como é bem de ver, não são somente os pobres, 
famintos, com falta de pão, de luz, de ambiente para viver; não 
são tanto os pobres como os ricos, aqueles que, possuem cultura e 
os ignorantes, os que governam e os governados, os que mandam 
e os que obedecem. E no que tange aos "Sertões", não são apenar; 
os jagunços, os vaqueiros, mas também os que trazem a farda e 
os galões, postos elevados, conseguido com heroísmo e sacrifício 
de vida. São em resumo os que seguem Antonio Conselheiro, em 
boa consciência e obtendo conforto, os quais foram massacrados 
em Canudos, o cemitério brasileiro. 

Participaram dessa onda de sofrimento os próprios animais, 
nossos irmãos, que simpatizam conosco n a  dor e conosco choram. 

Existe uma certa semelhança entre "Os miseráveis" de Victor 
Hugo e os miseráveis de Euclides da Cunha, porque ambos se 
alicerçam no mesmo sofrimento. 

Não há monumento literário e religioso que não se apoio na 
dor. 

O Mahâbhârata, por exemplo, o maior livro do mundo, com 
mais de 90.000 estrofes, descreve uma guerra esterminadora entre 
irmãos. 

O Ramâyana, por outro lado, o mais belo livro que foi escrito, 
apoia-se no sofrimento, dada guerra de Râma contra Râvana para 
reconquistar a esposa Sitâ. 

A Divina Comédia, célebre por varias razões, focaliza de ma- 
neira impressionante os desgraçados no inferno. 

A Bíblia, que pode ser chamado "livro dos Mortos", a soma da 
família humana, narra o sofrimento humano nos seus vários 
aspectos. Ela não exime o próprio Jesus e o descreve no GeQê- 
mani com estas palavras, que cortam o coração: "A minha alma 
está triste até a morte". 

A desgraça sempre impressionou. O místico e teólogo célebre 
Jacó Boehme deixou estas idéias: "Se todos os montes fossem 
livros, todos os lagos tinta e todas as árvores penas, não bastariam 
a descrever a dor universal". 

Mais do que a métrica que tolhe a liberdade, Euclides preferiu 
a prosa que lhe amplia os horizontes do genio, provado na obra 
imortal que escreveu. 
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Lendo com atenção "Os Sertões" deparei com cerca de 140 
referências aos miseráveis. 

O espaço e o tempo não consentem que eu me refira a todos. 
Separo somente alguns exemplos. 
É conveniente que sublinhemos que dentre todos os seres 

aqueles que mais sofrem e atingido pela dor, são a mulher, a 
mulher mãe e a criança. 

1 - A Pedra Bonita: 

".  . . Em torno da ara monstruosa comprimiam-se as mães 
erguendo os filhos pequeninos e lutavam procurando-lhes a prima- 
zia no sacrifício. . . O sangue espadanava sobre a rocha jorrando, 
acumulando-se em torno. . . (Os Sertões p. 107). 

2 - A expedição para Monte Santo: 

".  . . Aqueles que carregavam os companheiros sucumbidos 
claudicavam, a cada passo, com os pés sangrando, varados de espi- 
nhos e cortados pelas pedras. Cobertos de chapéus de palha gros- 
seiras, fardas em trapos, alguns tragicamente redículos mal 
velando a nudez com os capotes em padaços, mal alinhando- 
se em simulacro de formatura, entraram pelo arraial lem- 
brando uma turma de retirantes, batidos pelos sóis bravios, 
fugindo a desolação e a miséria" (Os Sertões", p. 215). 

3 - Procissão dos jiraus. 

"Muitos lutadores ao baquearem pelas ladeiras, em resvalo, 
tinham caído em barrocais e grotas; outros, mal seguros pelas 
arestas pontiagudas das rochas atravessando-lhes as vestes, balo- 
cavam-se sobre abismos; e, descendo as grotas profundas e alando- 
se aos vértices dos fraguedos abruptos colhiam-nos os companheiros 
compassivos" (Os Sertões, p. 2116). 

4 - A fome oprime os doentes: 

"E os infelizes baleados, mutilados, estropiados, abatidos de 
febre, começaram a viver de esmolas incerta dos próprios compa- 
nheiros" (Os Sertões, p. 327). 

5 - Os feridos em estado lastimável: 

"Os feridos chegavam em estado miserando. Prolongavam 
pelas ruas da cidade aquela onda repulsiva de tropas e carcaças, 
que vinham rolando pelas veredas sertanejas o reflexo repugnan- 
te da campanha. 
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Era um desfilar cruel. Oficiais e soldados, uniformizados pela 
miséria, vinham indistintos, revestidos do mesmo fardamento 
inclassificável: calças em fiapos, mal os resguardando como tan- 
gas; camisas estraçoadas; farrapos de dolmãs sobre os ombros; 
farrapos de capotes em tiras, escorridas pelos dorsos desfibrados, 
dando ao conjunto um traço de miséria trágica" (Os Sertões, 
p. 363). 

6 - Luta  entre soldados e mulheres: 

" . . . Soldados passantes, que vinham resfolegando de uma 
luta de quatro horas, caíram alguns mortos por mulheres frágeis. 
Algumas valiam homens. Velhas megeras de tez baça, faces 
murchas, olhares afuzilando fagulhas, cabelos corredios e soltos, 
arremetiam com os invasores num delírio de fúrias. E quando 
se dobravam, sob o pulso daqueles, juguladas e quase estrangu- 
ladas pelas mãos potentes, arrastadas pelos cabelos, atiradas ao 
chão das conturnas - não fraqueavam, morriam num estertor de 
feras, cuspindo-lhe em cima um escunjuro doloroso e trágico.. ." 
(Os Sertões, p. 346). 

7 - Como queria morrer: 

"De tiro". 
"Pois há de ser de faca", contraveio o soldado. Assim foi. 

E quando o ferro embotado lhe rangia nas cartilagens da glote, 
a primeira onda de sangue borbulhou, escumando, à passagem do 
último grito gargajando na  boca ensanguentada: 

"Viva o Bom Jesus", (Os Sertões, p. 368). 

8 - Prisioneiros: 

"Os vencidos, varonilmente ladeados de escoltas, eram fragi- 
limas: meia duzia de mulheres tendo ao colo crianças engelhadas 
como fetos, seguidas dos filhos maiores de seis a dez anos, passa- 
vam pelo arraial, entre compactas alas de curiosos em que se 
apertavam fardas de todas as armas e de todas as patentes. Um 
espetáculo triste. 

As infeljzes, em andrajos, camisas entre cujas tiras fiapadas 
se repastavam oihares insaciáveis, entraram pelo largo, mal condu- 
zido pelo braço filhos pequenos, arrastados. 

Eram como animais raros num divertimento de feira. Um 
pequeno franzino e cambaleante, trazia à cabeça, ocultando-a 
inteiramente, porque descia até os ombros, um velho quepe reuno, 
apanhado no caminho. O quepe largo e grande de mais, oscilava 
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grotescamente, a cada passo, sobre o busto esmirrado que ele 
encobria por um terço. E alguns espectadores tiveram a coragem 
singular de rir. A criança alçou o rosto, procurando vê-los. Os 
risos extinguiram-se: a boca era uma chaga aberta de lado a lado 
por um tiro!" (Os Sertões, p. 390). 

9 - A degola: 

". . . Os soldados impunham invarialmente a vítima um 
viva a República, que era poucas vezes satisfeito. Era o prólogo 
invariável de uma cena cruel. Agarravam-na pelos cabelos, do- 
brando-lhe a cabeça, esgargalhando-lhe o pescoço; e, francamente 
exposta a garganta, degolavam-na. Não raro o sofreguidão do 
assassino repulsava esses preparativos lugubres. O processo era 
entao, mais expedito: varam-na prestes, a facão. 

Um golpe único, entrando pelo baixo ventre. Um destripa- 
mento rápido. . . " (Os Sertões, p. 424). 

10 - Prisioneiras: 

".  . . mulheres, sem número de mulheres, velhas espectras; 
moças envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma feal- 
dade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnal- 
gados, filhos encarapitados as costas, filhos suspensos aos peitos* 
murchos, filhos arrastados pelos braços, passando; crianças, sem 
número de crianças; velhos, sem número de velhos, raros ho- 
mens, enfêrmoj, opilados, faces tímidas e mortas, de cêra, bustos 
dobrados, andar ambulantes. 

. . . Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tata- 
raneta talvez. E essa criança horrorizava. A sua face esquerda 
fora arrancada, havia tempo, por um estilhaço de granada; de 
sorte que os ossos aos maxilares se destacavam alvíssimos, entre 
borda5 vermelhas da ferida já cicatrizada. . . A face direita sorria. 
E era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo aformo- 
seanao uma face e extinguindo-se repentinamente na outra, no  
váculo de um gilvaz (Os Sertões, p. 456). 

11 - Antonio Conselheiro: 

"Restituiram-no a cova. Pensaram, porém, depois, em guar- 
dar a sua cabeça tantas vezes maldita - e, como fora malbaratar 
o tempo exumando-o de novo, uma faca jeitosamente brandida, 
naquela mesma atitude, cortou-lha; e a face horrenda, importada 
de escaras e de sonie, apareceu ainda uma vez ante aqueles triun- 
fadores. . . Trouxeram-na depois para o litoral, onde deliberavam 
multidões em festa, aquele crânio. Que a ciência dissesse a última 
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palavra. Ali estavam, no relevo de circunvoluç8es expressivas, as 
linhas essvnciais do crime e da loucura". (Os Sertões, p. 459). 

12 - Os cães amigos choram: 

"Durante os bombardeios e tiroteios sem fim que flagelavam 
Canudos, os cães ali existentes em grande quantidade, atemoriza- 
dos, buscaram as caatingas e lá permaneciam, esperando paciente- 
mente o termo daquilo, definhando e enfraquecendo lentamente 
com a falta de alimentação. 

Quando todos se retiraram e o ex-povoado voltou a ser a anti- 
ga Tapera, o solo de destroças e de cadáveres, tudo queimado; 
quando perceberam o silêncio não ser mais interrompido, os cães 
deixaram o espinheiral e se foram chegando, em demanda de 
seus donos que não existiam mais. E lá ficaram, às centenas, 
durante muitos dias, rebuscando entre as ruínas e os corpos, esca- 
vando o solo, indo e vindo, num ganir lugubre e dolorido, num 
uivar ininterrupto e tão sentido, que produzia uma música fúnêbrr 
e estranha, interrompendo a paz que fora a causa do sangue e do 
extermínio. 

Esse espetáculo durou algum tempo, até que as la,mentações 
dos fiéis animais cessaram por terem morrido todos, famintos e 
nostálgicos, junto aos despojos dos que foram as casas dos seus 
senhores" (Henrique Duque Estrada de Macedo Soares - A Guerra 
de Canudos, Rio, 1902, p. 398 e 399). 

Finalizamos com a frase de um escritor: 
"Canudos foi um tapéra de miseráveis". 



O TAUMATURGO RUPZ DE MQNTOYA 

Eurico Branco Ribeiro 

Sempre tive comigo a preocupação de cogitar das coisas de 
minha terra natal. Quando me foi dada a oportunidade de pre- 
parar uma tese de doutoramento, escolhi o estudo das fontes de 
águas medicamentosas que lá permaneciam produzindo curas 
clínicas as mais evidentes, sem que se soubesse a razão de suas 
virtudes terapêuticas. Pesquisando os primórdios de povoação do 
território do município onde nasci, encontrei nos arquivos públicos 
do Estado de São Paulo a documentação da data em que se fundou 
a minha cidade de nascimento, Guarapuava, onde - desde os fes- 
tejos do seu cvntenário, em 1919, promovidos a luz da minha 
revelação - vem se comemorando anualmente o dia 9 de dezenibro 
com cerimônias cívicas as mais variadas. Aprofundando-me no 
tempo, tive a ocasião de investigar a vida de uma das mais inte- 
ressantes personalidades que viveu em território em grande parte 
com~reendido no municípo em que nasci, quanao nasci abran- 
gendo uma área mais ampla do que a da Bélgica, do Sergipe, de 
Alagoas. Trata-se do taumaturgo Antonio Rodriguez de Montoya, 
conhecido pelo nome de "padre Ruiz de Montoya". 

Seja-me permitido ,assim, recordar alguns pontos marcantes 
da trajetória terrena de um indivíduo que nos deixou tantos e 
tão preciosos ensinamentos. 

Antonio Ruiz de Montoya era peruano. Nasceu em Lima a 13 
de junho de 1585, fruto do casamento do andaluz Cristóbal Ruiz 
de IVIoritoya com dama de linhagem espanhola. Com a morte 
prematura da esposa, apesar de postos e distinções com que era 
cumulado pelo vice-rei do Perú, conde de Villar, Cristóbal resol- 
veu voltar para Sevilha, tão forte fora o golpe sofrido. To- 
mou o filho em tenra idade e seguiu com ele rumo a Peninsula 
Ibérica. Aconteceu, porém, que, ao alcançar o Panamá, foi o me- 
nino acometido da peste que grassava nessas paragens. A viagem 
teve de ser interrrompida. O pequeno Antonio esteve entre a vida 
e a morte, salvando-se como que por um milagre, diante dos parcos 
recursos curativos de então. A doença do menino levou Cristóbal 
a retornar a Lima, onde faleceu quando Antonio tinha apenas oito 
anos de idade. Antes de morrer entregou o filho aos cuidados de 
um tutor. com a recomendação de que se instruísse no Seminário 
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de San Martin, sendo depois encaminhado à Espanha, para ali 
seguir a vocação a que se sentisse impulsionado. Mas o tutor 
descurou-se do pequeno órfão, deixando-o aos azares da sorte. 

Felizmente o menino aceitou de um padre inacino o conselho 
para ingressar na  Companhia de Jesus. É que já despertava em 
sua alma a tendência mística do apostolado. Sofrendo a ausência 
de mentores paternos, mas sentindo dentro do peito os albores de 
uma personalidade cheia de fé cristã, o pequeno Antonio rezava 
entre soluços e já aos nove anos praticava a penitência, golpeando 
seu débil corpinho com pedras aguçadas e servia-se de uma áspera 
corda para castigar-se com fortes lambadas. Dominando o corpo, 
também sabia dominar o espírito. Certa vez, em aula, foi admoes- 
tado pelo professor porque havia faltado na véspera ao estudo. 
Sentindo-se ferido na sua hombridade, porque era de pontualidade 
exemplar, não teve dúvidas em abandonar a escola. Esse episódio 
bem mostra a contextura do homem que veio dominar, pela pala- 
vra, os guaranis de aqurm Sete-Quedas. 

O espírito aventureiro dominava a juventude daquelas plagas. 
A convivência com rapazes da faustosa Lima, associada aos seus 
anseios cristãos, criou nos projetos de Montoya a vontade de par- 
ticipar de um grupo de jovens das melhores famílias peruanas que 
estava se preparando para seguir para o Chile, onde a luta contra 
os araucanos oferecia oportunidades de glória, senão a de atrair 
para a fé dos conquistadores aqueles índios1 que se mostravam 
renitentes a catequese. Mas quando verificou que seus compa- 
nheiros se apresentavam montados em belos corceis, ricamente 
ajambrados, e ele não podia fazer o mesmo, desistiu da empreitada. 
O desaponto dessa perspectiva de aventura fê-lo reconsiderar a 
sua situação de jovem cheio de esperanças e então sentiu reavivar- 
se o misticismo que estava latente em seu ser. Procurou outra 
vez a Companhia de Jesus, confessando-se para limpar a alma. 
Voltou a frequentar os lugares de oração, tomando novo impulso 
a devoção que anteriormente consagrava à Virgem. 

Conta-se que certo dia, ao ajoelhar-se perante o altar da capela 
(da puríssima Conceição do Convento de São Francisco, notou que 
havia esquecido o rosário. Mesmo assim, pôs-se a rezar o terço, 
contando nos dedos as ave-marias que recitava com fervor. Ao 
terminar, cheio de contrição sincera, pediu perdão a Virgem por 
ter esquecido o rosário. E mal acabou de manifestar esse pensa- 
mento, uma voz carinhosa entrou pelos seus ouvidos, dizendo-lhe: 
- Não fiques penalizado, que eu te darei um rosário. 
Era Nossa Senhora que assim falava ao fervoroso mancebo. 

Horas mais tarde, o padre Gonzalo Suárez, que acompanhava o 
desenrolar das virtudes do rapaz, aproximou-se dele, sorridente, 
dizendo-lhe : 
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- Filho, como prêmio pela fé que tens demonstrado possuir, 
quero dar-te este rosário. 

Montoya viu nisso o dedo de Maria Virgem. Foi assim que se 
iniciou na vida religiosa. 

Em 1606 ingressou no noviciado da Companhia de Jesus, 
integrando-se logo nas inquietudes da Ordem e não medindo sacri- 
fícios para participar dos seus programas, visando arrebanhar pro- 
sélitos para a seara do Senhor. 

Aconteceu que por essa época chegou a Lima, proveniente de 
Roma, o padre Diego de Torres Bollo, portador e executor de um 
decreto de Claudio Acquaviva, chefe geral da Companhia de Jesus, 
documento que criava a Província Jesuítica do Paraguai, abran- 
gendo amplo território sul-americano, nele estando compreendida 
a região do Guayra. O padre Torres procurou logo aliciar gente 
para poder desempenhar a sua missão. Fez propaganda de seus 
projetos, procurando interessar neles - em que predominava a 
ação evangelizadora - os novos religiosos da comunidade limenha. 

Montoya era ainda um noviço muito recente e sua pessoa não 
foi cogitada para participar n a  grande tarefa. Entretanto ele 
queria para si um lugar na empolgante empresa. 

Era homem de fé e de resolução. Animado do desejo de meter-se 
entre os indígenas, fez uma novena a Nossa Senhora, pedindo 
a sua inclusão entre os escolhidos. Terminada a série de litanias, 
conta-se que lhe apareceu a Virgem, na companhia de Santo Inácio 
e de São Francisco Xavier, e ele ouviu, extasiado, estas palavras: 
- Não fiques penalizado, porque irás! 
Mas os superiores não lhe queriam dar permissão para partir. 

Estava no início dos estudos teológicos, entre os selvagens não 
encontraria nem mestres nem livros para continuar seu aperfeiçoa- 
mento na Doutrina Cristã, nas selvas correria grandes riscos para 
sua saúde e até para a sua vida, que poderia ser muito útil, mais 
tarde, quando terminado o seu preparo. Tivesse, antes, a missão 
de salvar as almas de gentios das proximidades de Lima, onde 
os riscos de vida eram bem menores. 

A esses argumentos Montoya respondeu, conforme ele mesmo 
mais tarde historiou: 

"Voy a morir trabajando o a derramar Ia sangre por la fé en 
Dios y por su amor: si este fin consigo, aunque no estudie más 
de 10 poco que sé, me tendré por muy dichoso y daré por muy 
bien empleadas las fatigas de1 viaje." 

Foi, pois, por sua vontade férrea, firmemente defendida, que 
Montoya veio para Guayra. A viagem iniciou-se em Callao, sendo 
feita de navio a primeira etapa até o Chile, tendo a companhia de 
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quinze padres, sob a direção do padre Diego de Torres. Dali a 
cordilheira andina foi transposta para alcançar Córdoba de Tucu- 
mán, onde foi estabelecida a residência do provincial da nova juris- 
dição religiosa. Corria o ano de 1607. No ano seguinte Antonio 
Ruiz de Montova fazia os seus votos de religioso e era ordenado em 
Santiago de1 Estero pelo bispo d. Fernando de Trejo y Sanabria. 
Estava preparado para enfrentar a sua sublime missão. 

O provincial Diego de Torres Bollo enviou Montoya com outro 
Antonio, o padre jesuíta Antonio de Moranta, com a missão de 
auxiliar os padres Maseta e Cataldino que .três anos antes tinham 
se localizado na Redução Loreto, nas margens do Paranapa- 
nema. A meio caminho, quando passavam pela região dos ervais 
de Maracaju, onde os encomendieros espanhoes exploravam os 
indígenas, fazendo-os trabalhar pesadamente, o companheiro de 
Montoya disistiu da empresa, não suportando as privações que já 
estava sentindo e que lhe pareciam ser cada vez mais severas. A 
tempera de Montoya não abalou a sua resolução de seguir avante. 
Foi. Chegando a Loreto, encontrou os dos jesuítas reduzidos a 
trapos, nas vestes remendadas e na carne desnutrida mas 
cheios de fé. Montoya reanimou-os. E a catequese não pereceu. 
Pelo contrário, tomou novo impulso. Foi em Loreto que Montoya 
fez os seus aprimorados estudos sobre a língua guaraní. Captou, 
desde logo, a confiança do indígena, colocando-se do seu lado con- 
tra os colonos espanhóes e mais tarde contra os bandeirantes pau- 
listas, que vinham a caça de índios. 

Devoto da Virgem, Montoya encontrou em Loreto um verdadei- 
ro paraíso para as suas inquietudes, apesar do desconforto em que 
vivia. Aproveitou-se da lenda da Santa Casa de Loreto para linha 
mestra da sua catequese, contando aos neófitos como a Casa de 
Maria em Nazaret foi transladada pelos anjos para Loreto, na 
Itália. Isso foi bem aceito pelos índios, visto que já tinham rece- 
bido instruções sobre os primórdios do cristianismo e nas suas 
tradições havia muita coisa parecida, que já lhes preparara o espí- 
iito para receber como verdadeiras as narrativas da transladaqão 
da Casa de Loreto. Conta Blanco Villalta que havia entre os índios 
de Guayra a lenda de um feiticeiro que, transformado em abutre, 
elevou as alturas a taba em que seus amigos dançavam, salvan- 
do-os de serem afogados pelas águas do dilúvio. Por outro lado, 
a passagem de São Tomé por aquelas terras paranaenses é fato as- 
sinalado pelos primeiros historiadores, que encontraram nas recor- 
dações dos guaranís a visicta de um personagem misterioso, de cor 
branca, referido como sendo o Pai Zumé, entidade cheia de conhe- 
cimento, que falava de Deus, pregava atitudes edificantes, fazia 
profecias e ensinava coisas úteis. Pai Zumé havia previsto a ereqão 
de uma vila na foz do rio Pirap6, a margem do Paranapanema. 
Fora esse enviado divino que ensinara da erva mate, cujo poder 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 169 

mortífero o santo eliminara, tostando-lhe as folhas ao calor das 
labaredas. Tais reminiscências abriram o caminho para a insta- 
lação das reduções jesuíticas, pois os padres eram considerados 
como descendentes de ?ai Zumé. 

Tudo concorria. pois, para que a catequese fosse aceita com 
facilidade. E, por isso, floresceu a empresa visando o estabeleci- 
mento dos jesuítas no oeste do Paraná. Em homenagem ao após- 
tolo do Senhor, foi logo fundada a Redução de São Tomé e outras 
se espalharam pelo território compreendido entre o Paranapanema 
e o ~guassú. Não houve apenas a urbanização das tribos, mas 
tambem a difusao da agricultura bem orientada, compreendendo 
a cultura dos grãos alimentícios, da mandióca, da cana de açúcar, 
do tabaco e - deve ser referida com especial realce - a da erva 
mate, conseguindo-se a formação de ervais, com árvores alinhadas, 
por um processo de plantio de que não nos chegou conhecimento. 

Para estabilidade da conquista, respeitaram os jesuítas a 
autoridade dos pagés e, graças a isso, conseguiram manter o seu 
prestígio junto as tribos, introduzindo entre os índios hábitos e 
preceitos europeus. 

A obra dos religiosos em Guayra era pouco divulgada. O pro- 
vincial de Assunção, Pedro de Oiiates, quis mostrar em Buenos 
Aires o elevado gráu de civilização incutido nos índios. Conferiu a 
Montoya a missão de realizar esse desiderato. Que fez Ruiz de 
Montoya? : embarcou rio Paraná abaixo com um grupo de dezes- 
seis meninos guaranis que formavam o coro de sua igreja e foi dar 
audições em Buenss Aires, encantando os ouvintes com melodiosas 
cançóes muito bem afinadas. Tal foi o sucesso da sua magnífica 
apresentação coral que as autoridades eclesiásticas o investiram 
da chefia da aàmin~stração jesuítica em Guayra, substituindo o 
velho padre José Cataldino no cargo de superior. Foi isso em 1620. 

O padre Antonio Ruiz de Montoya teve, assim, a oportunidade 
de presidir as atividades das Reduções Jesuíticas de Guayra no 
seu período áureo, que se prolongou por cêrca de uma década, 
encerrando-se com as vitoriosas investidas escravocratas dos pau- 
listas, já que os padres não tinham ainda a permissão de armar 
os indígenas, nem mesmo a título de defesa. 

Em 1,622 foi fundada a Redução de São Francisco Xavier no 
vale do Tibagí. Quatro novas Reduções foram estabelecidas: em 
1625, São José e Encarnação ainda no vale do Tibagí: em 1626, 
São Paulo, no vale do Ivaí, e São Miguel, quase nos Campos Gerais. 

Mas ao passo que progredia a grande empresa, horas amargas 
acompanhavam Montoya, porque nem sempre os índios se subme- 
tiam pacificamente e frequentes eram as traições, tendo ele esca- 
pado de agressões urdidas sorrateiramente. Para se avaliar as 
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penas que sofreu, basta referir um episódio ocorrido na  região onde 
dominava o chefe Tayaoba. O pagé tinha já recebido o batismo, 
quando foi influenciado por outro chefe de nome Guimraberá para 
repelir o cristão. E quando Montoya foi visiká-10, teve a sua comi- 
tiva atacada, sendo mortos sete dos índios que o acompanhavam e 
ele pôde escapar porque conhecia bem os ardis da guerra indígena 
e sabia servir-se da agilidade e astúcia que a, vida nos bosques 
lhe havia ensinado. Mas não arrefeceu: conseguiu que lhe envias- 
sem soldados e com algumas centenas de índios voltou a procurar 
Tayaoba. Aconteceu que na luta então travada caíu prisioneiro o 
ajudante de missa de Montoya. Mas a gente de Tayaoba e de 
Guimraberá afinal se rendeu aos impositivos da fé. E na cerimônia 
da paz foi apresentado ao padre Montoya grande pedaço de carne 
cozida com arroz, de que todos se serviram. Julgando tratar-se de 
carne de caça, Montoya saboreou o banquete, mas, ao final, veri- 
ficou que tinha comido a carne do seu ajudante de missa.. . É 
fácil avaliar-se o sofrimento que invadiu a alma do taumaturgo. 
Ele próprio um antropófago!. . . 

Na sua História do Brasil, o inglês Robert Southey dá curso 
a outro episódio, que tem sabor lendário: 

Tendo caído perigosamente enfermo, um índio de boa índole 
e comportamento pediu os socorros espirituais de Montoya. O 
bom do padre encontrou-o muito mal, parecendo-lhe que estava 
as portas da morte. Administrou os sacramentos e logo foi provi- 
denciar os preparativos para o enterro. De fato o índio morreu, 
mas quando estavam dispondo as coisas para enterrá-lo, o homem 
ressuscitou e pediu que queria ver novamente o seu padre querido. 
Montoya acorreu ao local, cheio de surpresa e curiosidade. O que 
o ressuscitado lhe disse foi assim apreciado por Southey: "O conto 
que o índio narrou foi no estilo usual de tais ressurreições, fre- 
quentes na história fradesca". Deve-se levar em canta que Southey 
era protestante e talvez a sua linguagem desconfiada tivesse ori- 
gem na animosidade religiosa que existia entre católicos e protes- 
tantes. Mas também deve-se salientar que o historiador várias 
vezes exaltou a obra dos jesuítas no Guayra. 

A narrativa do índio ressuscitado foi bastante estranha. 
Contou que, logo após a morte, apareceu o diabo pretendendo 
tomar conta de sua alma, clamando: "És minha!". A alma res- 
pondeu firmemente ao demônio que isso não podia ser porque se 
havia confessado bem e recebera o viático na  devida forma. Mas 
o diabo insistiu, dizendo que a confissão não tinha sido completa, 
pois o índio não contara que se havia embriagado por duas vezes. 
Alegou a alma que isso tinha sido um simples esquecimento. O 
diabo, porém, afirmou que essa falha viciava toda a confissão, 
tornando a absolvição completamente nula, portanto irrita. E 
quando se dispunha a apanhar a alma, eis que aparece São Pedro 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 171 

acompanhado de dois anjos, afugentando o demônio. A esse ponto 
da narrativa do índio, Montoya interrompeu-o para indagar como 
sabia que fora São Pedro o salvador de sua alma. O índio não 
se perturbou e descreveu a figura do apóstolo tal como nós a repre- 
sentamos, embora, segundo afirmou, nunca o tivera visto pintado. 
E prosseguiu dizendo que o santo o cobrira com o seu manto e lá 
se foram ambos, fendendo os ares, até chegarem a um formoso 
país, onde havia uma grande cidade de forma circular, irradiando 
uma luz deslumbrante. O apóstolo informara: "Olha lá a cidade 
de Deus, onde com Ele moramos". E advertira: "O momento de 
também entrares não é chegado ainda: à tua alma cumpre volver 
ao seu corpo e passados três dias irás a igreja". Desaparecera logo 
todo aquele magnífico cenário e o índio sentiu-se devolvido a vida 
e em plena saúde. Montoya escreveu que interpretara a narra- 
tiva como indicando que o índio devia voltar ao Mundo para 
completar a sua confissão, estando-lhe reservado o terceiro dia 
para a morte definitiva. Coincidia com a sua a interpretação do 
próprio índio, que lhe disse estar convencido de que no próximo 
domingo, que era justamente o terceiro dia, seu corpo seria levado 
a igreja para a cerimonia que precede ao sepultamento, e de que 
só tinha sido restituído a vida para edificação de seus amigos e 
conterrâneos. Tanto assim que passou logo a repetir a sua estra- 
nha história aos estupefatos espectadores que a sua volta se reu- 
niam, enquanto ele próprio comia e bebia para provar que estava 
ressuscitado. E no domingo fez confissão pública, não omitindo 
o pecado de tez-se embriagado por duas vezes. E a seguir teve 
morte instantânea. 

A veracidade da narrativa de Montoya é defendida pelo francês 
F. Charlevoix, que se vale da seguinte argumentação: o " caráter 
de homem apostólico, a reputação que conseguira na Espanha de 
ser um dos mais sábios homens de seu tempo, as ações heróicas que 
cometeu, o elevado conceito que existe na América de sua santi- 
dade e o papel que desempenhou no estabelecimento da República 
Cristã, não permitem colocar em dúvida o que ele publicou em 
uma obra impressa sob as suas vistas". 

Essa apreciação do erudito comentador dos eventos das colo- 
nias francesas na América (Pierre François Xavier de Charlevoix 
1682-1761) eleva a personalidade de Montoya a páramos dos mais 
gloriosos na qualificação da pessoa humana. 

A custa de seus esforças, teve Montoya a alegria de contar, 
desde o episódio da antropofagia, com a aliança incondicional dos 
índios que seguiam as ordens de Tayaoba. Pode então expandir 
as conquistas jesuíticas, fundando em 1627 a Redução de Santo 
Antonio, perto de São Miguel, e, mais para o sul, as Reduções de 
Sáo Pedro e de Concepción. 
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Logo se apvrceberam os paulistas de que existiam em Guayra 
milhares de índios já acostumados a lavrar a terra, com adaptação 
aos hábitos de vida europeus, material humano capacitado para 
trabalhar eficientemente na  servidão das fazendas da costa da 
Atlântico Pouco importava que o governo de Lisboa tivess, o em 
1595 proibido o tráfego de índios escravizados, a rogos da Compa- 
nhia de Jesus. O fato é que em 1628 os bandeirantes apareceram 
diante das Reduções, Montoya buscou parlamentar com os seus 
chefes, mas viu caírem a seu lado, sob a ação de flechas tupis e 
de balas de arcabuz, alguns dos religiosos que o acompanhavam. 
E as Reduções de Santo Antonio e São Miguel foram d'estruídas 
e os seus habitantes conduzidos para São Paulo. 0 s  padres Simão 
Masseta e Justo Mansilla acompanharam os prisioneiros, na espe- 
rança de poderem obter das autoridades portuguesas a sua liber- 
dade e retorno a Guayra. Do governador geral Diogo Luís de 
Oliveira, que estava em Salvador e aonde foi, Masseta somente 
conseguiu a restituição de cincoenta índios. E tão pletórico se  
tornou o mercado do Rio de Janeiro que o preço de um bugre 
baixou de cem para vinte mil réis. . . 

O sucesso de 1628 entusiasmou Raposo Tavares para a arran- 
cada de 1629, quando praticamente completou a destruição das 
Reduções de Guayra. Calcula-se que 60.000 índios foram captu- 
rados pelos bandeirantes no território de Guayra. 

Diante da realidade iniludível, Montoya ordenou aos índios 
cristãos que abandonassem suas casas e se concvntrassem em Lore- 
to e Santo Inácio Mirim. Reuniu a sua grei para forçada emi- 
gração. 

Não foi uma retirada de dez mil, mas de doze mil índios, 
que deixaram o Paranapanema embarcados em setecentas balsas 
e canoas. Difícil foi transpor a região das Sete Quedas, onde as 
embarcaçõrs foram conduzidas por terra. A fome e as epidemias 
enegreceram a retirada. A evasão de outras levas foi completada 
em novembro de 1633, com a evacuação da Redução de Santa 
Maria. Em Guayra só ficaram ruínas. Os Jesuítas e os cristãos 
guaranís foram estabelecer-se no Rio Grande do Sul, na regiãa 
que tomou o nome de Missões, pois ali já haviam sido fundadas 
algumas Reduções. 

Sabendo da fuga para o sul, os bandeirantes passaram a 
rumar para lá as suas incursões. Foi então que se confiou a 
Montoya uma honrosa e difícil incumbência - a de obter junto 
ao rei da Espanha a preservação cios índios cristianizados. Em 
1637 partia Montoya para a Europa, investido das prerrogativas 
de procurador da Província Jesuítica do Paraguay. Enfrentou 
o Conselho das Índias e conseguiu de Felipe 4." a permissão de 
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armar os índios: graças a isso, os paulistas foram fragorosamente 
derrotados em Mbororé, arrefecendo as suas entradas a cata de 
índios. 

Não fora essa embaixada de interesse da Companhia e certa 
mente teriamos perdido a maior parte, senão a totalidade dos 
trabalhos escritos por Montoya a luz de sua vivência de quase 
trinta anos junto aos guaranís. Conta-se que um dos seus livros 
já tinha sido impresso em território brasileiro. Ele tinha instalado 
na Redução de Santa Maria, próxima das Cataratas do Iguassú, 
uma aparelhagem tipográfica que lhe permitiu imprimir ali o 
seu festejado livro "Arte e Vocabulário da Língua Guarani". As  
crônicas espanholas dizem que Montoya obteve em Buenos Aires, 
antes de seguir para a Espanha, a permissão do provincial para 
imprimir suas obras em Madrid. A 4 de outubro de 1637 o padri. 
Diego de Boroa assinava o "imprima-se". 

Em 1639 a Imprensa Real publicava em Madrid a "Conquista 
espiritual hecha por los religiosos de Ia Compaiíia de Jesus en Ias 
províncias de1 Paraguay, Paraná y Tape", escrita em grande parte 
no Rio Grande do Sul. Nesse mesmo ano, Juan Sanch'ez imprimia 
em Madrid o "Tesouro de la lengua guaraní". No ano seguinte 
a gramática "Arte de Ia lengua guaraní" foi também impressa 
por Juan Sanchez junto com o "Vocabulário" de termos guaranís 
e seus correspondentes em catelhano. Em 1640 a impressora de 
Diego Diaz de Carrera lançava o seu magnífico "Catecismo", em 
que Montoya sintetiza toda a doutrina cristã para conhecimento 
dos catecúmenos, incluindo admoestações, exortações, exercícios 
de devoção, orações e litanias a Nossa Senhora. A essa profunda 
ebra de conhecimentos linguísticos e religiosos, Montoya acres- 
centou, mais tarde, um pequeno livro denominado de "Silex de1 
divino amor, en que se saca y prende en la voluntad de este fuego 
divino". Blanco Villalta classifica esse como "um pequeno livro 
de ouro" que "eram as flores do seu pensamento ,de um lirismo 
metafísico e de uma comunicação mística para os que anseiam 
alcançar o repouso da alma e a paz espiritual". 

Tal é o valor de Montoya que em 1876 Julio Platzman, cava- 
leiro da Ordem Imperial da Rosa do Brasil, fez em Leipzig uma 
reprodução fiel da edição príncipe ao mesmo tempo que aparecia 
outra edição, que se dizia nova edição mais correta e esmerâda 
que a primeira, com as vozes indianas em tipo diferente, contendo- 
se ao pé do rostro a indicação Viena-Paris, 1876. É curioso que no 
mesmo ano era publicado em Buenos Aires, pelo frei Juan N. 
Alegre, a gramática dz Montoya sob este título: "Arte de la lengua 
guaraní, escrita para uso de 10s pueblos de Misiones por e1 P. 
Antonio Ruiz de Montoya". Fora composta e impressa na tipo- 
grafia de Pablo E. Coni. 
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A "Conquista espiritual" foi em 1733 por um padre da Com- 
panhia de Jesus, vertida para o guaraní e publicada, ao lado do 
texto traduzido por Batista Caetano, para o português, nos Anais 
da Biblioteca do Rio de Janeiro, volume sexto, correspondente ao 
ano de 1879. 

Montoya permaneceu na Espanha até 1643. Em junho desse 
ano partiu de Sevilha rumo a sua cidade natal, a Cidade dos 
Reis, Lima. Encontrou ali outras funções, as de defender a Com- 
panhia de Jesus contra as disposições do bispo de Assunção, d. 
Bernardino de Cárdenas, que visava substituir os jesuítas das 
Reduções por cléricos seculares. Seria o fim da grande obra je- 
suítica nas terras das Missões riograndenses. 

Deu provas de ser, na  velhice, um exímio advogado - quali- 
ficativo que se lhe aplicou - visto ter conseguido do conde de 
Salvatierra, vice-rei do Perú, graças a sua argumentação precisa 
e convicente, a declaração legal de que os guaranís cristãos eram 
vassalos de Sua Majestade, portanto, podiam, como qualquer 
espanhol, participar das guarnições das fronkeiras e usufruir de 
toaos os direitos da cidadania. 

A luta que empreendeu nos tribunais e palácios, onde se sentia 
envergonhado pelas deferências de que era cumulado, sem os 
proveitos práticos que pleiteava, concorreu, sem dúvida, para o 
seu envelhecimento procece, tomando o caminho da morte antes 
de rever, como desejava, o Paranapanema, o Ivaí, o Pirapó.. . 
lugares de suas Reduções. Dizia sempre que queria ser sepultado 
nas Missões, que tanto amava. Em Madrid confiara ao padre Juan 
Antonio Manginano o seu desejo de não ser enterrado entre os 
espanhois, pois queria ser sepultado em terra guaraní. Quando 
faleceu, a 11 de novembro de 1652, aos sessenta e sete anos de 
idade, o seu corpo foi encerrado na cripta do Colégio da Compa- 
nhia de Jesus, em Lima, sendo mais tarde transladado para Assun - 
ção, a pedido do provincial do Paraguai, para o templo de Nossa 
Senhora de Loreto, segundo informa Blanco Villalta. 

A vida de Antonio Ruiz de Montoya foi uma vida edificante. 
Do ponto de vista humano e religioso, cabe-lhe muito bem a coroa 
de santidade com que muitos sugerem lhe seja galhardoado F, 

vulto. Como tratadista da língua guaraní e como escritor e histo- 
riador, bem merece a homenagem que lhe presta a cidade de 
Guarapuava, dando-lhe a patronagem de sua biblioteca pública. 
Reverenciemos, com o silêncio de alguns instantes, a memória de 
tão ilustre personagem. 



A INTENTONA COMUNISTA DE 1935 

Palestra proferida pelo doutor Gualter Godinho, 
Presidente do Tribunal d e  Justiça Militar d o  Estado de 
São Paulo, n a  solenidade cívico-militar, realizada n o  
Quartel General do I1  Exército, e m  27 de novembro de  
1.973. 

Atendendo ao convite formulado pelo eminente general de 
exército Humberto de Souza Melo, para uma palestra neste Quar- 
tel General sobre a intentona comunista de 1935, aceitei esta hon- 
rosa incumbência, porque afinado estou com o pensamfnto 
inflexível do emérito comandante do I1 Exército, cujos pronuricia- 
mentos, ligados à conjuntura do país, têm tido repercussão pro- 
funda na alma nacional. Afinado estou com as realizações da re- 
volução democrática de 1.964, com sua brilhante oficialidade, que 
vem expurgando a nação dos dogmas marxistas, para convertê-la 
numa organização aberta, pronta a receber um "know-how" técnico 
e principalmente humanista. Afinado estou com as Forças Arma- 
das, que vêm afastando os perigosos pregoeiros da belicosa dou- 
trina da violência, do diabólico evangelho da brutalidade, que tenta 
abolLr o humanismo, estabelecendo a ordem de uma nova ciência 
- a ciéncia da destruição; estas forças armadas que vêm abrindo 
o arquivo da verdade, mostrando o "amok" coletivo de um país 
hipriotisado por iíderes paranóicos, onde as ruas se medem pelos 
cauáveres imolados de mártires não coroados, e onde o coro dos 
miseráveis e dos sofredores é abafado no silêncio gelado da Sibéria. 
Afinados também estão o Poder Judiciário e as Forças Armadas, 
pela sua ação permanente e nacional na manutenção da Ordem 
Jurídica e da Ordem Constitucional. 

Partilho da repulsa, tantas vezes manifestada, pelo ilustre co- 
mandante General Humberto de Souza Me10 as ideologias que 
ferem o sentimento cristão do povo brasileiro, que aspira a paz 
social fundada nos princípios da filosofia cristã, vale dizer, como 
Santo Agostinho "a unidade na adversidade", a unidade do genero 
humano, sim, porém respeitadas as fidelidades nacionais de cada 
povo. 

Indispensável, pois, se torna recordar os idos de 1935, quando 
se travou a primeira luta pelas armas entre comunistas e defen- 
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sores da democracia em nosso país, para homenagear os bravos 
patriótas, que foram o primeiro baluarte da defesa de nossa liber- 
dade nesta luta titânica de ideologias extremas; indispensável e 
porque esta luta ainda continua, acentuada agora por maior sutile- 
sa, feita nas sombras, aguardando resultados de ações psicológicas 
desta força cataclísmica orientada pelo mal, que se aproveita do 
grande e intransponível abismo que existe entre o infinito da 
ambição humana e as limitações da humanidade ambiciosa. . . 

Para homenagear os mortos, que foram pedaços vivos do 
Brasil, os bravos atrevidos, novos deuses da terra, que foram ele- 
vados pelos braços do destino ao céu dos heróis. 

Esta intentona de 1935 apresenta os pródromos da campanha, 
que depois se generalisou, pois foi a revelação da fonte estrangeira 
de um movimento revolucionário de origem asiática, uma revo- 
lução de fundo alienigina, uma revolução importada, que traía a 
tradição patriótica nacional. Os comunistas decidiram apressar a 
guerra subterranea e escolheram 0 Brasil para início de sua expe- 
riência expansionista. Esquematisaram a guerra ideológica, com 
armas na mão, em Natal, Recife e Rio de Janeiro, guerra esta alheia 
a tradição brasileira de resolver, por intermédio de brasileiros, os 
problemas nacionais. Tramaram esta invasão da América através 
do Brasil. É o anti-Cristo das profecias, invadindo o novo mundo, 
subrepticiamente, numa fala macia cheia de sofismas, ilusória, 
apregoando uma igualdade falsa, antitese da igualdade do cris- 
tianismo, que é a igualdade dos homens mas perante Deus. 

Não visava a intentona de 1935, como salientou o general de 
divisão José Campos de Aragão, "ao aperfeiçoamento público bra- 
sileiro com um regime consentâneo com a realidade fundamental 
do Brasil, baseada na formação histórica, na  índole do povo, na  
identificação dos problemas nacionais e no esforço honesto para 
resolvê-los. Orientava-se, ao contrário, para a abrupta transfor- 
mação social, calcada em modelo afastado das raizes de nossa 
nacionalidade, em princípios de ódio, porisso não hesitando em 
matar e destruir em nome de uma ideologia absolutista e impie- 
dosa". 

Não são nossos os métodos inescrupulosos, a covardia moral, 
a agressividade bestial, a persuasão falsa e aliciante. Aproveitan- 
do-se os comunis~tas da situação difícil de nosso contexto sócio- 
econômico da época, fizeram a politicação dos assuntos financeiros, 
impedindo que se tivesse uma visão sóbria e equilibrada da reali- 
dade, e os ingenuos, os crentes, os desprevenidos, os inconscientes, 
assim como os aproveitadores da carniça humana, se locupletaram 
do banquete das propagandas utópicas. 
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Edgard Carone, nas "Revoluções do Brasil Contemporâneo", 
atribue a motivos vários a articulação e o fracasso do movimento 
de novembro de 1935: "o fechamento da Aliança Nacional Liber- 
tadora; o recrudescimento da reação e do integralismo; a ilegali- 
dade do Partido Comunista e a ausência da maioria dos seus líde- 
res, que assim tinham uma visão deformada da realidade; o grande 
otimismo e a série de informações erroneas do próprio Partido 
Comunista; as provocações de agentes do governo infiltrados na  
clandestinidade, como Adalberto Fernandes, Secretário do Partido; 
o conhecimento que o governo tinha dos preparativos da revolu- 
ção e da chegada de Prestes, Silo Meirelles, Harry Berger, Rodolfo 
Ghioldi, Léo:i Vallée e outros". 

O delegado Eurico Bellens Porto acentua que, embora os che- 
fes da insurreição bolchevista se neguem a dar ao movimento dire- 
trizes francamente comunistas, a farta documentação reunida nos 
autos prova a mentira desta afirmação, pois as atenções da Interna- 
cional Comunista estavam voltadas, desde 1922, para os países da 
América Latina; tanto isto é verdade, que foi criado em Moscou, 
em 1925 e 1926, o Secretariado Nacional para a América Latina 
e foi fundado em Montevidéu um secretariado latino americano. 
Em 1929 - Losowsky - Delegado da Internacional Comunista ao 
Congresso Sindical, disse que "nos países onde o nosso partido é 
ilegal, pode adquirir máscara legal para as eleições e ação das 
massas em geral: deverá, porém, aproveitar-se dessas possibilida- 
des legais para abrir caminho e aparecer publicamente". 

O russo Dimitrov, no 7." Congresso da Terceira Internacional 
de Moscou, em 1935, já exaltava a posição do Partido Comunista, 
que oritentava a Aliança Nacional Libertadora, adquirindo perso- 
nalidade jurídica e ocultando sua verdadeira finalidade. Apresen- 
tando-se esta aliança como uma frente ampla de reivindicações 
populares de combate ao imperialismo e ao latifundio, era seu pro- 
grama, na realidade, o mesmo imposto pelo Partido Comunista as 
suas secções nos países "semi-coloniais", "como condição necessária 
a vitória do proletariado e ao advento do socialismo" (programa 
da Internacional Comunista). 

Revela Pedro Calmon, referindo-se a Eudócio Ravines - (La 
Gran Estafa - Sant iag~  - 1954) -, que se decidiu "nas confe- 
rências secretas da grande Ásia e da América Latina desferir a 
revolução e não protelá-la com a tática das "frentes populares" 
- no Nordeste Brasileiro". 

A história do Exército Brasileiro - Perfil Militar de um 
Povo -, ao tratar das raízes do levante de 1935, diz que, "em 
nosso país, embora desde 1918 várias tentativas se registrem, so- 
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mente em 1922 conseguiu o comunismo implantar uma orgzni- 
zação. Em marco deste ano realizou-se no Rio de Janeiro o Con- 
gresso Constitutivo do Partido Comunista, que logo aderiu ao Mo- 
vimento Comunista Internacional, aceitando as 21 condições de 
admissão a Terceira Internacional, também conhecida por Co- 
mitern. Esta agência central passara a ser a pedra angular da 
política exterior soviética, através da qual Moscou, impondo disci- 
plina férrea, dirigia as atividades comunistas do mundo inteiro". 

Valendo-se Pedro Calmon de subsídios retirados de foi~tes 
diversas, pontifica sobre o movimento de 35: "marcado para 27, 
um erro de comunicação antecipou para 23 no Rio Grande do 
Norte. As sete e meia da noite de 23 de novembro de 1935, sol- 
dados do 2 1  Batalhão de Caçadores, membros da Guarda Civil 
demitidos, populares filiados secretamente ao Partido Comunista, 
deflagraram um movimento insurrecional. 

A Polícia Militar resistiu 19 horas. Sem direção sistemática, 
ocultas as autoridades, espavorido o povo, Natal foi presa fácil. O 
tiroteio durou toda a noite. A 25 instalou-se o Comitê Popular 
Revolucionário, que - a notícia da aproximação de tropas da 
Paraíba e de Pernambuco, desapareceu na manhã de 27. Fracas- 
sou o levante no mesmo dia, no Recife (graças aos 20 Caçadores). 
- "Os sediciosos, após serem batidos em Afogados e Socorro, con- 
centraram-se em Jaboatão de onde, atacados vigorosamente, reti- 
raram-se em dabandada, abandonando grande cópia de arma- 
mento e munições". 

Na capital da República, explodiu na  noite de 26 para 27. 
Comecou no 3." Regimento de Infantaria, a praia Vermelha, onde 
os capitães Agildo Barata e Alvaro Francisco de Souza consegui- 
ram, de surpresa, dominar a oficialidade e assumir o comando da 
unidade. O tiroteio, porém, deu às autoridades militares - no 
Quartel General - a medida do perigo, que o Comandante da 
Região, General Eurico Dutra, enfrentou sem perda de tempo. Um 
acantecimento fortuíto, qual a prisão no próprio Quartel General, 
do 1." Tenente do 2." Regimento de Infantaria (da Vila Militar), 
Alvaro Pais Barreto, quando procurava aliciar o Batalhão de 
Guardas, o advertiu que a conspiração era extensa. Já por ordem 
do Comandante da Região, o coronel José Joaquim de Andrade, se 
deslocava com a sua brigada da Vila Militar para Campinho, a 
fim de combater os insurretos da Praia Vermelha, quando soube 
o General Dutra que rebentara a sedição n a  Escola de Aviação 
Militar, e determinou que para lá se dirigisse a força. Realmente 
se tinham rebelado elementos da aeronáutica, mas não lograram 
apoderar-se das instalações, dada a reação imediata do Coronel 
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Eduardo Gomes - que foi ferido - e em seguida o ataque aos 
contingentes da Vila lUilitar, cujo fogo de barragem os irnpxiiu 
de retirar dos hangares os avioes. Abafado o motim no Canlpo 
dos AIonsos (com 294 prisioneiros) convergiram as tropas pa;:: o 
3." da Infantaria. A redução deste últinio foco de sublev~ção 
dilatou-se das três e meia da manhã, quando se apresentou a de- 
frontá-lo o Batalhão de Guardas - até uma e meia da tarde. O 
grupo de obuses (do Coronel Newton Estillac Leal) teve oràem 
de bombardear o portão e o Pavilhão Central do Quartel. J a  a 
infantaria, pelo flanco esquerdo, toma-o de assalto, quando se ren- 
deram os rebeldes, tendo sido removidos para a casa de correqáo. 

.,. ... S.. . ,. . ,. . . 

Terminado, assim, o lanientável episódio, ein auto-críticas 
posteriores, diz o "Jornal do Brasil" de 26 de novembro de 1967, 
os próprios comunistas concluíram que a rebelião fora um erro; 
"não havia condições para um movimento revolucionário popular 
de grande envergadura, nem objetivas nem subjetivas" e Prestes 
confiou apenas nos companheiros armados, ignorando o povo". 

Não se torna necessário tecer considerações outras sobre essa 
mancha negra da História do Brasil, que constitui a intentoria 
comunista de 1935, que veio demonstrar o acerto dos conci:tos 
expendidos pelo General Álvaro Cardoso ao discursar nas coine- 
morações do 35." aniversário do levante bolchevista: "a violência 
- mesmo dos pacíficos - só e sempre destrói, nada constrói; só 
excita paixões, nunca as aplaca; só acumula ódios e ruínas e nunca 
a fraternidade e a conciliaqão". 

Assim como os seguidores russos de Lenine, Stalin e Trotsky, 
os comunistas brasileiros - ao desfecharem o golpe de trair20 
de novembro de 1935 - revelaram que da mesma forma que aque 
les, agem na mesma direcão, seguindo rotas sinuosas, de acordo 
com o sentido imperialista do Partida Comunista, procurando, por 
todas as formas, como acentua Carlos Mau1 (O Exército e a Naclo- 
nalidade - 1950 Bibliotéca do Exército), ganhar a batalha da 
destruição da liberdade em todo o mundo, em benefício do predo- 
mínio moscovita. E o roteiro para essas atividades corrosivas, foi 
traçado pelo êmulo dessa doutrina malsã, Lenine, nestes cínicos 
conceitos: "na luta sagrada pela revolução social contra a bur- 
guesia, o capitalismo e seus dirigentes, é lícito o emprego da men- 
tira, da fraude e da traicão. Tudo o que estiver a servico da re- 
volucão é lei moral". 

Daí porque os comunistas, tolerados pela democracia, pros, 
segue O mesmo autor, "arvoram-se em campeões das liberdacks 
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públicas, mas só as reclamam para fins de sua propaganda. Xo 
seu regime a história é diferente, porque nele a liberdade pertence 

mitslogia". 

Os terroristas e subversivos de hoje são os continuadores dos 
que deflaguaram a intentona sanguinária de 35. Neutralizados, 
pela ação vigilante e enérgica das Forças Armadas, permanecem 
na  sombra, aguardando resultado das ações de seus aliados que, 
nos mais variados campos, prosseguem no esforço indormido de 
procurar destruir nosso sistema de vida, nossos princípios morais, 
nossa tradicão de povo livre e independente, sob a égide da Cruz 
,de Cristo. 

Estão eles em toda a parte. Como escreveu Ruy - O Verbo 
Baiano -, o comunismo não é uma fraternidade: - "é a invasão 
do ódio entre as clas,ses. Não é a reconciliação dos homens; é a 
sua exterminação mú'tua. Não arvora a bandeira do evangelho; 
bane a Deus das Almas e das reivindicações populares. Não dá 
tréguas à ordem. Não conhece a liberdade cristã. Dissolveria a 
sociedade. Extinguiria a religião. Desumanaria a humanidade. 
Everteria. Subverteria. Inverteria a obra do Criador". 

O nosso Exército. contudo, como preceitua a citada História 
do Exército Brasileiro, "jamais esquecerá essas páginas de traição, 
covardia e luto com que os comunistas mancharam a história bra- 
sileira. Tentaram violentar os conceitos de pátria e de honra que 
se encontram arraizados entre nossos oficiais e praças, mas foram 
infelizes. A tristeza e a vergonha, pelos atos praticados no interior 
dos quartéis, serviram para unir ainda mais os quadros e fortalecer 
os princípios sagrados". 

Profligramos esse falso conceito de liberdade que os insurretos 
d e  35 quiseram impor ao país Entendemos que, sob a inspiração 
e o exemplo do governo da Revolução de Março de 1964, a qual 
restabeleceu no país o primado da ordem e do respeito à autori- 
dade, na intangibilidade desse princípio garantidor das instituições, 
lastreia-se o resguardo da verdadeira ilberdade. Desta liberdade 
quf: é um tema constante na história da humanidade. 

A realidade brasileira deve ser entendida e conceituada como 
o produto do esforço, do dinamismo, do patriotismo e da determi- 
nação da brasílica gente, sem interferências ou intromissões alie- 
nigenas. No emergir do cáos a que chegamos nos ídos de 1963, sob 
o resguardo e a proteção da Revolução de 1964, seguindo o exem- 
plo marcante, austero e probo de seus ilustres chefes militares 
o nosso povo, certamente, fará com que o pais continue no cami- 
nho desenvolvimentista, sem paralelo, que vem trilhando, a par 
da paz social que gozamos, tranquilizando a família brasileira. 
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A Justiça Militar do Estado - que tenho a honra de presidir 
-, rende seu preito de homenagem aos heróis de ontem, que sal- 
vaguardaram nossa soberania; aos heróis de hoje que ajudam a 
construir a grandiosidade da nação brasileira; aos mortos de 35 
que fizeram história e ultrapassaram os umbrais da eternidade. 

Invoco a vibrante e patriótica Ordem do Dia do eminente Mi- 
nistro Orlando Geisel, de 27 de novembro de 1970: "Que Deus 
guarde a alma daqueles que tombaram para que os companheiros, 
e o Brasil permanecessem de pé". 

* o +  

ES por isso que, neste instante, em todos os quadrantes do 
país, abatem-se as espadas e elevam-se <xs corações em continên- 
cia. A alma brasileira unida, civis e militares, honram os que 
sucumbiram na defesa de seus valores permanentes. 

Oferecemos hoje aos povos do mundo uma respeitável garantia 
de ordem e de paz. Sobreleva entre nós o sentido de nossa força 
moral, maciça, obsessiva, bandeira militante, pacto irrevogável que 
firmamos com a História: a fé irreversível deste país no seu destino 
místico: grande, livre, invencível e sempre brasileiro! 
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TESTAMENTO DO CAB." GUILHERME 
POMPEU DE ALMEHDA 

Nello Garcia Migliorini 

Em nome da Santíssima Trindade Padre filho Espírito Sancto 
Três pessoas e hum só Deus verdadeiro - Saibão quantos este 
instrumento virem como no ano do nascimento de nosso Senhor 
Jesus Cristo de mil seiscentos e noventa e hum, aos dois dias do 
mês de Outubro Eu o Capitão Mayor Guilherme Pompeo de Al- 
meiãa estando em meu perfeito juizo, e entendimento que nosso 
Senhor me deu; doente, em cama, temendo-me da morte, e dese- 
jando por minha alma no Caminho da Salvação, por não saber, o 
que Deus nosso Senhor de mim quer fazer e quando será servido 
de me levar para si, faço este testamento na forma seguinte. Pri- 
meiramente encomendo minha alma a Sanctíssima Trindade, que 
a criou, e rogo ao Padre Eterno pela morte, e paixão de seu unigé- 
nito filho a queira receber, como recebeu a sua, estando para mor- 
rer na árvore da vera Cruz; e a meu Senhor Jesus Cristo peço 
por suas divinas chagas, que já, que nesta vida me fes mercê 
de dar seu precioso sangue, e merecimentos de seus trabalhos, me 
faça também mercê na vida, que esperamos, dar o prêmio deles, 
que é a glória; E pesso, e rogo a gloriosa Virgem Maria, nossa 
Senhora, Madre de Deus, e a todos os Sanctos da Corte Celestial e 
particularmente ao Anjo de minha guarda, e ao Sancto do meu 
nome e aos gloriosos São João Baptista e Santo Antonio; aos quais 
tenho devoção, queirão por mim enterceder, e rogar a meu Senhor 
Jesus Christo, agora, e quando minha alma deste corpo sair; por- 
que como verdadeiro christão protesto de morrer, e viver, em a 
Saaeta fé católica, e crer, o que tem, e cre a Santa Madre Igreja 
de Roma, e nesta fé e;prro de salva minha a!ma não por meus 
melec mentos, mas pelos da Santíssima paixão do unigênito filho 
de Deus, - Rogo a meu filho o Doutor Guilherme Pomp-o de 
Alrneida ao Capitão Antonia de Godoy Moreira, e ao Capitão Pedro 
Dias Pays meus genros por servico de Deus nosso Senhor, e por 
me fazerem mercê, queiráo ser meus testamenteiros. - Meu 
corpo será sepultado na Igreja Matriz da Vila de Santa Ana da 
Parnaíba na Capela maior em minha cova própria com o hábito 
de nossa Senhora do Carmo, e acompanharão meu corpo os 
sacerdotes todos, que se acharem presentes, e as cruzes todas das 
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confrarias. - Por minha alma encomendo se me digão duzentas 
misas repartidas na forma seguinte três digo sete a Santíssima 
Trindade, sete a paixão de Christo Senhor nosso sete ao Santíssimo 
Sacramento vinte e cinco a nossa Senhora da Conceição, sete a 
nossa Senhora do desterro ,três a Senhora Santa Anna des as 
almas, tr8s ao glorioso São Miguel, três ao Anjo de minha guarda, 
cinco ao glorioso São Jozeph cinco ao glorioso São João cinco ao 
glorioso Santo Antonio e as mais por minha alma. 

Mando que por minha alma se me diga hum ofício de nove 
lessoens e podendo ser seja no dia do meu enterro. - Deixo de 
esmola para as obras do Santíssimo Sacramento na Capela desta 
Igreja Matriz cincoenta patacas. - Deixo a meu sobrinho Lourenço 
Castanho Taques cincoenta mil réis em dinheiro. - Declaro, que 
sou natural da Vila de São Paulo filho legítimo de Pedro Taques 
e de sua mulher Anna de Proença. - Declaro, que fui casado 
em face da Igreja, com Anna de Lima já defunta do qual matri- 
mônio tivemos três filhos o Doutor Guilherme Pompeo de Almeida 
e Maria de Lima, e Anna de Lima os quais são meus legítimos 
erdeiros. - Declaro que possuo assim no termo desta Vila, como 
no termo da Vila de Utu terras, sítios, e bens de raízes, o que tudo 
consta por cartas de datas, e escrituras; e assim mais possuo na  
vila da Parnaíba três moradas de casas digo quatro moradas de 
dois lanços, taipas de pilão; nas quais entrão duas de sobrado, 
que foram de Joseph da Costa homem que Deus haja, e mando, 
que as casas em que de presente mora Pedro Borges de Aguiar 
alugue sempre meus testamenteiro e de seus aluguéis mande dizer 
em missas por minha alma a metade e a outra metade pelas almas 
do fogo do purgatório. - Declaro, que possuo peças do gentio da 
terra, como também escravas, que todas são conhecidas por meus 
erdeiros; nas quais há  alguns índios e índias das aldeias de sua 
majestade também conhecidas de meus testamenteiros. 

Declaro mais que há mais nas minhas fazendas alguas gente 
forra, o que tudo deixo a boa disposição de meu filho, e testa- 
menteiro o Doutor Guilherme Pompeo ,de quem fio o melhor acer- 
to. - Declaro mais, que possuo na  Vila de Utu dois currais de 
gado, e o número dele consta do meu livro, - Declaro, que possuo 
três dúzias de pratos pequenos de prata, mais dous de . . . . .zinho 
. . . dois de mãos com seus jarros, três salvas com seus digo com 
dois pucaros, e uma tamboladeira grande, e uma bacia tudo de 
prata e vinte eduas colheres com dois saleiros, cinco tamboladeiras 
pequenas, mais quatro colheres, e um garfo tudo de prata. - 
Declaro que possuo seis tachos grandes de cobre, e três pequenos. 
- Declaro, que o dinheiro, que possuo constara do meu livro de 
razão porque estão todo em mãos de diversas pessoas; assim 
de empréstimo com os juros. - Declaro, que tenho contas com 
João Franquo Viegas morador na  Cidade do Rio de Janeiro e tem 
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dinheiro meu em seu poder; e assim mais lhe prometti um pouco de 
ouro, e oitenta mãos de solla para embarcar para Portugal por mi- 
nha conta, de que lhe remeti receita e que tudo consta no meu 
livro de Razão. - Declaro, que tenho contas com o Capitão Gaspar 
Gonçalves de Araújo: aos quais ajustarão meus testamenteiros. 

Declaro, que tenho feito doação a nossa Senhora da Conceição 
desta minha Capela, em que lhe deixo algumas peças, e este sítio 
com suas terras e tudo quanto nele há e deixo mais a dita Capela 
cem mil réis; os quais estarão a ganhos, e dos juros se fará a 
festa de nossa Senhora todos os anos. - Declaro que os Religiosos 
do Patriarca São Bento me estão a dever no convento desta Vila 
trinta e tantos mil réis dos quais deixo me digão hua Cappella de 
missas, por minha alma. E o mais deixo de esmola a nossa Senho- 
ra do Desterro. - Item me deve Luiz Nobre Pereira vinte tantos 
mil réis; os quais lhe perdo-o pelo amor de Deus; e lhes peço 
encomende-me minha alma a Deus nosso Senhor. - Item deixo 
de Esmola a minha sobrinha Branca de Almeida mulher de João 
Pires cincoenta mil réis. - Item deixo e perdo-o a minha sobrinha 
Anna de Proença mulher de Manoel de Brito Nogueira trinta e 
tantos mil réis, que me deve e mando se lhe dê mais de esmola 
de minha fazenda trinta mil réis. - Item deixo a filha de João de 
Toledo mulher de Salvador Fragozo cincoenta patacas. - Item 
deixo a meu sobrinho o Dwtor Francisco de Almeida Lara sin- 
coenta patacas. Item deixo a meo sobrinho Thome de Lara 
de Almeida cincoenta mil réis. - Item deixo a minha 
cunhada Maria Vas Cardoza mulher, que foi de Joseph 
Pedroso cincoenta patacas pelo amor de Deus. Item deixo 
a minha afilhada Ignez Dias e sua cunhada Anna Fernan- 
des quatro mil réis a cada hfia. - Item a mulher de meu 
sobrinho Joachim de Lara oito mil réis. - Item a Anna Fernandes 
Dona viúva oito mil réis: mulher que foi de Antonio da Silva de 
Faria. - Item deixo a minha comadre Anna Correa mulher de 
Bartholomeu de Quadros oito mil réis. - Item deixo a Joseph 
que criei em minha casa filho de Sebastiana sem patacas, e hum 
rapaz por nome Cirilo e a seu irmão Francisco sem patacas e hu 
rapaz, que lhe dei por nome Gaspar tudo pelo amor de 
Deus. - Declaro, que tenho passado carta de alforria a João Ca- 
zado, e a sua muiher Isabel e por minha morte se arrumem, e 
acomodem aonde quiserem e lhe tenho dado hum rapaz por nome 
Valentim. - Item declaro, que a João Pinto, e aos meus bastardos, 
e bastardas tenho dado seus pagens e raparigas as quais são seus. 
- Declaro, que tenho uma mulata por nome Magdalena a qual 
deixo forra e livre. - Item possuo um mulato por nome Amaro meu 
feitor e sua mulher Bonifácia; os quais deixo forros, e livres por 
bons serviços, que deles tenho recebido. - Declaro, que por fale- 
cimenb de minha mulher não fis partilhas com meus filhos por 
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elles assim o permitirem, e quererem corresse por minha conta e a 
administração da fazenda. - Declaro, que tenho muitas armas de 
fogo em poder dos meus servos as quais meus erdeiros sabem; fora 
alguns bacamartes que tenho em casa. - Declaro, que o 
móvel de minha casa, assim de camas; como o mais serviço 
de casa deixo tudo a disposição de meus testamenteiros. Declaro que 
do remanescente de minha terça farão partilhas igualmente meu 
filho, e minhas filhas. E lhes peço pelo amor de Deus se ajão bem 
nas patilhas como Irmãos; e juntamente encomendo o bom trato 
da gente, assim como eu o fis. - Item que para cumprir meus le- 
gados ad causas pias aqui declarados e dar expediência, ao mais, 
que neste meu testamento ordeno torno a pedir aos meus testa- 
menteiros assima declarados por serviço de Deus nosso Senhor e por 
me fazerem mercê queirão aceitar serem meus testamentei- 
ros como no princípio deste testamento peço; aos quais e a 
cada hum insolidum dou todo o poder, que em direito posso 
e for necessário para de meus bens tomarem e venderem o que 
necessário for para meu funeral. E por quanto esta he a minha 
ultima vontade do modo que tenho dito e assigno de minha letra e 
signal; oje dois dias do mês de Outubro de mil seiscentos e noventa 
e hum annos e pedi ao Padre Vigário Izidoro Pinto de Godoy, 
este por mim fizese, no que me assigno Eu Izidoro Pinto de Godoy 
que o escrevi. Guilherme Pompeo de Almeyda - Em nome de Deus 
amem / Saibam coantos este publiquo estromento de aprovasam 
de sedola de testamento virem que no anno do nascimento de nosso 
Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e noventa e hum annos em 
os tres dias do mês de outubro da sobre dita Era neste sítio e 
Cappslla do Cappikão maior Guilherme Pompeo de Almeida estando 
ele enfermo e em seu perfeito entendimento pelo coal loguo me 
foi dito amim Antonio da Rocha do Canto escreviam nesta vila de 
Santa Ana de Parnaíba que ele tinha feito seu testamento para 
descarguo de sua consciência e bem de sua alma para o que me 
Rec;u,ro a aprovaçao; o dito testamento o coal Ele testador me en- 
tregou de sua mão a minha o coal testamento esta escrito em duas 
mea folhas e acaba a donde prensipia o dito estromento de apro- 
vaedin E vai cozido com tres pontos e tres pingos de laque com 
si11,te e diz já que outorguava como defeito outorguo por seu testa- 
meii~3 e ultLrrla \ionLaae e quer e manda que coanLo iizla esta assim 
se  cclinpia gixarae mieliamente e manda que nao seja aberto 
abe i~o  nem lido nem probiicado até que nosso Senhor o leve pera 
vicia i~iezznte e aiae quz  revogava o último e felto revogou coiais- 
q u ~ r  vutros testamencos e coiidisilios que antes deste tenha feito 
em er~al quer maneira e forma que seja para que não valham senão 
este testamrnto por ccalquvr via que de direito mais pode e deve 
valer porque tudo o nele conteudo e sua ultima vontade. Em fé do 
qu- n~andou fazer este estromento de aprovasam Em que se asinou 
com as testemunhas que prezentes se achavam Manoel Franquo de 
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Brito José Lemos lascoal Pedroso Joaquim de Lara Sebastiã:, Sotil 
de Oliveira e Antonio da Rocha do Canto tablião do publiquo que o 
escrevi e me asinei de meu publiquo sinal que tal como abaixo se ve. 
Antonio da Rocha do Canto Guilherme Pompeo de Almeida. Joa- 
chim de Lara Pascoal Pedroso da Silva Sebastiam Sutil de Oliveira 
Jozeph de Lemos Manoel Franco de Brito. Em nome de Deus 
amem. Saibam quantos este instrumento de codicillo virem como 
no anno do nascimento de nosso Senhor Jezus Christo aos quatro 
dias do mes de Outubro da era de mil seiscentos e noventa e hum 
annos Eu o Cappitão Mayor Guilherme Pompeo de Almeida estan- 
do ein meu perfeito juizo e estando emfermo em cama lembrando 
algumas couzas necessárias para o bem de minha alma, que me 
faltarão no meu testamento, que fis aos dous dias deste mes de 
Outubro da sobre ditta era ordeno este meu Codicillo na  maneira 
seguinte. - Primeiramente ordeno, e mando, e pesso pellas sinco 
chagas de nosso Senhor Jesus Christo a meus filhos o bom trato 
com o gentio da terra de minha fazenda e por este os constituo por 
administradores; e assim mais os não poderão alhear nem vender 
tratando os com aquelle amor, e cuidado que eu sempre uzei com 
elles; a saber o Douctor Guilherme Pompeo de Almeida, e Minha 
filha, Maria de Lima, e Anna de Lima em cujas pessoas confio a 
ditta administração e nelles dezencarrego minha consciencia. - 
Dxlaro, que os Erdeiros do defunto Antonio Bicudo de Brito meu 
geiiro tem parte na legítima, que toca, e pertence a minha filha 
Maria de Lima por parte de minha mulher, que Deus tem; do que 
não estão enteirados por elles o deixarem estar em minha mão 
eill quanto minha vida. 

Deixo de esmola pello amor de Deus a Anna Tedroza mulher 
d:. Manoel de Aguiar sincoenta patacas. - Item deixo a minha 
ccil:adre Phelipa Gaga de esmola hua pussa de pano. Item deixo 
a !'lha mais velha soitera Co defunto Joao Dias DAnis tres p:ssas 
dc -a,lo de aIgsdão; as quais dará meu fiiho e testamenteiro o 
Dc ,::,or Gui1h:ime Poinpco pala ainLa de sto dote. - Item deixo 
a i?? ilha neta muihur de Manoel Gonsalves de Aguiar dcs mil réis 
e111 d'nheiro. 

item deixo a meu neto Manoel de Gois huma pessa de pano 
d? iilgodão e lhe ptrdco tamkem o que me deve. E Desta manvira 
dcii bor acabauo eçtv iiieu Coaicillio, e de novo torno úpprocoar 
o ii?,u testamento por ser tudo assim minha última vonlade e 
peúi ao padre Vigario Izidoso Pinto de Godoy este por mim fizexse 
no qual me assino de minha Letra e Sinal com as testemunhas 
abaixo assinadas. Eu Izidcro Pinto de Godoi que o escrevi. Gui- 
lherme Pompeyo dr Almeyda Sebastiam Sutil de Oliveira Baltazar 
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de Godoy Moreira Gaspar Gonsalves Moreira. Cumpra se Parnaiba 
treze de Outubro de mil seiscentos e noventa e um Izidoro Pinto 
de Godoy. Julgo este testamento por comprido e ao testamenteiro 
por dezobrigado e mando se lhe passe quitação geral e seja sem 
custas. Villa de Parnaíba onze de Janeiro de mil seis centos e 
noventa e seis Sebastião Fernandes Correa. E logo no dito dia 
mes e anno pelo dito ouvidor geral o Doctor Sebastião Fernandes 
Correa me foráo tornados estes autos com a sentensa asima que 
mandou se cumprise como nella se contem Francisco Leão de Saa 
o escrevi. 



D. PEDRO I E :A JUSTIÇA 

José Carlos Ferreira de Oliveira 

A insigne honraria que o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo ora me confere, através da outorga do "Colar D. 
Pedro I", constitui, acima de tudo, carinhosa homenagem ao Poder 
Judiciário de minha terra, instituição a que sirvo com devoção há 
mais de seis lustros. 

O privilégio deve-se ao espírito público de que são dotados os 
eminentes sócios deste Sodalício, sempre voltado para o estudo e a 
análise dos fatos históricos da Pátria, sobretudo daqueles que mais 
influência exerceram na formação cultural e política do nosso povo. 
Entre eles figuram, com natural realce, os eventos que cercam a 
vida e a obra de D. Pedro I, o fundador da nossa Independência, 
cujo sesquicentenário foi condignamente comemorado e perpe- 
tuado por preciosa Poliantéia editada por este Instituto. Nessa 
admirável publicação, retrataram-se com fidelidade, mais uma vez, 
aç personalidades inconfundíveis de D. Pedro e Dona Leopoldina 
e os fatos históricos de que participaram, reproduzindo-se inclu- 
sive, a Primeira Fala do Trono de D. Pedro I perante a Assembléia 
Constituinte de 1823, inovação política em nosso país de singular 
relevo e profunda significação. 

Bem por isso desvanece-me a alta distinção que o Instituto 
defere hoje ao Judiciário paulista, muito mais qde a mim, tendo 
em vista curialmente os assinalados serviços que vem prestando a 
comunidade brasileira para a salvaguarda das liberdades indivi- 
duais do cidadão, assegurando-lhe os direitos e garantias consti- 
tucionais, indispensáveis para a dignidade, segurança e bem-estar 
humanos. 

A estrutura constitucional do Brasil sob o regime monárquico 
iniciou-se com a convocação da Primeira Constituinte por ato do 
Príncipe-Regente, de 3 de junho de 1822 - conseqüência lógica 
do "Fico". Graças a essa providência, coincidiu a Independência 
com a agitação ideológica que devia emanar de tão importante 
assembléia. Daí o dizer-se, com propriedade, que o Brasil viu 
raiar simultaneamente o constitucionalismo e a Independência. 

Instalada a 3 de maio de 1823, sob a presidência de D. José 
Caetano da Silva Coutinho, bispo do Rio de Janeiro, a Comissão 
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Constituinte dos Sete contou com a colaboração dedicada de 
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, relator, José 
Boiiifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da Independência, AiitÔ- 
nio Luiz Pereira da Cunha, Manoel Ferreira da Câmara de BiI- 
tencourt e Sá, Pedro de Araújo Lima, José Ricardo da C:)sta 
Aguiar de Andrade e Francisco Muniz Tavares. 

O projeto de Constituição foi apresentado quando já. se 
esboçava séria desinteligência entre a Comissão e D. Pedro I, fruto 
da rivalidade entre portugueses e brasileircs, culminando com a 
dissolução da Assembléia Constituinte. Dissolveu-a, o Imperad~r, 
por temer o rumo revolucionário doç seus trabalhos. 

D. Pedro I, porém, honrando a sua promessa de conceder ao 
Império uma Constituição marcadamente liberal, não tardou em 
criar um Conselho de Estado com a função precípua de elaborar 
novo projeto. 

O Conselho compunha-se de dez membros, sendo seis ministros 
de Estado e quatro notáveis jurisconsultos, a saber: João Seve- 
riano Maciel da Costa, Marquês de Queluz, Luiz José de Carvalho 
e Melo, Visconde de Cachoeira, Clemente Ferreira Franca, Marquês 
de Nazareth, Mariano José Pereira da Fonseca, Marquês de Mari- 
cá, João Gomes da Silveira Mendonça, Conde de Fanado, Fran- 
cisco Vilela Barbosa, Marquês de Paranaguá, José Egídio Alves 
de Almeida, Barão de Santo Amaro, Antônio Luiz Pereira da 
Cunha, Marqués de Inhambupe, Manoel Jacinto Nogueira da 
Gama, Marques de Baependi, e José Joaquim Carneiro de Campos, 
Marquês de Caravelas. 

Oferecido o projeto a 11 de dezembro de 1823 e submetido a 
apreciação das camaras municipais do país, foi votado por uma 
Constituinte já convocada mas ainda não eleita. 

A 25 de março de 1824, porém, o Imperador, vindo ao encon- 
tro das aspirações populares e com a impetuosidade que lhe era 
peculiar, jurou e promulgou a Constituição para todo o Império. 
E pela primeira vez no mundo, falou em soberania popular, outor- 
gando-lhe um Estatuto muito mais original e muito mais brasi- 
leiro do que os legisladores constituintes iam votar, consoante 
acurada observação de Cassiano Ricardo ao dissertar sobre o tema 
"Pedro I, o Brasílico" (in Poliantéia). 

Inspirou-se, a Carta, nos projetos de Antônio Carlos e Martim 
Francisco, tendo por modelo as Constituições francesa de 1814 e por- 
tuguesa de 1822. Criava a monarquia constitucional representativa. 
A soberania pertencia ao povo em nome do qual governaria o Im- 
perador. Era unitário o Império, embora dividido, para os efeitos 
administrativos, em dezenove províncias. A representação nacio- 
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O número de representantes era proporcional ao da populacão, e 
o Imperador governava por intermédio de ministros, responsáveis 
pelos seus atos. Introduziu a inovação do Poder Moderador, a ser 
exercido pelo Imperador nos atritos entre o Executivo e o Lcgis- 
lativo. Ao lado desse Poder, instituiu o Executivo, o Legislativo 
e o Judiciário, este com a característica de independência e coni- 
posto de jurados, juízes de paz, juízes de direito, Tribunais de 
Relação nas províncias e Supremo Tribunal de Justica. Os jurados 
se pronunciavam sobre o fato e os juízes aplicavam a lei. Havia, 
ainda, um Conselho de Estado, vitalício, nomeado pelo Imperador, 
o qual, na palavra de Joaquim Nabuco, "foi uma grande concep- 
cão política, que mesmo a Inglaterra nos podia invejar, ouvido 
sobre todas as grandes questões, e conservador das tradicóes polí- 
ticas do Império". 

A estrutura ideológica e constitucional do Império brasileiro 
repousou, em quase toda a sua longa existência, na  infra-estrutura 
econômica da monocultura latifundiária e na técnica do trabalho 
escravo, consoante referem Gilberto Freire e Caio Prado Jr. 

O Ato Adicional de 1834 suavizou, no entanto, o unitarismo 
exagerado da Constituição Imperial, transformando os conselhos 
gerais existentes nas províncias em verdadeiras assembléias legis- 
lativas, eleitas pelo povo, e com diversas atribuições jurídicas de 
importância. Ademais, permitiu, as mesmas províncias, o seu te- 
souro próprio, a justiça municipal, e criou o cargo de presidente 
da província, nomeado pelo chefe da nação. 

Durante o primeiro Império, a Justiça não tinha nenhuma 
expressão política. Embora autônoma e independente, cingia-se 
a julgar as controvérsias de direito privado, de modo que os atos 
da Administração Pública escapavam, por inteiro, ao seu controle. 
Somente com a proclamação da República e a promulgação da 
Constituicão Federal de 1891 é que o Poder Judiciário seria elevado 
a plano de excepcional importância na vida política do país. Só 
então atribuiu-se-lhe, ao lado da função que já era sua, de mero 
dirimidor das questões de ordem privada, a missão de invalidar 
as infrações decorrentes de atos do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo, inclusive e notadamente quando esses atos afetassem 
textos constitucionais. Vale dizer: só então adquiriu o Judiciário 
a faculdade transcendente de controlar a constitucionalidade das 
leis e dos atos administrativos dos demais poderes da Nação, em 
defesa dos direitos e garantias constitucionais do cidadão. 

Mas dúvida não resta de que o primeiro passo, o mais difícil, 
foi dado pela Constituição de 1824 com a outorga da autonomia e 
independência do Judiciário para a sua função específica juris- 
dicional. 



Só esse fato justifica a dívida de gratidão da magistratura 
brasileira para cum o nosso Prlmeiro Imperaaor, que posiavamente 
introuuziu, pela primelra vez no país, o principio democrático do 
respeito a lei e ao Judiciário, incumbido de aplicá-la. 

Tanto mais que o Estatuto Fundamental de 1824 não olvidou 
os direitos civis e politicos do cidaaao, legítima prerrogativa dos 
povos livres e democráticos. 

Dai por diante, o brasileiro ficou resguardado contra o arbí- 
trio e a prepotência das autoridades com o reconhecimento de 
que ninguém poaeria ser coagido a fazer ou dexiar de fazer algo, 
a nao ser por d i~posi~ã0 de lei. Estabeleceu-se que esta só regeria 
os casos futuros, não tendo assim aplicação quanto as situações 
definitivamente consolidadas antes de sua vigência. Excluíram-se 
os foros privilegiados. Só se tornaram executáveis as sentenças 
que emanassem de autoridade competente e que se alicerçassem 
em lei anterior. As penas mais cruéis - que sob o influxo das 
idéias humanitárias do século XVIII vinham sendo progressiva- 
mente abrandadas - alcançaram sua atenuação, pois se aboliram 
os acoites, as torturas, as marcas de ferro e mais atrocidades dantes 
praticadas com freqüência. Restringiram-se as penas, deste então, 
a pessoa do delinquênte, livrando-se a família e os descendentes 
da infâmia e dos Ônus que, antes, se Ihes estendiam. Protegeu-se 
a liberdade física do cidadão com providências equivalentes as do 
instituto do "habeas corpus". Tanto assim que este foi aprovei- 
tado como figura de processo criminal no Código editado em 1832. 
Assegurou-se o direito de petição, o de pensamento, a inviolabi- 
lidade do domicílio e o da correspondência, além da liberdade de 
culto religioso, a despeito da oficialização da Religião Católica 
Apostólica Romana como religião oficial do Estado. 

Eis aí os direitos fundamentais do homem, resguardados pela 
Constituição Imperial de 1824, que bem evidenciam o tempera- 
mento liberal de D. Pedro I, sempre sensível aos anseios populares 
e ao sentimento de justiça, a despeito do autoritarismo que carac- 
terizava as monarquias então vigentes. Seu temperamento irre- 
quieto e explosivo, decorrente de sua bravura pessoal e de ambição 
de glória, jamais o conduziu à prática de iniqüidades ou menos- 
prezo a criatura humana. O desejo de ser liberal, entre os mais 
generosos príncipes da época, sempre o guiou em seus passos e 
atitudes. Foi por isso o homem talhado para a proclamação da 
nossa Independência e para a subseqüente constitucionalização do 
país, com a originalidade que todos lhe reconhecem e proclamam. 
Tais fatos bastam para a sua glória eterna e o nosso preito de 
imorredoura gratidão. 

Daí a irrelevância das críticas que lhe tecem os historiadores 
por excluir os escravos e os estrangeiros do elenco dos direitos indi- 
viduais constantes da Carta Imperial de 1824. 
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Esse pecado, sem dúvida de inegável gravidade, justificava-se, 
todavia, pelas contingências da lavoura da época e também pelas 
condições de atraso e subdesenvolvimento em que se encontrava 
a Nação naquela época, além de atribulada por dissenções políticas 
de toda espécie. 

Bem observou Heliodoro Tenório da Rocha Marques ao con- 
signar em "A Independhncia, D. Pedro I e a Unidade Nacional": 
"Num país de proporções continentais e escassamente povoado, 
agitado por toda sorte de ambiç6es e disputas políticas, atraves- 
sando uma fase de graves antagonismos entre brasileiros e portu- 
gueses - estes contando com as simpatias das tropas da mesma 
origem, espalhadas por vários pontos do território pátrio - tudo 
levava a temer pela manutençáo da unidade nacional nesse passo 
decisivo de nossa história, não fora o vínculo unificador personi- 
ficado no Príncipe Regente" (in Poliantéia). 

12 certo que a escravatura havia de gerar, posteriormente, o 
movimento abolicionista sob o estro de Castro Alves, o verbo de 
Ruy, a eloqüência de Patrocínio, que empolgou o país e ajudou 
a derrubar o trono, já então abalado pelas fortes divergências 
políticas e, sobretudo, pela idéia da República. 

Mas quando da declaração da Independência e da subseqüente 
constitucionalização, o Brasil estava na adolescência e esta situa- 
ção legitimava as restrições adotadas pelo Estatuto Magno de 
1824, como medida de prudência de D. Pedro I para preservar a 
unidade nacional. 

A propósito, escreveu o professor João Camilo de Oliveira 
Torres (in O Caráter Paradoxal da História do Brasil, na Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico - Guarujá-Bertioga, n." 6, pág. 
65): - "O extraordinário Príncipe que libertou o Brasil não se 
contentou em separá-lo de Portugal - deu-lhe uma Constituição. 
Mais amda: chefiou o período histórico que devemos, de acordo 
com o velho Handelmann, denominar a Revolução Brasileira. De 
fato, da instauraçao da liberdade de imprensa, logo no princípio 
de seu governo, até o início do "Regresso", em 1841, o Brasil co- 
nheceu uma revolução, em grande parte chefiada pelo Imperador. 
Foi a nossa Revolução Francesa, a adoção do Estado Liberal de 
Direito, a sociedade aberta, em toda a sua extensão. Se fôçsemos 
enumera algumas das leis que fixaram o fim das Ordenações 
do Reino e cio absolutismo, iriamos longe. Bastam uns exemplos: 
"A Constituição de 25 de março, que continha o essencial da demo- 
cracia e do estado liberal de direito, e que, do ponto de vista 
filosófico, não se distingue da atual; a criação do Supremo Tri- 
bunal de Justiça, no lugar dos Tribunais Régios, o Código Criminal 
e o Código de Processo Criminal, que puseram fim ao terrível Livro 
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V das Ordenações; a Lei Orgânica dos Municípios, de 1828; o 
Ato Adicional, que instituiu uma espécie de federalismo; a lei 
de 1825, que aboliu os morgadios". 

Além disso, seja-me lícito lembrar a lei de 11 de agosto de 
1827, criando os cursos jurídicos em São Paulo e Olinda, de suma 
importância para o mundo jurídico nacional e para consolidação 
futura do Estado de direito. 

Donde a alta significação de que se reveste a outorga do 
"Colar D. Pedro I" para um membro do Poder Judiciário, venera 
essa em boa hora idealizada pelo Prof. Alvaro da Veiga Coimbra 
e oficializada pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
com o beneplácito do Governo Estadual, para comemorar condig- 
namente a trasladação dos restos mortais do fundador da Inde- 
pendência para o Brasil e o Sesquicentenário da Inde~end~ência. 

Agradecendo a distinção sobremodo honrosa, reafirmo que a 
recebo com emoção e desvanecimento como destinada a engran- 
decer a instituição a que pertenço, mercê de Deus, e a qual espero 
servir com dignidade e pureza de intenções enquanto as forças me 
permitirem. 

E, finalmente, quero externar os meus sinceros agradecimen- 
tos aos parentes, amigos, colegas e personalidades ilustres que 
vierem prestigiar a solenidade e, muito em especial, a generosa 
saudação do eminente orador deste Sodalicio cujos predicados 
morais e intelectuais são notoriamente conhecidos. 

(Discurso do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembar- 
gador José Carlos Ferreira de Oliveira, em 15-9-1973, ao ser agraciado com 
o Colar D. Pedro I). 



ORAÇÃO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
GENERAL MÉDICI 

SENHOR PRESIDENTE 

Trago de São Paulo, para apor-lhe ao nobre peito, consentindo 
Vossa Excelência, o Colar D. Pedro I ,  criado pelo Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, aprovado pelo Conselho de Honra- 
rias e Mérito e oficializado pelo Governo do Estado. 

Logrou essa venera reunir numa bela e expressiva simbologia 
heráicuca as três condecorações extintas do Primeiro Reinado: - 
a do Cruzeiro, a de D. Pedro I, e a da Rosa. Tem a criação do 
Instituto Histórico e Geográfico como escopo assinalar a transla- 
dação das cinzas de D. Pedro I, falecido, acolá, como Rei de Portu- 
gal, no ano de 1834, da Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, 
para a cripta do Monumento da Independência, na  gloriosa Colina 
do Ipiranga, em São Paulo. 

Desde o primeiro Centenário de nossa Independência que o 
Brasil pleiteava, em vão, sem resultado, do velho e generoso Por- 
tugal, nos concedesse a graça de consentir viessem repousar em 
nosso solo os restos mortais do Príncipe que nos deu a Pátria. 

Todavia, o Instituto, que aqui represento, não desanimou da  
consecussão dessa graça. No ano de 1954, ao comemorar-se o IV 
Centenário da Fundação de São Paulo, alcançando-se translada- 
rem para a cripta, então construída, as cinzas da magnânima Im- 
perazriz Dona Leopoldina, que repousavam aqui, na  Guanabara, 
no Convento de Santo Antonio, fez-se colocar, junto ao túmulo de 
Sua Majestade, um cenotáfio destinado a receber o seu Esposo. 

Era o sinal de que se alimentava a esperança, a certeza mes- 
mo, ae que, um dia, mais cedo ou mais tarde, o velho e generoso 
Portugal havia de satisfazer os anseios dos Brasileiros. 

Esse grande e festivo dia chegou, sendo Vossa Excelência o 
querido, admirado e prestigioso Presidente dos Brasileiros. O velho 
e generoso Portugal atendeu a seu apêlo, e eis que jaz no solo 
pátrio, ao lado da Esposa amada, o nosso primeiro Imperador. 

O Colar D. Pedro I foi instituído para galardoar a todos os 
que prestaram serviços às comemorações do Sesquicentenário da. 
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Independência, programadas e promovidas, com excepcional relevo, 
em toda a Nagão, pelo honrado e esclarecido Governo de Vossa 
Excelência. 

Ora, ninguém mais do que o Presidente Emílio Garrastazu 
Médici merece a venera. E Vossa Excelência, embora só nesta 
tocante e simpática cerimônia, sinto a alegria de lh'a conferir, 
dando a honra de conduzir-me até sua alta presença o preclaro 
Ministro da Justiça - Professor Alfredo Buzaid -, foi o primeiro, 
sim, Vossa Excelência a ser com ela agraciado. 



BOTUCATU CONVENCIONAIS 

Antonio Roberto de Paula Leite 

I .  Introdução: 

No desenvolvimento da idéia e do movimento republicano, a 
então província de São Paulo foi a que mais se salientou. O Partido 
Republicano - é ponto pacífico -, desenvolveu-se de modo rápido 
nos círculos ~aulistas. Daí a série de iustificativas, adesões, cartas. 
proclamaçõeS oriundas de S. Paulo, a& a publicacão do ~ a n i f e s t ó  
de 1870. 

O Clube Republicano de Itu, publicou a 10 de setembro um 
manifesto de adesão assinado por muitos membros. Cumpre salien- 
tar, essa organização dirigiu escolas noturnas e estabelecimentos de 
ensino para jovens. 

Em Botucatu, se inscreveram dezessete novos membros. É 
o que publicou a imprensa republicana do tempo, a 30 de setembro 
e I." de outubro. 

Em todo o Estado a idéia que vinha sendo adotada era a da 
unificação do partido. Especialmente, na cidade de São Paulo. Por 
outro lado, a escolha da cidade de Itu foi feita por maioria de 
republicanos de nove municipalidades (ver "Correio Paulistano", de 
7 de dezembro de 1872). A unificação era tarefa mais ou menos 
difícil face a problemática da escravidão, pois, nem todos os repu- 
blicanos manifestaram-se favoráveis a abolição, principalmente, os 
fazendeiros de Campinas que externavam idéias fortemente escra- 
vocratas. Por isso, e outras razões, não se promoveu a idéia de uma 
futura convenção do Partido. 

Contudo, Américo Brasiliense informa que houve uma reunião 
preparatória e de expedição da circular. No entanto, o "Correio 
Paulistano" (29-10-1872), assevera que a reunião verificou-se a 27 
de outubro. Como se vê, o Clube Republicano de S. Paulo, em 
circular destinada aos republicanos da província solicitava a canvo- 
cação de uma reunião em Campinas no mês de novembro. Essa 
reunião foi adiada porque não houve tempo para a sua eficiente 
organização. No dia 24 de novembro foi expedida outra circular, 
informando que o Congresso seria realizado a 25 de dezembro em 
Campinas ou Itu. Contudo, a terra de Almeida Júnior acabou 
prevalecendo pela vontade de nove municipalidades (ver "Correio 
Paulistano", de 7 de dezembro de 1872). 
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No entanto, o referido congresso seria adiado, novamente, 
para abril de 1873, consoante a intencionalidade de vários clubes 
republicanos. Justificavam-se no fato da facilidade proporcionada 
pelos  serviço^ de transportes. A Convenção de Itu foi, finalmente, 
concretizada a 18 de abril de 1873, na residência de J. Vasconcelos 
(e seu irmão Carlos) de Almeida Prado. Participaram dela repre- 
sentantes de Itu, Jundiaí, Campinas, Amparo, Bragança, Moji 
Mirim, Constituição, Botucatu, Tietê, Porto Feliz, Capivari, Soro- 
caba, Indaiatuba, Belém do Jundiaí, Vila do Monte Mor e São 
Paulo. 

João Tibiriçá Piratininga foi o presidente, e, Américo Brasi- 
liense, o secretário. Os delegados eram numerosos. Entre outros, 
destacavam-se: Tobias de Aguiar, Francisco Glicério, F. Quirino dos 
Santos, Américo de Campos, Manoel de Moraes Barros, Cesário 
Mota, Gabrie; de Toledo Pisa, Ubaldino do Amaral, Rafael de 
Barros. 

As bases para a sua organização e representação foram as 
seguintes: - (1): 

"1. Será constituída para funcionar na capital da Província, 
unia assembléia de representantes de todos os municípios. 

2 .  Funcionará a primeira vez no dia 1." de julho próximo 
iuturo, e posteriormente como e quando for determinado pelos 
meios adotados em sua constituição. 

3 .  Cada município elegerá um representante. 
4 .  O sistema de eleição será o sufrágio universal, tendo 

direito de votar o republicano maior de 21 anos e que não estiver 
condenado por sentença criminal. 

5 .  A assembléia de representantes no fim de cada sessão, 
nomeará uma comissão na capital para no intervalo das reuniões 
dirigir os negócios do partido, entender-se com os clubes muni- 
cipais e tomar as providências urgentes, ficando porém seus atos 
sujeitos a aprovação da assembléia." 

Várias atitudes foram tomadas. Por exemplo: desistiu-se da 
fundação de um jornal republicano (1). 

Segundo o depoimento de Almeida Prado publicado na "Sole- 
nização", os antecedentes da Convenção poderão ser sintetizados 
da seguinte maneira: Américo Brasiliense, em encontro casual 
na antiga rua da Imperatriz, atual 15 de Novembro, convidou-o a 
tomar chá em sua casa. Na véspera do Natal de 1871, sem decla- 

( 1 )  Solenização do cinquentenário da Convençáo de Itu, realizada a 
18 de abril de 1873 com a instalação do Museu Republicano Convençáo de 
Itu,  pelo Governo do Estado de São Paulo a 18 de abril de 1923. S. Paulo, 
1923, 107 ps. 
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rar o seu objetivo convidou várias pessoas. Eram oito: eng. Azevedo 
Marques; Martinho Prado Jr.; dr. X. Paixão; Américo de Campos; 
Malaquias de Sales Guerra; Luís Gama; Francisco Paula Cruz e 
José Vasconcelos de Almeida Prado. O anfitrião declarou que os 
convidara pelo fato de conhecer as idéias políticas de cada um. 
Entendia que era tempo de agir a fim de estimular e impulsionar 
o movimento republicano. No dia seguinte a essa reunião, J. 
Vasconcelos de Almeida Prado começou o seu trabalho. Com su- 
cesso, aliás. Em todas as rodas da sociedade ituana, quer nos 
salões de baile da casa de J. C. Vasconcelos de Almeida Prado, 
na antiga rua da Palma, quer em outros locais, o assunto domi- 
nante era o manifesto republicano de 1870 e a reunião feita na 
residência em Américo Brasiliense. No dia 6 de janeiro tratou-se 
do assunto novamente. Presidiu-a João Tibiriçá de Piratininga, se- 
cretariado por Inácio de Mesquita e Antonio Francisco de Paula 
Souza. Redigiram a moção de apoio do manifesto republicano e 
foi assinado por 83 pessoas. Com a publicação da moção anima- 
ram-se os republicanos de outras localidades, liberados por Manoel 
cle Moraes Barros, chefe da grei piracicabana. Pouco depois, reu- 
nidos os republicanos paulistas fundaram um órgão de imprensa: 
"A Província de S. Paulo", sob a redação de Américo de Campos 
e gerência de José Maria Lisboa. No mesmo prédio onde se realizou 
a 31 de dezembro o baile, seria concretizada a Convenção. Na 
opinião desse republicano foram os motivos que levaram os chefes 
do Partido Republicano a convocarem para Itu a Convenção. 

Sabe-se que a maioria dos republicanos era procedente do 
Partido Radical, quer em S. Paulo, Minas e outras regiões. Nos 
derradeiros anos da década de 70 essa tendência acentuou-se. 

A temática envolvendo a Convenção de Itu tem gerado equí- 
vocos, controvérsias entre diversos estudiosos. Assim, por exemplo, 
o historiógrafo Heitor Lyra, em sua obra "História da Queda do 
In~pério", vol. 1, S. Paulo, 1964, afirma sobre a Convenção de Itu: 
"Tem-se falado muito e ainda mais escrito sobre essa célebre Con- 
venção, quase sempre para exaltar-lhe o significado e a suposta 
grande influência que teria tido na evolução da idéia republicana 
rlo Brasil. José Maria dos Santos chega a dizer que ela foi "a 
mais considerável manifestação que, em gênero, se tenha visto no 
Brasil, no que há um evidente exagero." (op. cit. p. 23). 

A censura não para aí: "A menos que ele queira referir-se, 
não a disseminação e fortalecimento da idéia republicana, mas ao 
ato mesmo em si, ao fato de se reunirem numa cidade do interior 
paulista, de uma importância afinal secundária, cerca de 133 ci- 
dadãos vindos de vários Municípios dessa Província e mesmo da 
Capital do Império. para discutirem em congresso as bases práticas 
de uma doutrina que se pode dizer não tinha então a menor res- 
sonância no ambiente político da época". Para ele, Itu era cidade 
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secundária, a doutrina republicana não possuía a menor resso- 
nância, etc. O pior, todavia, é o estudioso deixar-se levar por 
preconceitos bairr~stas, regionalistas e outros "istas". . . além, está 
claro, de manifestar uma parcialidade consubstanciada em diver- 
sos juízos de valor que refletem, revelam um forte colorido ideoló- 
gico que, em última análise, retira do crítico a serenidade, o equi- 
líbrio, elementos primordiais em quaisquer tipos de análises. Tem 
o direito de possuir um tipo de mundividência, uma filosofia de 
vida contrária as idéias republicanas. Porém, ao encetar crítica 
deve realizá-la do modo mais justo possível. Não é o que se verifica 
com esse autor: "Mas se essa Convenção teve, no tempo, uma 
certa repercussão, aumentada, naturalmente, com o correr dos 
anos e quase endeusada depois da proclamação da República, cabe 
ao historiador consciencioso e imparcial de hoje, quando ela se 
aproxima já do centenário, fixar-lhe o verdadeiro significado e os 
limites extremos de seu alcance" (id. ib. p. 23).  Aqui, o histo- 
riador esbarrou numa contradição: chegou a admitir que a Con- 
venção de Itu, alcançou, no tempo, uma certa repercussão. . . 

Em contrapartida repete o óbvio: "Para isso, conviria, antes de 
tudo, esclarecer que uma parte e não pequena da repercussão que 
ela teve em seu tempo se deve ao fato de seus promotores se 
terem lembrado inteligentemente de convocá-la numa cidade (e 
ila mesma ocasião) onde se ia efetuar a inauguração oficial do 
ramal da Estrada de Ferro Sorocabana, verdadeiro acontecimento 
para a época, que atraía, além do chamado "mundo oficial", uma 
grande quantidade de forasteiros, tanto entre convidados como 
entre os muitos curiosos que aparecem sempre nessas ocasiões" 

(id. ib. págs. 23-24). Apesar do pensamento ser imobilista, pode 
o autor sentir a importância do fenômeno das ~omunicações.. . 

Continua a série de objeções: "Ora, tal circunstância, que os 
promotores da Convenção não deixaram certamente de pesar para 
a escolha dessa cidade, só podia concorrer para dar-lhe uma impor- 
t.ância e uma ressonância que, por certo, não teria num outro 
local e numa outra ocasião". (Id. ib. p. 24). 

Consoante fonte idônea, ou seja, o testemunho de José Maria 
dos Santos, corroborado mais tarde por outros, a escolha de I tu 
deveu-se aos esforços feitos em favor dessa cidade por Almeida 
Prado e Jorge Tibiriçá, que residiam nessa cidade. Outros, dese- 
javam que a preferência recaísse nas cidades de Campinas e 
mesmo na Capital da Província. Somente após ter sido selecionado 
o local do conclave é que se fixou a data. Pelo menos, isso é lógico. 
De fato, a justificativa foi a inauguração do ramal ferroviário. 
As  facilidades eram muitas, eis que foram designados vários trens 
especiais a disposição dos que desejavam assistir a inauguração 
cio ramal. Aceitavam o ponto de vista segundo o qual a data da 
reunião fora motivada pela inauguração do ramal ferroviário. 
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Vejamos outro trecho: "Porque fora disso nada aconselhava 
a indicação de Itu, ao contrário, tudo estava a mostrar que essa 
cidade era a menos indicada para uma reunião desse gênero, de 
vez que se tratava de um dos maiores centros escravocratas da 
Província, onde para uma população de apenas 10.821 habitantes 
contavam-se 4.425 escravos. Daí o fato de a maioria dos presentes 
a Convenção ser formada de fazendeiros, de lavradores, possuido- 
res alguns de grande número de escravos - 78 lavradores para 55 
de outras profissões, inclusive comerciantes de escravos!" (id. ib. 
p. 24). O autor, porém, não informa de quantos testamentos com- 
punha-se a sociedade brasileira do tempo. Não cabe nestes limites, 
naturalmente, comentar as origens e a expansão das diversas 
camadas da burguesia nacional. No início da República, as 
classes médias apresentavam uma estrutura complexa. Caber- 
lhe-ia o papel de desenvolver o processo de queda das oligar- 
quias do café. Mas, isso não constitui o núcleo central de nosso 
tema. 

No pronunciamento opinativo do Sr. H. Lyra, a Convenção de 
Itú teve como principal ou única finalidade autorizar uma eleição 
de representantes para um futuro congresso republicano com sede 
na Capital: "Propósito, como se vê, bem limitado, para o qual 
não precisava, em rigor, toda aquela encenação de Itu, promovida, 
evidentemente, num ambiente e numa ocasião propícios a causar 
impressão no espírito público. E tanto os seus promotores visavam 
sobretudo isso, que tiveram o cuidado de se reunirem na véspera 
da sessão inaugural (que durou, aliás, um só dia, para não dizer 
apenas algumas horas), em casa também de Tibiriçá, numa espé- 
cie de sessão preparatória destinada a fixar os limites da ordem 
do dia da sessão do dia seguinte" (ib. id. p. 25) .  As contradições 
continuam. Agora, acha que haviam outras intenções políticas 
subjacentes, etc. 

A reunião teve um sentido nitidamente revolucionáriu. Por 
acaso eram os convencionais monarquistas? Ou eram adeptos da 
ideologia da perman.ência? Seria interessante esboçar uma análise 
c!a reação das autoridades imperiais. Mas, isso desviar-nos ia do 
assunto central. 

No que diz respeito propriamente a Convenção, de certo modo 
correu bem. Pelo menos até o momento em que um orador propôs 
que se resolvesse sobre os meios de manter uma imprensa repu- 
blicana. Indagava se seria melhor reservar os recursos do Partido 
para a imprensa local, ou enviá-los para o Rio ou, ainda, dividi-los 
em duas partes. Nessa oportunidade o representante carioca Cre- 
mildo Barata Ribeiro, presente a reunião, levantou-se e teceu críti- 
ca violenta ao "República", que se editava na  Corte, acusando-o 
de fraqueza, de deserção. Seguiu-se uma grande confusão: pro- 
testos, gritos, acusaç8es contra o gabinete Rio Branco. Nessa 
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altura, percebendo que a situação poderia degenerar, sob o pretexto 
de que a questão de imprensa não se enquadrava na ordem do dia 
assentada na véspera, o presidente da Convenção levantou a sessão 
e deu por terminados os trabalhos. Era noite. Quase todos se 
dirigiram para o Largo da Matriz a fim de assistirem nesse local, 
a queima de fogos de artifícios que as autoridades haviam enco- 
mendado a fim de comemorarem a inauguração do ramal fer- 
roviário. . . 

Na sala dos trabalhos ficaram o secretário e alguns mais, 
ocupados a redigirem a Ata da sessão. Como a grande maioria 
não se encontrava mais no edifício a fim de assinar o documento, 
foram dados como presentes todos quantos haviam escrito seus 
nomes na lista de entrada, quando do início dos trabalhos con- 
vencionais. No entanto, Américo Brasiliense teve o cuidado de 
riscar dessa lista o nome de um conhecido e pouco reputado nego- 
ciante de escravos. Bernardino de Campos foi quem fez a desco- 
berta. 

Por outro lado, lá estava a assinatura de Prudente de Morais, 
que ali não comparecera, mesmo porque em 1873 não era repu- 
blicano. Portanto, não comparecera a mesma. Seu nome, seria 
acrescentado a Ata anos depois. Vejamos, agora, como H. Lyra 
anota o acontecimento: "Em compensação, a de Prudente de Mo- 
rais, que ali não figurava porque em 1873 ele não era ainda repu- 
blicano e não comparecera por isso a Convenção, seria enxertado 
na Ata uns poucos anos depois quando, convertido ao novo credo 
e tornado um dos corifeus do republicanismo paulista, fazia-se 
necessário, para prestígio seu e do Partido, que ele fosse dado como 
participante de reunião de Itu. E assim se faz a História. . . " (id. 
ib. p. 2,s). 

É assim que se faz História. . . como aliás o Sr. H. Lyra inter- 
preta o fenômeno republicano na história brasileira em geral e a 
Convenção de Itu, em particular. . . 

A força, a atividade e o desenvolvimento do movimento repu- 
blicano em S. Paulo são fatos conhecidos de vários estudiosos. 
Desde o início do movimento, em Itu, em 1873, até as eleições para 
a Câmara dos Deputados, em 1889, os republicanos progrediram. 
Aliás, o movimento em S. Paulo não sofreu as hesitações, os pro- 
blemas que caracterizaram o Partido Republicano no resto do 
País. 

0 s  problemas eram solucionados de modo conciliatório, ou 
melhor, aceitavam-se opiniões a mais variadas. Desse modo, 
cabiam nele, tranquilamente, escravocratas, abolicionistas, mo- 
derados. O Partido transigia em tudo desde que houvesse coesão 
em torno da idéia de República. Enquanto que em outras regiões 
os líderes republicanos eram intransigentes em matéria de dou- 
trina ou de ação. 
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Essa problemática perturbou espíritos justos, serenos: "O 
problema, pois, era este: como conciliar o ideal republicano de 
muitos fazendeiros paulistas com o instituto da escravidão? Apro- 
var esse instituto? Não era possível, pois seria a negação desse 
mesmo ideal" (id. ib. págs. 84-85 - tomo 11). 

O argumento é válido. A parcialidade reside no fato de refe- 
rir-se, tão somente, aos fazendeiros paulistas quando, pelo menos, 
duas regiões deste País (Rio de Janeiro e Minas Gerais) Possuíam 
um número maior de escravos que S. Paulo. Por que só S. Paulo 
recebeu chumbo? 

Apesar dos seus preconceitos, apriorismos, reconheceu que 
politicamente falando "eles podiam ser, nesses últimos anos do 
Império, mais brilhantes do que os seus correligionários de outras 
Províncias ou mesmo da Corte, sobretudo no que dizia respeito a 
organização partidária" (id. ib. p. 87). 

I1 - Presença de Botucatu: 

Botucatu fixou-se com o pastoreio. Porém, sua evolução tomou 
rumo linear com a economia do café. Em relatório datado (3) 
de 23 de novembro de 1812, a então Câmara da vila enviou ao 
presidente provincial falava da introdução do café n a  zona. Dez 
anos depois, 32.000 arrobas de café botucatuense eram enviados a 
embarcar através do trilhos da Companhia Ituana. Através de 
circunstâncias geo-econômicas, I tu e Botucatu mostravam inte- 
resses comuns, entrelaçados. Elo econdmico, no caso. 

No concernente a Botucatu, o dualismo então existente era 
consubstanciado na presença de monarquistas, de um lado, e, repu- 
blicanos de outro. 

Não há nenhum documento anunciando a presença de fortes 
agrupamentos na localidade: "A rigor, nenhum documento anun- 
cia a presença de um forte grupo republicano na vila. Ela nasceu 
com rebeldes, foragidos, pioneiros, gente de arrojos extremos, de 
tendências para a oposiçao, liberais enfim. Isso tudo explica que 
já em 1873, por ocasião da visita do Imperador, que vai a Itu 
inaugurar a estrada de ferro, celebrando-se na cidade a convenção 
histórica, estejam presentes delegados botucatuenses" (4). 

Consoante o referido informe, participaram da convenção os 
seguintes botucatuenses: Bernardo Augusto Rodrigues da Silva, 

( 3 )  - Donato, Hernani - "Achegas para a História de Botucatu" - 
1954 - 219 págs. pág. I 5 3  Relatório da Diretoria da Companhia Ituana, 
em 7 de janeiro de 1872. 

(4) - Id. ib. p. 159. 
Donato afirma que a Convenção de Itu contou com a presença de 136 

delegados. O número exato de participantes era o de 133. 
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Domingos Soares de Barros, Francisco Xavier de Almeida Rios e 
João Eloi do Amaral Sampaio. 

Foi a primeira manifestação do partido republicano local, fora 
das limitações da vila. Entretanto, não parou aí a atividade dos 
republicanors. Em nolvembro do mesmo ano, publicou-se na capital 
paulista o documento: "Bases constitucionais do Estado de São 
Paulo", elaborado por vários delegados, entre eles, o representante 
de Botucatu, o jornalista Joaquim Roberto de Azevedo Marques, 
ao tempo, proprietário do "Correio Paulistano". 

Contudo, por volta de 1878 o grupo republicano local, chefiado 
pelo dr. José de Barros tomou outra dimensionalidade integrando- 
se com entusiasmo na  campanha republicana. Aliás, o mesmo 
dr. José de Barros fundou o primeiro jornal da terra. Outros 
elementos de Botucatu que sobressairam na reunião republicana 
foram: Rafael Ferraz Sampaio, Salvador Galvão, Napoleão de 
Barros, Luis Torres e, a partir de 1880 José Paes de Almeida e 
Amando de Barros. 

A participação de Botucatu na República não se limitou a isso. 
Manifestou-se ruidosamente por ensejo da visita do conde D'Eu; 
enviou delegação a Convenção de Itu; em 1873; fez-se representar 
no Congresso Republicano realizado em S. Paulo, publicou perió- 
dicos: "Não foram, portanto, os republicanos de Botucatu, ade- 
rentes de Última hora". (6) 

Mas, detalhe curioso: no dia da proclamação da República, 
a banda de música, segundo informa a ata, fez ouvir o Hino Repu- 
blicano. Teria sido ensaiado? No dia? "Iiripossível! A banda de 
música de Botucatu portanto andara conspirando: conhecia de 
cor a melodia do hino republicano! " (7). 

Por outro lado, outro livro assegura que os participantes de 
Botucatu na Convenção de Itu foram: João Eloy do Amaral Sam- 
paio, Bernardo Augusto Roiz da Silva, Francisco Xavier de 
Almeida Paes (nota a lápis: Pires); Domingos Soares de Bar- 
ros. (8) 

Francisco Xavier de Almeida Pires, era filho do povoador de 
Capivari, Antonio Pires de Almeida Moura. E este era neto do 
Capitão Mor de Sorocaba José de Almeida Leme, abriu caminho 
terrestre de Sorocaba ao Tibagi passando pela serra do Votucatu 
e recebendo por seus serviços carta do Rei de Portugal, etc. 
Antonio Pires foi criado em Itu onde se casou em 1808 com 

( 6 )  - Id. ib. p. 181. 
( 7 )  - Op. cit. p. 181. 
(8) - Solenizaçáo do Centenário da Convenção de Itu realizada a 18 de 

abril de 1873 com a instalação do Museu Republicano Convenção de Itú pelo 
Governo do Estado de São Paulo. S .  Paulo, 1923, p. 98. 
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Gertrudes de Araújo Campos. Seus filhos foram importantes 
fazendeiros no município de Capivari, ligados todos a corrente 
liberal. Francisco Xavier mudou-se para Botucatu e ali, conti- 
nuando a política tradicional de seus irmãos e parentes, ali- 
nhou-se no Partido Liberal e se constituiu em fervoroso adepto 
do Partido Republicano após a fundação deste em Itu em 1873, 
tendo participado da Convenção como representante daquela 
cidade. 

Tentamos estabelecer uma síntese e um sentido compreensivo 
da participação de Botucatu na problemática republicana em geral, 
e, a Convenção de Itu, em particular. As causas que condicio- 
naram a República (a questão militar, a questão religiosa, a abo- 
lição, a impopularidade do conde D'Eu; os reflexos da Guerra do 
Paraguai, etc) não interessam, aqui, comentar. 

NOTA DO AUTOR: A cidade de I tu  foi escolhida porque, sendo os 
republicanos dali em maior número, venceram na  indicação do ponto de 
reunião, aos de S. Paulo, Campinas, Bragança, Atibaia, Itapetininga, Amparo, 
Jundiaí, Tietê e Jaú. Oitenta e seis ituanos indicaram Itu para a sede do 
congresso. Os convencionais foram em número de 133 (incluindo o nome 
de Prudente de Morais Barros o qual apareceu por último). A mesa da 
Convenção teve dois livros: o de presença, que recebeu assinaturas só de 
pessoas filiadas ao movimento republicano; outra, em que o dr. Américo 
Brasiliense lavrou, de seu próprio punho, a ata dos trabalhos. 





A REVOLUCÃO CONSTITUCIONALISTA 
Cândido Motta Filho 

Sr. Governador do Estado, Sr. Presidente do Tribunal de Jus- 
tiça, Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, demais autoridades, 
minhas senhoras e meus senhores, 

Como deputado que fui desta Assembléia Legislativa, 
sinto um compreensivel alvoroço ao dirigir-vos a palavra. 
E esse alvoroço mais se torna compreensível quando ve- 
nho evocar 9 de julho, como um dramático apelo feito 
há mais de quarenta anos, para a marcha congregada 
de todos os brasileiros contra a ditadura então existente. 

O tema e a Assembléia são, para mim, cheios de 
evocações. Aqui senti-me como deputado, e constituinte 
em 1934; aqui fui reporter e aqui estive, ainda garoto, 
ao lado do meu pai, chamado pelo "Diário Popular" o 
deputado mirim, que às vezes falava, sem pedir licença. 

Estou no recinto propicio à palavra livre e autori- 
zada, recinto onde ecoaram as vozes de grandes vultos, 
desde a Assembléia Provincial, onde Prudente de Morais 
defendia, com outros deputados as três grandes liber- 
dades: - a liberdade nacional, a liberdade individual 
e a liberdade municipal. 

Esta Casa possui uma tradição gloriosa de cultura 
e de dignidade política. 

Mas, em 9 de julho de 1932 ela não podia acolher 
as palavras de seus componentes. Um silêncio se fez, 
não como o silêncio do final do Hamlet, mas um silêncio 
que se fazia ouvir como um protesto. . . 

Imperava, por êsse tempo, de maneira incondicio- 
nal, o arbítrio e a opressão. Não só esta Casa silenciara. 
O Brasil estava em silêncio, porque o Poder Legislativo 
fora trancado. 

Procurávamos então, por todos os meios e modos, 
por termo a esse mal que nos afligia. 

Tinhamos a impressão de que a História parára e que ela não 
havia mais caminhos para prosseguir, eis porque, conscientes dessa 
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situação, tentávamos acabar com esse mal, propugnando um diá- 
logo persuasivo com os homens públicos que dominavam naquele 
instante. 

Tudo debalde. Falávamos uma linguagem que a desordem 
não podia entender, pois ela, em seu domínio e predomínio, queria 
só falar consigo mesmo. 

A revolução de 1930, feita em nome da representação e justiça, 
parecia desfazer-se em contradições e desentendimento, que o 
povo percebia, fomentando desilusões e protéstos. Já era tempo 
de encerrar a época das indefini,ções, porque ninguém podia com- 
preender os benefícios da incerteza. 

O professor Jacques Ellul, depois de mostrar que as revolu- 
ções resultam do sentimento do intolerável, diz que o fenômeno 
revolucionário, quando é autêntico, é um dos elementos da cadeia 
invisível do tecido da civilização. Por isso mesmo, devemos com- 
preender a nossa revolução, em sua razão de ser e em seus propó- 
sitos, tantas vezes desfigurados ou mal compreendidos. 

Essa incompreensão pairou muito tempo,nos interpretes de 
nossas revoluções, desde as emancipadoras da Colonia até a que 
culminou há cincoenta anos, com os jovens heróis do Forte de 
Copacabana. E é o que foi o que aconteceu com a Revolução de 
22, que chegou até ser apontada como um crime de lesa-pátria, 
como uma reação de velhos políticos, decaídos, ou como resultante 
de inconformismo das classes dominantes. 

Não faz muito, numa preleção que fiz no Rio, ao propósito, 
sem pré constante, da formulação das leis, um assistente pergun- 
tou-me se a revolução de São Paulo não era fruto de uma irritação 
nativista. 

Por isso, o melhor modo de rememorá-la é esclarece-la nos 
seus intuítos e mostrar que os fatos como se deram e os resultados 
que dela chegamos a conhecer, só podem afirmar que essa revo- 
lução, honrou o Brasil e dignificou os que morreram em seus 
combates. 

Uma revolução não se adota, como se veste uma roupa feita. 
Ela não é fruto de algumas vontades. Provem das entranhas de 
uma sociedade política. O que almejávamos em 32, obedecendo 
aos imperativos revolucionários, é que ela abarcasse o país inteiro, 
porque sentíamos que o país estava sufocado pelo arbítrio. Obde- 
cíamos, desse modo, aos apêlos de todas as consciências livres. 

Uma vez que os apêlos pela restauração da ordem foram inú- 
teis, uma vez que alguns teimavam em transformar os intuítos de 
1930, com a consagração de uma feitoria política, a única solução, 
imposta pelas circunstâncias, era a de um movimento armado. 
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Para assumirmos essa posição de tamanha gravidade, não nos 
limitamos a movimentá-la como se fosse a vontade de um grupo 
de inconformados. Procuramos uma colaboração que viesse de 
todos os recantos do território brasileiro. Quando o meu saudoso 
amigo Paulo Nogueira Filho voltou do Rio Grande do Sul, onde 
fora a procura da solidariedade e apoio, estávamos convencidos de 
que a teríamos grande parte dos Estados da Federação comun- 
gando conosco para a vitória da legitimidade governamental. E 
a revolução eclodia em 9 de julho. Na tarde desse dia estávamos 
reunidos na Faculdade de Direito para erguermos a nossa bandeira, 
sem as adesões prometidas. Mesmo assim, João Neves da Fontoura, 
um dos maiores tribunos que conheci, descia de um pequeno avião 
no campo de Marte para afirmar, no palácio dos Campos Elíseos, 
que não devíamos perder a esperança numa mais ampla solidarie- 
dade. 

É verdade que tal não aconteceu, porque a arma mais eficiente 
erguida contra a revolução, é de que ela não era brasileira. Mais 
dos que as armas feriam-nos a falsificação ardilosa e surpreen- 
dente dos nossos intuítos. 

Porque meus Senhores, São Paulo foi sempre uma afirmação 
nacional. E foi, dentro dessa afirmação que os revolucionário de 
32, repetiam o gesto do padre Antonio Feijó, quando, em 1842, 
foi um chefe do movimento revolucionário, vencido pela espada 
gloriosa de Caxias. Também esse movimento, que repercutira, em 
Teófilo Otoni, não foi compreendido, taxado, por muitos, de bair- 
ristas, quando ele foi feito, porque novas leis do Império anulavam 
as conquistas liberais, pela reforma do Código de Processo e pela 
criação do Conselho de Estado. 

Por esse tempo, o padre Feijó acabrunhado pela doença e por 
muitos anos de luta, deixava o seu sítio em São Carlos, para 
apoiar a representação feita ao Imperador, pelas câmaras munici- 
pais e pela Assembléia provincial de São Paulo. 

Renasceu então em Feijó o seu espírito de lutador. Em 1." de 
janeiro de 1842 enviou a Assembléia Provincial um ofício, dizendo 
que, se as leis de 9 de novembro e 3 de dezembro de 1841, fossem 
toleradas, brevemente a Constituição se tornaria irrizória. 

E Feijó aconselhou então a Assembléia Provincial que usasse 
de uma linguagem "enérgica e corajosa", o que foi feito. A revo- 
!ução tendo a frente Rafael Tobias de Aguiar fora assim contra 
as arbitrariedades do poder. 

A CARTA de Feijó ao Barão de Caxias, datada de 14 de julho 
de 1842, denota o lutador, que fora Regente do Império, pois afir- 
ma: - "Quem diria que, em qualquer tempo, o Sr. Luís Alves de 
Lima seria obrigado a combater o padre Feijó? Tais são as coisas 
deste mundo. . . Em verdade o velipendio que tem o governo feito 
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aos paulistas e as leis constitucionais de nossa Assembléia, me 
obrigaram a parecer sedicioso, eu estaria em campo, com a minha 
espingarda se não estivesse moribundo; mas faço o que posso. 

A carta resume-se numa tentativa de compreensão, pleiteando 
entre outras coisas a anistia geral e que sobre ele, Feijó fosse des- 
carregado todo castigo. 

É que, pela nossa formação, sempre fomos levados a adotar 
um critério que não é só nosso, mas um critério comum a Nacão 
brasileira. Abrimos com as bandeiras os caminhos que fizeram a 
linidade nacional; ouvimos, na colina do Ipiranga, o grito da 
Independência; transformamos a Convenção Republicana de I t í ~  
num cenário de decisões nacionais; transfiguramos a Faculdade 
de Direito na sede vibrante da luta pela libertação dos escravos e 
pela República. E, em 1922, com o líder maranhense Graça Ara- 
nha, abrimos a Semana de Arte moderna, em nome da renovação 
nacional e tivemos a audácia de fazer, dentro dela, uma avalia$ão 
crítica da cultura brasileira. 

Essa é a nossa coer,ência. Só pensamos, só sentimos, só agimos, 
em todos os momentos históricos no interesse comum de nossa 
Pátria. 

Por volta de 1870, o futuro do Brasil se instalára em São 
Paulo, na sua Faculdade de Direito. Alí se viam, como estudantes 
grandes nomes de nossa vida política, como Rio Branco Rodrigues 
Alves, Afonso Pena e intelectuais do timbre de Joaquim Nabuco, 
Rui Barbosa, Castro Alves, e tantos outros. 

Joaquim Nabuco vinha do Recife e, aqui em São Paulo, con- 
seguia levar a cena, por uma companhia portuguêsa, a sua peca 
teatral, "O destino", que compuzera aos dezoito anos. Mais tarde, 
recordava esse fato a um de seus maiores amigos, Eduardo Prado, 
dizendo que para onde ia, levava São Paulo consigo, porque, em 
São Paulo, viveu um dos instantes mais felizes de sua vida. 

Rui Barbosa nunca esqueceu a sua temporada em São Paulo, 
como estudante. E foi da porta da Faculdade de Direito, que 
prestou homenagem ao corpo de seu mestre José Bonifácio, o Moqo. 
Na "Oração aos moços fazia sentir a sua emoção quando dizia: - 
"Tão pouco medeia do Rio a São Paulo"! Porque não consegui- 
remos enxergar de um a outro cabo, em linha tão curta?". Sentia- 
se estudante que via, no doutoral, a tribuna incomparável para 
dirigir-se ao Brasil, exclamando: - "Brasil de ontem e amanhã! 
Daí-nos o de hoje, que nos falta". 

Antes falára em Campinas onde revelou o símbolo das ando- 
rinhas. No seu "Elogio a Castro Alves" disse: - Estava reservada 
aos mais saudósos da nossa passagem pelos estudos superiores, 
uma intimidade que a comunhão do mesmo této estreitou na  for- 
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moza S. Paulo, onde a sua musa celebrou uma vez a aliança d e  
Paraguaçú com o Ipiranga, entre as flores agrestes, de cuja vársea 
desfiou prodigamente, as pérolas dos seus versos e cujas neblinas, 
ainda, muito mais tarde, vagamente flutuavam nos cismas de sua 
poesia". 

São Paulo era um lar acadêmico, como o era para Castro 
Alves. 

Porque Castro Alves aqui viveu por muito tempo; aqui fez 
teatro, recitais, conferências, discursos e compôs o "Navio Ne- 
greiro". 

Esse baiano de quatro costados, sentia-se integrado na terra 
paulista. Em "Versos de um viajante", diz: - "Tenho saudades. . . 
ai! de ti, São Paulo". 

Refere-se então a aquilo que ficára em sua saudade: - as  
serenatas de estudantes, as várseas longas das manhãs brumózas, 
noites de névoa ao rugitar do sul". 

A "Canção de um boêmio" é uma rememoração de São Paulo, 
com suas noites frias e com a densa garoa, que fazia fumar a 
lua . .  . 

Por sua vez, os poetas paulistas, a começar pelo romântico: 
Alvares de Azevedo, nunca perderam sua participação na alma 
brasileira, seja um Amadeu Amaral, um Vicente de Carvalho, um 
Martins Fontes, um Mário de Andrade ou um Cas~iano Ricardo 
para falarmos só dos mortos. 

Osvaldo de Andrade inventa a poesia páu-Brasil e Paulo Prado 
escreve o "Ketrato ao firasli', enyuanLo que lllonteiro Looato é 
o rascínio da criança brasileira e o autor maravilhoso de "Urupéç". 

Guilherme de Almeida, uma das pontas de lança da Revolucão 
de 32, anaou pelo 6rasi1, levando as aspiraçoes de renovaçao cul- 
tural. fi, ao escrever soure a poesia romantica brasileira, com sua 
linguagtm aoastecida de lirismo, diz: - "Poesia e a terra, Sepa- 
r a m  uessa sera apenas verso, pedaço, coisa amputada que murcna, 
apoarece, acaba". E indaga: - "h que terra ha mais longe e mais 
longa ao que a nossa'?. . . Vem, responde, de quando e de onde 
veio aquela vlrgem infante das vigiiias do Descobrimento. E 
mostra que, desae Anchieia, na  prala do Ipiroig, passando por 
Bento Teixeira e Gregório de Matos, o que se consagra é a terra. 
E assim se afirma o rumo rigorosamente brasileiro. 

Conclui, alargando, na  permanência de seu estilo luminoso, 
mostrando que, a partir de Gregório de Matos é que se fundem, 
a nossa historia política e a nossa história literária. . . Para Gui- 
lherme é aí que começa o romantismo no Brasil menos no seu 
sentido superficial de cloróse e malancolia do que, no seu verda- 
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deiro espírito de revolta intelectual. Assim, para o poeta, o Ro- 
mantismo brasileiro é forte tumulto patriótico, estreita e agressi- 
vamente ligado a constituição da nacionalidade. 

Vivemos hoje, uma hora de inesperadas transformações: - O 
mundo perdeu a sua antiga fisionomia. Os ideais políticos estão 
em debate, muitas vezes, com armas e bagagens. Por isso, os 
povos que não compreendem a sua unidade pelas raízes, estão a 
mercê dos países ambiciosos e dos regimes sem entranhas. Eis 
porque, o exemplo de 32 deve ser compreendido como ele foi para 
que não possam seus falsos intérpretes, alimentar desentendimen- 
tos inexistentes, confundindo nós com os existentes. 

Não necessito dizer que estive na revolução de 9 de julho. Os 
moços de minha geração dela participaram. Naquele tempo, havia 
uma só maneira de pensar e uma só vontade de agir. 

Tendo ingressado no Batalhão Republicano, organizado pela 
figura afirmativa de Ataliba Leonel, fui depois requisitado pelo 
Governador Pedro de Toledo, unindo-me então a Cassiano Ricardo 
e a Menotti de1 Picchia. 

O Coronel Taborda que me trouxe a notícia, achou que eu 
seria melhor como tenente ajudante de ordens do que como sol- 
dado. Muito embóra assim promovido por incapacidade, não dei- 
xei, um só momento, de prestar meus serviços a causa em jogo. . . 
Pude estar presente em muitos acontecimentos e assisti fases da 
luta, testemunhei o comportamento dos que foram para a frente 
e tomaram parte em combates, como dos que estavam na direção 
militar e político da revolução. 

Vi desfilar soldados com seus comandos, sob o aplauso do povo, 
com cantos, lenços e lágrimas, com a convicção geral que iríamos 
a,fastar a demagogia e a impostura política." 

O Palácio do Governo não era só governo. Dali partiam como 
de um quartel general, ordens, contra-ordens e informações. Mas 
não é só. Alí se discutiam planos futuros. 

No dia onze de agosto, que era o dia da fundação dos cursos 
jurídicos, escutávamos a voz do professor Alcantara Machado que, 
pelo rádio, dizia do papel dos estudantes e professores na revo- 
l u ~ ã o .  

Depois ficou resolvido que já era tempo de elaborar um ante- 
projeto de Constituição para o país. Uma sala do Palácio foi 
transformada numa pequena constituinte. O governador Pedro 
de Toledo nomeou uma comissão para elaborar o ante-projeto, 
comissão presidida pelo Professor Gama Cerqueira e da qual fazia 
parte o professor Waldemar Ferreira.. . Essa comissão era por 
mim secretariada. 
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Ainda guardo parte do rascunho do, trabalho, iniciado. Nós, 
com esse esforço, queríamos, antes nada, revelar a nossa confianca 
no regime legal. 

Num país, sem sólido culto das tradições e dos costumes, a 
lei representava, antes de tudo, um çompromisso entre os gover- 
nantes e governados. Tínhamos, como certo, o ditado popular 
que diz que tudo o que é tratado não é caro!. . . 

A crise do constitucionalismo, em consequência da guerra 
mundial que terminara em 1918, resolvera-se com um novo aspec- 
to, que era de incluir dentro dos compromissos constitucionais, os 
direitos sociais ao lado dos direitos individuais e também aconse- 
lhava uma nova técnica constitucional, evitando constituições 
causísticas e aconselhando como exemplar aquela que se fizesse 
como um esquema jurídico ou um roteiro de ordem geral. 

Foi daí que nos opuzemos a um governo sem freios e medidas, 
com a bandeira da afirmação constitucional. E a revolução de 
1932, foi batizada, desde então, como uma revolução constitucio- 
nalista. Vencida, como foi, vimos entanto frutificar seus ideais. 

O próprio presidente Getúlio Vargas que nos enfrentára, 
erguendo a bandeira da unidade nacional, aqui em São Paulo, 
em frente ao seu povo, proclamou que 9 de julho, fôlra um movi- 
mento feito com os mais nobres intuítos. 

Nunca desertaram de meus olhos os episódios em que fomos 
envolvidos: - as notícias animadoras, as desanimadoras; as mor- 
tes, os desastres, os enganos, os desenganos; as aflições, os entu- 
siasmos, as intrigas e tudo aquilo que acompanha uma derrota, 

A morte do nosso comandante, o Coronel Salgado, vitima de: 
um acidente, nos deixou acabrunhados. Naquele dia, eu saíra de 
casa, impressionado com um sonho que tivera: - o jardineiro dor 
Palácio, regava, com regador de mão, as roseiras que enfeitavam 
os canteiros do Palácio Campos Eliseos e a água que caía sobre 
as rosas eram cor de sangue! 

Era assim o nosso estado d'alma, refletindo e presentindo. A s  
chegar a revolução ao seu fim, depois da ocupação da cidade 
pelas forças legalistas, fui ao Palácio a procura do governador 
Pedro de Toledo. Estava completamente só. Um silêncio próprio 
das coisas mortas pairava nas salas, antes rumorejantes e movi- 
mentadas. 

E Pedro de Toledo, com o rosto triste, movimentando sua 
longa piteira, falou-me dos que, inventavam o separatismo como 
arma da revolução. "Como, perguntava ele, eu que fiz parte do 
governo federal, que fui embaixador do Brasil, que assumi este 
cargo em nome dos interesses nacionais, como poderia chefiar uma 
r n r r r \ l i . r i õ n  f l r - r l n m n v \ f n r l n  nm r<n-nlhn-+r. l n r r ; n - A n r l n C > I ~ >  
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Acompanhei-o, quando foi preso . E ao despedir-se de mim, 
com ar aIirniativo, a m e  textualmente: - "Creio que não desonrei 
;I nossa causa. Você conviveu comigo, desde ,o primeiro dia da 
revolução, sabe porque aceitei chefiá-la. E aqui pensei, em escrever 
um manifesto ao, país, mas um militar que passou por mim, me 
disse que ela isso tempo perdido, porque o manifesto não seria 
publicado. "E esboçando um sorriso triste, evocando Machado de 
Assis, disse: - EiiIim, ao vencedor, as batatas!" 

Pedro de T,oledo era um intelectual, um dos membros da 
Academia Paulista de Letras. 

Certa tarde, depois de sua partida para o exílio, ao passar 
junto aos muros do i'alacio Campos Eliseos, ouvi o chilerear festivo 
dos pardais. acorreu-me os d i ~ s  tormentosos que ali passamos, 
animados nas tarde fria de julho, pelo chilrear da passarada. E 
numa carta que remeti para Lisboa, disse a Pedro de Toledo 
sobre o fato, lamentando o que tinha visto, pois pensava que 
adesão era só privilégio dos homens, e no entanto o contrário se 
linha dado, com a mesma recepção que os pardais davam ao inter- 
ventor da vitória do governo descricionário da República. Em carta 
Pedro de Toledo respondeu-me: - "Todas as tardes subo o Chiado 
e me detenho junto a estátua de Camóes. Fecho os olhos e ouço 
$0 chilrear dos pardais sobrevoando sobre a estátua. Sinto-me então 
'ein minha terra, com o meu povo, com os meus amigos, com as 
pessoas amadas e digo, em voz baixa: - bendito os pardais!" 

A revolução durará três meses, três meses para fundamentar 
ao menos, suas justas aspirações. A notícia que ela estava termi- 
nada chegou ao gabinete do governador, para que ele aprovasse 
uma comiçsão que iria ter entendimentos com os vencedores. Re- 
cebeu-a noutra quando retornávamos da estrada de rodagem, pois 
tencionávamos chegar a Campinas. Pedro de Toledo queria estar 
ao lado dos nossos soldados, solidário com eles. Fomos entanto, 
alcançados por um emissário do General Klinger, pedindo a volta 
urgente do Governador ao Palácio, para assunto de maior gravi- 
dade. 

0. coronel Herculano da Silva, comandante da Força Pública 
do Estado, pedira que se organizasse uma comissão para entrar 
em entendimentos com o general Góes Monteiro, que comandava 
as forças legais. Ela fora composta, apesar de certas resistência 
e da resistência mais teimosa, do Coronel Euclides de Figueiredo 

A comissão composta pelos Major Edgard Armond, do Estado 
Maior da Força Pública, do professor Hermes Lima e de Antonio 
de Alcantara Machado estabeleceu os contatos necessários e a 
revolução chegou ao seu fim. 

Não havia outra solução. De um momento para outro viu-se 
o Governador cercado pela atmosfera trágica da derrota. 
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Ao ter notícia do acontecido, Pedro de Toledo, repetiu o gesto 
de Feijó, dizendo aos que o cercavam, no prédio do Higienópolis 
cncie estava como prisioneiro: "Assumo, como governador do 
Estado toda a responsabilidade pelo acontecido7'. 

Porém todos os responsáveis pelo movimento não declinaram 
ae suas responsabilidades, havendo em consequência numerosas 
prisões e exílios. 

Não quero me alongar, mas quero recordar um episódio que 
ficou gravado na minha sensibilidade: - Fôra levar no fim do mês 
de julho ao Coronel Euclides de Figueiredo, uns informes que ele 
pedira. Cheguei a Cruzeiro, quando o sol já estava a pino ouvia 
o troar da artilharia, não muito longe. No céu alto, explodiam as 
granadas. Havia um movimento tumultuoso na  estacão, tramado 
pelos vultos que iam e vinham. Estava diante de um espetáculo 
que a minha índole pacífica jamais poderia imaginar. 

Foi quando vejo passar, bem perto de meus olhos, uma 
padióla conduzindo o corpo de um jovem. De sua boca, semi- 
aberta, ainda corria sangue. E, junto a sua cabeça, estava o seu 
boné também tinto de sangue, onde vi escrito: - Campinas. Pelo 
Brasil livre ou morrer". 

A revolução tinha sido para mim, uma espécie de sonho. 
Mas, naquele instante, era uma realidade terrível! Senti então 
i!ma angústia imensa, avaliando como custava o sacrifício por 
um ideal. 

É por esse ideal que a revolução foi feita, por um Brasil livre, 
animado pelas aspirações que exigem nobreza e despreendimento. 

Estamos convencidos hoje de que o povo brasileiro já com- 
preendeu, após o correr dos tempos, a dignidade cívica da revolu- 
ção de 9 de julho, e demitido o sacrifício desinteressado daqueles 
que morreram, como aquele jovem de Campinas, para não ver o 
Brasil, desacreditado pela ambição do poder. Porque a revolucão 
decorria n a  vocação nacional de São Paulo! 





ASPECTOS DA VIDA E DA OBRA DO 
((VISCONDE DE M!AUÁ» 

Hélio Falchi 

Escolhi a figura de Irineu Evangelista de Sousa, Visconde de 
Mauá, como Patrono para o lugar que a Vossa generosidade me 
concedeu nesta Casa, fascinado pelo magnetismo do pioneiro - 
daqueles cujo porte vai-se agigantando cada vez mais, com o decor- 
rer do tempo. 

Ao cumprir prazeirosamente o preceito estatutário, de falar 
sobre esse Patrono escolhido, minha intenção é - e não pode 
deixar de ser - modesta: apenas rememorar, em síntese, os pontos 
capitais da biografia desta personalidade marcante, pois os ilus- 
tres confrades já a conhecem. 

Para se aprofundarem os conhecimentos relativos ao "Caxias 
da nossa unidade econômica", como o apelidou Tristão de Ataide, 
basta buscar a monumental biografia de Alberto de Faria, ou 
então a do seu descendente Claudio Ganns, ou o livro da Sr." Lídia 
Besouchet, ou os artigos de Heit,or Ferreira Lima, e principalmente 
os escritos do próprio Visconde de Mauá, começando pela "Expo- 
sição aos credores e ao público", de 1.878, verdadeira "Autobiogra- 
fia", até o belo epistolário. Nessas fontes colhi os elementos para 
esta síntese. 

Hoje, quando o Brasil mostra ao mundo o "milagre econômi- 
co" do seu progresso, cujo ritmo acelerado poucos paralelos en- 
contra, parece-me ser mais atual do que nunca a figura do Vis- 
conde de Mauá, cujos sonhos e ante-visões vão-se realizando, um 
por um. 

I1 - PRIMEIROS PASSOS 

Na freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Arroio 
Grande, Distrito de Jaguarão, Capitania de São Pedro do Sul (hoje 
Rio Grande do Sul), nasceu Irineu a 28 de dezembro de 1.813. 

Seus primeiros anos foram vividos a poucos quilômetros da 
,?.-L .--- ,?-,....+..:..- ..-........- :e 
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Irineu tinha apenas 5 anos quando, em 1.818, um ladrão de 
gado, por engano, assassinou seu pai, o estancieiro João Evange- 
lista de Ávila e Sousa, a noite, num barraco, onde êle se abrigava, 
ao lado da tropa que conduzia para vender. 

Ficaram quase sem recursos, a mãe Dn.a Mariana e seus dois 
filhos, Guilhermina, nascida em 1.811 e Irineu. 

Dn:l Mariana ensinou-lhes as primeiras letras e procurou 
educá-los dentro dos princípios da religião católica. 

Em 1821 apareceu um pretendente para casar com a viúva, 
ainda moça, mas sem arrimo, o qual porém não queria enteados 
em casa. Guilhermina é casada aos 12 anos e Irineu, com 9 de 
idade, é levado ao Rio de Janeiro, por um tio, dono de um navio 
a vela, para iniciar-se na vida comercial. 

Ele foi - como disse Ganns - o típico "self-made man". (1) 

Menino que era, começou a trabalhar, no Rio, na loja de um 
comerciante português: disse sua nora, Jesuína Sales de Sousa, 
que até engraxava as botas dos caixeiros mais velhos; ia adqui- 
rindo, aos poucos, os livros que lia, a noite, na própria loja, à luz 
de azeite, após dias de trabalho, roubando horas de sono.. . E 
mandava parte do pequeno salário a mãe distante. Com o auxílio 
de um freguês amigo, aprendeu contabilidade e francês. 

Passou depois para a casa comercial de João Rodrigues Pe- 
reira de Almeida, onde ficou até 1829. 

Mas os negócios não corerram bem para Almeida: teve ele 
que liquidá-los, inclusive sua própria casa. 

Entretanto, seu principal credor, o inglês Ricarão Carruthers, 
opôs-se a receber a casa, dizendo ser o "home" sagrado. Almeida 
ficou grato e lhe retrucou: "Em retribuição ao seu relevante favor, 
entrego-lhe uma jóia". 

Esta jóia era seu melhor empregado, ou seja, Irineu Evange- 
lista de Sousa. 

Como funcionário da nova firma, o rapaz aprendeu rapida- 
mente a língua inglesa, e os miutodos britânicos de negociar, dentro 
de um liberalismo algo rígido, mas inspirado numa ética puritana. 
de "inteira probidade" e "moralidade positiva". 

"Ainda imberbe, escolheu-o (Carruthers) para sócio gerente", 
numa demonstração da inteira confiança em seu descortino e 
honestidade. 

Em 1." de janeiro de 1836, aos 22 anos, era sócio da firma 
Carruthers & Cia. Dominava todos os segredos da importação e 

!1) Claudio Ganns: "Prefácio a Autobiografia de Mauá" - Edições de 
Ouro - pág. 23. 



REVISTA DO 1D;STITTTO HISTÓRICO E GEOGRÃFICO DE S. PAULO 219 

exportação, numa é ~ o c a  em que metade de nosso comércio exte- 
rior era feito com a Inglaterra. Em 1837 regressava Carruthers 
a sua terra, deixando Irineu na  chefia da empresa. 

Em mãos tão habilidosas, ela prosperou muito. 
Trabalhou Irineu na Casa Carruthers com afinco até 1845, com 

um único descanso, ou seja, a viagem por ele empreendida em 1840 
para a Grã Bretanha. 

Aos 33 anos (em 1846) diz Mauá ter alcançado, com seu árduo 
trabalho, um patrimônio que lhe assegurava uma renda superior 
a 50 contos anuais, ou seja, completa independência financeira. 

Poderia tranqüila e egoisticamente ter repousado o resto de 
sua existência. Uu então enveredado por caminhos novos, onde, 
mais que o lucro - para ele secundário, iria proporcionar pro- 
gressos e benefícios ao Brasil e a seu povo. 

Não hesitou: escolheu este segundo rumo. 

I11 - DE COMERCIANTE A INDUSTRIAL: 
PONTA DA AREIA 

Em Bristol, visitava um grande estabelecimento de fundição 
de ferro e maquinismos. Entusiasmava-o a indústria do ferro por 
ser - são suas palavras textuais - "a mãe das outras ,e o alicerce 
da aspiração " de ter o Brasil algumas indústrias. 

Como importador, conhecia os lucroç auferidos pelos indus- 
triais britânicos e europeus em geral, e desejava que os mesmos 
ficassem em nosso país. Esta visão industrialista é notável em 
meiados do século XIX; chocava-se ela com a mentalidade predo- 
minante na época, conservadora e agrícola. Ta1 choque explica 
multo os futuros tropeços financeiros de Mauá. 

Mas não nos antecipemos. 
Favorecido pela tarifa alfandegária protecionista, decretada 

em 1844 por Alves Branco, e escudado pela garantia do forneci- 
mento de tubos para canalizar as águas do rio Maracanã, adquire 
Irineu o pequeno estabelecimento denominado "Ponta da Areia", 
em Nlterói; no primeiro ano, quadruplica, por inversões, seu ca- 
pital; eleva o número de operários de 300 para 1.000; organiza 
as seções de ferraria, serralheria, caldeiraria de ferro, construqáo 
naval, galvanismo e outras, Ali fabrica caldeiras para máquinas 
a vapor, engenhos de açúcar e serras, guindastes, prensas, moli- 
netes. 

Passa a construir navios: desde 1847 até 1859 seu estaleiro 
lançou a navegação 72 navios, ostentando o pendão auri-verde, 
ou seja quase ixetade da tonelagem brasileira. 
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Na Guerra do Paraguai, nossas forças navais equivaliam-se as 
do inimigo, como declarou francamente o Visconde de Ouro Preto. 
Ponta da Areia havia contribuído com a fabricação de um terço 
dos navios brasileiros: é fácil deduzir qual foi, neste campo, sua 
contribuição para a nossa vitória. 

Em Ponta da Areia foi fundida, pela primeira vez, uma está- 
tua de bronze no Brasil (1) : uma pequena reprodução de D. Pedro 
11, com 1,10 m. de altura. 

Em 1860, a nova tarifa anfandegária Ferraz, isentando de 
direitos os materiais de lavoura e os navios construídos no estran- 
geiro, deu um rude golpe a fábrica e ao estaleiro. E,la já havia 
sofrido muito com o grande incêndio de 1.857. 

A esta altura, confessa Mauá que (naturalmente por entusias- 
mo patriótico) "cometeu um grande erro: em vez de contentar-se 
com o prejuízo de 500 contos e de um valor equivalente em moldes 
perdidos - pouco menos da metade dos lucros auferidos até então 
- e deixar que os novos interessados sofressem a perda propor- 
cional nos referidos danos, procurou dar vida nova ao estabeleci- 
mento. 

Conclusão: ao em vez de obter lucro, sua fortuna foi desfal- 
cada em mais de mil contos. 

A fábrica, já premiada na  Exposição Universal de Londres, 
teve que cerrar as portas, a míngua de trabalho suficiente. 

IV - OUTRAS INDÚSTRIAS 
O BOM PATRAO 

Irineu foi o incorporador da fábrica de velas especiais d e  estea- 
rina, montada em 1850 por João Eduardo Lajoux; foi também seu 
maior acionista e seu banqueiro. Tendo a empresa começado a 
tropeçar, ele tomou-a sob sua responsabilidade e, com sacrifícios, 
deu-lhe vida nova. Vendeu-a mais tarde, quando a situação do 
próprio Banco Mauá & Cia. não lhe permitiu mante-Ia. 

Dedicou-se também a indústria de carnes verdes, para o abas- 
tecimento da população carioca, e aquela anexa de curtume. Este 
empreendimento foi benéfico para os consumidores do Rio de Ja- 
neiro, em cujas mãos esse alimento, tão necessário para a boa 
nutrição, passou a chegar mais barato. 

Mauá dirigiu a seguir sua mente de capitalista empreendedor 
para obras de interêsse público. É o caso da Companhia de D-ques 
Flutuantes; a qual nasceu da observação da "marcha lenta com 

(1) Relatório Geral da Exposição, pág. 39, citado por Alberto de Faria: 
" l i A a i i i "  ( A  a orl ioánl  n i m  l9K 
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que progredia a construção do dique seco, que na ilha das Cabras 
se construiu por conta do governo, serviço que durava há quarenta 
anos". (1) Procurou Irineu uma solução para o problema, tendo- 
lhe agradado o princípio desenvolvido pelo Sr. Dodgson, de diques 
flutuantes, segundo o qual não seria necessário encher os diques 
totalmente, mas apenas da quantidade de água necessária para a 
tonelagem de cada navio: trava-se pois de um sistema de enge- 
nharia mais flexível e econômico. 

Mauá tomou a iniciativa do empreendimento e o primeiro 
dique foi construído, com o investimento de Rs. 200.000$. Não 
tendo tido o sucesso previsto, Mauá, ultra-escrupuloso como era, 
quis devolver aos outros acionistas, de seu próprio bolso, o dinheiro 
empregado, assumindo desta maneira todo o prejuízo. 

Como industrial, foi Irineu sempre um bom patrão. Como ci- 
dadão, um bom esposo e um bom pai. 

No tempo em que ele era apenas comerciante, havia adquirido 
uma casa no morro de Santa Teresa ,alí morando como em "repú- 
blica" com os caixeiros da casa Carruthers. Era um retiro poético, 
uma chácara, onde crescia, em companhia da Avó, sua sobrinha, 
Maria Joaquina, filha da irmã Guilhermina, Passou Irineu a 
gostar dela; de volta de uma viagem da Europa, trouxe-lhe um 
lindo anél de ouro: foi esta a maneira indireta e discreta de pedí-la 
em casamento. O sentimento foi correspondido e Maria Joaquina 
tornou-se a esposa amorosa de toda a sua existência, a compa- 
nheira dedicada das viagens mais desconfortáveis e a mãe extre- 
mosa de seus filhos. 

A 7 de setembro de 1860, inaugurando um dos grande gasô- 
metros da fábrica de gás, da qual se falará mais adiante, deu Irineu 
- na ocasião já Barão de Mauá - um grande banquete, presi- 
dido pela Baronesa, sua esposa, aos 400 operários da indústria, 80 
dos quais escravos. Era um gesto democrático, incomum e talvez 
único nessa época. 

Chamava seus operários de colaboradores. 
Foi sempre benigno também com os cativos e mesmo contrá- 

rio a escravidão, prefrrindo o trabalho assalariado, embora mais 
oneroso. Passou, com o decorrer do tempo, a exigir que, em diver- 
sas contratos constitutivos ou estatutos de suas empresas, constasse 
uma cláusula proibitiva do uso do braço escravo no trabalho das 
mesmas. Isto, muitos anos antes da Lei Áurea: é fácil avaliar 
como esta atitude francamente anti-escravagista acarretasse anta- 
gonismos nos ambientes ultra-conservadores. 

Em proposta de serviços públicos também escreveu, certa feita: 
"o contratante obriga-se não empregar o braço escravo" (2) 

(1) Mauá - Exposição aos Credores - (Edições de Ouro) pág. 161. 
( 2 )  Alberto de Faria - "Mauá" (4.11 Edição) pág. 91. 
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V - MELHORAMENTOS PÚBLICOS 
Instalando o serviço de iluminação a gás, na Capital do Im- 

pério Brasileiro, foi Mauá um pioneiro, n a  acepção mais completa 
da palavra. Em 1850, o Rio de Janeiro era um grande povoado, 
com 180 000 habitantes, e ruas bem estreitas. Diz Rocha Pom- 
bo (1) que muitos moradores, dos arrabaldes mais afastados, vi- 
viam sem saber o que era a Corte. 

FIG. 1 - Irineu Evangelista de Souza 

Esta era um pequeno trecho, de população mais densa, situada 
entre a Rua Direita e o Campo de Santana. 

A Côrte era anteriormente iluminada pelos nichos dos Santos, 
situados em uma ou outra esquina, onde a devocão particular 
colocava candieiros de azeite ou velas de cera. O trânsito a noite 

(1) Rocha Pombo - - "História do Brasil" IX págs. 530 e 531. 
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era muito perigoso, pois o transeunte corria o risco de ser assal- 
tado; quem tinha escravos, mandava iluminar o caminho com 
tochas e archotes. 

O vice-rei, Conde Rezende, mandara colocar lampiões de 
azeite; em 1833 outros cem foram colocados, pagos por impostos 
arrecadados em diversas Províncias. 

Os ingleses Grace e Gregg Glover, a cata de novidades, pro- 
puzeram trocar o azeite por coisa melhor, o gás. Parecia ser um 
absurdo impraticável. Entretanto, Eusébio de Queiroz, Ministro 
da Justiça, aceitou a idéia e abriu a concorrência: os britânicos 
propuseram Reis $ 31, por hora de iluminação. Mauá estudou o 
assunto a fundo: apesar de saber que, em igualdade de condições, 
ganharia a empreitada, baixou sua pretensão para Reis $27. Obteve 
o contrato, um dos poucos realmente lucrativos de sua vida. 

Não encontrou porém um único sócio que quizesse arriscar-se 
junto com ele. Teve que pagar sozinho o capital de 1.200.000$0 
(hum mil e duzentos contos): era praticamente toda a sua for- 
tuna posta em jogo. 

A 25 de Março de 1854, todo o povo carioca viu suas ruas 
"feéricamente iluminadas", segundo os termos usados pelo Jornal 
do Comércio. 

Perguntavam uns aos outros: "Como é possível que a cidade 
tenha estado tanto tempo privada deste melhoramento?" 

Perdeu, o público ,o medo que o gasômetro explodisse; surgi- 
ram então sócios, para os aumentos de capital. As outras cidades 
do país quizeram logo acompanhar o Rio de Janeiro nesse grande 
progresso, iluminando elas também suas ruas a gás. 

Em muitos outros melhoramentos públicos, Irineu colaborou 
eficazmente. A Companhza de Bondes do Jardim Botânico, obra 
de seu amigo, conselheiro Cândido Batista de Oliveira, iria fracas- 
sar por falta de dinheiro; Mauá interveio, como negociador e 
promoveu a vinda de capitais norte-americanos, que a transfor- 
maram na Botanical Gardens Rail Road Company, muito rendosa. 

Mauá foi também empreiteiro do Canal que saneou a região do 
Mangue, um pântano insalubre, viveiro de mosquitos, que o próprio 
D. João VI já pensara em secar, para eliminar os fócos de infec- 
ções. O Canal do Mangue contribuiu para o bem da saúde pública 
e serviu para facilitar o acesso do carvão a fábrica de gás. 

A Companhia Fluminense de Transportes foi muito ajudada 
pelos capitais do Banco de Mauá, emprestados a juros baixos. 

Faltando água, no Rio de Janeiro, em 1874 Mauá apresentou 
sua proposta, de ampliação da rede, acompanhada de amplos estu- 
dos, que lhe haviam custado 80 contos de reis. Mas, nessa ocasião, 
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seu crédito já estava abalado; encontrando-se ele em Montevi- 
déu, foi dado o contrato de abastec~mento  de água ao Rio, ao con- 
corrente Gabrielli. O Ministro da Fazenda, Cotegipe, reconheceu 
que Mauá devia ser indenizado das despesas dos estudos e outros 
danos: mas ele, com dignidade, recusou qualquer quantia. 

VI - TRANSPORTES FLUVIAIS 

Na questão do rio Amaxonas, mais uma vez nota-se o con- 
traste entre a visão ampla de Mauá, precursora do futuro, e a 
miopia da maioria de seus contemporâneos. 

Muito anos após a abertura dos portos marítimos ao comércio 
exterior, realizada em 1808 por D. João VI, por inspiração do Vis- 
conde de Cairú, o Rio-Mar continuava fechado ao contato da 
civilização. Somente barcaças de brancos e pirogas de índios 
sulcavam suas águas: as populações ribeirinhas continuavam po- 
bres e descontentes om essa situação. 

Muitos estadistas do Sul julgavam que o desenvolvimento da 
região mais setentrional constituisse um perigo de possível sepa- 
ratismo; ou então, que a franquia desse rio aos navios estran- 
geiros fosse um risco a própria soberania nacional. 

Entretanto, palses limítrofes ao nosso, como a Colômbia, o 
Equador e o Perú, iam declarando abertos seus portos, com acesso 
para o Amazonas. 

O Governo Imperial afinal modificou sua atitude: em 6 de 
setembro de 1850, a lei n o  586, autorizou o governo a contratar 
a navegação do Rio-Mar, com exclusividade e subvenção. Ninguém 
se apresentou; por isso Mauá, foi instado a encarregar-se dessa 
"missão civilizadora (1) ", pelo Ministro Monte Alegre, seu amigo, 
então Presidente do Conselho. Sem hesitar, aceitou. 

Aberta a subscrição ao público, poucos corresponderam. O 
capital foi, em sua grande parte, integralizado por Mauá, que 
arcava assim, mais uma vez com a maior parte dos riscos. 

O Marquês de Paraná exigia que Mauá levasse adiante a em- 
presa que se chamou Companhia do Amaxonas. Este correspondeu, 
com o entusiasmo de sempre. Ao cabo de um alio, verificou que 
a firma - embora com navios fabricados n a  Ponta da Areia - 
não dava lucro. Pediu subvenção: foi-lhe dada, mas de montante 
insuficiente. 

A pedido do Visconde de Uruguai, cedeu então seu privilégio 
monopolista a outras linhas, que também passaram a singrar essas 
águas, a partir de 1867. 

Assim mesmo, a excelência dos serviços da empresa de Mauá 
a fez prosperar. Agassiz, um exigente americano, que havia criti- 

(1) Mauá - "Autobiografia" - pág. 144. 
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cado acerbamente a negligência e a incuria geral que, na época, 
campeavam no Rio de Janeiro, ao navegar o Amazonas, a bordo 
do "Icamiaba", escreveu em 20 de agosto de 1865 ao Imperador: 
"I1 est impossible d'être mieux amenagé pour la commodité du 
voyageur que ne le sont les paquebots de 1'Amazone". São elogios 
as embarcações de Mauá. 

A navegação do Amazonas, da qual Mauá foi pioneiro, quin- 
tuplicou as rendas gerais e provinciais da região. Isto demonstra 
em quanto sua obra beneficiou o comércio e as populações dessa 
área, até então praticamente estagnada. 

Do extremo Norte passemos ao extremo Sul: percebeu Irineu 
em 1847, visitando sua província natal, a necessidade de se coloca- 
rem um o umais rebocadores na  barra do Rio Grande, para acelerar 
a entrada e a saída de navios. Criou a "Cia de rebocadores a vapor 
para o Rio Grande do Sul". 

Os comerciantes da cidade que iria ser beneficiada inverteram 
a maior parte do capital; Mauá completou-o. Após algum tempo, 
viram os acionistas que a empresa não dava lucro - apesar dos 
rebocadores terem sido vendidos pelo estaleiro de Ponta da Areia 
a preço de custo - e a Companhia foi fechada. 

VI1 - ESTRADAS DE FERRO 

Em 27 de abril de 1852, Irineu assinou, com o Presidente do 
Conselho, Luiz Pedreira do Couto futuro visconde do Bom Retiro, 
o contrato para a construção da primeira estrada de ferro do 
Brasil. 

A obra de Mauá, na construção de ferrovias, é monumental: 
com suas iniciativas, acelerou ele, de maneira substancial, o pro- 
gresso econômico do país. 

A idéia dos caminhos de ferro fora trazida, com entusiasmo, 
da Inglaterra, em 1835, durante a Regência, pelo Marquês de Bar- 
bacena, que tencionava beneficiar o Brasil, e particularmente a 
província de Minas Gerais. Entretanto, o inglês Tomás Cochrane, 
que havia obtido uma concessão para ligar a Corte a São Paulo 
e a Minas, não conseguiu realizar a obra. 

Irineu também se interessara pelo assunto, fazendo estudar, 
pelo engenheiro Bragge, o terreno entre a praia da Estrêla e a raiz 
da Serra de Petrópolis; a planta foi feita pelo engenheiro Milli- 
gan, e paga por Mauá. 

Pede ele a concessão. No Parlamento, a oposição é tal que 
se torna moda dizer: "não são estradas de ferro, mas de ouro". 

Assim mesmo, obtem êle o contrato. O empreendimento é lan- 
çado: do capital de 2.000.000 $0 arrecada 1200.000 $0 e assume 
a responsabilidade do restante. 
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Põe mãos à obra. Em 30 de abril de 1854, o primeiro trecho 
da E. F. Mauá, que mais tarde chegaria até Petrópoli,~, é festiva- 
mente inaugurado, na presença do Imperador D. Pedro 11. 

Na festa de inauguração, discursa Irineu perante o Monarca 
e expõe seu plano grandioso - que talvez atemorizou um pouco 
o progressista, mas prudente Soberano - de estender as linhas 
de trilhos até o rio das Velhas, no coração do Brasil. 

Irineu Evangelista de Sousa é então agraciado com o título de 
Barão de Mauá. E nesse dia luminoso, o silvo da primeira loco- 
motiva brasileira - chamada "Baronesa" em honra de Dn.a Maria 
Joaquina, esposa de Mauá - ecoa alegremente ao longo do percur- 
so inicial, de quinze quilômetros. 

Um pouco depois, pede Mauá uma subvenção para prosseguir 
as obras: ela lhe é negada. 

Irrita-se êle, pronunciando a célebre frase: ''I3 lícito negar um 
pequeno auxílio a primeira estrada de ferro construída no Brasil, 
no momento em que se pagam a um tenor, Tamberlick, 84 contos 
para ouvirem-se suas belas notas?". Era uma critica à Casa Im- 
perial, que patrocinava as companhias líricas. 

FIG. 2 - Locomotiva Baronesa. 

O Governo constrói outra estrada de ferro, a D. Pedro 11, 
hoje Central do Brasil, ligando o Rio a São Paulo. Mauá foi 
sempre liberal e contrário aos monopólios: porisso, não se opôs 
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a construção desta estrada, em parte concorrentz à sua. Ambas 
iriam servir ao progresso do país. file desiste, a pedido do Visconde 
de Paraná, do privilégio exclusivo das cinco léguas laterais à sua 
linha, sem receber indenização alguma. 

Mais que isso: subscreve mil ações da capital e interfere com 
suas amizades em Londres, para a obtenção de um empréstimo a 
nova ferrovia. 

A Estrada de Ferro Santos a Jundiai, mais tarde denominada 
São Paulo Raiway, e que hoje voltou a ter o nome primitivo, 
f,oi também obra de Mauá: êle foi o concessionário, o organizador 
da companhia anglo-brasielira captadora dos capitais necessários, 
e finalmente o construtor da ferrovia. 

O alemão Frederico Fomm havia obtido o privilégio da cons- 
trução em 1836, mas não poude passar à execução do plano. 

Mauá retomou a idéia, acrescentou novos estudos, que lhe 
custaram 25.000 libras (I) ,  levou-os aos Rothschild, junto aos 

Oreu nova con- quais seu nome era muito bem conceituado, e requ, 
cessão, após longas trocas de idéias com o Marquês de Mont-Alegre 
e o de São Vicente. 

Muito se duvidava do sucesso da empresa. Era voz corrente 
que "trem de ferro não é cabrito, para poder subir a serra". . . 
Mas os planos dos engenheiros Milligan, Dordan e Brunless, enco- 
mendados por Mauá, demonstraram o contrário. 

h construção estava em pleno andamento, quando faltou 
capital. Foi negado novo empréstimo, tanto em Londres, como 
no Brasil; todavia Mauá não podia deixar perecer, "a menina de 
seus olhos". Acudiu com seus próprios recursos e os de seu banco. 
aste ponto é importante, porque mais tarde a falta de devolução 
deste empréstimo, por parte da S.P.R., foi uma das causas do desas- 
tre financeiro de Mauá. 

E assim a E. I?. Santos-Jundiaí tornou-se uma realidade, alta- 
mente benéfica para o progresso da nossa Província de São Paulo. 

Infelizmente, a construção de uma estrada de rodagem ao 
lado da ferrovia, roubou cargas e passageiros da mesma, causando- 
lhe sérias dificuldades. 

Via Mauá, com acerto, nas estradas de ferro, um fator de 
incremento do comércio e da riqueza do país. Porisso, a muitas 
outras emprestou seu valioso e decisivo concurso, ou na  execução 

(1) Aberto de Faria - "Mauá", pág. 185. 
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ou pelo menos nos projetos; para citar somente algumas mais, 
lembraremos a Estrada de Ferro de Antonina a Curitiba, a E. F .  
Paraná a Mato Grosso, a E. F. do Rio Verde, no sul de Minas. 

VI11 - TELÉGRAEYO SUBMARINO 
Na iniciativa de Mauá, visando ligar pelo telégrafo o Brasil a 

Europa, não houve nenhum intúito comercial de lucro , mas uni- 
camente o móvel patriótico de servir seu país. 

O lucro foi para Mauá sempre secundário, desde o dia em que 
êle escolheu o caminho dos grandes empreendimentos nos quais 
frequentemente arriscava sua fortuna, obtida com o árduo tra- 
balho de comerciante. Na questão do cabo submarino, este desin- 
teresse ressalta com maior evidência. Otaviano, em carta de 1872, 
atestou que Mauá havia agido "ad honorem". 

Como sempre ,havia um concessionário anterior (em nosso 
caso chamado Ballestrino, cuja concessão era de 1858) o qual blo- 
queado pelas enormes dificuldades do empreendimento - não 
conseguira transpor o abismo que vai da teoria a prática. 

Como Ballestrini, em 14 anos, não havia realizado a obra, 
Mauá pede a concessão. Seu amigo, o Visconde do Rio Branco, 
faz anular a anterior e, pelo Decreto n." 5.058 de 1872, o privilégio 
é concedido a Mauá, "para estabelecer e explorar um cabo tele- 
gráfico submarino entre o Império e Portugal e suas possessões". 

Note-se que o Brasil já tinha um serviço de telégrafo entre 
o Rio de Janeiro e Petrópolis: a grande novidade, consistia no 
telégrafo internacional, por cabo submarino, atravessando o 
Oceano Atlântico. 

O espírito de Irineu mostra-lhe ser conveniente procurar a 
empresa que já ligara, por cabo telegráfico, a Inglaterra com os 
Estados Unidos. Quer doar a concessão: não o permitindo a lei, 
vende-a pelo preço simbólico de uma libra esterlina, sem siquer 
reservar-se o direito de mandar telegramas gratuítos: (1) 

Os ingleses oferecem-lhe comissões, sob forma de ações: êle 
as recusa, aceitando somente um lugar na Diretoria da nova em- 
presa. E a iniciativa vai-se concretizando: Tavares Bastos cola- 
bora com Mauá, apresentando o novo projeto a aprovação da 
Câmara. 

Os navios britânicos vão jogando o cabo ao mar. A 1." de 
janeiro de 1874, na presença do Imperador, é inaugurado o telé- 
grafo submarino, ligando a Corte com Salvador, Recife e Belém 
do Pará. 

(1) Claudio Ganns. "A trajetória de um pioneiro" - Edições de Ouro. 
- pág. 75. 



A 22 de junho do mesmo ano de 1874, D. Pedro I1 expede, da 
Biblioteca Nacional, telegramas a S. S. o Papa Pio IX, a Rainha 
Vitória da Inglaterra, ao Imperador Guilherme I da Alemanha, ao 
Rei Vitor Manoel I1 da Itália e a outros chefes de Estado. Seus 
tcxtos são publicados, no dia seguinte, pelo "Jornhl do Comércio". 

Após uma semana, Rio Branco leva a Irineu o título de Vis- 
conde, reconhecimento do Governo Imperial por mais esta obra 
patriótica. 

O Brasil, recém-saído de uma difícil guerra de cinco anos, 
com o Paraguai, mostrou, com esta iniciativa de Mauá, seu pro- 
gresso técnico, e entrou em contato com os principais centros civi- 
lizados do mundo. 

IX - O BANQUEIRO E O PARLAMENTAR 
Para concretizar tantas idéias progressistas, tantos empreen- 

dimentos de grande vulto, não podia Mauá deixar de ser banqueiro. 
Seu banco devia captar os recursos e depois canalizá-los para a 
realização das obras. 

Iniciou Mauá sua atividade bancária, procurando atrair os 
capitais que, em 1850, haviam ficado livres do tráfico escravo, 
abolido nesse ano: esse dinheiro devia-segundo êle - ser aplicado 
em finalidade mais digna, ou seja, na indústria. 

Desta forma, renasce em 1851, por iniciativa de Mauá, e com 
o apôio de Monte Alegre, o Banco do Brasil. O primeiro havia 
sido fundado por D. João VI, em 1808; é este o segundo, criado 
com o capiltal de 10.000:000 $0 (dez mil contos de réis). 

Em 1853 entra o Banco do Brasil em sua terceira fase, com 
a fusão daquele fundado por Mauá, com o Banco Comercial. A 
idéia do governo, nesta iniciativa, era de unificar as emissões de 
papel moeda, as quais se tornariam privilégio de um único esta- 
belecimento de crédito. 

Mauá não cria dificuldades a idéia, mas - sendo contrário a 
mesma, e partidário da pluralidade de emissões - retira-se da Di- 
retoria do novo Banco do Brasil e funda a casa bancária Mauá, 
Mac Gregor & Cia., que teve entre os primeiros sócios também 
alguns parentes do Visconde de Paraná. 

A nova casa toma a forma de sociedade em comandita por 
ações, obedecendo às complicadas exigências legais que regulavam 
o funcionamento desse tipo de insltituição de crédito. 

Em 1867, essa organização bancária já possuia uma grande rede 
de filiais, em Londres, Manchester, Paris, New York (nesta cidade 
com a denominação de Mauá, Dixon & Cia); em nosso país, no 
Rio Grande, em Pelotas, Porto Alegre, Santos, São Paulo, Campi- 
nas e Pará. No Uruguai, em Montevidéu, Salto, Paissandú, Mer- 
cedes e Cerro Largo; na Argentina, em Buenos Aires e Rosario. 
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Era uma casa tão poderosa que, apoiada par Sousa Franco, 
chegou a sustentar, em certas ocasiões. a estabilidade do câmbio 
brasileiro em Londres. 

Quando os Rotschilds deram um verdadeiro "ultimatum" ao 
governo brasileiro, para que lhes pagasse suas contas "pela volta 
do vapor" ( I ) ,  as banqueiros ingleses deram preferência as letras 
de Mauá & Cia., tal a confiança que o nome de Irineu lhes ins- 
pirava. 

Foi Mauá taxado por Antonio Carlos e Taunay de emissionista 
em excesso, em vitrude do apdio que ele deu as idéias do Ministro 
Sousa Franco e devido a alguns trechos do opúsculo "O meio cir- 
culante no Brasil", por ,êle redigido. Alberto de Faria incumbiu-se 
de esclarecer bem as idéias de Mauá, não cabendo - nos limites 
de espaço e de tempo de nosso trabalho - aprofundar a análise 
das mesmas. Diremos apenas, em resumo, que Mauá foi defensor 
- liberal como era - da pluralidade de emissões; mas nunca do 
exagero das mesmas, causador do encilhamento e da inflação, pois 
o papel moeda devia ser , segundo êle, sempre emitido com lastro, 
pelo menos de mercadorias; podia as vezes ser inconvertível em 
ouro, mas nunca dispensava a referida base comercial. 

Como parlamentar, teve Mauá numerosas ocasiões de expor 
seu pensamento econômico, dando a conhecer a seus pares e ao 
público as teorias liberais nas quais se estribavam suas grandes 
realizações. 

Antes de ser deputado, pertencera a Comissão elaboradora de 
um importante diploma legal: o regulamento n." 737, que visava 
pôr em execução o Código Comercial de 1850. Essa comissão era 
composta por quatro jurisconsultos de renome - José Clemente 
Pereira, Nabuco de Araujo, Carvalho Moreira (o Barão de Pene- 
do) e Caetano Alberto Soares - e mais um comerciante de 36 
anos, Irineu Evangelista de Sousa. este último, por sua colabo- 
ração ao projeto, ganhou como prêmio o título de Oficial da Ordem 
da Rosa. 

Na política, teve Mauá muitos amigos, como Paranhos (o Vis- 
conde do Rio Branco), Otaviano, São Vicente, Cotegipe, Paraná, o 
Duque de Caxias. E teve também ferrenhos inimigas, como Zaca 
rias e Silveira Martins, com os quais lutou galhardamente na tri- 
buna do Parlamento. 

Silveira Martins, já chamado o "Sansão do Império", fez 
acusações a Mauá, relativas a sua atividade no Prata. este revi- 

(1) Claudio Ganns. "Trajetória de um pioneiro". - pág. 85. 
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dou, lançando-lhe um desafio, que consistia numa espécie de plebis- 
cito, a ser realizado pvlos próprios parlamentares. Mauá perdeu 
por um único voto, e elegantemente demitiu-se da Câmara dos 
Deputados, como havia prometido fazer, em caso de derrota. En- 
tretanto, seu colegas recusaram suas demissões, arquivaram seu 
ofício, e o consideraram não como demissionário, mas simples- 
mente como ausente, por mais dois anos, até 1875, fim da legis- 
Iatura . 

Foi essa uma homenagem de todos os parlamentares, amigos 
e inimigos, ao valor indiscutível de Irineu. 

X - A OBRA DE MAUÁ No PRATA 

O tirano argentino Rosas ameaçava conquistar o Uruguai, 
com a ajuda de Oribe. Se tal acontecesse, um rude golpe seria 
dado também ao Brasil, que tinha todo Q interêsse em conter o 
expansionismo argentino: muito bem vira a situação Paulino José 
Soares de Sousa, o futuro Visconde do Uruguai. A Banda Oriental 
para defender sua independência, carecia de ajuda financeira, que 
a França deixara de fornecer-lhe. Os governos uruguaio e brasi- 
leiro lançam um apêlo a Mauá - cujo Banco Mauá & Cia. estava 
instalado no território dessa República. Irineu acode prontamente, 
em 1850, ao apêlo do Ministro uruguaio André Lamas e faz um vul- 
tuoso empréstimo, arriscando sua fortuna uma vez mais, sem co- 
brar um real siquer de juros. 

Move-se a nossa marinha imperial e, juntamente com as 
forças de terra, faz retroceder a Rosas, que estava na iminência 
de dominar as duas margens do Rio da Prata. 

O Uruguai volta a ser livre, mas econômicamente "um cadá- 
ver". (1) 

Precisa de mais ajuda e de mais emissões do Banco Mauá & 
Cia. 

Perde Irineu 2 milhões de pesos, equivalentes então a 6 mil 
contos de reis, que nunca mais recuperou. 

B um abalo sentido por toda a sua organização bancária. 
O papel emitido por Mauá & Cia., por ordem do governo uru- 

guaio, em quantidade exagerada, deixa de ser aquele tão procurado 
em Montevidéu, no Brasil e mesmo em Londres, e sua cotação 
baixa cada vez mais. 

Além disso, Mauá continua politicamente coerente, apoiando 
o partido "blanco", que fora aliado do Brasil na  guerra contra 

(1) Mauá - "Autobiografia" - pág. 122. 
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Rosas e Oribe. Entretanto, em 1864 o General Flores, do partido 
"colorado", revolta-se contra o governo uruguaio: a opinião pública 
brasileira olha com simpatia a causa "colorada", porque alguns 
"blancos" assaltavam as grandes estâncias que os brasileiros - 
entre os quais o próprio Mauá - possuiam no Uruguai. 

FIG. 3 - Nota do Banco Mau& & Cia. 

O governo imperial envia Saraiva, o qual, com invulgar diplo- 
macia, desincumbe-se bem de sua missão, no fundo favorável aos 
"colorados". 

No Parlamento do Rio de Janeiro chocam-se Silveira Martins 
e Mauá, devido às diferentes opiniões, sobre a atitude a ser man- 
tida pelo Brasil, em relação aos fatos do Rio da Prata. Para não 
nos alongarmos neste episódio, embora interessante, diremos 
apenas que do mesmo resultaram as demissões de Mauá da Câ- 
mara dos Djeputados, na forma elegante já mencionada no tópico 
anterior. 

De passagem, para completar o quadro, não poderemos deixar 
de mencionar a falta de simpatia com o qual o Imperador D. 
Pedro I1 - amante da ciência, mas conservador em economia - 
olhava geralmente o arrojo industrialista de Mauá, o qual lhe 
parecia demasiado avançado para a sua época. Além disso, D. 
Pedro não podia talvez esquecer que Irineu havia abrigado, em sua 
casa de Santa Tereza, diversos revoltosos farroupilhas: essa atitude 
de Mauá, entretanto, não foi política, mas apenas humanitária, 
tratando-se de gaúchos, seus conterrâneos e amigos. 
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No tocante a Guerra do Paraguai, antes da eclosão do conflito, 
havia-se manifestado Mauá favorável a extensão até Assunção 
da linha ferroviária que, partindo do Paraná, chegava ao Mato 
Grosso. Preconizava uma amizade e uma colaboração econômica 
entre o Brasil e o Paraguai que somente hoje, depois de um 
século, está em marcha, e que a ambição expansionista de Solano 
Lopez tornou impossível naquela época. 

Quando a guerra se tornou uma realidade, o Banco Mauá & 
Cia. colaborou, com patriotismo, a favor da nossa causa, salvo 
durante o breve período do terceiro ministério Zacarias. E os na- 
vios construídos nos estaleiros de Ponta da Areia tiveram papel 
decisivo nessa conflagração, a qual foi uma página de glória para 
nosas forqâs, mas não deixou de marcar - como salientou Lidia 
Besouchet - o início do enfraquecimento da monarquia. 

XI - FALÊNCIA E REABILITAGAO 

Sabido é que a grandeza moral de um homem, melhor ressalta 
nos momentos de agruras e dificuldades. 

Vejamos como Mauá reagiu a elas. 

Os desatinos do governo uruguaio, as faltas de restituições de 
empréstimos feitos pelo Banco Mauá & Cia., levara êsse estabele- 
cimento a fechar temporariamente suas portas duas vezes, em 
1868 e em 1869. Mas em ambas reiniciara logo suas atividades 
normais. 

Em 1875, pediu ao Banco do Brasil um empréstimo de 3 mil 
contos de réis. A Mauá, homem com folha de serviços econômicos 
sem par na história pátria, o banco oficial nega o dinheiro. Isto 
- obriga-o a pedir a moratória, de três anos. 

Toda a sua inteligência, capacidade e vontade, durante êsse 
triênio, são endereçadas a liquidação de seus compromissos. E o 
resultado é notável: eles baixaram de 98.075:955$087 em 1875 para 
37.915:898$821 em 1878. (1) 

"Só quero ser o caixeiro da liquidação": era sua frase. 

Os credores estão satisfeitos com o andamento da mesma; 
querem prorrogar o prazo da concordata. Mas a lei da época era 
inexorável: era preciso que a homologação fosse feita por dois 

(1) Claudio Ganns - "A trajetória de um pioneiro" ou prefácio a 
"Exposiçáo aos credores", de Mauá. - pág. 89. 
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terços dos credores; sendo êles mais de 3.000, espalhados por todo 
o Brasil e também no exterior ,impossível era reunir o número 
suficiente. 

Tenta Mauá um último esforço, para evitar a falência. Vai 
a Londres cobrar um crédito legítimo, relativo a S.P.R.: - os tri- 
bunais ingleses julgam o crédito prescrito. . . 

A fa1,ência é porisso decretada em 1878. 

Observe-se aqui, de passagem, que em sua longa vida de 
comerciante, industrial e banqueiro, êle nunca havia requerido a 
falência de nenhum dos seus numerosos devedores, mesmo os de 
má fé; no período de prosperidade, sempre ajudou, com contri- 
buições polpudas, a todos os empreendimentos patrióticos. Assim 
mesmo, sancionaram a falência deste patrióta, de ilibada honradez. 

Mauá escreve com o coração dilacerado, sua famosa "Expo- 
sição aos credores e ao público" nesse mesmo ano, a qual é uma 
verdadeira autobiografia, relatando detalhadamente as vicissitudes 
de sua vida de trabalho, seus empreendimentos, quase todos dedi- 
cados ao progresso e ao engrandecimento do Brasil, e os entraves 
que lhe foram postos, alguns dos quais insurmontáveis. 

No final dessa Exposição, escreveu Irineu: "Quanto a vós, 
credores do Banco Mauá & Cia., acreditai que a dor pungente 
que me dilacera a alma, nasce de ter sido causa involuntária do 
prejuízo que pode acarretar-vos; minorar esse prejuízo é o único 
pensamento que me preocupa, e modera a violência de meu sofri- 
mento moral a possibilidade de vos poder ser útil". (1) 

Em 30 de janeiro de 1884, é êle reabilitado, como comerciante 
matriculado, por sentença do íntegro juiz, Miguel Calmon, que o 
abraça n a  sala das audiências. 

Desde 1878 até 1884, Mauá - que fora morar em residência 
modesta - havia reduzido sua dívida da seguinte maneira: par- 
tindo dos 37.915:000$000, em números redondos, 10 mil contos fo- 
ram descontados, como atestam os balanços verificados e aprova- 
dos, por serem capital seu. Do restante, em 1882, com a venda 
de haveres e jóias da família, pagou metade. Faltavam aproxi- 
madamente 13 mil contos, que pagou assim: 910 em dinheiro e 
6.370.000$ em ações da Cia. Pastorial. Restou pois um débito teó- 
rico de 6.000 contos. Assim sendo, - dedicando o final de sua 
vida, com inquebrantável vontade, ao único escopo de pagar seus 
credores - conseguiu saldar em teoria, 947% de sua dívida inicial 
de 98 mil contos ,apesar de não ter conseguido cobrar inúmeros 
créditos seus. 

(1) Visconde de Mauá - "Exposição aos credores" - Edições de Oziro. - pág. 303. 
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Entretanto, as terras da Cia. Pastoria1 e mais ações dadas 
aos credores em pagamento valorizaram-se de tal maneira, que 
aqueles que as conservaram fizeram um negócio altamente lucra- 
tivo, que cobriu amplamente o pequeno prejuízo restante. Por- 
isso, na prática, êle pagou 100r/c de sua dívida! 

A seguir Mauá adoeceu: aos muitos e graves males, e ao 
grande desgaste físico e moral, causado por tantas lutas e tantos 
dissabores, vieram juntar-se o diabete e outras doenças. 

Serenamente fechou os olhos no Rio de Janeiro a 22 de outubro 
de 1889. 

XII - CONCLUSÃO E JULGAMENTO 

Passamos em resenha a vida de Mauá. Do exame da mesma 
ressaltam os aspect,os mais marcantes de sua personalidade. 

Era Irineu um homem com a visão de radar, que revela ao 
navegante os penhascos encobertos pela neblina. Onde o olho 
nú de seus contemporâneos nada notava, sua perspicácia, ou me- 
lhor, seu gênio, antevia os contornos e as diretrizes dos fenômenos 
que iriam ocorrer no fuhuro. 

Daí o desejo de realizar obras tais, que equiparassem o Brasil 
aos países mais avançados da época e o preparasse para a evolução 
econômico-social do porvir. 

Nosso país, por obra de Mauá, deixou de ser o carroção de 
boi, para tornar-se algo semelhante a sua locomotiva "Baroneza", 
cujo silvo alegre ecoav apelos céus e planícies fluminenses. 

Disse Getúlio Vargas ter sido Mauá "E,sse formidável gênio 
realizador, vidente dos grandes problemas nacionais". (1) 

Mas não bastava ver os problemas e vislumbrar suas soluções: 
era necessário pô-las em prática. 

Invariavelmente, nos casos em que Mauá não idealizou pes- 
soalmente uma obra de grande progresso, tomou êle a idéia onde 
outros haviam fracassado, moldou-a a realidade concreta dos 
fatos, imprimiu-lhe o timbre do seu nome e de seu prestígio; deu 
feição mais científica aos projetos, confiando-os a sua equipe de 
engenheiros; e acabou transformando os sonhos em realidades. 
Era porltanto também um homem prático, um realizador. 

Além do mais, um patrióta. Se tivesse sido um simples homem 
de negócios, teria continuado a trilhar os caminhos antigos e 
seguros do comércio de importação e exportação, que o haviam 
tornado rico aos 33 anos de idade. A guinada de 1846, para os 

(1) Getúlio Vargas - Discurso de 21-11-1926, ao ser empossado como 
Ministro da Fazenda. 
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grandes empreendimentos industriais, visando o progresso nacio- 
nal, só se explica pelo casamento entre sua visão e seu patriotismo, 
o qual emergiu também em sua obra de parlamentar e estadista. 

De seu despreendimenko há provas contínuas. 
Não olhava para seus prejuízos; mas não os queria para os 

outros, que haviam confiado em suas idéias e projetos. 
O caminho escolhido para a realização de suas obras, o da 

iniciativa particular, na qual seus cabedais eram, com frequência, 
postos em jogo - foi fruto de sua mentalidade econômico-liberal. 
Mas, mesmo como um simples cidadão, como bem disse Laudelino 
Freire: "Mauá não foi um homem; foi um governo. Fez o que 
só um bom governo pode fazer". 

Hoje discordamos de algumas das soluções liberais que Mauá 
propunha. 

A pluralidade de emissão de papel moeda - embora - por 
êle defendida com cautela - parece-nos perigosa, pois poderia des- 
cambar para a inflacáo. 

Entretanto, nunca podemos duvidar do alto valor moral de 
seus propósitos, que se revelaram principalmente na fase de des- 
ventura, ou seja, numa falência provocada pela dureza das leis 
da época e pelo excesso de patriotismo, que o levou a tanto arriscar 
no convulsionado Uruguai, a pedido de nosso governo. Quando a 
bancarrota sobreveio, uma só preocupação animou seu espírito, 
já estraçalhado pela desventura: a de pagar tudo o que devia. 

Vendeu seus bens, trabalhou como nunca, e conseguiu plena- 
mente seu intento de a todos pagar e a ninguém causar prejuízo. 
Foi judicialmente reabilitado como comerciante, comovendo ma- 
gistrados, governos e credores com o frutífero esforço despendido 
nessas horas dificílimas. 

Se a essa figura imponente do Segundo Império, de tantas 
facetas, quizermos dar um só epíteto, diremos ter sido o Visconde 
de Mauá, na história pátria, o protótipo do pioneiro. 
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O IN,STITUTO HISTÓRICO E A 
GUERRA DO PARAGUAI 

Alfredo Gomes 

Centro de cultura e civismo, votado ao estudo da História 
Geografia e disciplinas correlatas, não se há descurado o Sodalício 
paulista de cultuar vultos e fatos que se relacionam com o Brasil 
e São Paulo, ressuscitando-o em sessões, e páginas das publicações, 
em busca da verdade, do exemplo e da emoção. 

Muitos dos eminentes consócios versaram a Guerra do Para- 
guai em visões panorâmicas ou apreciações circunstanciadas de 
episódios, aspectos e documentos. Seria longo pormenorizar todos 
os trabalhos divulgados e manifestações em plenário. Respingue- 
se, porém, aqui e acolá. 

Pedro Dias de Campos no estudo "O Espírito Militar Paulista" 
publicado no Volume XXII, consagrado a passagem do 1." Cente- 
nário da Independência do Brasil em São Paulo, dedicou exce- 
lentes páginas a Guerra contra o Paraguai, especialmente no con- 
cernente a contribuição de São Paulo. No volume anterior (XXI). 
leu e comentou a carta, oferecida ao Instituto pelo Dr. Benjamin 
Mota, de autoria do Marques do Erval, o grande Osório, por este 
dirigida, de Pelotas, em 1." de agosto de 1870, ao Senador Dr. José 
Inácio Silveira da Mota, justificando-se da não cooparticipação na 
batalha da tomada da Ponte de Itororó, algo ressentido com a 
Duque de Caxias pelo que, alusivamente, noticiou o "Diário do 
Exército" n." 79, de 2 1  de março de 1870. 

Deu-a o Cel. Pedro Dias de Campos como inédita. Entretanto, 
Silveira da Mota já a havia lido da tribuna do Senado e Caxias 
sobre ela discursara, no mesmo Senado, em sessão de 9 de setembro 
de 1871, esclarecendo o assunto sem demérito para seu ilustre! 
companheiro. Tasso Fragoso trata da questão a pág 70 e seguin- 
tes do V Volume da "História da Guerra entre a Triplice Aliança 
e o Paraguai". 

Antonio de Góes Nobre, "português de nascimento, brasileiro 
de coração", como se proclamava, leu conferência sobre a batalha 
do Riachuelo, na sessão regimental de 5 de junho de 1923 (vol. 
XXIII), enriquecendo-a com as expansões emocionais tão próprias 
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da sentimentalíssima alma lusitana. O cerne não vai além da 
transcrição das páginas do Visconde de Ouro Prêto (pp. 168 e se- 
guintes) da obra editada em 1895, " A  Marinha D'Outrora", com 
algumas infidelidades ao texto, incluindo-se também, a denomi- 
nação dos navios inimigos que cercaram a canhoneira "Parnaíba", 
em Riachuelo, a 11 de junho de 1865. O "Paraguarí" aparec? 
transformado em "Paraguai" por mais de uma vez, e o Iporá é 
modificado para "Iporé". 

Nos volumes XVI, XXXI e XXXIII, apareceram contribuições 
de L. G. d'Escragnolle Dória, Martim Francisco I11 e Paulo Duarte, 
cujos respectivos títulos são: "O que fazia o Rio de Janeiro em 
11 de junho de 1865") " A  ingratidão paraguaia)' e "O Ataque a 
Paiçandu (Visto por uma carta inédita do Visconde do Rio 
Branco) ". 

O último documento, a carta do Visconde do Rio Branco, 
obteve-o Paulo Duarte de D. Albertina Prado Splender que entre- 
gou parte do arquivo do avô Deputado Conselheiro Dr. Francisco 
Xavier Pinto Lima (Barão de Pinto Lima) ao ilustre consócio. 
Pinto Lima foi Ministro da Repartição dos Negócios da Marinha 
durante a Guerra do Paraguai e, logo depois, o 39." Presidente dst 
Província de São Paulo (19 de junho de 1872). 

A carta, breve mas interessante em seu conteúdo, não era dv 
natureza a ser divulgada publicamente na ocasião, pois externava 
clara e objetiva censura ao Vice-Almirante Barão (depois Mar- 
quês) de Tamandaré (Joaquim Marques Lisboa) em relação ao 
ataque de Paiçandu pelas tropas brasileiras de Tamandaré, e 
orientais de Venâncio Flores, a 3 de dezembro de 1864. Tratava-se, 
além disso, de pronunciamento reservado, dirigido apenas ao amigo 
Conselheiro Pinto Lima por José Maria da Silva Paranhos que, 
por sinal, ao término da carta datada de Buenos Aires, de 
28-12-1864, aparece com as iniciais do prenome invertidas. M. J. 
da Silva Paranhos e não J. M. da Silva Paranhos. 

Diz o Visconde: 

"O ataque de Paiçandú foi um erro, que podia custar-nos 
caro, e que sempre custou-nos perda de força moral. Houve tudo 
menos prudência e perícia." 

E friza: 

"O juízo que aqui enuncio (desculpe esta observa - 
çáo escusada), é só para V. Exa. Sou muito amigo do 
Barão, e desejo conciliar os nossos deveres com essas 
boas relações. Ele é bravo, leal e dedicado, qualidades 
de certo muito apreciáveis. Ajudêmo-10 no mais e o 
encaminhemos nesse sentido." 
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Noutro tópico, refere-se ao comandante dos "blancos" General 
João Saa retirando-se para o sul, fugindo a derrota que Flores lhe 
imporia: "Felizmente o Exército chegou, e estamos livres de Saa." 

Como a carta foi escrita a 28, o exército brasileiro a que alude, 
é o do General Antônio de Sousa Neto. As forças do ataque de 3 e 
dos bombardeios de 6 a 8 de dezembro eram as de Tamandaré e 
de Flores, sobretudo, as do Barão pois de orientais havia pouco. 

O sítio de Paiçandu durou de 3 a 26 de dezembro, a tomada 
somente ocorreria a 2 de janeiro, graças as tropas do General João 
Propício Mena Barreto que se juntaram as de Neto e Flores, con- 
tando com o auxílio da esquadra de Tamandaré. Baseiam-se os 
comentários de Paulo Duarte nas obras de Tasso F'ragoso ("Histó- 
ria da Guerra entre a Triplice Aliança e o Paraguai", I, 119, 146 
e 147), de Teodoro Fix ("História da Guerra do Paraguai", ed. bra- 
sileira 45) e de Jourdan ("História da Campanha do Uruguai, 
Mato Grosso e Paraguai", 1, 59, 61, 62 e ,63). 

Examinem-se duas outras fontes: Ouro Prêto ("A Marinha 
D'Outroran, 1895) e Rio Branco ("Efemérides", edição do Minis- 
tério das Relações Exteriores). O primeiro, Ouro Prêto não dá 
atenção a ocorr,ência. 

O Barão do Rio Branco (José Maria da Silva Paranhos) 
menciona na efeméride de 1." de dezembro de 1864, a marcha do 
General João Propício Mena Barreto (depois Barão de S. Gabriel) 
e a do General Neto que já se dirigiam para Paiçandu. 

No dia 3, vem a referência ao Vicv-Almirante Tamandaré que 
toma posição diante de Paiçandu com as canhoeiras Araguarl', 
Parnaiba, Be lmmte  e Zvai, e, de acordo com o chefe uruguai Flo- 
res, decide o ataque a praça, efetuando-se o desembarque das 
tropas, no dia seguinte, nas proximidades do local, passando-se a 
iniciativa a 6 de dezembro, dela participando 600 infantes orien- 
tais e 7 canhões do seu exército, e 400 brasileiros, comandados 
pelo capitão Guimarães Peixoto, que contavam com 3 peças (eram 
200 homens do 1." Btl. de Infantaria e 200 fuzileiros navais e 
imperiais marinheiros), mais 160 voluntários brasileiros, sob o 
comando do estancieiro Bonifácio Machado. 

Árduo embate. Paiçandu foi tenazmente defendida pelos 
"blancos" (1.274 homens e 15 peças, sob o comando o Cel. Leandro 
Gómez) . O próprio Vice-Almirante Tamandaré desembarcou com 
um reforço de 100 imperiais marinheiros e 1 peça, e mais 2, no dia 
seguinte. 

O combate durou até o dia 8, quando os sitiantes (brasileiros 
e orientais), suspenderam-no, com as munições quase esgotadas, e 
várias baixas (12 mortos, 40 feridos, entre eles o Capitão Peixoto 
que, porém, não se afasta da pugna, para os brasileiros; e 43 
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mortos e 50 feridos, para os uruguaios). Tamandaré e Flores deci- 
diram esperar as forças dos Generais Neto e Mena Barreto. 

Terá o Visconde razão na censura ao Vice-Almirante que pres- 
tigiou Flores num feito logo mais ultimado com a tomada de Pai- 
çandu, em janeiro seguinte? 

Não, se for considerado o clima animoso, belicoso, de total 
insegurança e completa ameaça ao Império, nas fronteiras sulinaa, 
agravado a partir de 30 de agosto de 1864 com o rompimento for- 
mal pelo governo da Aguirre em relação ao Império, levando este 
a acercar-se de Venâncio Flores. 

Não, ainda, se for lembrado que Saraiva ao dar por finda sua 
missão, quando deixou o Rio Grande do Sul a 7 de setembro de 
1864, dirigiu ao Presidente desta Província ofício em cujo conteúdo 
propõe como medidas necessárias e urgentes, "indispensáveis a 
segurança dos nossos compatriótas" a entrada do exército brasi- 
leiro para o "fim de expelir de Cerro Largo, PAIÇANDU e Salto as 
forças do governo de Montevidéu", auxiliado e coadjuvado (o exér- 
cito) pela esquadra. 

Não, mais uma vez, porque o General Henrique de Beuare- 
paire Rohan, Ministro da Guerra, em oficio de 26 de setembro de 
1864, reafirmava ao General João Propicio Mena Barreto a deli- 
beração do Governo Imperial quanto a ocupação de Paiçandu, Salto 
e Cerro Largo, e porque, ciente da orientação do Ministro dos 
Estrangeiros, Tamandaré firmara, a 20 de outubro de 1864, pacto 
com o caudilho Flores. 

Não, também, porque Lopez iniciara as hostilidades em novem- 
bro apresando o "Marquês de Olinda", e podia encontrar nos 
"blancos" a ponta de lança contra o Império. 

Sim, entretanto, porque o Visconde não podia considerar, 
como, realmente, criticou da tribuna do Senado, a aliança entre 
um comandante de tropas brasileiras( o Vice-Almirante) e um 
chefe revolucionário (Flores) que, na ocasião, não representava o 
governo legal, o de Aguirre. 

É certo que Tamandaré devia aguardar a chegada do Exér- 
cito, como se decidiu depois, mas, igualmente, há de se admitir que 
Flores carecia de imediato apoio e estava ameaçado pelas posições 
estratégicas de Paiçandu, Salto e Cerro Largo, e pelas forças do 
General Saa. 

Enfim, o respingo alonga-se sobre o notável documento rela- 
cionado com a crise originada por Aguirre, "crise, como salienta 
Paulo Duarte, que foi o início da Guerra do Paraguai". 

Passe-se a um dos mais antigos pronunciamentos feitos no 
Instituto e por ele aprovado. Deve-se a ocorrência ao idealizador 
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e fundador Domingos Jaguaribe que, além de ofertar ao Sodalício 
um Atlas Histórico da Guerra do Paraguai (o de Jourdan) propôs 
que o Dr. Presidente (então Mranda Azevedo, 6.1 Sessão Ordinária 
em 5 de maio de 1899) fosse autorizado a oficial "ao Congresso 
sobre a inoportunidade da idéia de se entregarem ao Paraguai os 
troféus de guerra e se perdoar a divida", idéia que Jaguaribe con- 
siderava antipatriótica. 

Quanto a dívida, não seria o Brasil capaz de a exigir, mas no 
que se refere aos troféus, a questão suscitou momentoso debate. 

Os positivistas no afã da oposição às ações belicosas, o que não 
impediu aos do Rio Grande do Sul incluir o caudilho Artigas "entre 
os seus santos, fazendo-o figurar em suas procissões, bem como a 
Francia e López, ao lado dos nossos Floriano Peixoto e José Boni- 
fácio" ("Literatura Militar Brasileira", Gen. F. de Paula Cidade, p. 
458), os positivistas, sobretudo, neles se contando até mesmo Tasso 
Fragoso, aplaudiram a medida, a par de outros, "como testemunho 
da ausência de qualquer rancor e do desejo de concórdia america- 
na". Há a esse respeito, oportuna página do Gen. Paula Cidade 
em sua obra "Literatura Militar Brasileira" (p. 524) para a qual 
se remete quem pretender apreciar o assunto. 

Uma oferta carinhosamente recebida pelo Instituto foi a de 
Cícero Arsênio da Silva Marques que, na sessão de 5 de setembro 
de 1947, por intermédio de Amador Bueno Machado Florence, en- 
tregou a fototeca do Sodalício curiosa "fotografia do tempo da 
Guerar do Paraguai, onde se vê a figura do célebre "Chico Diabo", 
alcunha do cabo de esquadra José Francisco Lacerda, a quem se 
atribui haver lanceado o ditador paraguaio, fato, até hoje, não 
devidamente esclarecido, pondo-se, também em dúvida, a lapidar 
frase "MO~TO com a Pátria"! que López teria pronunciado no der- 
radeiro momento, embora corra com o aval do Gen. Câmara (de- 
pois Visconde de Pelotas). 

Em nossos dias, nos dias centenários da Guerra do Paraguai, 
o Instituto fez-se ouvir sobre a mesma por diversos consócios: Tito 
Lívio Ferreira ("Antecedentes Históricos da Guerra do Lopes", vol. 
XLII da Revista), Arrison de Souza Ferraz ("A Batalha de Tuiu- 
ti", idem), Jorge Americano ("Sob o Signo do Civismo - Vida de 
Luis Americano - Voluntário do Parag.uai", idem, idem), Alvaro 
do Amara1 ("O Brasil não provocou a Guerra do Paraguai", idem, 
idem), Célio Debes ("São Paulo e a deflagração da Guerra do 
Paraguai", idem, idem), e quem apresenta o atual trabalho, todas 
essas colaborações visando a comemoração secular, culminando 
com a presente sessão em que o Sodalício fiel aos objetivos que 
lhe ditaram a fundação e lhe norteiam a existência honra fatos 
e vultos que engrandecem a Pátria. 
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A hora é de glorificação, saudade e exaltação patriótica. Vol- 
tem-se, pois, olhos para passado e se alteiem mentes, buscando 
sombras que ora vivem e que se elevam no altar da Pátria. Re- 
cordando-as, cumprir-se-á o elementaríssimo dever do tributo de 
gratidão aos que verteram sangue e lágrimas e sofreram para ga- 
rantia, segurança e dignidade de nossa Terra e de nossa Gente. 

Aos heróis da Guerra do Paraguai, esta homenagem de uma 
Casa de Cultura que os evoca, neste momento, pelo muito que 
fizeram pelo Brasil, oferecendo belas lições, imortais exemplos, 
que se tornaram, com o tempo, hinos de glória e coroas de 
louros, surgindo do passado para o presente, para o futuro, para 
a eternidade! 

(Oração proferida na sessão de 7 de março de 1970, come- 
morativa do I Centenário do Término da Guerra do Paraguai). 



ANTONIO GONÇALVES DIAS: 
HISTORIADOR E PESQUISADOR 

Alvaro do Amara1 

Antonio Gonçalves Dias na sua conhecida autobiografia, ela- 
borada a pedido de Ferdinand Denis, assim esclareceu a data do 
seu nascimento: 

"As províncias do Norte do Brasil foram as que, mais tarde 
aderiram a Independência do Império. Caxias, foi a derradeira. A 
independência foi ali proclamada depois de uma luta sustentada 
com denodo por um bravo oficial português que ali se fizera forte. 
Teve isso lugar a 1." de Agosto de 1823. Nasci a 10 de Agosto 
desse ano." 

Procurou, portanto, estabelecer uma íntima conexão entre a 
data do seu nascimento e a proclamação da independência da sua 
terra natal, insinuando que essa coincidência teria tido marcante 
influência no decorrer da sua vida. 

Entretanto, não mencionou o fato de ser filho de um portu- 
guês e de uma humilde descendente de índios, tendo uma avó 
de raça negra. 

Essa sintomática omissão de suas origens raciais, para ele, 
que se dedicava entusiasticamente a etnografia, só pode denotar 
a manifestação de um complexo do seu subconsciente, ou um pre- 
concebido desejo de esconder tal circunstância, que aliás tão des- 
tacada influência exerceu no seu destino, eis que foi o princi- 
pal impedimento para o casamento com a sua tão amada e 
inesquecível Ana Amélia. Tal acontecimento, como ,se sabe, tendo 
sido seguido por um impulsivo ato de despeito, que foi o seu casa- 
mento com a logo após tão detestada D." Olímpia, - marcou 
inexoravelmente o final da sua maravilhosa inspiração poética. 
Realmente, após esse fatídico casamento, realizado em 1852, ele 
somente produziu obras poéticas apenas durante mais dois anos, 
a não ser algumas produções esparsas, ainda que de grande valor, 
o que levou Sílvio Romero a escrever o conhecido conceito: "SE 
TIVESSE DESAPARECIDO EM 1854, AOS 31 ANOS, NOS TERÍA- 
MOS O NOSSO GONÇALVES DIAS COMPLETO." 

Mas, entrando no objetivo deste trabalha, notemos que foi 
principalmente após essa ocasião, que ele mesmo menciona 
em sua citada autobiografia, que: "TENHO-ME APLICADO COM 
AFINCO AOS ESTUDOS HISTORICOS . . . " 



244 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

destaque mo,^ porém que, o seu entusiasmo pelas coisas da sua 
Pátria, já o acompanhavam entranhadamente, como escreveu José 
Veríasimo: 

"O seu BRASILEIRISMO, que não era apenas manifestação 
do seu INDIANISMO, mas lhe estava, para falar com o nosso povo, 
na massa do sangue, e lhe vinha do NASCIMENTO e CRIAÇÃO em 
MEIO GENUINAMENTE BRASILEIRO e de influições da RAÇA 
INDÍGENA na formação da sua psique, o fortificaram estudos da 
HISTÓRIA e ETNOGRAFIA NACIONAL, nos quais revelou outras 
faces do seu talento e capacidade literária: qualificações para tais 
estudos, aptidão crítica, facilidade e pertinência de exposição". 

Temos para nós, que Gonçalves Dias com o INDIANISMO com 
que engalanou a nossa Literatura, estava na  verdade operando 
em uma área da HISTÓRIA, ei,s que trouxe o passado para servir 
a principal base dos meios de comunicação do povo brasileiro que, 
como vimos, nascera cronologicamente com ele próprio, e que 
assim, conjuntamentv, encetaram uma brilhante marcha rumo 
a um glorioso porvir. 

Destaquemos as palavras de PEDRO CALMON: "AS NACIO- 
NALIDADES que amanheciam, precisavam de um ESPÍRITO CO- 
LETIVO. Careciam de sua UNIDADE moral. Pediam um ANTE- 
PASSADO para o comando indivisível, uma EPOPÉIA para a ên- 
fase patriótica, um alento para as sua,s LUTAS LIBERAIS, um 
suave FANTASMA para as suas noites intranquilas." 

E, nada melhor para encerrar esta INTRODUSÃO, do que as 
palavras de JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES: 

"O que representa CAMÕES para as letras portuguesas, GON- 
ÇALVES DIAS representa para as letras brasileiras. Ele é sem 
dúvida, o MAIS BRASILEIRO DOS NOSSOS POETAS, sem perder, 
todavia, o seu caráter un,iversalista. O próprio IDIOMA NACIO- 
NAL, liberto em parte de sua feição nitidamente lusitana, TEVE 
SUA ORIGEM NA OBRA DE GONÇALVES DIAS. Mas Gonçalves 
Dias não pecou pelo excesso, e se deu mais plasticidade e harmo- 
nia a linguagem, renovando-a e embelezando-a, conforme a nossa 
tendênc'a, sen,sibilidade e gosto, SOUBE TAMBÉM CONSERVAR 
O QUE NELA EXISTE DE FUNDAMENTAL e daí a razão porque 
vcmos o seu nome entre os grandes clássicos da língua portuguesa." 

. . . " .  . .Gonçalves Dias, foi, por excelência, O POETA NACIO- 
NALISTA, QUE INVOCOU MASCULAMENTE O HEROÍSMO DO 
ÍNDIO BRASILEIRO. . . " 

2: :R * 
AS "POESIAS AMERICANAS" 

Os primeiros trabalhos de Gonçalves Dias que certamente 
constituiram  assunto,^ históricos, foram as admiráveis "POESIAS 
AMERICANAS", contidas no seu primeiro livro, publicado em 1846, 
sob o Título: "PRIMEIROS CANTOS", que enfeixavam os tão co- 
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nhecidos poemas: "Canção do Exílio", "Canção do Tamoio", "Y-Ju- 
ca-Pirama", "O Canto do Piaga", "Marabá", "A Mãe d'Agua", "O 
Canto do Guerreiro", "O Canto do Índio", "O Gigante de Pedra", 
e outros. 

E, quem os classificou como trabalhos de valor histórico, foi 
o maior historiador de Portugal, o insigne Alexandre Herculano 
que, fazendo a crítica literária daquele livro, longa e elogiosa- 
mente, concluiu: 

  quisera mo,^ que as "POESIAS AMERICANAS" que são como 
qur o pórtico do edifício, ocupassem nele maior espaço. Nos poetas 
transatlânticos há, por via de regra, demasiadas reminiscências da 
Europa. Esse Novo Mundo que deu tanta poesia a Sainte-Pierre 
e a Chateaubriand, é assaz para inspirar e nutrir os poetas que 
cresceram a sombra das suas selvas primitivas." 

OS GRANDE,S TRABALHOS DE HISTÓRIA DO BRASIL, 
ELABORADOS POR GONÇALVE,S DIAS 

"Proposto para sócio do então denominado "INSTITUTO HIS- 
TÓRICO, GEOGRÁFICO E ETNOGRÁFICO DO BRASIL", e com 
a apresentação das suas "POESIAS AMERICANAS", foi Gonçalves 
Dias recebido em 1847, - tornando-se um dos seus mais atuantes 
membros. 

Naquele mesmo ano, o Instituto abriu um concurso para apre- 
sentação de uma "HISTÓRIA DOS JESUÍTAS NO BRASIL", tendo 
Gonçalves Dias se inscrito, entusiasmado com o tema, que disse 
considerar como equivalente a uma HISTÓRIA DO BRASIL". 

Entretanto, não chegou a apresentar trabalho, dada a exigui- 
dade do prazo estabelecido. Ficou-lhe esse tema porém, como uma 
verdadeira obcessão para toda a sua vida, sendo que, ao que tudo 
leva a crer, pelo que escreveu ainda em suas derradeiras cartas, 
que o seu manuscrito quase concluido, ou mesmo definitivo, sobre 
esse assunto, perdeu-se no naufrágio, que lhe levou muito mais 
do que isso, ou seja, a sua própria vida. 

A opinião de Gonçalves Dias sobre tal assunto, pode ser c3- 
nhecida nos seus exatos termos, n a  defesa que ele apresentou 
contra as críticas d: que fora alvo, do jornal católico "A Religião", 
e que haviam tido origem no seu trabalho: "REFLEXÕES SOBRE 
OS ANAIS HISTÓRICOS DO MARANHÃO, POR BERNARDO PE- 
REIRA DE BERREDO", publicadas como "Introdução", a 2." edição 
dos "Anais Históricos do Maranhão", posteriormente insertas no 
jornal "GUANABARA", editado no Rio de Janeiro, do qual Gon- 
çalves Dias era um dos redatores. 
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TRABALHOS SOBRE ETNOGRAFIA 

Examinando-se as "Revistas" do Instituto Histórico e Geográ- 
fico Brasileiro, dos anos de 1848 a 1862, constata-se o grande inte. 
resse que Gonçalves Dias sempre manifestou a respeito dos indi- 
genas brasileiros, sendi-. aliás membro da Comissão de Etnografia 
daquele sodalício. Varr-os, pois, relacionar algumas das suas priii- 
cipais obras a tal respeito. 

"O BRASIL E A OCEÁNIA" 

Com tal título, apresentou Gonçalves Dias um trabalho ao 
Instituto Histórico, que depois de aprovado foi publicado na sue 
"Revista", figura em suas "Obras Póstumas", e foi publicado em 
edição da Livraria Garnier. 

Lúcia Miguel Pereira que escreveu a mais completa biogra- 
fia sobre Gonçalves Dias, intitulada: "A Vida de Gonçalves Dias", 
assim resume "Os principais pontos defendidos por ele no citado 
livro" : 

"1.") - os índios do Brasil não eram autóctones; 2.9 - duas 
grandes raças pelo menos, os Tupis, os últimos conquistadores, 
com unidade de língua e costumes, e os Tapuias, "raça diversís- 
sima entre si, fraccionada", habitavam o Brasil desde antes dos 
portugueses, aqueles dominando o litoral e estes o interior. 3.") - o 
vale do Amazonas fo i  o centro de irradiação dos Tupis, cuja con- 
q u i ~ t a  tomaram direção norte-sul; depois da descoberta, acossa- 
dos pelos brancos, refluiram para o Amazonas, refazendo, em sen- 
tido inverso, mais ou menos o mesmo caminho. 4.") - pelo seu 
aspecto devem ser de origem amarela os selvagens brasileiros. 
5.") - na época do descobrimento, estavam já em decadência, em- 
bora nunca a sua cultura tenha atingido um grau muito elevado." 

E, o próprio Gonçalves Dias, em "Introdução" a esse trabalho, 
deixou bem esclarecidos os seus fundamentos e objetivos, a saber: 

"Pela minha parte, contentei-me de coligyr, de confrontar e 
de combinar o que pude o que a tal respeito achei, escrito, tiran- 
do conclusões que me parecem justas, e formando conjecturas que 
se me antolharam como as mais plausívzis, se não são verdadeiras. 
Mas ainda assim, não será inútil este trabalho, ou extrato, se o 
quiserem - de crônicas antigas, de livros pouco vulgares, de me- 
moriais e relações pouco lidas, - e com dificuldade encontradas. 

"Os que se aplicarem a estes estudos agradecer-me-ão talvez, 
o empenho de resumir em um só corpo as observações e asserções 
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dos primeiros viajantes, credores por isso do maior conceito, apre- 
sentando-as como um só todo, cuja unidade se descortina através 
da di.versidade de que me tenho de ocupar." 

"TRABALHO HIST~ÓRICO" - "AS AMAZONAS" 

Este estudo, de cunho exclusivamente histórico, foi igual- 
mente sugerido a Gonçalves Dias pelo Imperador D. Pedro 11, que 
apresentou o "Programa" para ser estudado pelos sócios do Insti- 
tuto Histórico, Geográfico e Etnográfico Brasileiro. 

Depois de citar com grande erudição autores das mais diversas 
épocas e países, sobre a existência de uma verdadeira Nação go- 
vernada por Amazonas, quer na Asia e quer na  Africa, menciona 
o douto Heródoto que confirma a sua ex'istência e diz que habita- 
vam em terras perto da Capadócia. 

Conclui porém, negando a eíList,ência das mesmas, uma vez 
que, os escritores antigos não apresentam fundamentos que real- 
mente mereçam plena credibilidade. 

Na segunda parte do seu trabalho, procede de igual maneira, 
estudando tudo quanto se conhece a respeito de relatos de con- 
quistadores, exploradores e viajantes de terras das Américas, que 
se referiram a ex'stência de tais mulheres guerreiras nas terras 
da bacia do Rio-Mar, que delas recebeu o nome, - examina e dis- 
cute os fundamentos de verossimilhança das mesma>, - refvrin- 
do-se principalmente às asserções feitas por Orellana. 

E, finaliza o seu longo estudo, levantando uma hipóte,se que 
poderia explicar a existênc'a de grandes grupos de mulheres guer- 
reiras que teriam porvenltura atacado os espanhóis, ou mesmo 
outras tribos, e que seria a seguinte: 

"Não são ignorados os costumes dos caraibas: implacáveis 
como guerreiros, abstinham-se de dar morte as mulheres, as quais 
eram reservadas para escravas.". . . 

"Sabemos que os tupinambás, ou melhor a raça tupi se espa- 
lhava, e ocupava todo o litoral do Brasil, e que, com a chegada 
dos europeus, e depois de vencidos por eles, procuraram-se reco- 
lher as margens do Amazonas e nas terras do Norte, e foi nesse 
mesmo período que os caraibas das ilhas começaram a devastar 
O continente.". . . 

"Vencidos e aniquilados os tupinambás, o que seria das suas 
mulheres? Condusidas pelo resto dos guerreiros da tribo, a maior 
parte dos quais seriam provavelmente velhos e crianças, retroce- 
deriam na sua emigração: e como os velhos e crianças sucumbi- 
riam mais facilmente aos inc6modos e fadigas das jornadas, che- 
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gariam de volta ao Amazonas, quase sem homens, donde n a  lin- 
guagem figurada dos índios, lhe poderá ter vindo a designação: 
de AIKEAMBENANO, ou de mulheres que vivem sem homens. 

"0,s Caraibas, porém, eram inimigos terríveis, que pela maior 
parte das vezes não deixariam escapar as mulheres dos vencidos. 
Neste caso, o que faziam elas? Se algumas da sua própria Nação 
preferiam fugir a tão desumanos senhores para se reunirem aos 
quilombolas da ilha de São Visente; não será fora de probabili- 
dade supormos que outras, ressentidas das mortes dos maridos, 
filhos e parentes, se colocassem em maior número procurando as 
tribos aliadas e amigas através das quais teriam passado na sua 
emigração para o norte." . . . "Por outro lado, ou roubando n a  sua 
fuga armas com que se defendessem, ou herdando-as, - armas 
que lhe seriam de pouco préstimo apenas se aliassem a outras 
tribos, - pode daqui originar-se a tradição, - das mulheres fa- 
bricantes de excelentes armas, e de possuidoras das famosas pedras 
verdes." 

Esse trabalho foi julgado pelo Instituto como: ". . . se reco- 
menda tanto pela imensa erudição que patenteia, como pela crí- 
tica apurada e conscienciosa que desenvolve o seu autor". Sendo 
publicado no T. XVIII da Revista, e figurando nas "Obras Pós- 
tumas". 

DEFESA DE TRABALHO APRESENTADO PELO 
BRIGADEIRO MACHADO D'OLIVEIRA 

O Brigadeiro José Joaquim Machado $Oliveira, autor do 
"Quadro Histórico da Província de São Paulo", acatado historia- 
dor, sócio-fundador do Instituto Histórico Brasileiro, em 1853, apre- 
sentou um Ensaio denominado: "Memória Histórica sobre a Ques- 
tão de Limites entre o Brasil e Montevidéu", no qual, depois de 
estudar todos os Tratados celebrados anteriormente pela Espanha 
e Portugal, e posteriormente entre o Brasil e Montevidéu, relativos 
aos Wmites entre os dois territórios, procurou demonstrar que, pelo 
Tratado de 12 de outubro de 1851 aquiesceu o Império a estipula- 
ções onerosas, e particularmente infensas à Província de São Pedro, 
de cujo território, no seu entender, se mutilou uma área de mil 
léguas quadradas. 

O historiador Conselheiro Duarte da  Ponte Ribeiro, combateu 
esse trabalho como menos exato na apresentação dos fatos e dos 
anteriores Tratados, e como menos justo na  apreciação dos atos 
do Governo Imperial, concluindo que a tal trabalho não devia o 
Instituto dar o seu assentimento. 
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Gonçalves Dias tomou a defesa do Brigadeiro, considerando 
que o seu trabalho deveria merecer o apreço do Instituto, tendo 
apresentado um estudo em 26 páginas da Revista. 

Concluiu propondo que, como o Instituto não era uma enti- 
dade oficial, não deveria impedir que os seus sócios apresentas- 
sem seus pontos-de-vista, uma vez que essas opiniões não pode- 
riam afetar a política exterior do Brasil, considerando-se o traba- 
lho como uma recopilação de fatos importantes para a História, 
sem impedir a apresentação das suas conclusões. 

Mas, o Conselheiro Duarte da Ponte Ribeiro replicou com um 
novo Parecer, de 40 páginas, usando linguagem veemente. 

Gonçalves Dias não se conformou com os juízos expendidos 
por Ponte Ribeiro, e apresentou uma resposta que disse ser: "breve, 
tão breve ao menos quanto com a clareza se compadeça a brevi- 
dade", constante de 14 páginas da Revista. 

Finalmente, o Instituto decidiu: "Que sejam impressos em um 
só número da Revista, não só a Memória, como todos aqueles tra- 
balhos, precedendo a declaração de que "O INSTITUTO NA0 IN- 
TERPÕE O SEU JUÍZO SOBRE A MATBRIA", - o que foi cons- 
tante na Revista, T. XVI. 

MEMÓRIA HISTÓRICA: "O DESCOBRIMENTO DO BRASIL, 
POR PEDRO ALVARES CABRAL, FOI DEVIDO A UM MERO 

ACASO" 

Gonçalves Dias em Maio de 1854, apresentou um trabalho em 
oposição as idéias sustentadas pelo historiador Joaquim Norberto 
de Souza e Silva, ao Instituto Histórico, no qual procurou provar 
que: "A DESCOBERTA DO BRASIL NÃO FOI DEVIDO A UM 
ACASO". 

Joaquim Manuel de Macedo, Secretário do Instituto, em seu 
Relatório anual, assim resumiu as Reflexões de Gonçalves Dias: 

"1.") - que para a grande descoberta de Colombo não ín- 
fluíram as viagens dos Escandinavos, nem o Roteiro de Afonso 
Sanches, se de fato existiu, servindo apenas a Carta de Toscanelli 
para confirmar as suas idéias; 2.") - que são insuficientes os 
documentos em que se baseou o autor da Memória para provar 
que em Portugal se kinha conhecimento das terras que Pedro Al- 
vares Cabral descobriu, não por acaso, mas demandando-as com 
propósito deliberado; 3") - que a Descoberta do Brasil não 
entrou nos planos de Cabral; que os historiadores abundam nesse 
sentido, e que se exprimem de forma tão categórica e terminante, 
como a carta do Rei D. Manuel, quando dá parte da descoberta 



aos Reis Católicos, usando da frase: "QUE DEUS QUIS QUE SE 
ACHASSE MILAGROSAMENTE", o que contrasta com as palavras 
ambíguas de outros, em que se procura base para a opinião'con- 
trária. 4.") - enfim, que a descoberta do Brasil foi devida as 
correntes do Atlantico, e a um erro na derrota, que sobreveio e 
continua depois pela constância e permanência da cousa produ- 
zida." 

Esse também foi um trabalho bastante desenvolvido ocupando 
43 páginas da8Revista, T. XVIII, e foi publicado em suas "Obras 
Póstumas". 

* :i: * 

DICIONARIOS DAS LÍNGUAS INDÍGENAS 

Gonçalves Dias que, desde o início das suas atividades lite- 
rárias demonstrou grandes pendores pelos estudos das línguas 
faladas pelos indígenas brasileiros, no ano de 1852 apresentou ao  
Instituto, (Revista, T. XVII,) dois Vocabulários, acompanhados 
de um Relatório, do qual transcrevemos os seguintes trechos: 

"O Vocabulário da Língua Geral, ainda hoje de uso vulgar 
no Alto Amazonas, devo-o a bondade do atual Exmo. Bispo do Pará. 

"Vê-se que o "Vocabulário" pouco difere do "Dicionário Brasi- 
leiro", publicado em Lisboa, por um anonimo, em 1795. 

"Apresento também ao Instituto outro Vocabulário, bem quíi 
muito mais resumido, de um ramo das tribos Tapuias, descenden- 
tes, ao que suponho, dos primeiros Aimorés, hoje habitantes do 
Alto Mearim, e conhecidos ali com o nome de PUPE,KRANZ. 

"DICIONARIo TUPI" - DE' GONCALVES DIAS 

Em 1857, Gonçalves Dias elaborou um "Dicionário da língua 
Tupi, chamada lingua geral dos indígenas do Brasil", com 191 
páginas, no Prefácio do qual esclareceu as suas origens: 

". . . tomei por base o Vocabulário que o Autor da "PORAN- 
DUBA MARANHENSE" ou "RELAGÃO HIST'ÓRICA DA PROVÍN- 
CIA DO MARANHÃO", por Frei Francisco de Nossa Senhora dos 
Prazeres acrescentou ao seu trabalho, valendo-me da "Gramática 
do Padre Figueira", do "Dicionário Brasileiro", publicado por um 
anônimo em 1795, um "manuscrito" encontrado na Biblioteca Pú- 
blica do Rio de Janeiro, e "outro" existente na  Academia Real de 
Ciêndas de Lisboa, e os "Cadernos", de Alexandre Rodrigues Fer- 
reira." 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 251 

E, mais tarde, apó,s suas viagens pelos Estados do Norte, na 
Comissão Científica, e especialmente, pela região amazônica, Gon- 
çalves Dias elaborou uma segunda edição que seria muito aumen- 
tada desse Vocabulário, ao qual sempre se referia com grande in- 
teresse, chamando de seu "Dicionário Caboclo". Entretanto, essa 
foi mais uma das suas obras que jamais foi encontrada após sua 
morte. 

PESQUISAS HISTÓRICAS NO BRASIL E NA EUROPA 

JOSÉ: HONGRIO RODRIGUES, em seu livro "A Pesquisa His- 
tórica no Brasil", 2': edição, tratando dos primeiros trabalhos de 
pesquisa histórica realizados no Brasil, comenta: 

"A pesqu,isa histórica no Brasil nasceu com a fundação do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro." . . . "Ele não surgiu 
como organização puramente acadêmica, mas com o objetivo de 
investigar, organizar e publicar os documentos históricos brasi- 
leiros." 

E, com o característico rigor de seus conceitos, estuda os 
trabalhos efetuados por Gonçalves Dias nas duas Comissões de 
que foi encarregado aqui no Brasil, e também nas outras duas que 
exerceu na Europa, destacando que fora ele incumbido "da pri- 
meira pesquisa oficial, de caráter público sistemático, sobre as 
fontes da Kistória do Brasil espalhadas pelas províncias." E acres- 
centa: "Era a primeira tentativa de sua descoberta e colheita, 
embora defraudando os arquivos locais." 

Vamos passar a relatar os principais acontecimentos que cer- 
caram as quatro Comissões exercidas por Gonçalves Dias, notando- 
se que se prolongaram de junho de 1851 até setembro de 1864, ou 
seja, pelo e,spaço de 13 anos, com algumas interrupções. 

Desejamos salientar ainda que, antes de ter sido encarregado 
dessas pesquisas, estava exercendo o cargo de 

PROFESSOR DE HISTÓRIA DO BRASIL 
DO COLÉGIO PEDRO I1 

desde 5 de março de 1849, notando-se que foi ele o primeiro Pro- 
fessor dessa matéria, quando foi ela desmembrada da Geografia, 
passando a ser lecionada independentemente, e em nível elevado, 
nos últimos anos do Curso ginasial, ou seja, no SÉTIMO CICLO. 

Nessa ocasião, aliás, Gonçalves Dias já era Professor de Latim 
do mesmo Colégio. 
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Quando foi exonerado, a pedido, em agosto de 1852, para exer- 
cer a Comissão Científica, ofereceu-se a continuar lecionando gra- 
tuitamente, até o fim do ano letivo, tendo sido indicado o Dr. Joa- 
quim Manuel de Macedo, que exerceu o cargo até seu falecimento 
em 1882. O 3." Professor foi Capistrano de Abreu, seguido de 
Escragnolle Doria e depois por outros ilustres historiadores. 

COMISSÃO DE PESQUISAS NAS PROVÍNCIAS 
DO NORTE DO BRASIL 

Gonçalves Dias foi nomeado para coligir os documentos de 
maior interesse para a História do Brasil, existentes nas Biblirvté- 
cas e Arquivos das Repartições Publicas e Mosteiras das Províncias 
do Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernam- 
buco, Alagoas e Bahia. 

Dirigindo-se primeiramente a sua terra natal, o Maranhão, 
constatou que nas Bibliotecas e Arquivos dos Mosteiros, absolu- 
tamente nada havia de valor histórico. 

E, nos arquivos governamentais, Cartórios e Tabeliões, esta- 
vam com a sua parte mais antiga quase totalmente desaparecida 
ou estragada, - nada havendo de aproveitável. 

Os arquivos das Câmaras, que compreendiam todos os as- 
suntos relativos ao primitivo Estado do Maranhão, haviam sido 
inutilizados por ocasião da  invasão holandesa, em 1642. E, os do- 
cumentos imediatamente posteriores, haviam se estragado pela 
ação do tempo. 

Gonçalves Dias nessa ocasião, resolv,eu que não seria conve- 
niente despojar os Arquivos públicos dos documentos que tivessem 
maior interesse para a sua própria História, determinando que en- 
viassem somente as cópias dos mesmos para a Capital do Império. 

Depois de um ano de trabalho nas demais mencionadas Pro- 
víncias do Norte, remeteu os respectivos Relatórios a Secretaria 
do Ministério do Império, onde em três deles lhe foram feitas elo- 
giosas referências. 

* $ *  
COMISSAO PARA COLIGIR DOCUMENTOS DE INTERESSE 

PARA A HISTÓRIA DO BRASIL, NOS ARQUIVOS DA EUROPA 

Regressando ao Rio de Janeiro, em maio de 1852, foi nomeado 
Oficial da Secretaria de Estado do,s Negócios do Estrangeiro. 

Nessa ocasião, O Instituto Histórica continuava a se bater pela 
nomeação de historiadores para irem a Europa, realizar pesquisas 
e trazer documentação que interessasse à História do Brasil. Con- 
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seguiu a nomeação, a 23 de agosto de 1839, de JOSB MARIA DO 
AMARAL, que servia na Legação de Washington, para trabalhar 
junto as Representações Diplomáticas em Lisboa e Madri, sendo 
portanto esse o PRIMEIRO PESQUISADOR POBLICO OFICIAL 
DO BRASIL, NA EUROPA. A seguir, obteve que, Francisco Adol- 
pho Varnhagen, que estava realizando pesquisas de grande valor 
em Portugal e na Espanha, fosse nomeado Adido Diplomático na- 
queles países. 

E, nesse mesmo ano, de 1854, o Instituto conseguiu que fosse 
nomeado Antonio Gonçalves Dias, para "estudar o estado de ins- 
trução primária e secundária em alguns países da Europa, e de 
examinar os ARQUIVOS e de COLIGIR DOCUMENTOS E NO- 
TÍCIAS QUE INTWREiSSASSEM AO BRASIL, obtendo cópias dos 
mesmos " 

Em Cartas enviadas por Gonçalves Dias a D. Pedro 11, em nú- 
mero de 14, encontram-se minuciosos Relatórios dos trabalhos por 
ele executados durante o período de agchçto de 1854 a outubro de 
1856. 

Foi assim que, no Conselho Ultramarino, deparou com riquís- 
sima co,leção de mapas que interessavam inclusive as questões das 
fronteiras do Brasil; farta documentação concernente ao primi- 
tivo grande Estado do Maranhão; aos Regimentos de Tomé de 
Souza e dos primeiros Provedores da Fazenda, etc.. 

Na Torre do Tombo, encontrou grande quanltidade de docu- 
inentos que, já estando catalogados, mandou a respectiva Relação 
para D. Pedro 11, a fim de serem coligidos os que ele des,ejasse. 

Na Biblioteca da Evora achou verdadeiro tesouro de valiosos 
 documento,^ para nossa História; especialmente referentes a assun- 
tos que o interessavam de modo particular, ou seja, relativos à 
História dos Jesuítas no Maranhão e no Pará. 

Gonçalves Dias de início, trabalhou pessoalmente para decifrar 
os de leitura mais difícil, deixando o trabalho de cópia a cargo 
de alguns copistas. E,sses trabalhos todavia foram muito difi- 
cultados pelo pouco dinheiro que recebia, o que o forçava a con- 
tinuos pedidos a D. Pedro I1 e diretamente aos Ministérios. Bons 
paleógrafos além de serem dificilmente encontrados, cobravam 
muito caro, de modo que não podia arranjar os que eram neces- 
sários. 

Esse assunto tornou-se tão difícil, que em carta a D. Pedro, 
fez-lhe ver que, pelos cálculos que apresentou, levaria 17 anos 
para concluir os trabalhos, o que certamente seria totalmente ab- 
surdo, mesmo porque tratava-se da importância não tão grande, 
de 80 contos de reis. 
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Além disso, a outra parte dos seus trabalhos, relativas aos 
estudos dos sistemas de ensino em diversos países da Europa, to- 
mou muito do seu tempo. E ainda, a incumbência de representar 
o Brasil na Exposição Internacional, que se realizava em Paris, 
atrapalhou muito a boa ordem dos seus serviços, obrigando-o a 
contínuas viagens. 

E em 12 de maio de 1856 foi substituído nessas suas funções 
por João Francisco Lisboa. 

CHEFIA DA SECCÃO DE ETNOGRAFIA DA COMISSÃO 
CIENTÍFICA DE EXPLORAÇÃO DO NORTE DO BRASIL 

Gonçalves Dias continuava na Europa, pesquisando os siste- 
mas de ensino da França, Bélgica e Alemanha, quando recvbeu a 
notícia de haver sido nomeado Chefe da Secção de Etnografia de 
uma Comissão nomeada pelo govêrno para exploração das Provín- 
cias do Norte do Brasil, que fora organizada pelo Instituto His- 
tórico. 

O Instituto indicou os seguintes cientistas de comprovada re- 
putação e competência: Chefe Geral e Diretor da Secção de BD- 
tânica, o Conselheiro FREIRE ALEMAO; e, como Chefes das 
demais Secções: de Zoologia, o Comendador MANUEL FERREIRA 
LAGOS; de Mineralogia, o Prof. Dr. GUILHERME DE CAPANE- 
MA; de Astronomia, Professor RAJA GABAGLIA; de Desenho, 
REIS DE CARVALHO; e de Etnografia e Relator Geral, o Dr. AN- 
TONIO GONÇALVES DIAS. 

O maior interesse que existlia, era para a descoberta de minas 
de carvão de pedra que, de acordo com estudos e mapas antigos, 
deveriam haver no Ceará, onde igualmente existiriam minas de 
metais preciosos, - pelo que re.mlveram iniciar os trabalhos na- 
quela Provínda. 

As dificuldades encontradas porém, foram as maiores, drsde 
o desembarque do material, com a devida segurança. A seguir, 
surgiram sérios impedimentos ocasionados pela sêca que axolava 
a região. 

Nessa oportunidade, o Dr. Capanema resolveu adquirir alguns 
camrlos para o transporte pelo interior do sertão, o que todavia 
redundou em fracasso, e na morte de um dos animais. 

Alguns jornais da Corte, passaram a denominá-la "Comi>sãa 
dos Camelos", para ridicularizá-la, e, mais tarde a tratavam de 
"Comissão das Borboletas", dev:do as coletas que faziam desses e 
outros insetos, para o Museu Nacional. 



- REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 255 

A verdade porém é que, todas as Secçóes Científicas realiza- 
ram trabalhos de alta importância, sem entretanto terem desco- 
berto os tão almejados metais preciosos, que os sonhadores haviam 
alardeado que iriam mudar as condições econômicas do Brasil. 

Restringindo-nos a fazer rápida descrição dos trabalhos efe- 
tuados por Gonçalves Dias, no desempenho das suas funções, ve- 
remos que foi ele de uma ateividade incansável. 

Nessa primeira fase, trabalhou juntamente com o Dr. Capa- 
nema, da Secção de Geologia e Mineralogia, tendo percorrido 
grande parte do Ceará, principalmente da sua região central, até 
a divisa com Pernambuco. 

Quando todas as Secções se reuniram no Crato, aumentaram 
as divergências entre elas. Gonçalves Dias e Capaneina nova- 
mente resolveram trabalhar isoladamente dos demais, e seguiram 
para o Rio Grande do Norte e a Paraíba, pelo vale do Jaguaribe, 
chegando em Fortaleza, em margo. 

Nessa Capital, reuniram-se novamente todas Secções, conti- 
nuando as desavenças, tendo o Cons'elheiro Freire Alemão se reti- 
rado para tratamento de saúde, no Rio de Janeiro. 

A Secção de Etnografia realizou três espécies de atividades 
especificas. Na parte de estudos sobre índios ainda selvagens, so- 
mente encontrou uma aldéia de índios Chocós, localizada perto de 
Missão Velha. 

Relativamente a coleta de documentos históricos e geográficos, 
dedicou-se com o máximo empenho e minúcia, enviando ao "Jor- 
nal do Comércio", do Rio de Janeiro, que os publicou, dados muito 
interessantes, coletados dos Relatórios que ia redigindo. 

E, finalmente, com relação à elaboração de circunstânciado 
"Diário" dos Trabalhos da Comissão, também foram sendo pu- 
blicados pelo mesmo "Jornal do Comércio", - reservando maiores 
minúcias para os "Relatórios" e comunicaçóe; ao Instituto. 

Em relação aos demais membros das diversas Secções, depois 
de sofrerem em Fortaleza as maiores dificuldades em decorrência 
da má vontade do Presidente do Ceará, que chegou a dificultar 
até mesmo a entrega de dinheiro que receb8ia dos Ministérios, tendo 
criado a famigerada "Questão Abel", e estando padecendo de fe- 
bres e outras moléstias tropicais, ainda tiveram a infelicidade de 
ver naufragar um barco a vela, que da Vila do Camocim do Ara- 
cati, estava tranzendo para Fortaleza, a maior parte do material 
que haviam coletado. 

Resolveram então regressar ao Rio de Janeiro, encerrando os 
trabalhos de exploração, e para lá realizar as pesquisas e estudos, 
e elaborar os Relatórios necessários. 
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Gonçalvas Dias entretanto resolveu prosseguir em suas via- 
gens, indo explorar a região amazônica, apesar de se encontrar 
bastante doente. 

EXCURSÃO PELA REGIÃO AMAZÔNICA 

Gonçalves Dias nessa oportunidade escreveu longa e magní- 
fica descrição do RIO AMAZONAS, e dos seus afluentes, o Ma- 
deira, o Branco e o Negro, que foram publicadas no "Jornal do 
Comércio", e constam das suas Obra,s Póstumas". 

A seguir, prosseguiu em suas viagens, chegando As terras do 
Peru, regressando pelo Rio Madeira, sempre efetuando pesquisa 
antropogeográficas. 

Voltando a Manaus, seguiu em viagem pelo Rio Negro, du- 
rante dois meses, chegando até as terras da Venezuela, e voltando 
novamente a Manaus. 

O Presidente da Província do Amazonas, aproveitando essa 
oportunidade, nomeou-o Presidente da Comissão organizadora das 
contribuições apresentadas pela sua terra, para figurar na Expo- 
sição Nacional, que se preparava no Rio de Janeiro. 

Recolheu então tudo quanto pode aproveitar de interessante 
e valioso, catalogando minuciosamente, todo material indígena 
com cerca de 200 peças, que figurou na Exposição de 1862, tendo 
sido posteriormente entregues pelo Instituto Histórico ao Museu 
Nacional. 

O material colhido nessas suas expedições foi passado para 
126 estampas, reproduzindo em cores, flechas 'e muitos outros ma- 
teriais indígenas, acompanhado de texto descritivo. 

ÚLTIMOS TRABALHOS REALIZADOS NO 
RIO DE JANEIRO E NA EUROPA 

Regressando ao Rio de Janeiro, ali permaneceu de janeiro a 
outubro de 1862. E, aprsar de se encontrar muito doente, tuber- 
culoso, com toisse contínua; com as pernas inchadas e muitas 
feridas; e atribuindo tudo aos males do fígado e dos rins, con- 
tinuou a trabalhar incansavelmente na elaboração do Histórico 
da Comissão Científica. 

Piorando seus males assustadoramente, seus médicos e ami- 
gas o forçaram a seguir para a Europa, em busca de melhoras. 
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Partiu a 7 de abril, para o Norte, chegando a Recife, onde seu 
inédico também forçou-o a seguir para Europa, seguindo então 
pelo cargueiro "Grande Condé", rumo a Marselha. 

Nessa ocasião deu-se um fato curioso, e que se tomou por de- 
mais célebre na vida do poeta. 

Morrendo um marinheiro, pouco antes de chegarem a Mar- 
selha, o seu corpo não foi jogado ao mar, mas sim desembarcado 
naquele porto, o que comumente somente acontecia com passa- 
geiro de alta importância. 

Chegando tal notícia ao conhecimento do correspondente do 
"Diário do Recife", em Paris, que sabendo que Gonçalves Dias se 
encontrava naquele navio, e muito doente, logo imaginou que o 
morto que fora desembarcado, era o grande poeta, e remeteu tal 
notícia a Recife. 

Por isso mesmo, Gonçalves Dias teve nessa oportunidade, o 
seu falecimento deplorado e comemorado em todo o Brasil, com 
eloquentes necrologios, inclusive no Instituto Histórico, que em 
seguida suspendeu a Sessão, com o apoio de D. Pedro 11. 

Gonçalves Dias recebeu tal notícia de sua própria morte, com 
espírito che;o de sarcasmo e zcmbaria para com o ,  inimigos, e 
esp'rituosamente com os amigos, mas certamente deveria ter so- 
frido forte abalo com seu temperamento nervoso e sentimental de 
grande poeta. 

A seguir, frequentou diversas localidades afamadas pela suas 
águas medicinais, e próprias para moléstias do fígado e dos rins, 
pois que não queria deixar se convencer que estava sendo des- 
truído pela implacável tuberculose. 

Nessa ocasião,setembro de 1863, tmdo João Francisco Lisboa 
falecido em Portugal, onde ainda se achava no exercício da Co- 
missão de pesquisas de documentos históricos, na qual substituíra 
o próprio Gonçalves Dias, desde 1856, como já relatamos, - o Mi- 
nistro do Império, Marquês de Oldnda o nomeou para prosseguir 
nos trabalhos da mesma Comissão. 

Seguiu então para Lisboa, onde chegou em princípios de No- 
vembro, afim de assumir as suas novas funções, as quais compre- 
endiam pesquisas em Portugal, Espanha, Itália e Holanda. 

Em carta dessa época, referv curioso episódio: "A BibLioteca 
d'Evora está cheia des,es documentos relativos a Maranhão, 
cinda que o mais completo seja a História das Jesuítas que eu 
mandei e o Cândido Mendes imprimiu para filar uns tantos con- 
tos de r6is da Província sem mesmo me dizer: muito obrigado." 

Em fins de abril, segu'u para Paris, afim de consultar médicos 
de renome, tendo piorado a tuberculose da laringe, que lhe im- 
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pedia fazer ouvir sua voz; sofrrndo ainda do fígado e do baço, 
e de terríveis males da sífilis que de longa data o vinha destruíndo 
impiedosamente. 

Nessa situação de descalabro físico, viu suas desgraças au- 
mentadas por determ'nação do Ministro do Império, José Boni- 
fácio, o Moço que, impiedosamente, levado ou não pela intriga, 
cortou-lhe os vencimentos provenientes do cargo de membro da 
Comissão Científica, que os seus companheiros das outras Secções 
continuavam a receber, eis que estavam concluíndo os Relatórios 
dos seus trabalhos, e coligindo o material trazido. 

D. Pedro I1 ao saber de tal perversidade, determinou ao Mi- 
nistro que substituiu aquele político, no novo Ministério, que res- 
tabelecesse os pagamentos a Gonçalves Dias, o qual entretanto não 
chegou a tomar conhecimento da reparação. 

Realmente, Gonçalves Dias aborrrcido com a afronta sofrida, 
tendo seus males agravados, e impressionado com a morte de seus 
amigos João Francisco Lisboa e Odorico Mendes, resolveu vir 
morrer em sua Pátria, tendo profetizado impressionantemente sua 
morte, ao escrever a poesia, intitulada: 

"ADEUS AOS MEUS AMIGOS DO MARANHÃO" 

"Tal parte o desterrado: um dia as vagas 
"Hão de os seus restos regeitar na praia, 
"D'onde tão novo se partira, e onde 
"Procura a cinza fria achar jazigo." 

Pois foi 'essa morte em um naufrágio, assim tão c1arament.e 
antevista, que ele mencionou também em sua última carta, de 6 de 
setembro: 

"Per~uadido de que uma longa viagem por mar, me há de 
ser de algum proveito, resolvi-m,e a seguir para o Maranhão, pelo 
Havre. 

". . . No caso de alguma catástrofe, quod absit, o dinheiro é 
para o Teófilo, que já sabe o destino que lhe há de dar. Os retratos 
ficam para a Bibliotéca. Os Manuscritos (cópias) manda-os para 
(3 Instituto." 

No dia 9 de setembro, embarcou num cargueiro a vela, o "Ville 
de Boulogne", que seguia diretamente para o Maranhão. 

E, assim, com a idade de 41 anos, preao a cama do barco 
cargueiro, na tarde do dia de Finados, chegando a vista das costas 
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da sua terra, pediu para ser levado h tolda, onde certamente re- 
petiu a célebre invocação que fizera a Deus, e que, afinal, foi aten- 
dida: 

"Não permita Deus que eu morra 
"Sem que eu volte para lá; 
"Sem que desfrute os primores 
"Que não encontro por cá; 
"Sem qu'inda aviste as palmeiras 
"Onde canta o sabiá." 

Na verdade. No dia seguinte, às 4 horas da madrugada. o 
veleiro bateu nas pedras do baixio dos Atins, na costa do Mara- 
nhão, e partindo-se ao meio, levou para o fundo do Oceano, o 
grande brasileiro. 





DISCURSO CÂMARA MUNICIPAL 

Aureliano Leite 

Sou gratíssimo a colenda Câmara Municipal de Siio Paulo, 
na pessoa de seu admirado Presidente Dr. João Brasil Vita, pela 
maneira carinhosa e fidalga como vem recebendo em doação esta 
pequena biblioteca. 

Aliás a minha gratidão se estende ao ilustre Diretor Geral 
Dr. Elias Shammass que também me tem cumulado de gentilezas 
a propósito. Não parecerá justo omitir-se aqui o nome da biblio- 
tecária Da Cecília Andreoti a quem foi confiado o recebimento de 
meus pobres livros e a incumbência de acomodá-los nesta sala, que 
recebeu o nome de seu doador, adotando, quanto possível, a velha 
organização a que estavam sujeitos na minha morada de campo. 

Como está a vista, trata-se de, além de pequeno acervo de 
obras manuseadas, consultadas, algumas até em mau estado, amea- 
lhadas durante mais de meio século de minha longa existihcia. 

Não, como se vê, se trata de uma biblioteca de adições ricas 
e aparatosas, como essas que os nouveaux riches adquirem por 
metros para ornarem as suas estantes de estilo lavradas em car- 
valho ou pau santo. Vale como porção de volumes especializados 
na  história de São Paulo e dos quais, a parte principal e talvez 
Única, e de maior valor, se refere a nossos movimentos armados. 

Por mais insignificantes que se possam considerar esses livros, 
eles representam para mim tanto quanto para Eduardo Prado, 
Alfredo Pujol, Sílvio Portugal, Macedo Soares, Antão de Morais e 
outros, valiam realmente as suas grandes e opulentas bibliotecas. 

Se vivos fossem esses notáveis paulistas, quanto não haveriam 
de lastimar o destino infeliz que tiveram as suas famosas cole- 
ções. . . Da de Eduardo Prado, já bem desfalcada, adquirida pelo 
Jockey Club de Buenos Aires, lá a aguardaria pavoroso incêndio 
que a destruiria reduzindo-a a cinzas. 

Da de Alfredo Pujol nada restou, vendida a retalho, livro a 
livro. 

Para não falar nas demais bibliotecas, a de Antão de Morais, 
há pouco falecido, talvez nada reste, pois está também sendo 
vendida, debulhada aos pouquinhos. 
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Esse descalabro com as nossas tão preciosas livrarias impres- 
sionou-me de verdade. O que estaria reservado aos meus pobres 
livros, companheiros fiéis de tão longo tempo? 

Avizinhando-se o momento da prestação de contas finais na 
entrada para o outro mundo, procurei resolver o meu angustiante 
problema. Vendê-la, mesmo no seu conjunto, embora não faltem 
compradores, nunca. Seria mercadejar, seria trocar amigos fiéis 
de velhos tempos pelo vil metal. Deixá-la a um de meus filhos, 
com o encargo de conservá-la e passá-la a um dc~s descendentes, 
com a mesma obrigação, também não me pareceu acertado. Ia 
deixar-lhes um Anus bastante pesado, para toda a vida. 

Voltei a minha vista para o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, de que sdu presidente, há mais de doze anos e acabo 
de ser reeleito por mais um triênio. Ninguém poderá duvidar da 
forte afeição que me liga a mais velha casa de cultura deste 
glorioso Estado e aos seus membros, onde conto com dedicações 
excepcionais. Mas incorreria em inconvenientes tais como: o pri- 
meiro, o Instituto já possui em sua biblioteca grande cópia de 
obras das que compõem o meu acervo; segundo, ia obrigá-lo a 
privar-se de uma de suas salas alugadas, de que aufere a sua 
subsistência; terceiro, além do que, sujeita-10-ia a uma despesa 
a mais com a sua conservação. 

Pensei então na Academia Paulista de Letras, de que faço 
parte há mais de trinta anos. Concluí que apresentava os mesmos 
inconvenientes do Instituto. 

Só então me lembrei da Câmara Municipal de São Paulo, 
que está inaugurando agora a montagem de sua grande Biblio- 
teca, organizada em amplas acomodações e os rigores modernos e 
científicas exigidos par instituição de tal ordem. 

E, afinal, a colenda Câmara, na pessoa de seu admirado Pre- 
sidente, Dr. João Brasil Vita, recebeu a minha doação, apesar de 
onerosa, com carinhosa fidalguia. 

Meus senhores e Senhoras - 
Eis-me aqui, prostado, procurando externar-lhes o meu agrade- 

cimento, de forma expressiva com que a pobreza de minha palavra 
não me satisfaz. 



SAUDACÃO AOS VENCEDORES DO CONCURSO 
CAMPOS SALLES 

Mário Savelli 

Agora um instante de alegria plena - aquela que decorre do 
mais nobre e grato gesto nas relações sociais: fazer justiça, reco- 
nhecendo méritos. É o que ocorre hoje, quando dois companheiros 
desta casa custodial de tradições e glórias de nossa terra e nossa 
gente recebem consagração pelos notáveis trabalhos apresentados 
ao concurso instituído, como contribuição magnífica à cultura de 
nossa Pátria, pelo Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo. 
Vencedores duas figuras exponenciais de nosso ambiente intelec- 
tual: Célio Debes (que concorreu com o pseudônimo de Aires Bor- 
ba) e Raimundo Alvaro de Menezes (com o pseudônimo Rui de 
Cárdenas). Tema da competição de inteligência e aptidão para 
a pesquisa histórica: Manuel Ferraz de Campos Salles, o segundo 
paulista a exercer a Presidência da República. O primeiro - o 
Pacificador, o consolidador da ordem política do regime implan- 
tado em 89, - Prudente de Morais - foi, em certame anterior, 
magistralmente retratado pelo confrade Ant6nio Barreto do 
Amaral. 

Não me aterei a análise das obras apresentadas ao julgamento 
da douta Comissão, integrada pelos Drs. Hilário Veiga de Carvalho, 
filólogo e professor universitário; Dr. Licurgo Castro dos Santos 
F.", presidente da Academia Campinense de Letras e conterrâneo 
de Campos Salles, e Dr. Antenor Romano Barreto, professor uni- 
versitário e ex-Diretor Geral do Departamento de Ensino do Esta- 
do. O parecer desses eméritos Mestres bem dimensiona o valor 
das contribuiç6es que os dois concorrentes oferecem a nossa his- 
toriografia, num dos seus setores mais fascinantes, mas, também, 
dos mais difíceis: o dos estudos biográficos. 

A todos nós será, por certo, dada a oportunidade de ler e 
reler - porque são daqueles que merecem ser relidos e meditados 
- os trabalhos que agora recebem consagração pela mais antiga 
entidade cultural de S. Paulo. 

A personalidade de Campos Salles não havia, até agora, rece- 
bido de nossos estudiosos exame com amplitude e profundidade 
proporcional à influkncia que o campineiro ilustre exerceu nos 
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rumos iniciais da República, sobretudo pela dosagem de sadio prag- 
matismo que soube impor, através de inflexível atuação no campo 
financeiro, no instante decisivo para a consolidação do regime na 
quadra de transposição do limiar deste século em que os problemas 
de economia passaram a ser decisivos no traçamento do destino 
das Nações. E o próprio Célio Debes, no capítulo Introdução de 
seu percuciente escrito (apresentado em dois volumes, com 559 pá- 
ginas do texto), afirma que a figura de Campos Salles "a despeito 
de contar com duas biografias, além de suas memórias políticas 
(Da Propaganda a Presidência) não mereceu projeção maior". 

Dai a marcante oportunidade do concurso, pois, sem dúvida, 
para a busca de subsídios da História para intentar solução de pro- 
,blemas atuais, predominantemente econômicos, nenhum período 
presidencial é mais útil do que o de Campos Salles. A profunda 
depreciação cambial do último decênio do século passado, decor- 
rente de imoderada expansão creditícia no primeiro Governo pro- 
visório (a dramática aventura do "encilhamento"), criou forte 
pressão sobre as classes assalariadas, sobretudo as das zonas urba- 
nas, suscetíveis ao convite para a intranquilidade social e política, 
caracterizada por levantes militares e surtos revolucionários, dos 
quais o País se havia desabituado no decorrer do último meio sé- 
culo de monarquia. A partir de 1898, Joaquim Murtinho adota, 
pela primeira vez no Brasil, um conjunto de medidas econômico- 
financeiras coordenadas, visando um objetivo definido: reduzir 
a pressão sobre a balança de pagamentos e restabelecer o crédito 
exterior do Governo. Toda uma série de medidas deflacionárias 
foram adotadas e conseguido um substancial aumento no valor 
das exportações. Tudo se traduziu em incremento na carga fiscal. 
Todo o elenco de providências adotadas assemelha-se ao que hoje 
- em época de predominância tecnocrática - ouvimos e lemos 
cotidianamente. E - ardil do destino - coube a um Ministro que 
era, como médico, mestre no emprego da hemeopatia, aumentar 
impostos em doses dinosáuricas para salvar o grave enfermo: nos- 
sas finanças. 

Apesar da oposição e das críticas candentes dos que se senti- 
ram prejudicados pela objetiva e sistemática busca da imprescin- 
dível restauração financeira, Campos Salles realizou seu programa 
de salvação nacional, cujo resultado mais vistoso é representado 
pela aplicação de recursos propriciados ao seu sucessor - Rodri- 
gues Alves - no saneamento e urbanização, com o inavaliável 
auxílio de Oswaldo Cruz e Pereira Passos, da, então, Capital da 
República, transmudando-a na mais sedutora urbe do Mundo Mo- 
derno. 

B o perfil desse vulto solar de estadista que dois nossos Com- 
panheiros detalhadamente traçaram, com elegância de estilo, acui- 
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dade na observação, talento na interpretação (que evitam as bio- 
grafias se transmudem nas autopsias de que falava Anatole Fran- 
ce) e integral sentido de responsabilidade na  coleta de material. 

De Célio Debes, cultura sólida, tendência incomum para a 
investigação, esperávamos a obra excepcional, que agora oferece, 
desde quando lemos a 1.l Parte de "Caminho do Oeste" - modelo 
perfeito de relato da trajetória árdua e benfazeja de uma empresa 
- a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que se inscreve no 
rol dos empreendimentos bandeirante como prova maiúscula de 
nossa capacidade de realizar. E já nesse livro padrão - a pág. 84 
- é citado Campos Salles, como presente, a 16 de dezembro de 
1867, na Câmara Municipal de Campinas, numa sessão destinada 
a criação de uma empresa com o encargo de prolongar a linha 
férrea - grande mensageira do progresso - de Jundiaí até Campi- 
nas. A participação com menos de 30 anos em sessão de tanto 
relevo era prenunciadora da luminosa trajetória do homem pú- 
blico, que encontraria, decorridos, 106 anos, em Célio Debes o 
narrador ideal. 

De Raimundo Álvaro de Menezes - que já tive o privilégio de, 
noutra oportunidade, gratíssima, saudar na entrega de um prêmio 
literário do PEN Clube, o outorgado a obra "Bastos Tigre e a Bela 
Epóque" - ao recebermos o primoroso escrito sobre o restaurador 
de nossas finanças é ocorrência que alegra, mas não surpreende. 
É natural! Não fora ele, por unanimidade, reconhecido como um 
dos maiores biógrafos do Brasil! Alinhemos nomes das persona- 
lidades por ele focalizadas: Paula Nei, Emílio de Menezes, Gui- 
marães Passos, Aluizio, Azevedo, Clóvis Bevilacqua e José de Alen- 
car. O que surpreende é a versatilidade na seleção das figuras - 
de um Emílio de Menezes, o último boêmio, a Campos Salles, o 
inflexível primeiro disciplinador, em dimensões nacionais, da eco- 
nomia brasielira. É mais de um século de História da Pátria, que, 
viva, humana, enternecedora e empolgante, perpassa pelos livros 
de Raimundo, deixando-nos perplexos pela capacidade de trabalho, 
que, por ser muito, não é menos perfeito. 

Aos dois vencedores a saudação amiga e o reconhecimento do 
Instituto pelo acréscimo de prestígio que suas obras lhe trarão. 
Para eles as nossas palmas melhores. 

(Sessão do I H G - 17-8-1974) 





DISCURSO DE CÉLIO DEBES 

Agradecendo a outorga do Prêmio no 
Concurso sobre a Vida e Obra de  

CAMPOS SALLES 

Os merecimentos desta solenidade são todos do Instituto. São 
dele por haver tomado a iniciativa de promover a emulação em 
torno da vida e da obra de vultos verdadeiramente representativos 
da Nação, como é o caso de Manuel Ferraz de Campos Salles. 

Constitui uma das finalidades precípuas das entidades de 
cunho científico - e, dentre elas, ressaltam as que se dedicam ao 
campo da História - promover, ou, pelo menos, estimular as 
pesquisas. Longe vai o tempo em que esta Ciência se conformava 
com ser uma das variantes do gênero literário, cultivada por dile- 
tantes com maior, ou menor, dose de imaginação. Distante, do 
mesmo modo, se acha a era dos cronistas que esteriotipavam a 
versão oficial dos acontecimentos, deservindo, a um tempo, a ver- 
dade e a História. Os esteriotipos resultantes de suas empresas, 
ordenados em compartimentos estanques, se condensavam em 
indigestos e pouco cativantes compêndios escolares que, de posi- 
tivo, só geravam a generalizada idiossincrasia pelo aprendizado da 
História. 

Hoje, porém, consolidados os foros de ciência de que se reveste 
a História, seus estudos só têm validade e só merecem respeito e 
acatamento se os canones em se fundam, foram observados com 
rigor. E o princípio basilar da História é o documento. Sem ele, 
ela não existe. É cediço, mas, nem por isso, menos verdadeiro o 
brocardo "pas du document, pas d' histoire". 

A luta ingente que nos toca, a todos, empreender, sem quartel 
é a defesa de nosso patrimônio documental. Incumbe, por primeiro, 
ao Estado e preservação dos papéis públicos. E., neste particular, 
cabe a esta Casa o orgulho e a satisfação de poder proclmar que 
pertenceu a seus quadros um dos raros Administradores que, no 
plano municipal, no estadual e no federal, não apenas protegeu a 
documentação histórica, como, igualmente, a difundiu. Aludo a 
Washington Luís Pereira de Sousa, a quem devemos a preservação, 
a leitura paleográfica e a publicação, quando Prefeito de São Paulo, 
das "Atas da Câmara Municipal" e de seu "Registro Geral"; a 
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quem devemos serviço do mesmo jaez, pela edição, quando Presi- 
dente do Estado, dos "Inventários e Testamentos"; a quem deve- 
mos, por derradeiro, neste campo, quando na chefia do Governo da 
República, a impressão da opulenta série "Documentos Históricos". 
Dessas publicações, a única que vem tendo continuidade, assim 
mesmo após longo hiato, é a representada pelos "Inventários e 
Testamentos". 

Mas, ao Poder Público não se impõe, tão somente, a proteção 
aos documentos. Cumpre-lhe fomentar o interesse geral por este 
patrimônio; constitui imperativo, de que se não pode eximir, o 
de criar e animar a consciência de que esse acervo é a fonte da 
"memória nacional". O convencimentos dessa verdade elementar 
só se pode cultivar se a incutirmos, como dever cívico, na mentali- 
dade do povo, desde a infância. Há de ser nas escolas de primeiras 
letras que se deverá iniciar a verdadeira catequese, a evangeliza- 
ção, em defesa de nosso patrimônio cultural, em todos os seus 
desdobramentos. 

Nessa tarefa ingente, as Sociedade de História têm um papel 
de relevo a desempenhar, além de ampararem e difundirem os 
documentos de suas próprias coleções. Toca-lhes o dever de, real- 
çando a importância desse material e a evidenciando aos leigos, 
levar seus integrantes a compulsar e a trabalhar a documentação 
que jáz, aparentemente imprestável, nas latas dos Arquivos. Só 
a concorrência as repartições mostrará a Administração que há 
interesse e conveniência na custódia de "papéis velhos". 

Ao iniciar o levantamento e a coleta dos elementos para a 
elaboração do trabalho, cuja acolhida aqui nos reúne, estarreceu- 
me uma afirmação feita por Salles Júnior, de "que Campos Salles 
julgou de bom aviso inutilizar o seu arquivo, depois de dado a 
lume, em 1.908, o livro "Da Propaganda a Presidência", onde 
transcreveu quanto cuidou aproveitável". Para gáudio dos interes- 
sados, a informação não é de todo exata. O arquivo, ou melhor, 
o que restou do arquivo desse notável político paulista, agora sob 
a guarda zelosa e carinhosa de seu neto e hoinonimo, conserva 
exatamente os originais das cartas e outros papéis utilizados por 
Campos Salles na elaboração daquelas suas memórias políticas, 
além de documentos outros por ele inaproveitados. Releva notar 
que, nesse acervo, avulta em número, não a correspondência pas- 
siva, mas a ativa; são cartas que, quando Ministro da Justiça, 
Senador por São Paulo e Presidente da  República enviou a esposa 
ausente, num exercício quase quotidiano que se impôs, patentean- 
do sua devoção por Da. Aninha. 

A esse tesouro, que a generosidade do Dr. Manuel Ferraz de 
Campos Salles Neto, me franqueou, ou mais corretamente, me 
confiou, devo o cerne da segunda parte de meu trabalho. Nele 
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alicercei o estudo da vida de Campos Salles e dos acontecimentos 
em que se viu envolvido na República. E isso porque datam de 
1888 e 89 as mais antigas peças de seu arquivo. Nas cartas a 
esposa, precipuamente tratava de política; narrava-lhe, com fide- 
lidade, com sinceridade, sem restrições mentais o dia a dia do 
Governo Provisório, seus percalços como líder do governo Floriano 
Peixoto no Senado; alguns momentos da Presidência, em espe- 
cial, a constituição do Ministério de seu sucessor. 

A primeira parte, esta eu a exumei, principalmente dos jor- 
nais da época, de arquivos públicos e particulares. No tocante a 
imprensa, o grande quinhão eu o devo, por igual, a Hemeroteca 
do Instituto e a Biblioteca da Faculdade de Direito do Largo de 
São Francisco. O que há de precioso em ambos esses setores dessas 
duas Casas de Cultura é inimaginável. As coleções de jornais e 
revistas que possuem só encontram rival na Biblioteca Nacional, 
onde, também, me abeberei. 

Quanto aos arquivos particulares, além do de Campos Salles 
Neto, tive a dita de ter acesso ao de João Falchi Trinca, esse 
estremecido filho de Campinas, que reuniu praticamente tudo o 
que se escreveu sobre sua terra e sua gente e o que estes deram a 
estampa; ao de Áureo de Almeida Camargo, detentor de uma 
biblioteca e de u h  arquivo insuperáveis, não apenas no tocante 
ao Amparo, seu berço natal e sua paixão, mas principalmente sobre 
a propaganda republicana; ao de Mário de Salles Penteado meu 
velho companheiro de bancos escolares onde se acha messe valiosa 
de cartas de Prudente de Morais a seu irmão Manuel de Morais 
Barros. 

Ai estão exemplos de dedicações que atestam a importância 
dos serviços que podem prestar a História aqueles que, individual- 
mente, preservam a documentação de família, ou não, que lhes 
chega às mãos. 

Mas, não julguem que esse Perfil de um Estadista que o Insti- 
tuto distinguiu é um trabalho individual. Eu o disse na Introdução 
que lhe escrevi e o repito, sem falsa modéstia, que esta é uma obra 
coletiva. Devo-a, além dos nomes mencionados, a perto de três 
dezenas de pessoas, algumas das quais só conhecia através da 
correspondência especificamente trocada. Dentre eles. me seja 
dado mencionar dois a quem devo patentear, de público, minha gra- 
tidão especial. Antonio Barreto do Amaral, que, num gesto arre- 
batador, me transferiu todo o material que separara, aprestando-se 
para disputar o concurso sobre Campos Salles, ele, o vencedor do 
certame sobre Prudente de Morais; Erasmo d'Almeida Magalhães, 
a quem devo a leitura das dezenas de microfilmes obtidos a Biblio- 
teca Nacional. A todos eles transfiro toda a honra que o trabalho 
me possa proporcionar. A eles, porém, peço vênia para partilhar 
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o reconhecimento que lhes testemunho com a criatura que não 
apenas me animou durante os quase quatro anos que durou a 
elaboração do trabalho, mas que, abnegadamente, copiou várias 
centenas de páginas de jornais e de documentos que me serviram 
de esteio, minha mulher. 

Rendo minhas homenagens ao Acadêmico Raymundo de 
Menezes, consagrado homem de letras, que valorizou, e muito, este 
concurso e a quem me ligam não só a admiração e o respeito, mas, 
também, os laços de amizade de família que me unem a dois de 
seus genros, meus diletos colegas de turma. 

A douta Comissão Julgadora, manifesto meu reconhecimento 
pela láurea que me outorgou, por voto unânime, que muito me 
tocou, assegurando-lhe que o trabalho que submeti a seu abalizad3 
juízo, se se recente de engenho, tem a compensá-lo o esforço não 
poupado de fazer obra correta e séria. 

Ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a cujos qua- 
dros me ufano de pertencer, agradeço, na pessoa de seu ilustre 
Presidente, o prêmio que me acaba de conferir, acrescido da certeza 
de que esta Casa divulgará, impresso, o trabalho que galardoou. 

- - 

(Discurso do Dr. Célio Debes por ocasião da  entrega dos prêmios do 
concurso sobre a vida e a obra de Campos Salles, na  sessão do dia 17 
de agosto de 1974). 



FRANCO DA ROCHA: VIDA E OBRA 

Constitui, para mim, uma honra e um prazer ingressar neste 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, onde, sob a devotada 
presidência do dr. Aureliano Leite, são salvaguardadas as mais 
preciosas tradições da nossa terra e da nossa gente. Representa 
também uma satisfação ao saber-me aqui introduzido graças ao 
apoio de Fernando Gois, Arnaldo Amado Ferreira, Alfredo Gomes, 
Barros Pimentel, Divaldo Gaspar de Freitas e outros amigos do 
coração e de longa data. Como Médico Psiquiatra e Professor Ad- 
junto de Clínica Psiquiátrica na Faculdade de Medicina da Uni- 
versidade de São Paulo, impunha-se que escolhesse, como meu Pa- 
trono neste templo votado ao culto do sucesso histórico, a figura 
todo-poderosa de Francisco Franco da Rocha, o Pai Nosso da Psi- 
quiatria Paulista e um dos pioneiros da especialidade em terras 
do Brasil. 

Na notícia de Juliano Moreira, J 2  depois do Rio de Janeiro, 
São Paulo foi o primeiro a dispor de uma Lei que assegurasse uma 
satisfa$Ória assistência aos doentes mentais. De acordo com a 
Lei n." 12, artigo 6, de 18 de setembro de 1848, o Governo do 
Estado de São Paulo autorizou todas as providências para a criação 
e funcionamento de hospital exclusivamente dedicado aos doentes 
mentais. Em 1852, na Presidência do Padre Vicente Pires da 
Motta, instalou-se o primeiro estabelecimento reservado ao trata- 
mento dos psicopatas no Estado de São Paulo, na  Rua de São 
João, próximo da atual Avenida Ipiranga. " Conforme assinala 
Paulo Fraletti, São Paulo teve a primazia na inauguração de um 
Serviço de Assistência Psiquiátrica no Brasil: esse "Asilo Provi- 
sório de Alienados da Capital de São Paulo" foi instalado em 14 
de maio de 1852, enquanto o "Hospício D. Pedro I1 em 5 de dezem- 
bro do mesmo ano. Em 1864, mudou-se o Hospício para a chácara 
junto à Ladeira da Tabatinguera, com velho sobrado de proprie- 
dade do Padre Monte Carmelo, recebendo a designação popular 
de Velho Hospício da Várzea do Carmo. " Desde então até 1868, 
foi Administrador do Hospício Thomé de Alvarenga. Foi, em 
seguida, o seu filho Frederico de Alvarenga, com excepcional devo- 
tamento a causa dos alienados. Este último, sem recursos forne- 
cidos pelo Governo, gastou o dinheiro ganho na loteria nos reparos 
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do estabelecimento. ''I Foram os primeiros médicos do Hospício 
os drs. Xavier de Mesquita, João Cesar Rudge e Claro Homem de 
Mello. ds 

A situação dos psicopatas no Estado de São Paulo assumiu 
proporções brilhantes, inclusive no plano científico, graças ao 
impulso de Francisco Franco da Rocha, nascido na cidade de Am- 
paro, no interior paulista ,em 23 de agosto de 1864, filho único do 
dr. José Joaquim Franco da Rocha e D. Maria Isabel Galvão Bueno 
Franco da Rocha. Realizou o Curso de Humanidades no Colégio 
Morton e matriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Ja- 
neiro. H >  Ao influxo de intenso pendor para o estudo da psicopa- 
tologia, ainda acadêmico, sob a orientação do Prof." Teixeira 
Brandão, foi interno no Hospital Pedro I1 e, desde o 4." ano, assis- 
tente na Casa de Saúde Dr. Eiras, até o término do curso, douto- 
rando-se em 1890, aos 26 anos de idade. De volta a São Paulo, 
no ideal de dotar o seu Estado de melhor assistência aos doentes 
mentais, foi nomeado médico do Hospício de Alienados de São 
Paulo em 1893 e Diretor do mesmo estabelecimento em 1896. 
Reclamou, através de artigos em "O Estado de São Paulo" e no 
"Correio Paulistano", a criação de nosocômio moderno ,denuncian- 
do as precárias condições do Hospício de Alienados da Várzea do 
Carmo, "um casarão fechado, de aspecto soturno, resultado da 
adaptação de um velho convento, em cujo frontespicio bem assen- 
taria um hemistíquio de Ovidio: "Nihil hic nisi triste videbis". I "  

Na realidade, era mesmo um casarão que, com as janelas gradeadas 
e sombras terrificantes, não só suscitaria a tristeza, mas ainda 
agravaria as condições psíquicas dos internados. 

Com o apoio dos Governos de Cerqueira Cesar e Bernardino 
de Campos, Francisco Franco da Rocha fundou, em 1896, o Hos- 
pício de Juqueri, em terreno de 150 hectares, próximo a Estação 
de Juqueri j4  (hoje Franco da Rocha), a margem do rio do mesmo 
nome (denominação oriunda da língua tupi, "yu-querê-y", "rio do 
espinho que dorme", em alusão a uma mimosacéa espinhosa abun- 
dante nas margens do rio). " Pareceu-lhe o local adequado para 
o Hospício porque preenchia os seguintes requisitos: '"baixo preço 
do terreno, espaço bastante para colônias agrícolas, pequena des- 
pesa de terraplenagem, abundância de água, existência de um rio 
para os esgotos, boa estrada de ferro em comunicação com a Ca- 
pital e distância de não mais de uma hora de viagem. Em 18 
de maio de 1898, inaugurou uma Colônia Agrícola, em regime de 
open-door, possibilitando aos pacientes o trabalho ao ar livre, em 
relativa liberdade, com objetivos terapêuticas e resultados bastante 
favoráveis. Em Juqueri, foi o pioneiro do regime de liberdade 
para os doentes mentais na América do Sul. Somente em 16 de 
maio de 1901, com a instalação do Hospital Central do Juqueri, 
destinado à assistência dos psicopatas, em regime fechado, logrou 
a extinção do Hospício da Capital. Em nosos meio, realizou 
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uma obra comparável a de Felipe Pinel na França, a de Benja- 
min Rush n a  Inglaterra e a de Dorotéia Linde Dix nos Estados 
Unidos, em pró1 da assistência mais científica e humanitária dos 
doentes mentais: na rotina hospitalar, metodizou as observações 
clínicas, os diagnósticos dos casos, o arquivo médico, as terapêu- 
ticas fisioquímicas, medicamentosas e pelo trabalho. Introduziu 
o regime de open-door e a terapêutica ocupacional, nas diversas 
modalidades, mormente no setor agrícola. Implantou, pela pri- 
meira vez na América do Sul, ' em 1908, o sistema de assistência 
familiar, '-'' com a instalação de pacientes em ambiente doméstico, 
aos cuidados de sitiantes da região, denominados nutrícios, no 
perímetro do hospital (tipo Uchtspringe) ou fora do hospital (tipo 
Gheel). Em 1912, já havia instalado, no Hospício de Juqueri; '; 
1) um asilo fechado de tratamento; 2) colônias agrícolas anexas 
ao asilo, com open-door parcial; 3) fazendas e dependência agrí- 
colas, com open-door completo; 4) assistência familiar dentro da 
área do hospício; 5) assistência familiar fora do hospício. Depois 
acrescentou ao Hospício de Juqueri cinco colônias autonomas, um 
pavilhão para menores anormais e um Laboratório de Anatomia 
Patológica. ,' Desde 1895, insistiu para que fosse contruído um 
Manicômio Judiciário, reservado aos alienados criminosos, somente 
concretizado mais tarde, em 1327, graças a iniciativa de Antônio 
Carlos Pacheco e Silva. .; 

Nos depoimentos de Rubião Meira, Pacheco e Silva, ' Mar- 
condes Vieira, jU Ulysses Paranhos e outros, Francisco Franco da 
Rocha era aparentemente tímido, reservado e frio. Entretanto, 
na  intimidade, mostrava-se imprevistamente sentimental e susce- 
tível, revelando horror ao luxo, conceitos de extrema originalidade 
e lances de humor. -' Como um "Franco da Rocha", mostrava-se 
franco as vezes até a rudeza e dotado de "uma vontade com a 
solidez de uma rocha". No comentário de Almeida Prado, ' era 
"persuasivo e sempre pitoresco na expressão, filosófico e concei- 
tuoso no fundo". Na observação de Ulysses Paranhos, '' "tinha 
pelos insanos uma profunda meiguice, uma ilimitada paciência. 
uma enorme dose de simpatia e piedade". "Desdobrar a minha 
atividade em proveito dos infelizes que carecem de conforto, con- 
fessava Franco da Rocha, foi para mim um grande prazer durante 
a parte mais forte da minha existência". Ao que acrescenta Ulys- 
ses Paranhos, 41 "a sua voz aveludava-se, os seus modos ganhavam 
atitudes paternais, os seus gestos eram brandos, as suas pergun- 
tas chegavam como setas, embebidas no suco das papoulas, ao 
coração do deserdado da razão. E o milagre se operava. O 
doente cedia ao prestígio da cordura, ao império da bondade e 
as ordens brandas do coração, começava a tranquilizar-se, a ceder, 
a humanizar-se". No relato de Marcondes Vieira, a uma paciente 
delirante, no saguão do Hospício, relutava em ser internada. De- 
clarava que "daquele salão de baile na Corte, onde se encontrava, 
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ela, uma princesa, só poderia retirar-se dançando ao som daquela 
música que a orquestra palaciana executava". Franco da Rocha, 
com uma reverência, pediu: "Dá-me a honra, alteza, desse minue- 
to?". A paciente, satisfeita e feliz, de braço com Franco da Rocha, 
com movimentos de dança, penetrou no Hospício. A prop6sito do 
episódio, Franco da Rocha comentou: "Nunca se deve contrariar 
o delírio dos doentes. Devemos sempre nos adaptar ao seu meio, 
a fim de lhes inspirar confiança. As vezes é até de boa técnica 
delirar com eles". Assim Franco da Rocha se revelou um precursor 
dos modernos métodos psicoterápicos dos psicóticos, que, conso- 
ante a orientação de John Rosen e outros, concitam o psicotera- 
peuta a identificar-se com os pacientes, no objetivo de compre- 
ender e atuar sobre as suas mentes transtornadas, consoante assi- 
nala Pacheco e Silva Filho." Em 1907, Franco da Rocha já 
reunia os seus estudos no trabalho acerca das "Moléstias Mentais 
em São Paulo". 2q 

Para exercer melhor as funções de Diretor e se integrar à 
vida do nosocômio, Franco da Rocha residiu junto ao Hospício de 
Juqueri, sem clínica particular, desde o ano de 1899 até à sua 
aposentadoria, 3G raramente se ausentando da região. Residiu com 
a esposa, D. Leopoldina de Lorena Fereira Franco da Rocha, e 
seis filhos, " Advertia os filhos para que jamais designassem os 
internados com a expressão deprimente de loucos, mas, sim, com 
a denominação de doentes. 3a Aposentou-se de Diretor do Hospício 
do Juqueri em março de 1923, aos 58 anos de idade. O seu su- 
cessor, Antônio Carlos Pacheco e Silva, continuou e ampliou extra- 
ordinariamente a obra encetada pelo Mestre, através de múltiplas 
realizações, tornando ainda mais o Hospício de Juqueri, então 
denominado Hospital de Juqueri, um paradigma de assistência, 
ensino e pesquisa da especialidade, consagrado nos planos nacional 
e internacional. s5  

Em 3 de abril de 1928, por iniciativa de discípulos e amigos, 
foi erigida uma herma de bronze de Francisco Franco da Rocha 
no saguão do Hospital de Juqueri. Franco da Rocha, presente à 
cerimônia, depois de saudado por vários oradores, recebeu um 
ramo de rosas oferecido por um velho doente crônico, com as 
palavras: "Dr. Franco, as rosas que o Senhor plantou e nós cui- 
damos". Franco da Rocha, emocionado até &s lágrimas, apenas 
murmurou: "Obrigado, meu amigo". 33 NO relato de Pacheco e 
Silva, 36 um velho preto, dos mais antigos doentes do Hospital, 
sempre se ajoelhava e orava diante do busto de Franco da Rocha. 
Quando advertiram que a estátua não era de um santo, mas do 
fundador do Hospital, respondeu: "Bem sei disso. Mas é isso mes- 
mo, ele é santo e é o nosso santo. Por isso, não deixo de rezar 
cada vez que passo junto dele". 

Com a fundação da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São 
Paulo, graças à iniciativa de Arnaldo Vieira de Carvalho, Fran- 
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cisco Franco da Rocha ocupou a Cadeira de Clínica Neuriátrica 
e Psiquiátrica, mediante contrato com o Governo, de 1918 a 1923. ' 
J m  lições preparadas e lidas, afirmou-se autêntico Professor, com 
opiniões amadurecidas e pessoais em todos os capítulos da matéria. 
Desconfiava do dogmatismo da teoria de degeneração, denunciando 
que a presença dos estigmas físicos nem sempre corresponderia a 
existência da índole criminosa. De acordo com a nosologia esta- 
belecida pelo gênio de Emílio Kraepelin, desenvolveu pesquisas 
acerca da psicose maníaco-depressiva '? e da parunoia, " também 
estudada por Juliano Moreira e Afranio Peixoto. Passou em 
revista o quadro da epilepsia psíquica, n a  ausência de crises moto- 
ras, acarretando tantas vezes reações violentas e antissociais, e 
as manifestações polimorfas da histeria, em conexão com o feno- 
meno hipnótico, 3* de acôrdo com as lições de Charcot na Salpê- 
trière de Paris, '" Nas aulas da Faculdade, em 1919, anunciou, pela 
primeira vez em São Paulo, o que era a psicanálise. ? '  Dessas 
preleções resultaram o volume "O Pansexualir,mo na Doutrina de 
Freud", em 1920, e a segunda edição da mesma obra, com O 

título de "A Doutrina de Freud", em 1930. Apesar da orientação 
predominantemente biológica da Psiquiatria da época, interessou- 
se pelas concepções psicanalíticas de Freud e seus continuadores, ^ 

Em 1927, fundou a Sociedade Brasileira de Psicanálise, com a 
colaboração de Durval Marcondes, Raul Briquet, Lourenço Filho, 
A. Almeida Junior, Osório Cesar, Thomé Alvarenga, James Ferraz 
Alvim, Paulo de Almeida Toledo e outros. Em consagração da 
sua excelência de Professor, foi eleito Paraninfo da Segunda 
Turma de Doutorandos da Faculdade, em 1919. 31 Com o afasta- 
mento de Franco da Rocha, foi contratado, em 1925, Enjolras 
Vampré, para lecionar a Cadeira de Clínica Neuriátrica e Psiquiá- 
triva. -"m 1935, na  reforma do ensino, a Cadeira de Clínica 
Neuriática e Psiquiátrica desdobrou-se em duas, a Cadeira de Clí- 
nica Neurológica, que continuou com Enjolras Vampré, mediante 
concurso, e a Cadeira de Clínica Psiquiátrica, que, também atra- 
vés de concurso, foi conquistada por Antônio Carlos Pacheco e 
Silva. 29 

Como um dos pioneiros da Psiquiatria Social no Brasil, 
estudou as desordens mentais das multidões, os transtornos psí- 
quicas em conexão com a raça negra e as epidemias de loucura 
religiosa, descrevendo particularmente uma epidemia desenca-- 
deada na cidade de Taubaté, ao influxo da sugestão espírita, em 
1895. " Arvorou-se como um dos construtores da nossa Psiquiatria 
Forense, pontificando acerca das múltiplas questões médico-legais 
relacionadas com os distúrbios da mente, consoante demonstram 
os seus numerosos Foro de São Paulo. Em adesão à Escola Penal 
Positiva, todo criminoso encerraria uma personalidade mais ou 
menos mórbida, merecendo punição conforme o seu grau de peri- 
culosidade e, em muitos casos, exigindo a aplicação de medidas de 
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segurança social. Certo juiz discordou do diagnóstico de insani- 
dade mental estabelecido na pessoa de um delinquente: Franco 
da Rocha teria sido parcial e mesmo venal, buscando escamotear 
o criminoso da reclusão na penitenciária. Em veemente artigo 
intitulado "A Jurisprudência Fossil", Franco da Rocha pro- 
testou contra a calúnia e o criminoso, reconhecido como 
doente mental, foi despronunciado e recolhido ao Hospício de 
Juqueri. ' Franco da Rocha, com o seu "Esboço de Psiquiatria 
Forense", "' publicado em 1904, lançou o primeiro tratado sobre 
a matéria no meio brasileiro, com duas edições esgotadas e tradu- 
zidas para o alemão. "alientou-se também como um dos primei- 
ros propugnadores do movimento da Higiene Mental no Brasil, '(' 
através das suas preleções e escritos dedicados às medidas augêni- 
cas, à luta contra a alcoolismo e outros flagelos sociais, à psicologia 
das superstições, a prevenção da delinquência e outros problemas 
inerentes a área psicohigiênica. 

Em 1895, Franco da Rocha, em "Fragmentos de Psiquiatria", " 
focalizou as relações entre a arte e a chamada degeneração: Cer- 
vantes, Shakespeare, Molière e outros artistas descreviam com 
exatidão os tipos mórbidos, enquanto outros menos equilibrados 
ja imprimiam uma nota psicopática às obras, como Poe, Baude- 
laire e outros. Acrescentou ao volume comentários sobre a para- 
lisia geral, o delírio agudo, a epilepsia, a redução da imputabili- 
dade criminal na alienação e os tratamentos psiquiátricos, pole- 
mizando com o positivismo de Comte. Em colaboração com Pa- 
checo e Silva, estudou a demência paralítica. u Franco da Rocha, 
nas suas "Estatísticas e apontamentos sobre o Hospício de São 
Piiulo", de 1895 a 1902, registrou com precisão e elegância as mais 
diversas ocorrências da vida hospitalar, l"" afirmando-se algo 
precursor da atual orientação epidemiológica na Psiquiatria. Cola- 
borou, com um capítulo, no "Tratado Internacional de Psicopa- 
tologia", organizado sob a direção de A. Marie e publicado pouco 
aiites da Primeira Grande Guerra Mundial. ", Em produção inces- 
*<ante e competente, colaborou em muitas revistas nacionais e 
t .;*,rangeiras: ' "Revista de Medicina Legal da Bahia", sob a dire- 
cão de Nina Rodrigues, "Revista Médica de São Paulo", "Arquivos 
de Psiquiatria y Criminologia", de Buenos Aires, organizados por 
José Ingenieroç, "Annales Médico-Psychologiques", de Paris, "Jour- 
na1 de Psychologie Normale et Pathologique", sob a orientacão de 
Ritti e Dumas, "Allgemeine Zeitschrift Fuer Psichiatrie", de Ber- 
lim, etc. Como jornalista realmente vocacionado, divulgou noções 
de Psiquiatria e das áreas correlatas, através de numerosos artigos 
11a imprensa leiga, colaborando em "O Estado de São Paulo" e no 
"Correio Paulistano", durante cerca de quarenta anos. Em função 
do crescente renome científico, tornou-se membro de muitas so- 
ciedades estrangeiras e nacionais: ?' Societé Médico-Psychologique 
de Paris, Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, Sociedade 
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de Medicina Legal e Criminologia de São Paulo, Sociedade Bra- 
sileira de Psicanálise, Liga Paulista de Higiene Mental, etc. 

Na evidente dependência dos seus conflitos de criança, ao 
embate das peripécias da fazenda do pai, em Amparo, continuou 
atraído para o convívio da natureza e do campo. ' Para se restau- 
rar das apreensões impostas pelas funções de Diretor do nosocômio 
e responsabilidades do magistério, percorria os campos, conterri- 
plando as paisagens, examinando as flores e os frutos, ouvindo os 
gorjeios do3 pássaros, pescando pachorrentamente a margem dos 
rios. Dedicou-se a criação e estudo das abelhas indígenas, favo- 
recendo a multiplicação de colméias na  área do Hospício de Juque- 
ri, { Entretanto, por causa da paixão pelos pássaros, dedicou-se 
de preferência a ornitologia, escrevendo trabalhos dentro da mal é- 
ria, inclusive uma monografia sobre o tico-tico. ' Deixou a sua 1~1- 

blioteca especializada em ornitologia para o Museu Paulista, cob 
a direção do seu amigo A. de E. Taunay. ' 

Francisco Franco da Rocha, profundo humanista, dominava o 
alemão e outras línguas vivas, no objetivo de se manter atualizado 
acêrca de tudo quanto fosse publicado nos maiores centros psiquia- 
trico-,, assim como conhecia o grego e o latim, con~prazendo-se 
com a leitura dos textos originaiç dos grandes pensadores da 
antiguidade. Com o seu estilo simples e claro, a salvo de enfeites 
e prolixidades, jamais enfadonho, logrou ingressar na Academia 
Paulista de Lertas: ocupou a Cadeira n O 3, que tem, como Patrcno, 
Matias Aires, foi fundada por Luiz Pereira Barreto e, em seguida, 
conquistada por Alfredo Pujol, antes de Franco da Rocha. Suce- 
deram a Franco da Rocha, na Cadeira n." 3, Mário de Andrade, 
Washington Luiz Pereira de Souza e, atualmente, Lucas Nogueira 
Garcez. - I  A propósito de Franco da Rocha literato, Lucas Noguei- 
ra  Garcez, no discurso de ingresso na Academia ,em 1958, comen- 
tou: "Nas suas obras descobre-se a vocação do escritor: o estilo 
e elegante, a frase escorreita, a exposição clara. Lê se o "Panse- 
sexualismo de Freud" com o prazer de quem saboreia uma vercia- 
deira obra literária". Quando, Franco da Rocha faleceu em São 
Paulo, em consequência de enfizema pulmonar, aos 69 anos de 
idade, em 8 de novembro de 1933, era preciso concordar com a 
oração fúnebre de Ulysses Paranhos " que, em síntese crítica, pro- 
clamou o Pai da Psiquiatria Paulista como "um padrão perfeito do 
homem bom, no sentido que lhe dá Grasset". "Tinha mais de São 
Francisco do que de Marco Aurélio; mais do Padre Nobrega do 
que de Epicteto". 

Faço votos para que eu, médico psiquiatra, neste cenáculo da 
História e da  Geografia, sob a tutela do Todo Poderoso Patrono 
Franco da Rocha, possa contribuir para a vitalidade e a grandeza 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 
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HOMENAGEM A RICARDO G. DAUNT 

José Alves Palina 

Senhor Presidente e demais membros da mesa, senhoras, 
senhores. 

Estamos numa solenidade de justa homenagem. 

O dr. Ricardo Gumbleton Daunt fez um curso perfeito na 
Faculdade de Direito de São Paulo, onde bacharelou-se no ano de 
1919. 

Foi Promotor Público e depois Diretor do Serviço de Identi- 
ficação do Estado. Deu relevo a esta repartição da Polícia com 
uma característica especial: técnico-científica. 

Projetou e criou o Laboratório de Antropologia Criminal, o 
Laborat6rio de Odontologia Legal, o Laboratório de Química Legal, 
o Arquivo Monodactilar destinado a colher impressões digitais, no 
local do crime, para identificar o criminoso. Reestruturou outras 
Seções daquele Órgão, com a criação das Mesas Daunt e das Mesas 
Acácio Nogueira. 

Fundou o "Arquivo da Polícia e Identificação", com a finali- 
dade de divulgar as atividades de caráter técnico-policial, levadas 
a efeito pela Repartição que dirigia. De êxito completo desde o 
seu primeiro número no ano de 1936. As colaborações que recebia 
foram tantas que foi necessário entender-se com a Secretaria da 
Segurança Pública no sentido de lhe transferir a Revista, que 
passou a ser conhecida, em todos os países com a designacão de 
"Arquivo da Polícia Civil de São Paulo". Foi a primeira publi- 
cação oficial realizada na Polícia do Estado. 

A situação de destaque obtida pela publicacão logrou a sua 
inscrição no "Quartely Comutative Index Medicus", indicador 
bibliográfico internacional da "American Medical Association". E 
o dr. Edmur de Aguiar Whitaker, no seu "Manual de Psicologia e 
Psicopatologia Judiciária", de 1959, rendeu homenagem ao espírito 
científico do autor, como patrono e iniciador dessa atividade em 
nosso meio. 

Foi um funcionário na alta acepção do termo. Deu expressão 
e relevo ao lugar que ocupou, fazendo do mesmo um instrumento 
de bem coletivo de alto nível. E sempre com a mais profunda 
modéstia. 
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Como intelectual são dignas de nota as confer,ências que pro- 
feriu, em ocasiões diversas, sobre História, Genealogia e Biografia, 
que, reunidas, podem formar um destacado volume cheio de ensi- 
namentos. 

Por outro lado, a sua vida destaca-se por uma nota singular: 
a preocupação com os seus antepassados e a exa1tac;ão das suas 
qualidades e valores. Vem cumprindo, de maneira extensiva, o 
mandamento do decálogo. 

Por ocasião das bodas de ouro dos seus tios José Pcdro de 
Alcântara Figueiredo e Maria Carolina dos Santos Figueiredo, rea- 
lizou uma conferência sobre a sua bisavb materna. 

Evocou, então, o vasto latifúndio de seis mil alqueires de terra, 
situado nos sertões de Mocóca e formado dos conjuntos: Borda da 
Mata, Mato Seco, Varjão, Taquary, Quebra-Cuia, Sant'Ana da 
Serra, Paraíso, Agua Branca, Areias. 

No centro um casarão branco, solarengo, dos jovem proprie- 
tários - Gabriel Garcia de Figueiredo e Maria Carolina Garcia 
de Figueiredo - recém-casados. Ele, natural de Nepomuceno, 
Estado de Minas; ela, nascida na fazenda Jaborandy, em Batatais, 
hoje Município e Comarca de Altinópolis. 

Ao lado, a Ermida onde reuniam-se, antes de se dispersarem 
para o trabalho, os elementos daquela comunidade. Realizaram-se 
nessa Ermida quase todos os ofícios religiosos da região, até o ano 
de 1856, quando foi criada a frequesia de Mocóca. 

O latifúndio foi, assim, de certa forma, precursor da bela 
cidade moderna, situada na região média da Mogiana, e que, pela 
sua expressão social e econômica, vem exercendo tanta influência 
nos destinos do Estados. 

As terras, de cultura, cerrado e campo, em topografia de serras, 
planuras, varjões e aguadas. As de cultura aproveitadas para 
cereais e todas as espécies alimentícias. E, ainda, cana para açú- 
car e aguardente; milho e mandioca para as farinhas respectivas; 
algodão para fiação; criação de abelhas para extração do mel e 
da cera para velas; mamoneiro para azeite; o café para o consu- 
mo. O derredor da sede, cheio de animais domésticos. As pasta- 
gens plenas de gado. Um pequeno mundo aquele latifúndio agro- 
pastoril. 

Rico e próspero! 
Uma estrada de penetração dirigia-se, de um lado, para o sul 

de Minas, rumo a Monte Santo e São Sebastião do Paraíso; do 
outro, para o oeste, rumo a Cajuru, Batatais, e além, muito além, 
os sertões goianos e cuiabanos. Não se falava em Ribeirão Preto. 
A estrada de penetração que ia de Mogi-Mirim para Goiás era 
mesmo naquele rumo. 
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É interessante o paralelo que traça entre as figuras do casal. 

"A juvenil consorte, que ainda não se desvanecera 
dos sonnos da meninice, das quimeras da mocidade, 
inicia a vida árdua e cheia de responsabilidades da per- 
feita dona de casa. . . 

Começavam a esboçar-se as nobres feições morais 
daquela que vlria a ser uma excelsa dama paulista, sim- 
bolizada na  figura reverenciada da futura baroneza de 
Monte Santo. . . 

Ao seu gosto e a sua imaginação, deviam-se a boa 
apresentação dos vistosos padrões dos tecidos de lã e de 
algodão, trançados em teares manuais, com a ajuda de 
suas prendadas mucamas . . . 

O marido. . . De gentil presença, atraente, esbelto 
de físico, cavalgava com destreza e garbo. Media-se. 
com donaire e fama feliz, em torneios, justas e cava- 
lhadas próprias da época. 

Ninguém saberia melhor puxar as rédeas do seu 
corcel. Espirituoso, leal, resoluto e de ânimo cavalhei- 
resco, já era um caráter feito. 

Seu nome, com os do seu velho pai Diogo Garcia 
da Cruz e do seu irmão Diogo Garcia de Figueiredo, já 
se inscrevera em 1837, entre os primeiros povoadores da 
zona sertaneja da futura cidade de Mocúca. 

Como oficial da Guarda Nacional, a partir de 1849 
revelou as suas excelentes qualidades de mando. Esses 
traços lhe davam singular prestígio perante o ânimo da 
juvenil esposa. O nome do tenente-coronel Gabriel 
Garcia de Figueiredo, cuja influência pessoal sempre 
prestigiosa conservou até a morte, estava vinculado às 
origens de Mocóca, como um dos seus fundadores. Pre- 
sidente da primeira Câmara Municipal, instalada em 3 
de fevereiro de 1873, foi acatado Chefe do Partido Con- 
servador ao qual pertenciam grandes vultos do Segundo 
Império. 

Exemplo de atividade inteligente e generosa, deve- 
se-lhe importantes iniciativas, que contribuíram para o 
progresso intelectual, religioso e social da cidade. 

Por decreto imperial de 1885, em recompensa pelos 
seus serviços, S. M. D. Pedro I1 agraciou-o com o título 
de Barão de Monte Santo. 

D. Maria Carolina não se embaraçava com o seu 
novo estado, pois, não precisou subir para receber a 
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insígnia do Baronato, já era senhora cônscia do seu 
papel social, afável e pródiga de caridade, inacessível a 
lisonja.. . As virtudes da sua gente, cuja origem pro- 
vinha de boa linhagem, frutificaram lia personalidade 
feminina do seu nobre vulto de senhora provinciana". 

Era irmão de Ana Jacinta Garcia de Figueiredo, casada com 
José Caetano de Figueiredo, proprietários de outro latifúndio que 
se estendia do Rio Boiada até as vizinhancas de Cajurú, e com- 
posto dos conjuntos: Boiada, Sant'Aiia da Serra, Sant'Ana do 
Retiro, Campestre, e, destacada, Coqueiros ou Fazendinha em 
Santa Rosa. 

Tangenciando a Fazenda Sant'Ana da Serra, não podemos 
deixar de recordar que, ali, nasceram Manoel Carlos de Figueiredo 
Ferraz, Odon Carlos de Figueiredo Ferraz, Manoel Carlos de Si- 
queira, três expoentes na sua magistratura e nas suas profissões, 
três varões verdadeiramente destacados, cujos predicados refulgem 
na plataforma majestosa da Sant'Ana da Serra! Manoel Caetano 
de Figueiredo, herdeiro da fazenda Campestre, foi grande influên- 
cia em Cajuru! 

Gravitaram em torno do prestígio que deixo11 Gabriel Garcia 
de Figueiredo ou receberam influxos colaterais da sua influência 
as carreiras de vários parlamentares: Deputados: Augusto Bar- 
reto, representante direto de Mocóca durante vários anos; Fran- 
cisco Tomaz de Carvalho, Provincial na  última legislatura do 
Império e Constituinte, e Elstadual em quase todo o período da 
Primeira República; Manoel Carlos de Siqueira, João Bravo Cal- 
deira, Joaquim Ribeiro do Valle, Renato Costa Lima, estes três 
da influência imediata de João Baptista de Lima Figueiredo; 
Manoel Martins de Figueiredo Ferraz; e nós, deputado a Assem- 
bléia Nacional Constituinte de 1946 e Legislaturas Federais. 

E outros que constem da Genealogia e que, no  momento, não 
podemos discriminar. 

Na Ins t ru~ão destacam-se os nomes aureolados da professora 
Esther de Figueiredo Ferraz e do professor José Carlos de Figueiredo 
Ferraz. 

Sabemos que vamos faltar por omissão: são numerosas as 
personalidades ilustres da família. Mas a culpa iião é nossa, mas 
do tempo de que não dispomos. 

Aquela conferência sobre a baroneza de Monte Santo é um 
primor de delicadeza espiritual! Um escrínio tecido com filigra- 
nas de um lídimo sentimento humano, qual seja o do amor filial 
extensivo aos seus maiores e antepassados! Com uma simplicidade 
verdadeiramente encantadora! Que se reveste, no entanto, da 
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arte natural que sabe captar, expor e convencer! Exaltando vir- 
tudes e destacando valores! Que eleva o seu autor, no conceito 
de seus parentes e amigos, a uma altura que ele jamais previra! 

Ao terminar o trabalho sobre sua egrégia avoenga, verificou a 
necessidade de ampliá-lo a toda a sua família e de retificar e atua- 
lizar a "Genealogia Paulistana" de Silva Leme, no capítulo que 
trata de MATEUS LUZ2 GARCZA, acrescentando mais um título 
sobre o ramo GARCZA DE FIGUEZREDO. E o fez com a perícia do 
verdadeiro linhagista, realizando um trabalho honesto e cons- 
ciencioso! 

Foi atualizado pelo professor Caio de Figueiredo Silva, da 
linha, como nós, de Ana Jacinta de Figueiredo, com a capacidade 
que todos lhe reconhecemos! 

Está de parabéns a família Figueiredo porque o diploma da 
sua Genealogia continua, assim, a perpetuar-lhe a memória! 

Vem homenageando, também, condignamente, a lembrança do 
seu ilustre avô paterno, de quem herdou o nome, por inteiro, com 
a grafia inglesa, em sinal de respeito e veneração, Ricardo Gum- 
bleton Daunt. 

Por ocasião do primeiro centenário do seu nascimento, publi- 
cou um "Livro de Ouro" que recordasse e perpetuasse aquela data. 
Verdadeira Polianteia que teve a colaboração de vários expoentes 
das letras e da cultura brasileira. E também a solidariedade do 
rei da Inglaterra, da Princesa Isabel, a Redentora, do Presidente 
da República, do Presidente do Estado de São Paulo e de altas 
expressões nacionais na Religião, na História, na Genealogia, no 
Magistério e Letras Jurídicas, nas Forças Armadas, na Engenha- 
ria, na Filologia, na Pintura, na Ciência, na Política, no Jornalis- 
mo, lia Diplomacia, na Literatura. 

O dr. Estevão Leão Bourroul publicou apreciável trabalho que 
contém os traqos biográficos daquela rica perso~ialidade. Desta- 
cando-se a sua origem aristocrática, o ambiente em que nasceu 
no Castelo de Kilcascan, Condado de Kork, Irlanda, a sua forma- 
qao cultural, política e religiosa. 

Depois de apurado Curso de Humanidades, frequentou as 
Faculdades de Paris, Viena e Edimburgo, formando-se, por esta. 
em Medicina, em 1841. 

Veio para o Brasil e fixou-se em Campinas, onde casou-se com 
d. Ana Francelina dos Santos Camargo, de influente família local. 
Naturalizou-se brasileiro em 1850 e elegeu-se deputado a Assem- 
bléia Provincial de São Paulo, na legislatura de 1854-1855. Versou 
assuntos relevantes de interesse coletivo, com alta sabedoria, bom- 
senso e equilíbrio perfeito. 
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Por ocasião do bicentenário de Campinas, em que avulta a 
figura do Capitão-Mór Francisco Barreto Leme, o Centro de Cul- 
tura daquela Cidade reservou, nas comemorações, um lugar a 
memória do dr. Ricardo Gumbleton Dâunt. 

Coube ao neto falar naquela ocasião. Seguiu para Campinas 
a procura de alguém que pudesse dar informação sobre o avô 
como cidadão e como profissional. A resposta do primeiro que 
encontrou foi imediata: toda Campinas! Já nesta resposta há 
uma verdadeira consagração. 

A conferência que realizou, então, no dia 1." de dezembro de 
1939, é outra página imperecível em que traça a fisionomia de 
uma marcante personalidade! Os dados inéditos que exibiu e que 
somente um fino historiador podia surpreender e fixar, definiram- 
na para todo o sempre. - 

Por tudo isso, os parentes e amigos do dr. Ricardo, aqui se 
reunem para ciência do lançamento da 2c1 edição do seu livro "O 
Capitão Diogo Garcia da Cruz e sua Descendência" e também para 
manifestar-lhe suas homenagens, alto aprêço, distinto acatamento, 

A V. Exa., Senhor Presidente, o nosso reconhecimento pela 
honrosa solidariedade do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo. 



DISCURSO DE AGRADECIMENTO 
Ricardo Gumbleton Daunt 

É com subida emoção que recebo, hoje, especial distinção 
nesta Casa, onde se presta o mais elevado culto ao saber. 

Assim, sejam minhas primeiras palavras de carinhosa sau- 
dação, penhor do meu respeito, a todos os que aqui se congre- 
gam para os mais alevantados ideais das nossas tradições 
históricas. 

Ao ilustre Presidente Aureliano Leite, preeminente Mestre, 
nosso vivo reconhecimento pelo estímulo do seu fidalgo gesto, 
fazendo ecoar a palavra de homenagem do brilhante intelectual 
Dr. José Alves Palma, que nos cumulou com cs mais elogiosas 
apreciações, enriquecendo nossa modesta personalidade. 

Ao traçar a biografia de minha bisavó, Da Maria Carolina 
de Figueiredo, Baronesa de Monte Santo, veio-nos a idéia pes- 
quisar seus antepassados, resultando, daí, meu trabalho sob o 
título "O CAPITÃO DIOGO GARCIA DA CRUZ". 

Em seu erudito compêndio "Manual de Genealogia Portu- 
guesa", Armando de Matos alinha expressivos conceitos genea- 
lógicos. 

No pensamento do genealogista português, consagrado pelos 
estudiosos, a genealogia é "o estudo evolutivo das gerações, par- 
tindo do tronco ou de indivíduos no passado, e projetando, no futu- 
ro, as linhas que dele derivam". 

Reconhecida em todas as nações cultas, não está ao sabor 
das correntes políticas ou filosóficas. Ela é a própria evolução 
familiar . 

Constitui fator social que concorre para o fortalecimento 
da família, base da sociedade, céluIa modelo do Estado: a gran- 
de família. 

Poder-se-ia dizer que a genealogia é a corrente que nos 
prende ao passado e nos enlaça ao6 entes que se foram ou estão 
ainda conwco, ou hão de vir. Através da genealogia, aqueles 
que vêm entrando no mundo dos conhecimentos podem buscar, 
além mesmo da barreira do tempo, os seus primeirw, aqueles 
dos quais provêm. 
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Vivemos em nossos antecessores, como viverão, em nós, os 
nossos descendentes. 

Esse laço - a genealogia -, traço de união entre o pre- 
sente e o passado, conduzir-nos-á ao futuro, e por seu inter- 
médio, podemos sentir e amar aqueles que nos deram vida e 
constituem a razão primeira de nossa existência. 

Só pela genealogia nos é dado consagrar estima a nossos 
avoengos, como estes a consagraram aos seus. 

Se o passado vive em nosso presente, porque se reflete no 
que somos, o porvir conserva preciosa parcela do que tivermos 
sido. 

O liame de afeição que uniu nossos antepassados não se 
desfaz, antes concorre para o enriquecimento da árvore genea- 
lógica. 

Certamente, foi por termos podido amar nossos avoengos, 
por termos sentido o calor da seiva que primeiro vivificou nos- 
sas veias na árvore milenar da qual emanamos, que quisestes 
tributar carinhosa homenagem a este que ora v06 fala. 

Desta árvore fecunda, representada pelo Capitão Diogo 
Garcia da Cruz e sua mulher Inocência Constança de Figuei- 
redo, frondoso jequitibá, surgiram os nossos mais próximos 
ascendentes: 

1 - JOSÉ GARCIA DE FIGUEIREDO 
2 - MATHEUS JUSTINO DE FIGUEIREDO 
3 - JOAQUIM GARCIA DE FIGUEIREDO 
4 - JOÃO GARCIA DE FIGUEIREDO 
5 - MARIA CONSTANlÇA DE FIGUEIREDO 
6 - FRANCISCO GARCIA DE FIGUEIREDO 
7 - ANTONIO GARCIA DE FIGUEIREDO 
8 - ANA JACINTA GARCIA DE FIGUEIREDO 
9 - GABRIEL GARCIA DE FIGUEIREDO - Barão de Mon- 

te Santo 
10 - FELICIA CONSTANÇA GARCIA DE FIGUEIREDO 
11 - DIOGO GARCIA DE FIGUEIREDO 

O destino galardoou-nos atribuindo nossa origem genealó- 
gica a dois irmãos da ramificacão da Grande Árvore. 

Tais foram: 
- JOAQUIM GARCIA DE FIGUEIREDO, senhor das terras 

de Jaborandy e GABRIEL GARCIA DE FIGUEIREDO, senhor 
das terras da Borda da Mata. Explica-se, pois este foi casado 
com sua sobrinha Maria Carolina, filha do primeiro. 

Mais tarde, receberiam de D. Pedro 11, o Magnífico, as 
honras do Baronato de Monte Santo. 

Ao colher, hoje, esta homenagem, que tão fundo me cala 
no coração, evoco, reverente, nossos preclaros antepassados, e 
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vejo que não foi em vão o estudo de suas vidas e de suas obras. 
Devo ter omitido, involuntariamente, descendentes de todos eles, 
considerando-se que fazendas, vilas e cidades foram povoadas e 
mesmo fundadas por muitos nomes ilustres. 

Seus descendentes, quero significar, nossos contemporâneos, 
hão de perpetuar, tempos sem conta, a missão esplêndida que 
eles, um dia, iniciaram sob a égide do amor, da família e da 
religião. 

É grande sua obra, porque fortes e corajosos foram os seus 
iniciadores. E é grat,o poder evocar tão nobres valores nesta 
solenidade, que sobremaneira me agrada e envaidece, por ser o 
elo, o motivo de ver reunidos os vários descendentes da valorosa 
estirpe Garcia de Figueiredo. 

Meu avó, o Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, hoje reconhecido 
como sociólogo e historiador, pelo testemunho de Estevão Leão 
Bourroul, Silva Leme, Gilberto Freire, Sampaio Vida1 e Lycurgo 
de Castro Santos Filho, que escolheu o nome do médico e filan- 
tropo para patrono de sua cadeira na Academia Campinense de Le- 
tras, foi certamente, pela tendência de seu espírito voltado para a 
história e a pesquisa, um genealogista ao preocupar-se com as 
origens de nossa gente, comunicando ao Instituto Histórico Bra- 
sileiro, os primeiros casamentos de índios com portugueses, re- 
sultado de cuidadosa e ingente investigação. 

Talvez tenha nascido, aí, nosso interesse pelas letras gcnea- 
lógicas. 

O que teriam feito nossos avoengos, por que o fizeram e 
onde o fizeram? Eis uma indagacão que está a tona de nosso 
pensamento. 

De uma forma ou de outra, em quadras diversas de nossas 
vidas, é-nos dado voltar ao passado - com maior ou menor 
intensidade -, a indagar de nossas origens, daqueles ancestrais 
que nos legaram o patrimonio inalienável fundado no ensina- 
mento moral e cultural. 

A genealogia, a par da História, indica esse caminho. Entre- 
vê a perspectiva do amanhã, como reflexo de um ontem, pró- 
ximo ou longínquo. Dá-nos impulso no trilho da existhncia; é 
estímulo e suporte, porque, nas agruras da vida, nas ciladas que 
nos assaltam. o exemplo fortalece o espírito e enrigece o caráter 
para o soerguimento, para a continuidade na lida. 

A genealogia, assim, não só nos embala o espírito ou nos 
entretém no cotejo das rainificacões das linhagens, mas, prin- 
cipalmente, conduz ao conhecimento de exemplos dignificantes. 

Entenderam os meus primos e parentes de promover a 
reedição de nosso trabalho. "O CAPITÃO DIOGO GARCIA DA 
CRUZ". Era preciso atualizá-lo. Tarefa difícil e trabalhosa. En- 
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contrei no Professor Caio Figueiredo Silva o lidador ideal para 
esse cometimento: pesquisou, buscou e rebuscou os dados neces- 
sários, sem esmoreciineiitos, igncrando fadigas, com paciência e 
exemplar dedicação. 

Quero expressar meu agradecimento ao Dr. José Alves 
Palma, que me saudou com palavras de carinho, deixando-se 
trair por aquela amizade de longos anos que nos aproxima. 
Orador festejado, tribuno criminalista, parlamentar que dignificou, 
sobremodo, a Câmara dos Deputados, Alves Palma revelou o meu 
pendor pela história, pela genealogia, por iiossos ancestrais e 
pelos vultos insignes que tanto se devotaram a Pátria. Lembrou, 
ainda, o meu labor no Serviço de Identificação do Estado, que 
dirigi por largos anos e que, graças a colaboradores eméritos, 
pude reestruturar e remodelar. 

Estas lembranças afetivas constituem galardões de minha 
existência. 

O significado do instante aqui vivido transcende minha 
própria expectativa. 

Tive o privilégio de ser recebido nesta Casa, com tudo o 
que ela encerra de legítima depositária das caríssimas tradicões 
que acalenta, pelo seu einérito Presidente Aureliano Leite, por 
meus consócios, dedicados ao culto dos nomes que engrandece- 
ram e nortearam a Pátria, por meus parentes e primos aqui 
reunidos, por este pugilo de diletos Amigos a solenizar o ines- 
quecível momento, pelas senhoras, nas flores de sua presença. 

Permiti, ainda, que vos fale, com indisfarcável emocáo, de 
meus filhos, e, como avô incorrigível, de meus netos e de mi- 
nhas netinhas Patrícia e Adriana, doce e suave embalo de minha 
existência. 

Tudo isto traz para o meu coração indizível alegria. 
Deixo-vos, aqui, meu profundo reconhecimento. 

Sessão do dia 14 de setembro de 1974 realizada no Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo. Discursos pronunciados por ocasião da home- 
nagem prestada ao Dr. Ricardo Gumbleton Daunt pela reediçáo de sua 
obra "Diogo Garcia da Cruz". 



DISCURSO DE POSSE 
Cel. Med. Henrique Aroiiche de Toledo 

Cabe-me inicialmente agradecer, sensibilizado, a honra que 
me concede este Sodalício, ao eleger-me para participar do seu 
quadro social, e não foi, senhores, sem um sentimento de profundo 
respeito que há pouco transpús o pórtico desta insigne Casa, onde 
a vos;a gentileza me recebe com tão fino primor, pela palavra 
amiga e generosa do vosso ilustre orador Prof. Vinicio Stein Cam- 
pos. Porque de longe, muitas vezes, pela íntima convivência de 
alguns dos vossos, meus denodados companheiros da gloriosa 
Polícia Militar de São Paulo, ouço desta Instituiqãa, o valor clo 
seu saber, a dedicação e grandeza do seu trabalho, em pró1 da 
nossa cultura histórica, depositária que é das melhores tradicòes 
da nossa terra. 

Cumprindo dispositivo estatutário do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, que determina ao novo membro lieste 
ato de Fosse, ponha sua cadeira sob patrocínio de um vulto da 
nossa História, escolhi a figura varonil e inconfundível do Contia- 
Almirante Luiz Phelipe de Saldanha da Gama, cuja personalidarie, 
caráter, e coragem. aprendi a admirar desde a minha infância, 
seja pela leitura de seus feitos na  nossa história, ou pela influêii- 
cia materna, que reservava para o seu preferido e ilustre tio, uma 
admiraqão especial, cultivada pela amizade e convivência familiar. 
Embora em outra ocasião deva discorrer sobre a vida deste valo- 
roso soldado e cidadão, não posso deixar de nesta oportunidade 
prestar-lhe a nossa homenagem, através destas singelas palavras. 

Foi o Almirante Saldanha da Gama, uma das personageris 
culminantes da sua época, tendo desfrutado de grande prestígio 
não só nas classes armadas, como também em todos os circulos 
da sociedade brasileira. Servido por uma extraordinária inteli- 
gência, vastíssima cultura profissional e humanística, reunia ele 
acendradas virtudes de oficial da Armada e educador . 

Era um eloqüente orador, um esteta e um bravo; um caráter 
em toda extensa0 do têrmo. Foi mestre e um exemplo que se 
ergueu e continua na  sumidade, claro e brilhante as geraqões da 
Marinha de Guerra. Venera-o também, a nação, voltada constan- 
temente para a sua excelsitude, lado a lado dos brasileiros mais 
eminentes, como também têm-no venerado estrangeiros de vários 
países. 
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Filho legítimo de Dom José de Saldanha da Gama e Dona 
Maria Carolina Barroso de Saldanha, nasceu o legendário mari- 
nheiro a 7 de Abril de 1846, na cidade de Campos, então Província 
do Rio de Janeiro. Descendia de tradicional família, cujas raízes 
se estendem até a dinastia dos Reis de Castela. 

Dom José de Saldanha, seu pai, nascido na Bahia em 1808, 
era o 9." filho do sexto Conde da Ponte, Dom João de Saldanha da 
Gama, governador e Capitão General da Bahia e Dna. Maria 
Constança de Saldanha Oliveira e Daun, condessa da Ponte e neta 
do 1." Marquês de Pombal. 

Com o falecimento do Conde da Ponte sua família deixou a 
,cidade de Salvador e passou a residir no Rio de Janeiro. 

Escreve Didio Costa na sua biografia sobre Saldanha, "que o 
pai do Almirante, tal como seus irmãos, gozavam da estima do 1." 
Monarca do Brasil, que o nomeou ainda moço, camarista da Casa 
Imperial. Em 1828 acompanhou a princesa Dna. Maria da Glória 
em sua viagem a Europa, quando a filha de D. Pedro I ia em dis- 
puta ao trono de Portugal, então ocupado por seu tio D. Miguel, 
que usurpara os poderes magestáticos. Não tendo podido desem- 
barcar em território da antiga metrópole, a princesa e sua comitiva 
ficaram em Londres. Na viagem de regresso José de Saldanha não 
s ó  acompanhou Dna. Maria da Glória como também Dna. Amélia 
de Leutchenberg, depois segunda esposa de D. Pedro I. Era José 
de Saldanha possuidor de vasta cultura geral, dominando fluen- 
temente o francês e o inglês, tendo publicado entre várias obras 
uma monografia em francês, a propósito dos acontecimentos de 
7 de Abril de 1831". Fora nomesdo ministro do Brasil em Viena 
por D. Pedro I. 

Era Luiz de Saldanha o seu filho predileto, a quem cuidadosa- 
mente preparou afim de matricular-se no Colégio D. Pedro 11, onde 
foi dos mais distintos da sua classe. Segundo escreve Cursino do 
Amarante, era Luiz de Saldanha o melhor expositor da turma. 
"Era um encanto no curso de História ,quando, designado pelo 
respectivo professor, expunha a matéria, mostrando conhecimen- 
tos, qualidades de conferencista e bravura de memória". Poste- 
riormente, ingressou na Escola de Marinha tendo sido o primeiro 
aluno da sua turma. Dos 2 1  componentes da sua classe forma- 
ram se onze, e destes desapareceram em operações de guerra, um 
total de cinco. Os guarda-marinhas, Francisco José de Lima Bar- 
ros e Antonio de Araújo Torreão, mortos na batalha de Riachuelo 
em 1865. João Gomensoro Wandenkolk em 1868 na abordagem 
dos Paraguaios dos nossos navios Lima Barros e Cabral. Carlos 
lVIiguel Conrado em naufrágio no Rio da Prata e Luiz de Saldanha 
morto no combate de Campo Ozório, no Rio Grande do Sul em 24 
de Junho de 1895. 



O Almirante Saldanha ainda no alvor da mocidade, distin- 
guiu-se como autêntico herói nos combates de Paissandú, onde 
como Porta Bandeira do 1." Batalhão de Fuzileiros da Esquadra. 
tomava parte na tomada da Praça de Paissandú. 

A 18 de Setembro de 1865 combateu no Sitio de Uruguaiana 
como 2." Tenente, sendo elogiado em Ordem do dia n." 13 pelo Alm. 
Tamandaré, pela distinção e galhardia como se portou em luta. 
Na guerra do Paraguai, esteve no Passo de Curupaiti e na defesa 
do couraçado Lima Barros, abordado pelo inimigo. Em Angostura 
e Humaitá foram inúmeros os atos de bravura merecendo elogio- 
sas referências dos imortais Tamandaré e Inhaúma. 

Posteriormente, viajou por todos mares do globo adquirindo 
preciosa experiências na observação das Esquadras das potências 
da época, e a sua aplicação na  modernizaçáo da nossa Marinha. 
Figurou em várias Comissões representando o Brasil; na  Expo- 
siçao de Viena em 1873, de Filadelfia nos E. Unidos em 1876, em 
Missão Especial a China em 1879, e em Buenos Aires na qualidade 
de representante do Governo Brasileiro, na  Exposição Continental 
em 1882 onde, segundo Afonso Celso, "Saldanha produziu vivis- 
sima impressão nos argentinos, tornando-se a personalidade culmi- 
nante da Exposição a que haviam acorrido delegados ilustres, da 
maior parte das repúblicas americanas. Dele disse D. Demétrio 
Lastarria, ministro plenipotenciário chileno, maravilhado com os 
seus dotes multifacetados: "caramba, neste Dom Luiz de Saldanha 
está o homem mais completo que o céu cobre; ele é poliglota, 
ele toca, dança, canta, ele é bravo, um soldado as direitas, um 
gentleman, um sábio, um companheirão, um demônio. Bastaria 
o Brasil mandar um produto social como Saldanha, para dar a 
maior prova de seu desenvolvimento, e ganhar a palma, em qual- 
quer exposição". 

Brilhou no Congresso Marítimo Internacional de Washington 
em Outubro de 1889, tendo ali pronunciado diversos discursos em 
francês e inglês. Nesse certame a que compareceram representan- 
tes de todas as marinhas do mundo, Saldanha era o único delegado 
que não tinha a patente de Almirante, mas por tal forma soube se 
impor a admiração geral que, de certa feita foi incumbido de falar 
em nome de todos os membros do Congresso, chegando mesmo a 
ocupar por rodízio a presidência dessa Assembléia técnica. 

Teve sob seu comando os navios Paraíba, Guanabara, o cru- 
zador Barroso e o couraçado Riachuelo, ande sempre revelou 
grandes qualidades de chefe e extraordinária capacidade de disci- 
plinador e de liderança. 

Sua posição na Revolta da Armada de 1893, contra o governo 
do Marechal Floriano Peixoto, tem sido objeto das mais variadas 
interpretações. Mas, é certo que o Almirante se mostrou sempre, 
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radicalmente contrário a qualquer espécie de tentativa de destruir 
a republica ou afastar o Presidente Floriano por meio de uma 
sediçáo militar. Contrário e irredutível, condenou a idéia de 
pretender-se jogar a Esquadra na terrível aventura de uma guerra 
civil, embora instado pelos seus colegas para assumir a chefia da 
rebelião. Segundo diz no seu livro o Almirante Didio Costa, 
"Saldanha manifestou-se certa vez aos seus companheiros nestes 
termos: Admira-me muito que os senhores conhecendo o meu 
passado, possam ter pensado em mim para um levante na Mari- 
nha. O Almirante Saldanha pode arrastar, mas nunca será arras- 
tado. Ninguém o arrasta". Nas suas notas íntimas, escritas ao 
Alm. Bularmaqui, dizia que, "não era admissível que os militares 
fizessem revolução para tirar "A" do governo e nele colocar "B". 
Não temos delegação alguma da nação para b m a r  conta dos atos 
do governo". Criticava, assim, tanto os que se haviam revoltado 
contra Deodoro, como os que pretendiam depor Floriano pelas 
armas. 

Irrompida a revolta de 16 de Setembro de 1893 sob a chefia do 
Alm. Custódio de Mello, era Saldanha o diretor da Escola Naval, 
e, foi com extremo azedume, com irritação, que recebeu a notícia 
do acontecimento no qual se envolveram vários oficiais da marinha, 
do exército e civis de todas as classes. Recusando qualquer parti- 
cipação, como também recusou a pasta da Marinha que lhe foi 
oferecida por Floriano, manteve-se fora da luta em posição de 
neutralidade, aguardando o momento que 1 he fosse permitido 
representar o papel de mediador da paz ê até, provavelmente, de 
reorganizador da Marinha, após a luta. Essas esperanças falharam 
e chegou um momento em que o Almirante após tremenda luta de 
consciência, teve de optar entre o militarismo, que se tornou mais 
desabusado, e seus camaradas, que se batiam pelo direito da nação 
dispor de seus destinos políticos. Dentre os chefes navais que 
lideravam a classe, Saldanha foi o último a aceitar a fatalidade 
da guerra civil; o fez por idealismo e amor a marinha, mas uma 
vez no prélio das armas, comportou-se com heroismo emocionante, 
destemidamente, tanto nas operações navais na baía de Guana- 
bara como no sangrento assalto da Armação, Niterói, deixando, 
após um ano e meio de luta, no derradeiro combate de Campo 
Ozório no Rio Grande do Sul o seu corpo de valente e de abnegado. 

Diz o historiador Pedro Lafayete na sua excelente biografia 
sobre o bravo Almirante que, "foi ele o único oficial general das 
forças regulares do país que deu a própria vida em holocausto pelo 
triunfo da liberdade e da democracia ,numa luta contra os que 
sufocavam os anseios do nosso povo. Por isso, melhor do que qual- 
quer outro, ele simboliza o chefe militar n a  plenitude de sua 
consciência de cidadão". 

Sobre o inclito Almirante Saldanlia assim se manifestaram 
os vultos da sua época: 



REV!STA DO TNSTI'II~TC) HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S PAULC 295 

Almirante Henrique Aristides Guilhem em discurso pronun- 
ciado em Campos a 24 de Junho de 1936, por ocasião da solenidade 
de inauguração do busto do grande marinheiro: "Há quatro déca- 
das, ao sol de um dia de Junho e ao estrépito de um combate lendá- 
rio, caía em Campo Ozório o Alm. Saldanha da Gama. A imortali- 
dade que lhe acompanhava os grandes passos da vida laboriosa e 
fecunda, ergueu-o então da cuchila e o pôs sobre um pedestal 
eterno, cujo fulgor e solidez promanam da nobre existência do 
grande homem, da passagem pela terra do grande espírito, dos 
lances singulares do marinheiro incomparável; como promanam 
da sua obra criadora e tenaz, dos privilégios da sua inteligência, 
da sumidade do seu caráter; como também promanam da soma 
excepcional de virtudes e faculdades, geradoras de uma tradição 
em torno de um homem que as possuiu e que a Marinha Nacional 
venera, que a nação admira e a história consagra". 

Joaquim Nabuco - "A sua bravura e o seu cavalheirismo, a 
gentileza da sua maneira e a suavidade do seu caráter, o despren- 
dimento de todos os seus motivos de conduta, a altivez de sua 
atitude, a sua lealdade a classe de que era ornamento, a eloquência 
que lhe era natural, a alta cultura do seu espírito, o apuro europeu 
de sua correção militar, tudo o predestinava a um papel em nossa 
marinha, quando passasse o seu atual eclípse". 

José do Patrocínio - "Era um tipo como os contemporâneos de 
Benevenuto Cellino tão sedutores no salão como intrépidos na luta, 
tão namorados da vida como nos louros do combate". 

Tobias Monteiro - "Nunca ouvi falar de alguém no Brasil 
com tanta harmonia de conceitos. Velhos, mocos, homens e mu- 
lheres, todos referiam-se a eIe como uma criatura privilegiada". 

Pedro Lessa - "Seu nome permanecerá sempre na história 
pátria como o mais fulgurante símbolo do patriotismo, da abne- 
gação e da coragem cívica". 

Rui Barbosa - Cartas da Inglaterra, 1896 - "Heroi dos heróis, 
Saldanha, o homem mais completo e o caráter mais extraordinário 
que jamais conheci nesta terra". 





DISCURSO DE POSSE 
(29 DE SETEMBRO DE 1973) 

Gen. Humberto de Souza Mello 

Senhor Presidente 
Eis-me aqui neste templo de cultura e cerne perene de civismo, 

ofuscado pelas luminárias das Inteligências que refulgem brilho 
multiforme do saber e a rutilância da eloqüência oratória dos seus 
membros sodalísticos, deputados intelectuais e escritores, consa- 
grados pela fecunda atuação no campo da geografia e da história 
através das valiosas obras de excepcional textura e profunda me- 
ditação. 

Sinto-me penumbra em meio de tamanha luminosidade e 
assusta-me o espírito humilde a gigantesca tarefa que me cabe, 
a de proferir uma oração que seja mensagem de prazer histórico 
para o agrado dos espíritos requintados de todos os presentes, pos- 
suidores de sistematizada cultura do domínio da história e da 
geografia. Por isso, como modesto brasileiro de alma simples e 
compreensiva, na  timidez da grande responsabilidade que pesa 
sobre mim pela insigne, dignificante e honrosa distinção conferida, 
de Sócio Honorário do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, não tenho a pretensão de nunciar uma lição de história 
mas sim, abusar um pouco, ou muito, da paciência e da atenção 
dos meus ouvintes que suplício me sejam dadivosos. 

Impõe-me a consciência trazer ao ilustre quadro social desta 
casa veneranda a minha profunda gratidão, pela honra que me 
foi outorgada, ao sufragar o meu nome para transpor os seus 
majestosos umbrais, e agora o faço, com a firme promessa de res- 
peitar e corresponder ao trabalho cultural cívico e patriótico que 
lhe emprestam a notável grandeza de magnífica fonte de inteli- 
gência aplicada aos estudos, pesquisas e indagações, pertinentes 
aos assuntos das duas ciências - Geografia e História. 

Apraz-me agradecer ao presidente do Instituto a feliz escolha 
do consócio Prof. Alfredo Gomes, com a incumbência de saudar- 
me, em nome dos membros deste sodalício. O Professor Alfredo 
Gomes exagerou-se em magnanimidade ao apresentar-me a este 
respeitável auditório com os magníficos recursos da sua eloquên- 
cia cascateante, em linguagem da mais pura elegância na  forma 
e na  expressão, que o estereotipam como emérito orador a par 
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de ser notável escritor e prosador consagrado por sua vasta cul- 
tura através de uma série de obras de excepcional valor. Sou, 
pois, muito agradecido ao ilustre presidente Dr. Aureliano Leite 
por ter-me proporcionado a greta satisfação de ser o Professor 
Alfredo Gomes, meu amigo por natural afinidade e identidade espi- 
ritual reveladas na convivência do Círculo Militar de São Paulo, 
escolhido para receber-me aqui, neste dia, que será memorável 
marco da minha passagem por S. Paulo e da minha vida de pro- 
fissional militar. 

Admitido como sócio Honorário, sou mais um militar acolhido 
neste austero recinto, para usufruir o convívio das figuras expo- 
nenciais de mestres de brilho autêntico e inegável talento e ouví- 
10s em primorosas conferências ou reunidos nas tertúlias culturais. 
É aqui que também participarei das recordações dos pretéritos em 
homenagens que lhes são devidas, pelos excepcionais serviços e 
multiformismo do saber, por terem contribuído notavelmente para 
a benemerência deste nobre Instituto. Buscarei harmonizar-me 
nessa convivência, embora não seja um especializado no domínio 
das investigações, análises e pesquisas nos campos das suas ciên- 
cias - geografia e história - não poderia por imposição dos meus 
deveres profissionais deixar de considerá-las, como fundamentais 
conhecimentos para a formação cultural, principalmente, daqueles 
que têm a responsabilidade dos altos postos da hierarquia e chefia, 
na cúpula da administração e direção. 

O Exército exige que todo oficial possua uma cultura geral, 
na qual se enquadram a Geografia e a História, particularmente 
para aquele que através de estudos especiais se destina ao quadro 
de Estado Maior que o levará mais tarde ao órgão do Alto Co- 
mando. 

A tendência objetiva no domínio desses estudos especiais exige 
o estabelecimento de métodos de trabalho ao estudo de determi- 
nados assuntos de geografia e ou de história, que visam ao pro- 
fundo conhecimento do homem e do meio, com todo o rigor das 
coiidições morais e materiais das lutas que tiver que enfrentar. 

Assim os elementos geográficos e os fatos históricos interessam 
de diversas maneiras pela influência que exercem sobre os plane- 
jamentos de ordem estratégica ou de operações militares no campo 
tático. 

A Geografia Geral, desde Humboldt, Ratzel, Karl Ritter, De- 
Martonne, De La Blache e outros, faculta ao homem o melhor 
conhecimento da terra e da vida que sobre ela se processa, isto é, 
o meio geográfico é elemento fundamental a formação e ao desen- 
volvimento de um povo; ou na afirmação de um grande filósofo "O 
Mundo e o Homem, eis o eterno problema de todas as cogitações 
humanas". Dos elementos dessas cogitações que interessam sob 
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o p n t o  de vista militar, são: o solo, a água, a vegetação, o clima, 
z meteorologia, o homem, a ação do homem, a morfologia; os 
quais estudados consoante método definido ao facies geo-militar 
do país, identifica o que constitue a geografia militar e é o seu 
objeto ,sejam quais forem as doutrinas geográficas, isto é, não 
interessa ao tratamento das questões geomilitares o espírito dou- 
trinário sistemático visando ao valor absoluto dos fatos, do alemão 
Ratzel, ou o do francês De La Blache, flexível, tendo em vista o 
valor relativo dos fatos. 

É fora de dúvida, cada dia mais predominante, a influência 
dos fatores geográficos ao equacionamento dos problemas gerais 
da vida moderna que levou a ciência geográfica a se desdobrar: 
Geografia Política, Geografia Econômica, Geografia Humana, 
Geografia Social e tantos outros ramos de conhecimentos em suas 
conotações geográficas: Fitogeografia, Paleogeografia, Antropo- 
geografia, etc. 

É difícil, por vezes, definir os limites das manifestações dos 
conhecimento entre aqueles múltiplos desdobramentos da Geogra- 
fia, que se interpenetram nos campos de suas atividades. Quando 
se encara um problema militar através do método de estudo da 
Geografia Militar, não interessa discutir os limites entre aqueles 
desaobramentos da ciência geográfica, por englobar um pouco de 
cada um e não se fazer a pesquisa, em particular no campo de 
nenhum deles. Então a Geografia Militar é o desdobramento da 
ciência geográfica que estuda os fatores geográficos, envolvidos 
num problema militar, que se encontram na base dos fenômenos 
geográficos, quaisquer que sejam o campo de pesquisa e doutrina 
geográfica. 

a. 
"A história é um retrospecto, e para escrevê-la não basta re- 

cordar e alinhar fatos, mas entrosá-los, tirando conclusões, bus- 
cando as tzndências dos que participam dos acontecimentos e 
assim desvendando e esclarecendo as origens, próximas ou remo- 
tas, e o conteúdo, muitas vezes velado nas simulações. 

História não é fantasia, mas probidade nas pesquisas e verdade 
nas conclusões" disse o escritor, poeta e historiador sergipano, 
Dr. João Pires Wynne. 

Essa conceituação de ampla extensão e significado preciso 
e verdadeiro da história, permite-lhe os desdobramentos científicos 
consoante os campos das atividades humanas e as regiões geográ- 
ficas que servem de palco a dinâmica dos acontecimentos e ao 
processamento dos fenômenos históricos que qualquer ordem. Daí 
decorrem as conhecidas denominações que se ajustam aos deter- 
minados estudos, como por exemplo, História do Comércio Mundial, 
História das Américas, História da Economia Européia e outras. 
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Ou, então, busca-se na  história um caso vivido, batalha ou 
combate, que será examinado a luz da doutrina de guerra mediante 
a aplicação dos seus princípios e processos para verificar a justeza 
de seus efeitos e a evoluçao que terão de experimentar em face 
no avanço tecnológico e científico do armamento e material. É 
a História Militar Geral. - -1.7 

Quando se estuda a História do Brasil na sua'diversificada 
gama de assuntos-problemas desde as origens da formação da na- 
cionalidade e do seu crescente progresso, faz-se o próprio estudo 
da História Militar Brasileira que, no percorrer dos anos e dos 
séculos, reaviva as tradições como verdadeira fonte de civismo e 
patriotísmo, opulentada nos vultos heróicos do passado para en- 
grandecerem as gerações futuras. 

O Exército, que vem no tempo do Brasil colônia, desempenhou 
e vem desempenhando papel transcendente n a  formação e no 
potencial da nacionalidade, de modo que a sua história se confunde 
com a própria história pátria. 

Citarei do ilustre imortal e sócio efetivo do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, nosso atual embaixador n a  França, Gen. 
Ex. Aurélio de Lyra Tavares: ". . . O exército é a própria nação 
em armas, além de ser uma instituição que progride com o seu 
progresso, dele dependendo e para êle colaborando, nas atividades 
do tempo de paz, a sua história é a história da nação, como é o 
seu espírito, como são os seus anseios". 

Por tudo isso que foi exposto sem trazer ao ilustre auditório 
nada de novo, mas apenas a minha compreensão geral, sobre tais 
assuntos, que me leva a afirmar a V. Excias. que continuo a ser 
um estudante de geografia e história. 

Em homenagem a este sodalício e para reafirmar o propósito 
da integração civil e militar já existente, que tenho proclamado 
em muitos dos meus pronunciamentos, cumprindo diretriz e preo- 
cupação dos governos da revolução de março de 1964, escolhi para 
meu patrono o estadista, economista e escritor, que pertenceu a 
esta casa por trinta anos desde a sua eleição a 20 de abril de 1904 
até a data do seu falecimento, em Petrópolis, aos 21 de abril de 
1934, João Pandiá Calógeras, "um brasileiro integral" n a  expressão 
do seu autorizado biógrafo, recentemente desaparecido, Antonio 
Gontijo de Carvalho. 

Homem admirável e múltiplo, de família cujas origens re- 
montam à Ilha de Chipre que, ocupada pelos turcos em 1501, levou 
os Calógeras a se refugiarem em Creta, depois em Corfú, de onde 
um dos ramos passou a Veneza. Pois, precisamente, em Corfú, em 
1810, nasceu João Batista Calógeras, formado pela Faculdade de 
Direito de Paris e que a convite do Banqueiro e Ministro do Rei 
Luiz Felipe, Barão Jacques Lafitte, transladou-se ao Brasil, em 
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1841, a fim de dirigir uma emprêsa a ser criada pelo banqueiro 
francês, o que não chegou a se efetivar. Daí a seis anos, 1847, 
João Batista Calógeras era nomeado para o Colégio Pedro 11, como 
professor de História e Geografia, tendo, logo mais, 1851, fundado 
um colégio, na cidade de Petrópolis, deixando a direção deste, para 
exercer, uma vez naturalizado, cargos públicos, na Secretaria dos 
Negócios do Império e no Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
prestando relevantes serviços na conhecida questão Christie, João 
Calógeras salientou-se pela sua cultura, tendo pertencido a diver- 
sas instituições como o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, 
a Academia Filomática e a Associação "Ensaio Filosófico" e Socie- 
dade de Instrução Elementar, todas do Rio de Janeiro e publicado 
uma "História da Idade Média". De um dos filhos do diplomata 
t professor, de nome Michel Calógeras, casado com D. Júlio Ralli 
Calógeras, nasceu João Pandiá Calógeras, na cidade do Rio de Ja- 
neiro, aos 19 de junho de 1870. 

Ao pai, homem de empresa que, aliás, faleceu aos 46 anos. 
deve-se o prolongamento até Petrópolis da estrada de Ferro Mauá. 
tendo sido pioneiro, no Brasil, do emprego da cremalheira Rig- 
genbach, da raiz ao alto da serra, segundo sistema suíço, dirigindo. 
ainda, as companhias de bondes do Rio de Janeiro "Carioca" e 
"Riachuelo" e "Carris Urbanos" e Estrada de Ferro Macaé a 
Campos. 

Foi o menino e jovem Calógeras educado pelos avós - pro- 
fessores alemães, sem frequentar, portanto, na meninice e no alvo 
recer da adolescência escolas e ginásios particulares, apresentando- 
se aos 14 anos de idade, aos treze preparatórios de uma só vez 
no Colégio Pedro 11, vencendo-os brilhantemente, até mesmo en- 
frentando um dos examinadores, hostil a família Calógeras, sal- 
vando-o outro membro da banca, o grande Capistrano de 
Abreu, o que uniu, para sempre, o notável historiador cearense 
aquele que seria, como foi, um dos maiores vultos da própria 
cultura histórica, no Brasil. 

Aos vinte anos de idade, em 1890, estava Calógeras formado. 
com distincão na escola de Minas de Ouro Preto, em uma turma 
que se iniciara com 32 ouvintes e matriculados, e somente três 
chegaram ao feliz término, "merecendo", ainda, Calógeras, pela dis- 
tiiiqão no curso, prêmio de viagem a Europa, que não utilizou. 

E poderia ter obtido o diploma antes porquanto, não lhe 
anteciparam a matrícula por falta de idade legal, nem mesmo 
recomendado a influente amigo da família Archias Medrado que 
se manteve inflexível no cumprimento do regimento. Mas dotado 
de excepcional conhecimento, aos 15 anos, foi nomeado para exa- 
minar os preparatórios de Francês, Inglês, História e Geografia, 
 correndo, por essa ocasião que ao examinar candidato bem pre- 
parado, deste divergiu, na arguicão, de biografia, e verificando 
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não lhe assistir razão, publicamente apresentou desculpas como 
examinador, felicitando o examinando "por ter tão distinta e 
energicamente defendido sua convicção", acrescentando Calógeras 
quando relatou o fato, em uma das cartas escritas ao Padre Ma- 
dureira, que não contava o fato por gabolíce mas para salientar 
que o amor a verdade "faz parte do meu ser moral, por educacão 
que vem do berço". Casou-se, em 1891, com D. Elisa Guimarães, 
filha do desembargador Dr. Joaquim Caetano da Silva Guimarães, 
depois Ministro do Superior Tribunal de Justica, e irmão do roman- 
cista Bernardo Guimarães. 

No mesmo ano era nomeado Engenheiro do Estado de Minas 
Gerais e quatro anos mais tarde, 1895, Consultor Técnico da Se- 
cretaria da Agricultura, sendo, em 1897, eleito Deputado Federal 
por Minas Gerais, interrompendo-se a atuação parlamentar por 
não haver conseguido a reeleição, vencendo, porém, o prélio elei- 
toral em 1903, e sucessivamente, até 1914, sendo considerado uma 
das figuras exponênciais pelo fulgor da sua inteligência, pela sua 
atividade dinâmica, operosíssima e útil, participando das discus- 
sões dos orcamentos e de relevantes questões como as do café, 
caixa de conversão, reforma tributária, limites, instrucão pública, 
mineração e transportes. 

Dentre seus cargos e comissões, cumpre salientar: em 1900, 
Diretor de Mineracão de Manganê~ de Bananal; 1906, Delegado 
a Conferência Pan-Americana do Rio de Janeiro; 1910, Delegado 
à Conferência Pan-Americana de Buenos Aires: 1914 e 1915, Mi- 
nistra da Agricultura, na Presidência do Dr. Wenceslau Brás Pe- 
reira Gomes; 1915-1917, Ministro da Fazenda, no mesmo sétimo 
quadriênio, sendo substituído, interinamente, de 30 de marco a 20 
de abril de 191,5, pelo Dr. Augusto Tavares de Lyra; 1916, Presi- 
dente da Delegacão Brasileira a Conferência Financeira Pan- 
Americana, de Buenos Aires; 1918, Delegado do Brasil e depois 
Presidente da Delegacão Brasileira a Conferência da Paz, em 
Versalhes; 1919, Chefe da Missão Comercial Brasileira à Ingla- 
terra; 1919-1922, Ministro da Guerra, na presidência do Dr. Epi- 
tácio Pessoa, substituído, por algum tempo, antes de tomar posse, 
pelo Dr. Alfredo Pinto Vieira de Mello, até 19 de setembro de 1919; 
1923-1929, Presidente da Companhia Nacional de Artefatos de 
Cobre; 1931, designado pelo govêrno da república para relator 
do projeto sobre legislação de Minas Gerais, para estudar a reforma 
do sistema tributário do estado; 1932, Presidente da Liga Eleitoral 
Católica; 1933, Presidente do Conselho do Mackenzie College; e 
ainda em 1933, eleito Deputado, com vot,ação macica, à assembléia 
constituinte. 

Dentre as distinções: grande oficial da Legião de Honra, da 
França; Grã-Cruzes da Ordem da Coroa, da Bélgica, da Ordem 
de Cristo, de Portugal, e comendador da Ordem do Condor, do 
Chile. 
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Desde os tempos em que foi nomeado engenheiro do Estado de 
Minas e, sobretudo, de 1922 a 1930, desenvolveu impressionante 
atividade intelectual como jornalista, conferencista e escritor, 
patenteando-se, prodigiosamente, suas condições e qualidades de 
engenheiro, parlamentar, economista, financista, mineralogista, 
diplomata, sociólogo, historiador, geólogo e estadista, legando nu- 
merosas e valiosas obras como discursos e pareceres, Problemas 
de Administração, Indústrias Basilares, Pontes de Energia, Proble- 
mas de Governo, La Politique Monetaire du Brésil, Os Jesuítas e 
o Ensino, Conceito Cristão do Trabalho, As minas do Brasil, Política 
Exterior do Império, o Marquês de Barbacena, Les Nostra e Forma- 
cão Histórica do Brasil. Seria longo analisar a obra de Calógeras 
em suas diversas facetas e fases. 

Detenho-me, rapidamente, na atuação de Calógeras no Minis- 
tério da Guerra, hoje, do Exército. 

Apreciando-lhe a atividade, escreveu Máximo Linhares, na 
Gazeta de Notícias, 5 de outubro de 1926, no Rio de Janeiro, que 
"simples civil, o Sr. Calógeras foi o mais militar dos ministros da 
Guerra", esclarecendo: "dedicou o melhor dos seus esforcos du- 
rante quatro anos em benefício do Exército. A sua presenca nos 
quartéis era diária. Vivia realmente para a tropa. Sentava-se a 
mesa do soldado, assistia os exercícios, examinava o funcionamento 
da máquina militar nos seus mínimos detalhes. E isso sem avisos 
prévios, sem manifestações, brados de armas, rufos de tambores e 
toques de clarins. Chegava, na casa do soldado, de improviso, 
como um camarada surpreendendo tudo em flagrante, apanhando 
ás lacunas, notando as irregularidades, interessando-se vivamente 
e agindo com a maior eficiência e boa vontade em favor da 
tropa". 

Assis Chateaubriand acentuou que Calógeras "possuía virtu- 
des militares". Talvez isso lhe viesse por haver tido, em seus 
ancestrais, um Draco Calógeras que foi almirante da Frota Ve- 
neziana, assim como Francesco Calógeras e Giorgi Calógeras, nos 
séculos XVI e XVII; um Antônio Calógeras, chefe do Ramo de 
Veneza, morto, em 1864, na tomada de Nápoles, quando a frota 
veneziana combatia para a conquista de Moréa; um Giovanni 
Paolo Calógeras, falecido em 1702, que foi governador militar de 
Bérgamo para a República de Veneza; e um Spiridião Calógeras, 
falecido em 1754, que foi almirante do arsenal de Corfú. Já depu- 
tado, João Pandiá Calógeras deixou claro quanto conhecia de 
benefícios militares ao se manifestar nas comissões de orçamento 
de guerra. 

A frente do ministério quis levar avante um programa de 
realizações, pondo fim aos velhos e antiquados aquartelamentos, 
verdadeiros casarões vindos do passado. 
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Assim surgiram novos quartéis os 1." e 2." BC, esse atual 3." 
RI, respectivamente em Petrópolis e Niterói; os edifícios para as 
escolas de Aperfeiçoamento de Oficiais e de Cavalaria, o picadeiro, 
o quartel para a Companhia de Carros de Combate e a remodelação 
do quartel do antigo 15." RCI, hoje Regimento Andrade Neves, tudo 
n a  Vila Militar; o reparo e as ampliações da Escola Militar, no  
Realengo, hoje com outra destinação; o mesmo no edifício da anti- 
ga Escola Militar da Praia Vermelha, para aquartelar o 3." RI, 
atualmente demolido e transformado em logradouro público; o 
edifício para a Escola de Estado-Maior do Exército, no terreno do 
antigo hospital do Andaraí, onde após adaptações encontra-se 
aquartelado o 1." BPE; os pavilhões no Colégio Militar; o estande 
de tiro do campo de instrução de Gericinó; a remodelação do quartel 
do 2." RAM, em Santa Cruz, onde está aquartelado atualmente o 1." 
BE CMB; o edifício da Escola de Veterinária e os pavilhões cor- 
respondentes para a enfermaria dos animais, etc, bem como o 
quartel da 3." CIA DE MTR Pesadas e a remodelação do quartel 
do 1." RCD, em São Cristovão hoje ocupados com outra destinação; 
a preparação do campo de aviação, com início da construção de 
hangares para instalação da Escola de Aviação no Campo dos Afon- 
s o ~ ,  onde funcionou durante muitos anos, atualmente sede de 
outras organizacões da Aeronáutica; prédio para a padaria do 
Serviço de Subsistência, em Deodoro, e os grandes depósitos para 
víveres e silos, complementares ao referido Serviço de Subsistência, 
em Benfica. Esta invulgar atividade fez-se presente no Rio Gran- 
de do Sul, em Minas Gerais, em Goiás, no Paraná, na Paraiba e 
no Piauí, só não alcançando as então existentes 7." e 8." Regiões 
Militares, "por deficiência de tempo e dinheiro", como disse Ron- 
don em um trabalho publicado a 4 de julho de 1934. Na área de 
jurisdição militar do I1 Exército que abrange: 
- São Paulo, onde funciona a 2:' Região Militar, foi criada 

a Vila Militar da Paulicéia, na margem esquerda do Tietê, no 
lendário Sítio de Antônio Raposo Tavares, construindo-se em Qui- 
taúna, atual Duque de Caxias, os quartéis do 4." RI, CIAP, 2." BE 
e Enfermaria Hospital, conservando-se a Capela de Nossa Senhora 
do Rosário, em homenagem a memória de Raposo Tavares, tendo 
ainda Calógeras mandado erigir a estátua do imortal bandeirante, 
continua a utilização desses aquartelamentos por outras unidades 
pela transformação, reorganização ou reestruturação daquelas 
organizações militares; na capital, forain reconstruídos o Hospital 
Militar, hoje Hospital Geral, e o Quartel do 4." BC que tem atual- 
mente outra destinação. Foi implantado também o campo de 
aviação; em Pirassununga construiu o Quartel do 2." RCD, hoje, 
ocupado pelo 2." RCC; em Itú e em Jundiaí, respectivamente, 
foram adaptados para Quartel do 4." RAM o antigo convento e 
p n a  o quartel do 2." GAP um outro prédio", hoje transformado enz 
2." R 0  105 e 12." GAC; 
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- Mato Grosso, onde funciona o 9." RM, foi criada a Vila 
Militar de Campo Grande com a construção de quartéis para uni- 
dades operativas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia e Engenharia 
como também edifícios para instalações de serviços com os neces- 
sários depósitos de material e subsistência e ainda casas para 
residência de oficiais; quartel em Três Lagoas para Infantaria, 
hoje de Cavalaria; foram construídos quartéis na fronteira para 
cavalaria, em Ponta Porã e Bela Vista, para Artilharia em Aqui- 
dauana, hoje ocupado por unidade de Engenharia, e para tropa 
de Infantaria, em Corumbá e Cuiabá. 

A par dessa importante atividade não se descuidou de impul- 
sionar o ensino, a instrução e as indústrias militares e de dotar 
as unidades operativas de todas as armas, inclusive a aviação, 
com modernos e adequados armamentos e especializada gama de 
materiais indispensáveis para eficiência operacional do Exército e 
o correspondente apoio logístico. 

Rondon, externando-se após a morte do ínclito brasileiro, 
frizou: "quem assim colaborou na administracão da defesa na- 
cional pelo que fez ao Exército, merece, de certo, senão a gratidão 
dos pósteros, pelo menos o respeito e o reconhecimento dos que o 
sentiram se esforçando sem preocupação outra que não fosse 
a de bem servir dentro da mais profunda renúncia do bem estar 
e da mais edificante modéstia em que se conduziu na vida". 

Um paulista dos mais lembrados pela sua prosápia, inteli- 
gência e até de agressiva mordacidade, Martim Francisco, grande 
admirador de Calógeras referindo-se a atuação do Ministro da 
Guerra, em carta íntima de 15 de novembro de 1922, finda 
a missão, disse-lhe: "Felicito-te por te haveres retirado do governo 
com o mérito intacto, a consciência a prumo, o aplauso dos com- 
petentes e a má vontade dos péssimos" . . . "Foste Ministro de 
verdade e serventuário efetivo, correspondeste à expectativa dos 
teus amigos". 

Os paulistas ergueram a memória de Calógeras dois impere- 
cíveis monumentos: a biografia escrita por Antônio Gontijo de 
Carvalho e a magnífica coletânea "Calógeras na opinião de seus 
contemporâneos", devida a Roberto Simonsen, Antônio Gontijo de 
Carvalho e Francisco de Salles Oliveira, onde, a par de docu- 
mentação inédita, lêem-se, apreciando angulos vários da bio- 
bibliografia do grande vulto, depoimentos de Rogério Fajardo, 
Afonso Taunay, Capistrano de Abreu, J. Pires do Rio, A. C .  Salles 
Junior, Victor Viana, Teodureto de Camargo, Carlos Inglês de Sou- 
za, Rodrigo Otávio, Cristóvão Dantas, Assis Chateaubriand, Batista 
Ferreira, Eugênio de Castro, Alberto Range], Plínio Barreto, Mota 
Filho, Tristão de Ataíde, Altino Arantes, Afonso Celso, Francisco 
Pati, Antônio Gontijo de Carvalho, Afonso Arinos, Vicente Licínio 
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Cardoso, Gabriel Monteiro da Silva, Mário de Souza Lima, Azevedo 
Amaral, Tobias Monteiro, Basílio de Magalhães, Djalma Forjaz, 
Veiga Miranda, Eurico Sodré, Roberto Simonsen, Leonel Franca e 
ainda outros. 

Aqui, em São Paulo, Calógeras foi paraninfo de engenheiran- 
dos da turma de 1928 da Escola de Engenharia Mackenzie, e, 
no ano anterior, dirigindo-se aos estudantes, nas páginas da Re- 
vista de Engenharia no Centro Acadêmico Horácio Lane, escrevia: 
"Cuidai sem desfalecimento de manter em vós o predomínio abso- 
luto do ideal. Um grande perigo vos aguarda: o contágio do cha- 
mado espírito prático". 

Em 1933 foi eleito por unanimidade do membro do Conselho 
Administrativo do Mackenzie, presidente deste mesmo conselho, 
cargo de que se exonerara pouco antes do seu passamento. 

Homem íntegro, devotado a causa pública e ao trabalho, viveu 
com o suficiente, e até com dificuldades porque pela desambição 
material e pelo idealismo de servir ao país como um "místico do 
patriotísmo" jamais cuidou de amealhar outro tesouro que não 
fosse o da cultura e da erudição, brasileiro integral, cuja vida pú- 
blica, na afirmação de Gontijo de Carvalho, "É uma lição perene 
de civismo, e cuja vida privada, sem uma mácula, pura como a 
de um santo, é um orgulho da espécie humana". 

Grego cismático como os pais e avós, converteu-se ao catoli- 
císmo, em 1927, interessando-se pelos assuntos filosóficos-religiosos, 
alguns mesmos de caráter apologético, como os trabalhos sobre a 
questão religiosa e a atuação de Frei Vital, o ensaio sobre "Feijó e 
a crise religiosa", a conferência sobre a "Ordem de São Bento", 
o ensaio sobre "Os Jesuítas e o Ensino", o estudo "Conceito Cristão 
do Trabalho", a oração lida ao ser inaugurado o monumento do 
Redentor do Corcovado, o ensaio sobre o "Sacramento de Euca- 
ristia", o epitáfio que escolheu: "Ad Pedes Tuos; Fiat Voluntas 
Tua". 

Brasileiro perfeito e cristão completo ao prefaciar o "Trabalho 
na Rússia", do Dr. Francisco de Salles Oliveira, Calógeras, em 1933, 
alertava: "Não conheço, no momento atual, ameaça mais terrível 
e perigo maior do que a propaganda desenvolvida pelo mundo in- 
teiro pelos adeptos dos soviets, buscando fazer triunfar as doutri- 
nas bolchevistas" e adiante, "aplaudo todos os trabalhos que ten- 
dem a escalpelar a política Russa, e por isso não consigo compre- 
ender os políticos de todos os países que procuram manter relações 
com os espectros que enxovalham o ser humano no antigo Im- 
pério Moscovita". 

Um brasileiro, um grande brasileiro, um insigne brasileiro, 
cuja divisa era a mesma do Barão do Rio Branco: 
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Ubique patriae memor, a lembranca da pátria em toda a 
parte. 

Esses são os notáveis e magnificantes aspectos que alinhei da 
invulgar personalidade de Pandiá Calógeras, entre muitos outros, 
que enobrecem a sua vida exemplar de brasileiro. 

Ao terminar esta palestra, desejo mais uma vez prestar minha 
homenagem a este Sodalício que, generosamente, acaba de me re- 
ceber através da palavra de seu venerando e ilustre presidente, 
o acadêmico e historiador Aureliano Leite e de seu ilustre orador 
oficial, o escritor Professor Alfredo Gomes. Desejo, ainda, apre- 
sentar os meus efusivos agradecimentos pela magnânima e espon- 
tânea acolhida, com a tolerante paciência que fui ouvído peIos 
consócios do nosso Instituto, já agora, posso assim dizer, expres- 
sando a honra e a felicidade que me domina, por encontrar-me 
entre tão ilustres e dignos brasileiros. 

A todos que se fizeram presentes nesta cerimônia o penhor 
da minha gratidão sempre reconhecida. 





D I S C U R S O  D E  P O S S E  
Raul Apocalipse 

Correm as nossas vidas, ilustre e doutíssimo Sr. Presidente, 
Dr. Aureliano Leite, como duas retas paralelas, em que os vian- 
dantes caminham, um por esta, outro por aquela, porém em 
direções opostas. 

V. Ex., mineiro de Ouro-Fino, apaulistou-se, integrando-se na  
comunidade da terra piratiningana. E o que V. Exa. tem dado a 
S. Paulo, sabe-o sua históri,a. Não a decantarei, aqui, nesta opor- 
tunidade. Resumirei o ról de suas atividades com dizer, entusias- 
mado! V. Ex. foi soldado na epopéia de 32 e ganhou, aqui no 
meu Estado, o florão do exílio! 

No meu Estado, sim, pois que paulista sou da cidade de 
Santos, onde S. Paulo acaba e onde comeca o mar. 

Daí, o paralelismo de nossas vidas: V. Ex., o mineiro de Ouro- 
Fino, ilhado nas boas terras de meu Estado; eu, paulista de 
Santos, insulado na rechã mineira, exatamente, na  terra aben- 
coada, que me acolhe desde 1919, e em que V. Ex., ilustre Presi- 
dente, deixou sepulto o cordão umbilical! 

Quero agradecer a V. Ex. e aos ilustres consócios deste egrégio 
sodalício, a subida honra que me outorgaram, admitindo-me em 
sua ilustríssima companhia. 

O Patrono da Cadeira que assumo, é o fascinante poeta 
Sernardo Guimarães, prosador também, dos melhores de sua época, 
de modo tal que decidir não pode o crítico, entre o poeta e o 
romancista, para dizer qual o mais excelente, qual o de maior valor. 

"Foi José Veríssimo (Estudos de Literatura Brasileira, edição 
de 1901, da Casa Garnier, Rio, pág. 254), quem sugeriu, pela pri- 
meira vez, a hipótese de ser o poeta superior ao romancista: "Não 
é muita, não é talvez tanta quanto merecia, a reputação de Ber- 
nardo Guimarães como poeta. Sobrelevou-a a de romancista, que 
foi dos mais fecundos das nossas letras. Não creio que este juizo 
seja bom, e talvez n6s posamos, sem impertinência, começar a 
revê-lo". 

Repetiu o crítico esse juizo seu, na sua ''História da Literatura 
Brasileira" (pág. 261, da 3Vdiçã0, feita, em 1954, pela Livraria 
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José Olympio Editora), com dizer o seguinte: Bernardo Guima- 
rães teve, em seu tempo, e não sei se continuará a ter, mais nome 
como romancista do que como poeta. Não me parece de todo 
acertado este modo de ver". 

Não ficou apenas em José Veríssimo esta justa colocação de 
Bernardo Guimarães entre os grandes poetas do romantismo na- 
cional. 

Libertaram-no também deste injusto esquecimento, como 
veremos, a seguir, Ronald de Carvalho (in Pequena História da 
Literatura Brasileira, Briguiet e Cia., editores, Rio, a -página 286, 
da 3l edição, de 1925) ; Manoel Bandeira (apud Antologia dos 
poetas brasileiros da fase romântica); o intransigente crítico 
Agripino Grieco, de saudosa memória (Evolução da Poesia Brasi- 
leira, pág. 36, da 2 '  edição de 1944, da Livraria H. Antunes, do 
Rio), e a todos esses, em significativa antecipação, o grande mes- 
tre Sílvio Romero, à página 977, de sua notável e importantíssima 
História da Literatura Brasileira, tomo terceiro, da 6" edição. 

Comecemos pelo grande mestre, reproduzindo-lhe, textual- 
mente, as palavras: 

"Bernardo é daqueles poetas que lucram em ser relidos; 
descobrem-se-lhe novas belezas. Posui boas amostras de lirismo 
naturalista, como em "Invicação e Erino"; de lirismo filosófico, 
como em o "Devanear do Cético"; de lirismo amoroso, como nas 
"Evocações"; de lirismo humorístico, como na "Orgia dos Duen- 
des", no "Dilúvio de Papel", e em "O Nariz Perante os Poetas". 

Ora, meus senhores presentes, e meus ilustres consócios, quem 
poeta lírico deste gabarito? Quem merece essas referências de 
Sílvio Romero, crítico exigentíssimo, é poeta de verdade, pouco 
importando que certos criticados tenham tentado subtrair-lhe o 
título de verdadeiro poeta, título que, de juro, lhe pertence incon- 
testavelmente. 

"Mas isto não define o poeta, não o individualiza; será preciso 
descobrir uma nota que seja só dele, que o afaste de seus compe- 
tidores. E esta nota eu creio tê-la achado: são as tintas serta- 
nejas de sua paleta e o tom brasileríssimo de sua língua. 

Eu em explico (diz Sílvio Romero, op. citada). 

E, acentuando esta nota característica da poética de Bernardo 
Guimarães, prossegue o renomado crítico: 

"Magalhães, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e muitos 
outros poetas nacionais, do Norte e do Sul, eram filhos da região 
da costa ou quanto muito, da que se chama a região das matas 
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próximas as costas. Viveram, além disto, nas grandes cidades, ao 
contacto de estrangeiros e quase nada conheceram das diversas 
zonas do país. 

Gonçalves Dias, que poderia fazer por este lado, uma exceção, 
não a faz, porque, só nos últimos anos, próximos a sua morte, 
viajou os sertões do Norte. 

Por mais brasileira que fosse a intuição desses homens, não 
o poderia ser tanto como a de Bernardo Guimarães. Este nasceu 
e viveu em plena luz, no coração do Brasil, no planalto central. 

Filho de Minas, ele viajou os sertões de sua Província e das 
de Goiás, S. Paulo e Rio de Janeiro. 

Bernardo era um caminhador; não apodrecia num canto; 
movia-se constantemente. Possuia o instinto do pitoresco. 

Todos os seus escritos versam sobre assuntos brasileiros; mas, 
há neles alguma cousa mais do que a simples escolha do assunto: 
há o brasileirismo subjetivo, espontâneo, inconsciente, oriundo 
d'alina e do coração. 

Uni traço mais. 

Bernardo, com ser um sertanejo, um homem habituado a vida 
singela e pitoresca do interior, não era um desses espíritos curtos, 
maldizentes, que pragueijam contra todo o progresso, um desses 
obececados que desejariam ficasse o Brasil perpetuamente entregue 
aos caboclos na sua inveterada estupidez. 

Amava a civilizagão, não levava o seu amor pela paisagem, ao 
ponto de gostar mais de uma bela mata do que duma bela cidade. 
Neste sentido, a poesia "O Ermo" é muito interessante e signifi- 
cativa. 

O poeta posuia uma boa intuição dessas duas forças que cons- 
tituem os dois polos, entre os quais gira toda a evolução da huma- 
nidade: a natureza e a cuItura (Natur und Kultur). 

Bernardo (prossegue Sílvio Romero, op. cit. pág. 979) teve um 
pressentimento poético da intuição contemporânea. 

No "Ermo", ele começa por convidar a sua musa para levá-lo 
as solidões desabitadas; apraz-se em tais ermos inebriados pelas 
belezas naturais do sítio, e assim exclama: 



"Como é formoso o céu da pátria minha! 
Que sol brilhante e vívido resplende 
Suspenso nessa cúpula serena! 
Terra feliz, tu  és da natureza 
A filha mais mimosa; ela sorrindo 
Num enlevo de amor, te encheu d7encantos, 
Das mais denorosas galas enfeitou-te; 
Beleza e vida te espargiu na face, 
E em teu seio entornou fecunda seiva! 
Oh! para sempre sobre os teus desertos 
Celeste benção! bem-fadada sejas 
Ein teu destino, ó pátria; em ti recobre 
A prole de Eva e o Eden que perdera!" 

"O poeta prossegue pranteando o desaparecimento dos primi- 
tivos íncolas, a destruicão das matas, a mudança operada pelos 
colonos. Pranteia a morte de tantas cenas naturais. 

Mas, não se agarra ao bucolismo cornpesino, esquecido 
da inexorabilidade do progresso, que planta cidades, onde, anos 
atrás, vicejava a imponência da mata virgem, da floresta. 

E canta, então: 

"Mas, não te queixes, musa; são decretos 
Da eterna providência irrevogáveis! 
Deixa passar destruição e morte 
Nessas risonhas e fecundas plagas, 
Como charrua, que revolve a terra, 
Onde germinam do porvir os frutos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tempo virá em que nesta vaiada 
onde flutua a coma da floresta, 
linda cidade surja, branquejando 
como um bando de garças na planície; 
E em lugar desse brando rumorejo, 
Ali murmurará a voz de um povo. 
Essas encostas broncas e sombrias 
Serão risonhos parques Suntuosos; 
Esses rios que vão por entre sombras 
Ondas caudais serenas resvalando, 
Em vez do topo escuro das florestas, 
Refletirão no límpido regato 
Torres, palácios, corucheus brilhantes, 
Zimbórios majestosos, e castelos 
De bastões sombrios coroados, 
Esses bulcões de guerra, que do seio 
Com horrendo fulgor, raios despejam. 



Após leitura e exame desses versos como se negar a Bernardo 
Guimarães o título de grande poeta do romantismo nacional, na  
sua terceira fase, a que o grande Sílvio Chamou: "o subjetivismo 
de Álvares de Azevedo e sua plêiade"? 

Não! É impossível negar-se-lhe esse título que, de juro, lhe 
pertence mesmo. Bernardo Guimarães foi, realmente, dos maio- 
res poetas da plêiade de Álvares de Azevedo. 

Prosseguindo na sua crítica, acrescenta Sílvio Romero (op. 
cit. pág. 393) : "A melhor e mais fulgente manifestação do talento 
poético de Bernardo Guimarães são as cinco primeiras pecas da 
série que intitulou "Evocacóes, a saber: Su12t lacrinzae reru??~,  
Prelzidio. Primeira. Segunda.  Terceira Evocacáo. 

Aí, entra-se em pleno lirismo pessoal, mas de uma personali- 
dade amável e deliciosa. O poeta evoca as suas antigas amantes 
e fá-las desfilar ante ele. O sentimento é profundo e real. As 
Evocacões lembram as Noites do primeiro poeta francês do XIX 
século, Alfred de Musset. A forma é de uma docura e sonoridade 
de encantar. Não sei se o diga, não sei se deva deixar aqui a ma- 
nifestação de uma circunstância puramente pessoal, nunca pude 
ler esses versos do poeta mineiro, e eu tenho lido bem vezes!. . . 
sem sentir sincera emoção. 

Para mim aquilo é poesia verdadeira, feita com as lágrimas 
da realidade, com as desilusões da vida". 

"Poeta, antes  de t u d o  (o grifo é nosso), Bernardo Guimarães 
sentiu mais do que observou, as cousas do mundo; (Ronald de 
Carvalho). 

Note-se bem o valor da expressão; "poeta, antes de tudo" 
Manuel Bandeira, na  Antologia já citada, inclui Bernardo 

Guimarães, juntamente com Laurindo Rabelo, logo depois de Gon- 
çalves Dias, Castro Alves, Alvares de Azevedo, Junqueira Freire, 
Casimiro de Abreu e Fagundes Varela, como "os que deixaram 
obra que, em bloco, testemunha forte e decidida vocação poética". 

"Teve, em seu tempo, mais nomeada como romancista do que 
como poeta. Estamos com José Veríssimo que, em História de 
Literatura Brasileira, não considera "de todo acertado esse modo 
de ver". 

Por mim, reclamaria maior atenção para Bernardo Guimarães, 
cujo "O Devanear do Cético", é um dos poemas mais importantes 
do romantismo". 

Agripino Grieco endossa igualmente essa crítica: 
"Quanto ao Bernardo Guimarães poeta, é autor de vários vo- 

lumes rimados que não merecem o quase total esquecimento, em 
que jazem". 



O grande poeta está julgado. Passemos ao autor das seguin- 
tes obras em prosa: "O Ermitão de Muquem (romance), Rio, 
1865; Lendas e Romances (novelas), Rio, 1872; Histórias da 
Província de Minas Gerais (novelas), 1872; O Seminarista, (ro- 
mance), Rio, 1872; O Índio Afonso (romance), Rio, 1873; A 
Escrava Isaura (romance), Rio, 1875; Maurício ou os Paulistas 
em S. João D'E1 Rei (romance, 2 volumes), 1877; A Ilha Maldita 
(romance), 1879; o O Pão de Ouro (romance), 1879; Rosaura, a 
Enjeitada, (romance) ; O Bandido do Rio das Mortes (romance) ; 
Os Dois Recrutas, (drama, inédito). 

Destacam-se: o Garimpeiro, O Seminarista, Maurício e A Es- 
crava Isaura. 

"O Seminarista" é um pequeno estudo de gênero. É a histó- 
ria de um apaixonado que procura, em vão, espultar seu amor, sob 
as vestes sacerdotais. 

É triste e melancólico o romance. Porém bem feito e urdido. 
"A Escrava Isaura" é um estudo social. Sílvio Romero, sinte- 

tiza-lhe, assim, o conteúdo: 

"Assenta (o romance) sobre os fatos da escravidão, que existiu 
entre nós. Trata-se de uma bela rapariga, inteligente ,graciosa, 
prendada e alva, como um exemplar de boa raça ariana. A pobre, 
entretanto, era cativa e requestada pelo senhor. . . Consegue fu- 
gir eni companhia de seu pai da cidade de Campos, na província 
do Rio de Janeiro, onde corre o principal da ação; vai ter  ao 
Recife. 

Aí, passa por livre, frequenta boas rodas, vai a reuniões, tem 
zdmiradores. 

É descoberta e presa, afinal, voltando ao poder do cruel senhor, 
de cujas garras é arrancada por um moco rico, que se tornara por 
ela, de profundo afeto". 

"O Garimpeiro" é uma narrativa local, é romance de costu- 
mes. Tem boas páginas descritivas; por exemplo, as referentes a 
cavalhacla. 

Também é romance de costumes, "Maurício", ainda que mais 
significativo como estudo e como intuição etnográfica. 

Mas, além de poeta e romancista, foi Bernardo Joaquim da 
Silva Guimariíes, (este seu nome inteiro) professor, jornalista, e, 
por duas vezes, exerceu a migistratura, como Juiz Municipal, em 
Goiás, em Catalão. 

Como Juiz de Direito da referida Comarca (substituía inte- 
rinamente o Juiz Comarcão, Dr. Virgílio Henriques Costa), sub- 
meteu a julgamento do Juri onze réus, que modorravam, há tem- 



po, na Cadeia. Foram todos absolvidos. O que ocorreu, nesse 
caso, não sei. Mas, acredito que o poeta apiedado dos presos, teria 
cometido qualquer irregularidade nesse processo, tanto assim que 
foi processado, por ordem do, então, Presidente da Província, Dr. 
José Martins Pereira de Alencastro. 

Alphonsus de Guimarães, na coletânea que organizou das Poe- 
sias Completas de Bernardo Guimarães, acrescenta, a respeito: 

"O processo contra o Juiz Municipal de Catalão deu em "água 
de barrela", e, triunfante, pode Bernardo Guimarães permanecer 
no cargo, até fins de 1863"; (na Cronologia de Bernardo Guiina- 
rães, anexa a Coletânea, já referida). 

Raimundo de Menezes (Dicionário Literário Brasileiro, pág. 
604, do vol. 111), conta-nos também este episódio de sua vida, ein- 
prestando-lhe outro tom, porém : 

"No exercício de sua profissão, (a magistratura), abandonou 
a vida de extravagâncias, insolando-se e tornando-se taciturno. 
Entrou na política, opondo-se ao Presidente de Goiás; (por tê-lo 
mandado processar? pergunto eu). Foi Juiz interino daquela 
Comarca (Comarca de Catalão, Goiás), mas o demitiram, a bem 
do serviço público. Foi perseguido e até pronunciado num proces- 
so-crime". 

Com a subida a Presidência de Goiás, de seu amigo e colega 
da Academia, Couto de Magalhães, procurou este tirá-lo daquela 
cidade, "onde o escritor passava dificuldades. Atraiu-o para a 
Corte, confiando-o a Flávio Farnese, redator da "Atualidade". As- 
sumiu a direção literária daquele jornal, em 1859, juntamente com 
Farnese e Lafayette Pereira. Alguns anos depois, voltou a Ouro- 
Preto, onde se casou com D. Teresa Guimarães, que foi seu anjo 
da guarda em vida, e, depois, também, quando viúva. 

A propósito de seu casamento, é, agora, Basílio de Magalhães, 
quem nos conta este interesante episódio: 

"Contou-me D. Teresa a inexplicável previsão que teve ela, em 
solteira, em incidente com seu cunhado, o cirurgião Arieira. Encar- 
i,egara-a este de vigiar e conter sanguesugas, postas numa bacia, 
para aplicação imediata em pesoa enferma; e, como ela preferisse, 
a guardar as feias bichas, o continuar a ler as lindas estrofes dos 
"Cântigos da Solidão", que tinha em mãos, o cunhado, aborrecido 
 ela desatenção ao seu pedido, disse-lhe: que ela havia ainda de 
casar com um labrego"; a moca, porém, respondeu-lhe de pronto: 
-- Lá isso é que não! Eu hei de casar com o autor deste livro! 
"E a profecia realizou-se. Consorciarani-se, em Ouro-Preto, a 15 
de agosto de 1867, data em que o poeta completava 42 anos." Numa 
nota ao pé da página 50, informa ainda o biógrafo: Como veio o 
destino a favorecer essa previsão, refere-se o Dr. Laércio Prazeres 



da maneira seguinte, nos curiosos apontamentos que enviou a 
"Noite, 15 de Agosto de 1925"; Estava D, Teresa a sacada de uma 
janela, a rua de S. José, com uma amiga, quando passou uin ho- 
mem alto e forte, trajando fraque. 

É um mocetão! exclamou a moça. 
- Qual! parece um caipira. . . 
-- Não diga isso! (volveu D. Teresa) Pois você não sabe quem 

é aquele? 
- Não. 
- É o Dr. Bernardo Guimarães. 
- O poeta?! 
--- Ele mesmo. 
"O coracão da Teresa bateu agitado. Pouco depois, numa 

tarde perfumada a flor de laranjeira, um belo e forte rapaz levava 
pelo braco a Igreja uma linda mocinha de cabelos pretos e olhos 
claros. D. Teresa realizava o sonho íntimo de seu coração. . . "  

.., .,, .., ,,. .,. .,. 

Bernardo Guimarães exerceu também o magistério. "Lecio- 
nou retórica e filosofia, no Liceu Mineiro de Ouro Preto, e em 
Queluz (MG).  Foi professor de francês e latim. Suprimida a 
cadeira que lhe concedera o Governo Provincial, por não revelar 
ele vocação para o magistério, deixou, então, de lecionar, por muito 
tempo"; (Raimundo de Menezes, op. cit. pág. 604, do volume 111). 

Não devemos encerrar este ligeiro estudo sobre Bernardo Gui- 
marães sem referência, ainda que rápida, sobre um outro aspecto 
de sua vida poética: seu humorismo na  poesia. 

A propósito, José Veríssimo leciona: 
"Ele é, por ventura, o mais espirituoso, o mais engraçado, e 

não sei se diga o único humorístico, dos poetas brasileiros, sem 
exclusão talvez do nosso Gregório de Matos. Tem três ou quatro 
poesias, "O Nariz perante os poetas", "A saia balão", "Dilúvio de 
Papel", que qualquer delas tem mais chiste que quantas reuniu 
Camilo Castelo Branco no seu "Cancioneiro Alegre", onde, aliás, 
não figura Bernardo Guinxrães. E essa graca não é só dos seus 
poemas facetos, senão, com a intensidade relativa dos assuntos, 
de toda sua obra poética"; (Estudos brasileiros, edição Garnier, 
1901, p;g. 2016). 

Alphonsus de Guimarães Filho, sob o patrocínio do Ministério 
da Educação e Cultura-Instituto Nacional do Livro - organizou 
substanciosa coletânea da obra poética de Bernardo Guimarães. 

"Incluí (palavras do autor) todos os trabalhos reunidos pelo 
Poeta nos três livros, que publicou: "Poesias, Novas Poesias, e 
Folhas do Outono, acrescentamos uma quarta parte, "Dispersos", 
na qual inserimos os poemas que não figuram naqueles livros, 
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alguns dos quais, como explicamos em notas finais sobre cada 
caso, foram por nós recolhidos, nos estudos biográficos do Poeta, 
feitos pelos seus coestaduanos Dilermando Cruz e Basílio de Ma- 
galhães. Aliás, no estudo de Basílio de Magalhães, merecedor de 
todos os elogios, foi que encontramos as melhores fontes para pes- 
quisas que tivemos de encetar e que possibilitaram a inclusão de 
poemas que não constam dos três volumes organizados pelo Poeta. 
Bernardo Guimarães chegou mesmo a juntar uni poema a um de 
seus romances: trata-se do canto elegíaco "A Mol'%e de Goncalves 
Dias", publicado em apêndice ao romance "O Índio Afonso". Lá 
fóra o fomos buscar para esta edicão, que só não apresenta, como 
é óbvio, os poemas eróticos de Bernardo Guimarães". 

Grande poeta que assim rimava: 

PRELÚDIO 

"Vinde, vós todas, que nos meus caminhos 
Derramastes, outrora, algumas flores, 
E destes-me a colher por entre espinhos 

a rosa dos amores. 
Surgi do lindo escuro, em que escondei-vos 
Do passado na bruma adormecidas, 
Onde minh'alma ingrata, há tanto tempo, 

Deixou-vos esquecidas. 
Eia! ao chamado meu, acudi prontas, 
E do olvido por entre a névoa espessa. 
Belas, donosas, quais vos vi outrora, 

Erguei vossa cabeca. 
Contam vates que Orfeu, cantor divino 
A morta esposa a luz restituira, 
as infernais potências encantando, 
Aos sons de ebúrnea lira. 
Também da lira aos sons, quero evocar-vos 
Sombras queridas, pálidas imagens, 
Do esquecimento quero hoje arrancar vos 

as lúgubres voragens. 
E quem impedirá? - da fantasia. 
Tenho n'alma o condão onipotente, 
Que o passado nos túmulos acorda, 
E o faz surgir nos campos do presente. 
Das musas o poder não tem limites. 
Do sepulcro as barreiras ultrapassa, 
3v jb -o i  a Z U ~ ~ ~ L . ~ ,  as tievas alum a 
E u3 parbir cs m i t o s  devassa. 



Dizem que a vida é breve - eu vejo longos 
Por traz de mim, os anos já volvidos. 
Estéreis e tristonhos, se estenderem 
Em nevoentos longes escondidos. 
Entretanto, nas sendas da existência 
Apenas sete lustres hei transposto, 
Nem a velhice, ainda, a mão pesada 
Curvou-me a fronte, nem sulcou-me o rosto. 

E nesses anos, que lá vão saudosos, 
Quantas vidas de amor tenho vivido; 
Que vários fados me hão enchido o tempo, 
Quanto hei gozado e quanto mais sofrido?!. . 
Pelas devesas tristes do passado 
Como vão meus caminhos alastrados 
Das destroços de minhas esperanças, 
De mil laços de amor despedaçados. 

Dizem que a vida é breve! é para aqueles 
Que vão singrando em mares de bonança, 
Ou resvalando em floridas veredas 
Embalados nos braços da esperança. 

Não para quem por rendas escabrosas 
Deixa em sangue o vestígio de seus passos, 
E aqui e além em seus tristes errores 
Como que o coracão larga aos pedacos. 

Depois da leitura destes lindos versos, e de outros tantos 
de Bernardo Guimarães é que bem se compreendem as pala- 
vras, a seu respeito, formuladas pelo grande mestre da crítica 
literária, que foi Sílvio: " .  . .  a poesia prossegue sempre alentada. 

Convido o leitor a tomar do volume e repassar tão belos 
versos", 

E prossegue o mestre: 
"A forma é de uma doçura e sonoridade de encantar. 
Não sei se o diga, não sei se deva deixar aqui a manifestação 

de uma circunstância puramente pessoal; nunca pude ler esses 
... versas do poelta mineiro, e eu os tenho lido bem vezes!. sem 

sentir sincera emogão; (História da Literatura Brasileira, pág. 
983, do volume 111, da 63 edição). 

Senhor Presidente. Já é tempo de concluir e de, mais uma 
vez, agradecer aos ilustres consócios a honra que me deram admi- 
tindo-me neste consagrado e renomado Instituto. 



DISCURSO DE POSSE 

Roherto Macliado de Carvallio 

Sr. Presidente 

Senhores membros da Mesa 

Meus senhores e minhas senhoras 

Desejo expressar inicialmente a minha emoção pela láurea 
que recebo neste momento - a honra de ingressar nesta gloriosa 
CASA de CULTURA, guardiã de nossas mais nobres e caras tra- 
dicões. 

Muito grato ao ilustre Sr. Presidente Dr. Aureliano Leite, ao 
eloqüente orador Prof. Vinício Stein Campos e aos egrégios con- 
frades que descobriram neste professor e cultor da História, mé- 
ritos para permitir seu ingresso neste cenáculo. 

Um agradecimento especial ao meu eminente mestre e carís- 
simo amigo Dr. TITO LIVIO FERREIRA, não apenas pelo gene- 
roso convite e indicação, mas sobretudo pelo estímulo que me 
concede para a continuidade de minhas responsabilidades de 
cidadão e de novas conquistas intelectuais, especialmente no cam- 
po das pesquisas históricas. 

Escolhemos para encimar nosso modesto nome nesta Casa, o 
saudoso arquivista e documentarista FRANCISCO NARDY FILHO, 
cuja existência foi inteiramente dedicada a pacientes pesquisas do 
glorioso passado de sua terra natal - a cidade de ITÚ. Dois mo- 
tivos principais nos lekaram a escolha do Patrôno: em primeiro 
lugar, como uma homenagem a todos que, debruçados em velhos 
documentos, procuram revelar e explicar os fatos de uma História 
local, ainda tão descuidada, mas tão necessária para a melhor 
compreensão de uma História regional e nacional. Poucos se igua- 
laram a Fraricisco Nardy Filho nesse particular; em segundo lu- 
gar, porque Francisco Nardy Filho, é uma das glórias da cidade 
de ITÚ, nossa estimada terra natal. Quase todos os nossos modestos 
trabalhos, estão ligados a História de Itú e a medida que avança- 
mos, mais admiração sentimos pela inestimável contribuição de 
Chiquito Nardy ao estudo da gente e dos fatos ituanos. 
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Nascido aos 11 de marco de 1879, Francisco Nardy Filho 
revelou desde tenra idade, um apurado gosto pela História, estimu- 
lado pelo próprio ambiente tradicional da terra fundada por 
Domingos Fernandes, o sertanista paraibano, e pelo contacto que 
mantinha com venerandos moradores da cidade, pródigos em reve- 
lar coisas de antanho da FIDELÍSSIMA e REPUBLICANÍSSIMA 
ITÚ. 

Iniciando suas beneditinas pesquisas no Arquivo dos Jesuítas 
em Itú, nos velhos Livros do Tombo da Matriz de Nossa Senhora 
da Candelária e do Convento do Carmo, nos Livros de Atas, Ofícios 
e Representaqões da Câmara Municipal, Nardy Filho publicou 
em 1928 o primeiro volume de sua obra "A Cidade de ItÚ", com- 
pletada em 1951 com o quarto volume. 

Repartindo seu tempo entre o serviço público, o jornalismo e 
as pesquisas históricas, Nardy Filho continuou n a  capital a cons- 
truir sua grande obra. Pesquisador infatigável, ele rebuscava com 
precisão e paciência os Arquivos Públicos do Estado, do Município 
e da Cúria Metropolitana, onde na  qualidade de Diretor de Arqui- 
vo, realizou magnífico trabalho de organizacão. Cumprindo fiel- 
mente a preciosa máxima de Fustel de Coulanges, "sem documen- 
tos não há história", em seu exato sentido, trazendo-o à luz dentro 
daquela linguagem histórica, tantas vezes lembrada por Tito Lívio 
Ferreira. 

Escreveu e publicou, além de inúmeras e apreciadas crônicas, 
inseridas nos principais jornais paulistanos e cidades do Estado, 
sobretudo em "O Estado de São Paulo", excelentes trabalhos sobre 
alguns MONUMENTIOS e VULTOS DE ITÚ - as "Notas Históri- 
cas do Convento do Carmo de Itú", a "Santa Casa de Misericórdia", 
a "Fábrica de Tecidos São Luís", e as biografias de alguns daqueles 
beneméritos sacerdotes ituanos, estrelas cintilantes do clero brasi- 
leiro: "Padre Antônio Pacheco da Silva", "Padre Bento Dias Pa- 
checo" e "Padre Miguel Corrêa Pacheco". 

A principal obra, pela extensão de conteúdo "A Cidade de Itú", 
em quatro volumes e que já se tornou uma raridade bibliográfica, 
retrata as "Glórias de minha Terra", os "Monumentos de minha 
Terra", a participacão de Itú nos magnos acontecimentos da His- 
tória Nacional durante o Império, desde a Corte de D. João VI até 
a proclamacão da República, as crônicas narrativas da vida e 
costumes de Itú antigo e a Cronologia ituana de 1,604 a 1910. 

Extremamente modesto e avesso a receber honrarias pessoais, 
era entretanto, uma questão de justiça, o reconhecimento público 
dos ituanos ao emérito conterrâneo. Foi assim, que a 25 de maio 
de 1952, a cidade de Itú, irmanada as figuras mais representativas 
da cultura paulista e brasileira, recebeu carinhosamente, através 
de suas autoridades e povo, o ilustre filho, outorgando-lhe o diplo- 
ma de ITUANO EMÉRITO e inaugurando seu retrato numa das 
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salas do Museu Republicano "Convenção de Itú"; diga-se de pas- 
sagem que Nardy Filho foi o único, que em vida teve o privilégio 
de ver seu retrato inaugurado naquele nobre sobradão da rua 
Barão de Itaim. 

Dado o tempo que me é concedido, não posso ir além desta 
síntese da obra Nardyana, suficiente entretanto, para justificar a 
escolha como Patrôno de seu honrado nome. 

Concluíndo, invoco a proteção do Senhor Altíssimo para, dan- 
do-me forças, poder cumprir as responsabilidades do jurameato 
aqui prestado e ser digno das veneráveis tradições e magníficas 
realizações do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 





DISCURSO DE POSSE 

João Alves das Neves 

Senhor Presidente Embaixador Ernesto de Morais Leme 
Senhor Cônsul Geral de Portugal em São Paulo, Dr. Francisco 

Graínha do Valle 
Senhor prof. Alfredo Gomes, que tão generosamente me 

saudou; 
Senhores representantes das associações luso-paulistas 
Minhas Senhoras e meus Senhores: 
Começo por agradecer a todos os ilustres membros do Insti- 

tuto Histórico e Geográfico de São Paulo a honra que me conce- 
deram ao abrirem-me as portas desta instituição, cujas tradições 
culturais a impõem não somente em São Paulo mas também no3 
Brasil e até mesmo em Portugal. 

Aqueles que me propuseram como sócio desta entidade, a 
minha sincera gratidão, que estendo igualmente a todos os que, 
depois, sufragaram o meu ingresso. Aliás, a todos os membros do 
Instituto peço cooperação, colocando-me também ao vosso dispor 
e oferecendo-vos a minha amizade. 

Tendo publicado apenas, até agora, pequenos trabalhos de 
investigação histórica - esfera em que ainda não passei de simples 
amador -, creio que a minha eleição se deve a generosidade de 
alguns dos meus amigos que tanto têm dignificado esta Casa com 
a realização de valiosos estudos sobre História, Literatura, Ciência 
e outros ramos da atividade humana. 

Atuando há longos anos num setor que me parece vital para 
G futuro dos povos brasileiro e português, terei certamente a opor- 
tunidade de prosseguir esses trabalhos, mas voltando-me doravante, 
com redobrado interesse, para os temas propostos pelo Instituto 
Histórico e Geográfico, pois espero aprender mais e melhor com as 
vossas lições. 

De resto, no âmbito das questões que há cerca de quinze anos 
tenho divulgado, tentando equacioná-Ias nas páginas de "O Estado 
de S. Paulo" e de outros jornais brasileiros e portugueses, bem 
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como nos vários livros que já publiquei, quero salientar que, no 
âmblto de tais questões, tenho bons exemplos. E um deles, talvez 
o mais conhecido, foi o desse grande luso-brasileiro que amou 
apaixonadamente Portugal, onde nasceu, e, com o mesmo fervor, 
o Brasil, onde viveu e morreu. Refiro-me ao engenheiro Ricardo 
Severo, cuja obra ainda perdura em São Paulo. 

Outro exemplo é o do patrono que escolhi -- o escritor João 
de Barros, que sendo orgulhosamente português, amou com a 
mesma vibração o Brasil, tendo dado as duas Pátrias - que são 
uma Pátria só, como lembrou o ano passado, em Portugal, o Presi- 
dente Emílio Garrastazu Médici - quase toda a sua longa exis- 
tência, sempre com o propósito firme de que portugueses e brasi- 
leiros se conhecessem cada vez melhor e se aproximassem mais, 
para que em conjunto pudessem construir a Comunidade Luso- 
Brasileira. 

E e de João de Barros que devo falar-vos, esboçando a sua 
personalidade como homem, como intelectual, como democrata e 
.como devotado amigo do Brasil. 

"Saudo-te, Brasil, que me agasalhas no teu peito fraterno, 
carinhoso na tua grandeza, forte na tua doçura, amorável na tua 
ousadia, justo e cativante no teu imenso poder-hoje, amanhã e 
sempre caminhando, avançando, progredindo na  conquista pací- 
fica do Futuro". 

Poema em prosa, sentido e vivido por João de Barros, esse 
brasileiro de Portugal que fez da aproximação luso-brasileira a 
causa maior da sua longa e frutuosa existência. Cinco vezes 
pisou a terra brasílica: em 1912, em 1920, em 1922, em 1936 e 
uma vez ainda, sem jeito de se despedir, em 1946. Tudo o ligava 
a este País: os muitos amigos brasileiros e a dezena de livros que 
lhes dedicou, sem neste número incluir a grande e pioneira revista 
"Atlântida" - são testemunhas perenes do entusiasmo e dedicação 
que durante quase meio século João de Barros consagrou ao Bra- 
sil, tendo sempre em vista o estreitamente das suas relações com 
Portugal. 

"Mestre do luso-brasilismo" lhe chamou essoutro doutrinador 
da Comunidade que é Nuno Simões. E não há dúvida de que João 
de Barros, foi há mais de cinquenta anos, um profeta da realidade 
que hoje estamos alicerçando. Ao abrir as páginas da Atlântida, 
que fundou e dinamizou com João do Rio durante cinco anos, 
escrevia João de Barros, no primeiro número da histórica revista, 
publicado com data de 15 de Novembro de 1915: ( .  . . )  toda a 
sorte de interesses, dos morais aos econômicos, dos espirituais aos 
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práticos, faziam de Portugal e do Brasil uma comunidade perfeita, 
com o mesmo ideal latino, com a mesma força de inteligência e 
de alma, com a mesma perfeita sensibilidade social". 

O Brasil e os brasileiros sempre o receberam como amigo d e  
toda; as horas, conforme documenta o alto nível intelectual da 
comissão luso-brasileira que o recepcionou em São Paulo, quando 
aqui veio proferir uma conferência na Faculdade de Direito, for- 
mada, srgundo "O Estado de S. Paulo" de 24 de Outubro de 1936, 
pelos Srs. Dr. Reynaldo Porchat, Dr. Cesário Coimbra, Dr. Gui- 
lherme de Almeida, Dr. Júlio de Mesquita Filho, Dr. Manuel Pedro 
Villaboim, Dr. Altino Arantes, Comendador Antonio Pereira Igná- 
cio, Dr. F. Rebello Gonçalves, Capitão J. Sarmento Pimentel, Dr. 
J. Marques da Cruz, Dr. Ricardo Severo e Comendador Rodrigo 
Soares. 

O escritor português, "festivamente recebido no palácio do 
Governo", ao tempo presidido pelo Dr. Armando de Salles Oliveira, 
toi primeiramente saudado, em nome da Comissão de Cooperacão 
Iiiteiectual, pAo poeta Cassiano Ricardo. A Academia Paulista 
de Letras também Ihe ofereceu um almoço e os seus admiradores 
ae Sao Paulo homenagearam-no, no desaparecido Hotel Esplanada, 
com um grande banquete, durante o qual falaram o poeta Gui- 
lherme de Almeida e o Dr. Reynaldo Porchat. O acento luso- 
brasileiro da reunião foi dado por um clarividente discurso do 
Eng." Ricardo Severo, que dissertou sobre a política atlântica, rele- 
vando a ação de Consiglieri Pedroso, autor da "proposta de um 
acordo ou aliança iniciada aqui por Bittencourt Rodrigues, com o 
plano de uma confederação Luso-Brasileira"; ressaltou ainda a 
campanha de João de Barros, o projeto do porto livre de Lisboa 
"para o entreposto do Brasil", o significado da primeira ligação 
aérea entre as capitais portuguesa e brasileira, realizada por Saca- 
dura Cabra1 e Gago Coutinho. E lembrou igualmente Ricardo 
Severo a importância estratégica do Brasil, sublinhando: "Em pos- 
tura fronteiriça, Portugal, na África, com o vasto país de Angola 
e outro tanto da costa atlântica ,com profundo "hinterland" de 
valiosas riquezas minerais e agrícolas". 

A comunhão era total: "Nos dois lados, a mesma grei. produ- 
zindo em identicos meios geográficos a heróica expansão de novas 
nacionalidades. Porque não unir as duas vastas margens por essa 
ponte ideal da "Nova Atlântica7', cujos pegões existem pelo centro 
do oceano, nos arquipélagos de Fernando Noronha, São Toiné, Cabo 
Verde, Madeira e Açores, até ao velho império ulissiponense? Desta 
sorte se constituiria uma das máximas potências atlânticas do 
mundo atual! Aliança profícua nesta conjectura ameaçadora, em 
que se projeta uma nova partilha dos continentes, legalizada pelas 
nações, que se elegem o poder absoluto pela onipotência da forca, 
técnicamente organizada para as modernas guerras totalitárias. 
Questão técnica, de política internacional, que, se interessa a 
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portugueses, parece que tanto ou mais deveria aproveitar a brasi- 
leiros pois que desintegrando-se do seu isolamento no Continente 
Astral, lhes oferece uma forma de equilíbrio econômico e de expan- 
são marítima com o domínio do Atlântico Boreal - o imenso 
Atlântico, aberto de polo a polo, que é, e será por várias gerações 
vindouras, o "mare-nostrum" da civilização mundial". 

João de Barros, cuja presença em São Paulo motivara nova 
exploração de uma tese que Ricardo Severo esboçara anteriormente 
e que continuaria a defender, não era estranho a esta doutrina, 
porquanto, num discurso dias antes proferido no Rio de Janeiro 
(e depois reproduzido no volume Palavras ao Brasil),  sublinhara 
que o Atlântico era efectivamente o mar da expansão brasileira 
- "o mar da vossa expansão, o mar da vossa hegemonia, não só 
ria América, mas no mundo". E ao dirigir-se ao Dr. Reynaldo 
Porchat, Reitor da Universidade de São Paulo, durante a home- 
nagem dos seus amigos e admiradores luso-paulistas, o autor de 
Caminho da Atlântida também referira o "nosso comum Atlântico". 

Noutro volume, Alma do Brasil, o escritor salientaria a impor- 
tância da "hegemonia do Brasil no Atlântico Sul", antes de acres- 
centar, linhas adiante, que, "seguindo a evolução da sua política 
internacional, essencialmente pacífica e pacificadora, logo nos 
impressiona o respei3to ,o acatamento, que em toda a América ro- 
deia e louva a atividade do Brasil, colocando-o em lugar hegemô- 
nico no vasto continente do Atlântico Sul. A insistência não sur- 
preende os que conhecem a obra de João de Barros: o mar atlân- 
tico, que o viu nascer, acompanhou-o a vida inteira. E por ele 
vislumbrou o Brasil, o conheceu e admirou: 

Num artigo publicado no diário portuense "O Primeiro de 
Janeiro" e parcialmente reproduzido pelo "Estado de S. Paulo" em 
9/XI/1938, João de Barros abordaria mais uma vez a "Política 
Atlântica", inquirindo-se esta idéia, "aproximando e ligando mais 
os destinos do Brasil e de Portugal, terá enfim, atingido a sua fase 
de maturação? Oxalá que sim! E concluía que o seu maior amor 
pelo Brasil não provinha somente da admiração e da gratidão que 
votava a grande pátria brasileira: "Alimentam-no, também raízes 
poiluguesas. É que Portugal precisa de afeto do Brasil e se não 
laboro em erro o Brasil precisa do de Portugal. Sob essa base de 
amplitude será sempre esse entendimento, necessário e útil, im- 
pregnado de civismo, que merecerá o nome revelador de política 
do Atlântico ou política atlântica". 

Tendo-se devotado entusiasticamente a causa da luso-brasili- 
dade, nem por isso João de Barros foi menos português. Ou talvez 
por isso.. . O poeta da Oração a Pátria sempre se destacou pelo 
seu acendrado nacionalismo. O interesse pelo Brasil traduzia o 
prolongamento dos seus ideiais. O exato conhecimento da reali- 
dade brasileira completava o sonho palpável, o futuro lusíada. 
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Naturais e sentidas são, pois, estas suas impressões: "A alma 
do Brasil é uma forja candente, donde se erguem sem descanso 
realidades de incomparável magnitude, e infinitas possibilidades 
de outras e imprevistas realizações. E o povo, que a possui e ostenta 
- é um povo consagrado de nascença ao mais feliz, cimeiro e 
resplandecente porvir". O porvir já é presente. 

João de Sarros, que nasceu aos 4 de Fevereiro de 1881 n a  
Figueira da Foz, faleceu em Lisboa no dia 25 de Outubro de 1960. 
Do berço lhe vinha a atração brasileira porque seu pai, o visconde 
da Marinha Grande, havia sido vice-c6nsul do Brasil na Figueira 
da Foz. Formado em Direito, João de Barros seria fundamental- 
mente, um educador. De simples professor, passou a diretor do 
Ensino Primário e depois do Ensino Secundário, antes de ser 
nomeado secretário geral do Ministério da Instrução. Veio ao 
Brasil, em 1922, como integrante da missão intelectual que acom- 
panhou o presidente Antônio José de Almeida. Recorda-se que 
nessa altura os portugueses desta cidade foram, em comissão, ao 
Rio de Janeiro, a fim de homenagear o Presidente da República 
Portuguesa e que o autor da saudação foi o Eng. Ricardo Severo, 
mas quem leu esse formoso discurso foi João de Barros. . . Mais 
tarde ,em 1925, ,o fundador da revista "Atlântida" exerceria o alto 
cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros. 

Eleito membro da Academia das Ciências de Lisboa, em 1913, 
 ornou-se, em 1920, sócio correspondente. da Academia Brasileira 
de Letras, passando a ocupar, nesta última instituição, a cadeira 
de Santa Rita Durão (da qual foram também titulares o escritor 
Ramalho Ortigão e o poeta Antônio Feijó); do poema épico "O 
Caramuru" fez João de Barros uma adaptação em prosa, com o 
subtítulo de "aventuras prodigiosas d'um português colonizador 
do Brasil". A obra do ensaísta de Euclides da Cunha e Olavo Bilac 
é vastissima e soma ao redor de trinta volumes, alguns de poesia, 
outros sobre problemas da educação, além de uma dezena de títu- 
los abordando a problemática luso-brasileira. Dirigiu não só 
Atlântida, mas ainda a Revista Nova e Arte e a Vida. 

Depois da sua morte, apareceu em 1962, um livro cujo título 
é por demais revelador da sua grande paixão. Chama-se esse 
livro Adeus ao Brasil. A terra e a gente brasileira viveram sempre 
com ele acompanharam-no para lá da morte. Justificado ficou, 
assim o prefácio do editor brasileiro ao volume Palavras ao Brasil: 
"Revestido de autoridade nacional, o escritor ilustre não limitou 
sua ação afetiva ao círculo imediato do interessr que lhe era come- 
tido. Ele a estendeu e desdobrou, levando-a além das fronteiras 
pátrias. Data de uma dessas etapas seu luminoso trabalho de 
luso-brasileirismo - a campanha de entendimento e aproximação 
dos dois países, em que empenhou por igual o sentimento e a inte- 
ligência. Ao mesmo tempo que agia pela conduta diplomática, 
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levava a campo sua contribuição pessoal em discursos e conferên- 
cias de vibrante idealismo e de Ótima substância intelectual. ( . . . ) 
João de Barros conduzia, dest'arte, ao domínio da ação criadora 
sua amorosa devocão pela pátria jovem, pelo povo que em outras 
plagas reluz o sangue e o espírito de sua raça". 

Admirado e respeitado pelos intelectuais do seu País e pela 
do Brasil, João de Barros receberia a mais alta coi~decoração brasi- 
leira - a Grã-Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul. Bem a mereceu 
por quase meio século de luta pela divulgação dos ideais que hão 
de alicerçar a Comunidade Luso-Brasileira. 



DISCURSO DE POSSE 

Mário Pires 

Eu adentro esta Augusta Casa, com o mesmo respeito e o 
mesmo recolhimento com que transpomos os umbrais de uma 
Catedral. 

Porque aqui é a Casa veneranda que guarda e cultua as 
t,radições, a história de nossa terra e de nossa gente ilustre, como 
a Catedral é o cenário que inspira nossa fé e nosso respeito, lem- 
brando-nos, na suntuosidade de suas colunas, abóbadas e capitéis, 
que as coisas do espírito e da religião devem ser cultuadas também 
com ardor e unção. 

Por isso é que entro para esta Casa, respeitoso e recolhido, 
na grande e compreensiva emoção de ser recebido no seio de sua 
ilustre e ilustrada sociedade. 

E terei presente as palavras de Bossuet, conhecido como a 
"Águia de Meaux", pela grandiloquência de seus discursos. Dizia 
ele: 

"Como no Universo nada há maior do que os grandes homens 
modestos, devemos esgoltar, em sua honra e para perpetuar suas 
virtudes, todo o vocabulário dos louvores." 

Grande na sua sabedoria e na sua modéstia foi, também o 
verdadeiro nume-tutelar que fui buscar para meu Patrono, o in- 
sígne paulista Altino Arantes. 

Exemplo daqueles verdadeiros "homens-bons" dos tempos 
gloriosos de Piratininga, quer como homem público até ser elevado 
a Presidente de nosso Estado, quer como homem de sociedade e 
de cultura, escolhido por esta ilustre Casa para seu Presidente. 

Como Washington Luís, mestre também da historiografia, Al- 
tino Arantes cultuou e cultivou a história, destacando-se ainda 
como emérito conferencista, não só pela profunda cultura, como 
burilador do vernáculo, dono que era de elegante estilo, ao par de 
impressionante poder de comunicação e extrema simpatia. 
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Dele disse o prefaciador de seu monumental e evocativo "Pas- 
sos Do Meu Caminho", Antonio Gontijo de Carvalho: 

"Estes Passos do meu Caminho, Altino Arantes a custo aquies- 
ceu em editá-los, e o fez unicamente para atender a solicitação 
de José Olympio, que assim conseguiu, para gáudio dos amantes 
das boas letras e devotos do primado do espírito. vencer a modéstia 
e a timidez de seu grande conterrâneo. 

O escritor é superior ao estadista, já o disse Balzac, com esta 
enumeração: "Maquiavel, Bossuet, Leibnitz, Kant, Moniesquieu 
são a ciência que os Homens de Estado aplicam7'. 

Altino Arantes é escritor e estadista. Orador tanto quanto 
escritor. Não orador teatral do estilo Gambetta. As suas falas são 
de cunho acadêmico: gestos sóbrios, dicção clara, voz doce, frases 
harmoniosas. 

Sente-se, em suas orações, o apuro da forma, a procura do 
termo exato, o que contrasta com a riqueza talvez excessiva da 
adjetivação. 

Conhecedor da literatura francesa, a todos sobrepõe Chateau- 
briand, amparado na  autoridade de Rui que o tinha como "pri- 
meiro e único entre os maiores". Das letras portuguesas, Latino 
Coelho, com sua estilística e vernaculidade, prima sobre os clás- 
sicos, inclusive Bernardes, Vieira e Frei Luís de Souza. Entre os 
brasileiros, Rui e Euclides. Machado de Assis não lhe desperta 
o mèsmo entusiasmo - fato que também se dava com Alcantara 
Machado. Explicável em Altino Arantes: o autor de Quincas 
Borba é a aversão da oratória e foi um tanto alheio aos problemas 
brasileiros do seu tempo. 

Altino Arantes serve-se da arte para atingir aos seus fins. 
Machado de Assis, fez da arte pura a finalidade de sua obra. 

A paixão do livro; a volúpia pelas encardenações de luxo e 
edições raras; o trato amoroso com a biblioteca selecionada; a 
sede de humanismo; a preocupação educativa em seus trabalhos; 
a serenidade nos julgamentos; o entusiasmo pelo escotismo; a 
dilecão pelas coisas de arte; o apego a família; a obsessão da coisa 
pública, distinguem-no entre os políticos brasileiros". 

Em Passos do meu Caminho, o saudoso Presidente - fazendo 
jus ao título de Patrono que, com profunda admiração e respeito 
lhe conferí - faz história, relatando, por exemplo, a visita de D. 
Pedro I1 a Batatais, sua terra natal; falando em "Saudades de 
Portugal"; discursando sobre Cícero; em conferência sobre os 
Bispos de São Paulo; dissertando sobre Anchieta, enfim, demons- 
trando conhecer a fundo a história do Brasil e universal. 

Mas, aquela figura simpática e altaneira, que pirlongava as 
ruas de sua querida Paulicéia, elegantemente empunhando a ben- 
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gala aristocrática, um dia dos idos de 1965, se foi para sempre. 
Mais um ano de vida e completaria nove décadas, que de Altino 
Arantes jamais se poderia falar em termos de 90 anos de idade, 
como o polêmico Agripino Griecco também afirmava em suas falas 
ter acumulado décadas ou lustros e nunca anos corridos. 

O saudoso Presidente, como já vimos pela palavra de Gontijo 
de Carvalho, por sua modéstia e discrição, não deixou de si uma 
imagem prrturbadora, inspiradora de admirações que arrebatam. 
Como os lendários "homens dos calções de couro", não alardeava 
seus méritos e suas vitórias. Teria, assim, o elogio de Bossuet. 
se tivesse vivido na época deste. 

Meu ilustre Patrono, Senhor Presidente, senhoras e senhores, 
foi o homem que nasceu em pequena cidade do interior e, como 
César, chegando a Capital, veio, viu e venceu. 

Eite modesto néo-sócio que lhes fala, ao contrário, nasceu na 
querida Paulicéia de Mário de Andrade, naquele velho e boêmio 
bairro cantado e consagrado pelo saudoso Guilherme de Almeida, 
Santa Ifigênia dos velhos e bulhentos bares alemães, onde impe- 
ravam o chopp, a sanfona e as esfusiantes canções bávaras; da 
velha igreja cujo paroco era o saudoso padre Gastão, que anos 
depois, tornar-se-ia príncipe da Igreja, d. Gastão Liberal Pinto; 
bairro que ao romper da aurora era despertado pelo bronze dos 
sinos de Santa Ifigênia, Coração de Jesus e São Bento, os mesmos 
bronzes que dobravam em oracão, na  Ave-Maria; bairro que guar- 
do com carinho, porque sua rua Santa Efigênia tem hoje a mesma 
fisionomia dos anos 20, com o seu casario assobradado tal como 
n3s tempos meus de menino-menino! 

Mas, um dia tive que deixar minha amada São Paulo, por 
imposição do magistério. Pela força do destino - que sempre 
achei maic, lógico o "maktub" árabe - fui encontrar na longínqua 
Presidente Venceslau, a companheira de meu destino, uma profes- 
sorinha nascida em Campinas. Casamo-nos e plantamos nosso lar 
na terra de Carlos Gomes. Lá nasceram nossos filhos. E, depois 
de dez anos comungando com o trabalho e os ideais dos campinei- 
rcs, seus representantes na Câmara Municipal acordaram em que 
estu paulistano, merecia as honras da cidadania campinense. 

Mas, amando a terra de minha mulher e de meus filhos, 
jamais reneguei meu berço e jamais esqueci meus queridos e 
venerando pais, que aqui permaneceram. 

E hoje, com natural emoção, sinto-me feliz e orgulhoso. Feliz 
porque, ingressando numa entidade de São Paulo, parece-me que 
volto ao "ninho antigo", como cantou o poeta carióca. Orgulhoso 
por ser recebido nesta Casa ilustre de minha terra, de minha Pau- 
licéia querida. 
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Permito-me ainda afirmar, duplamente feliz e orgulhoso, pois 
vejo-me rodeado não só pelo carinho dos meus, como também dos 
amigos que se deslocaram de Campinas e outras cidades, para 
rapartir comigo as primícias deste momento. 

E como faz parte de minha formação, o costume de ser grato 
as dádivas e benesses que recebo, aqui vai o meu mais sincero e 
profundo agradecimento a todos que compartilharam comigo desta 
honraria e destes minutos inesquecíveis, em especial ao ilustre 
Presidente desta Casa, dr. Aureliano Leite. 



DISCURSO DB POSSE 

Mário Ferreira Migliano 

O dia 18 de maio passará a assinalar uma data festiva no 
calendário de nossa existência, pois marca o início de nosso in- 
gresso como Sócio Honorário deste Instituto, quando atravessamos 
os humbrais desta Casa, que é uma fonte de cultura e um monu- 
mento de civismo. 

Para nossa modesta existência este ato é de excepcional pre- 
vilégio. 

A estrada percorrida para galgarmos a este cenáculo foi 
trilhada na contemplação mística da natureza; as coisas e as 
pessoas vistas pelo lado bom, encontrando poesia na prosa quoti- 
dana ,  melodia no silêncio bem profundo. 

Há dois lustros, o professor Arnaldo Amado Ferreira, homem 
bom, erudito, vulto inconfundível da ci.ência, mestre de Medicina 
Legal, da qual somos seu assistente na Faculdade de Direito do 
Vale do Paraíba, amigo na expressão mais ampla, pretendia propor 
nosso nome para esta Casa. 

Por motivos que não vem ao caso, deixamos de preencher 
a proposta. 

Jamais, no entanto, afastado da realidade dos momentos vivi- 
dos, nunca encolerizado ou molestado com palavras que não 
precisaríamos ouvir, transigimos sem macular nossa dignidade e 
altivez e aprendemos a esperar. 

Em fins do primeiro semestre do ano passado, a proposta para 
nosso ingresso nesta Casa, recebia as assinaturas de José Pedro 
Leite Cordeiro, Arnaldo Amado Ferreira, Mário Savelli, Paulo Sil- 
veira Santos, Rudolf Robert Hinner, Augusto Galvão Bueno Tri- 
gueirinho, Tácito Remi Macedo Langendock, Paulo Zingg, Padre 
Hélio Abranches Viotti, José Leandro Barros Pimentel, Waldemar 
Amara1 Gurgel Vianna e Alfredo Gomes. 

É deveras confortante poder assinalar doze personalidades 
referendando nosso nome para integrar o quadro de sócios do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

Senhor Presidente Aureliano Leite. 
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Escolhemos como nosso Patrono a figura de Carlos Botelho. 
CARLOS BOTELHO, primogênito do Conde do Pinhal teve sua 

calma infância na lendária sesmaria do Pinhal, onde mais tarde 
se fundaria em 1857, São Carlos, por iniciativa do Conde do 
Pinhal e Jesuino Soares Arruda. 

Foi na Fazenda do Pinhal que cresceu Carlos Botelho e a sua 
cidade ficou ligado até a morte, pois o senador faleceu na madru- 
gada de 20 de março de 1947, aos 94 anos de idade, no solar dos 
Botelhos, dentro do município de São Carlos. 

Em São Carlos, fez-se agricultor e criador dos mais científicos 
do país. Lá edificou o que hoje é conhecido pela denominação de 
"Solar dos Botelhos", na propriedade agrícola que legou a seus 
filhos, onde estão vivas todas aquelas tradições que nos vêm do 
Brasil Imperial. 

O menino da fazenda do Pinhal viria a ser, depois de 1881, 
o pioneiro da cirurgia paulista contemporânea. 

Carlos Botelho nasceu em 1854. A cidade de São Carlos ainda 
não havia nascido. Ainda não floreciam escolas. Aos oito anos 
de idade, o primogênito do Conde do Pinhal é encaminhado para 
Itú, para o estudo primário. Depois para os estudos secundários 
em São Paulo e Rio de Janeiro. Em 1874, o Conde, homem de 
larga visão, fê-lo seguir para Montpellier e Paris, onde, após 
versar com desenvoltura a língua francesa, ingressou na Faculdade 
de Medicina, doutorando-se em 1880. 

Dotado de invulgar inteligência e invejável cultura, foi, de 
sua turma, a principal figura - o que viria a demonstrar - 
nesse mesmo ano de 1881 - aqui em São Paulo, onde fixaria seu 
consultório. 

Até então, a medicina e cirurgia, aqui, estavam ainda nas 
sangrias, nas pequenas intervenções, nos precários tratamentos de 
acidentes e úlceras crônicas que proliferavam e que nunca cica- 
trizavam. 

É quando o jovem Botelho inaugura os novos rumos de nossa 
cirurgia - começando a ensinar a antissepsia, em uso nos grandes 
centros europeus. 

Em 1881, Carlos Botelho pratica a primeira operação de bócio, 
com sucesso. Bem sabeis como essa cirurgia é tormentosa e, ainda 
hoje passados 93 anos da primeira intervenção desse saudoso san- 
carlense - ela é profundamente mortal, a despeito das maravilhas 
que o progresso trouxe à anestesia, com o que Botelho não con- 
tava. 

Ainda em 1881 - foi o segundo cirurgião patrício a praticar 
a talha com ,êxito retirando um cálculo pesando 13 gramas de 
um menino de 12 anos de idade. 
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A primeira talha, praticara-a em Jacareí, o grande Luiz Pereira 
Barreto, também em 1881. 

No dia 29 de agosto de 1881, outra operação de talha para a 
calculose vesical era praticada por Carlos Botelho e era assistida 
por Luiz Pereira Barreto, Carvalhal, Arsênio Marques, Inácio de 
Mesquita e por Paul Danacy, farmacêutico. 

Em 1882 fundou um hospital de cirurgia. O primeiro a surgir 
em São Paulo, como serviço particular. Foi instalado num sobrado 
da rua do Gazômetro, edifício de estilo colonial e era conhecido 
na Piratininga de cem mil habitantes, como a "Casa de Saúde do 
Dr. Botelho". 

O valor do cirurgião é tão somente o valor do homem, que 
exuberantemente aflora a nossa admiração, quando é notório que 
naqueles idos tempos nada se sabia de radiografias, radioscopias 
e muito menos se apresentava aos olhos do médico essa prodigiosa 
messe de exames de laboratório, que esclarecem diagnósticos e 
derimem dúvidas. 

Carlos Botelho foi o primeiro diretor clínico da Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo, fundador da Sociedade de Medicina 
e Cirurgia de São Paulo, fundador do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, introdutor da cultura do arroz por irrigação, 
iniciador da seleção do gado da raça caracú e do acuramento do 
tipo de cavalo de guerra. 

Em 1892 fundou o Jardim da Aclimação, o Zoológico de São 
Paulo. 

Carlos Botelho foi Secretário da Agricultura no governo Jorge 
Tibiriçá, idealizador da Escola Agrícola de Piracicaba, saneador 
da cidade de Santos, eliminando os brejais e construíndo os canais 
para o mar. 

Iniciador da exploração do sertão paulista, desconhecido e 
habitado por índios (Noroeste, Alta Paulista e Alta Sorocabana); 
criador dos núcleos coloniais de Nova Odessa, Nova Europa, Nova 
Paulicéia, Corumbataí, Gavião Peixoto e Jorge Tibiriçá. 

Em sua residência em São Paulo, a rua Brigadeiro Tobias 
n." 49, fundou as célebres palestras agrícolas, "Celula Mater" de 
nossas entidades agrícolas; senador durante várias legislaturas, 
honrou e enalteceu o mandato com sua cultura de sábio e com a 
dignidade das figuras desse passado - que embevece e extasia até 
à vulgaridade de nossos homens públicos de hoje. 

Foi Carlos Botelho grande lidador, pioneiro da cirurgia e de 
outras múltiplas iniciativas, nos mais variados setores da vida 
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paulista tendo abandonado a clínica definitivamente quando fale- 
ceu seu filho Luiz Fortunato, ainda estudante de medicina. 

Senhor Presidente Aureliano Leite. 

Na reverência aos vultos do passado, saudamos os do presente 
e almejamos aos do futuro os melhores votos de fé nos destinos 
de São Paulo e do Brasil. 

Senhor Presidente Aureliano Leite. 

Agradecemos a V. Excia. e aos Demais Membros deste Instituto 
a honra da acolhida neste templo de saber, nesta vetusta casa de 
tradições. 

Muito obrigado 

(Discurso de posse e agradecimento no IHG - em 18-5-1974) 



NECROLOGIO DOS SOCIOS FALECIDOS NO PERÍODO 
COMPREENDIDO ENTRE OUTUBRO DE 1972 

E NOVEMBRO DE 1973 

Alfredo Gomes 

Em obediência a disposição estatutária, realiza-se a sessão 
magna para encerramento do ano social, comemoração das origens 
do Sodalício e elogio dos sócios falecidos, seguido o ritual adotado 
há setenta e oito anos. 

Das atividades do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, dirá o relatório anual da Diretoria a ser apreciado n a  
primeira quinzena de janeiro do milésimo vindouro, num exer- 
cício dinamizado por incomum vitalidade, graças a orientação 
sábia, firme e decidida do venerando Presidente Dr. Aureliano 
Leite. 

Cuide-se, pois, -e desde já- dos primórdios da entidade, limi- 
tados ao primeiro bimestre de sua existência, no ano de 1894, 
com breve referência as cinco sessões, então realizadas: uma 
única em novembro e as outras, nos dias 9, 16, 23, e 30 de 
dezembro, todas com início ao meio dia, e no edifício da Escola 
Normal, excetuada a de novembro, reunida em sala do prédio 
da  Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco. 

A primeira, precisamente no dia inicial do penúltimo mês 
do ano de 1894, destinou-se a instalacão do Sodalício, concreti- 
zando-se a idéia de o fundar, na capital do Estado, conforme 
convite anteriormente distribuido pela comissão composta dos 
Drs. Domingos Jaguaribe, Estevam Leão Bourroul e Antonio de 
Toledo Piza, presidindo-a o Dr. Cesário Motta Júnior que chamou 
para secretários Jaguaribe e Toledo Piza, registrando-se o com- 
pareciniento pessoal, ou por terem feito representar-se, sessenta 
e nove cidadãos da mais alta expressão cultural, social e política, 
dentre os quais mencionam-se, além dos componentes da Mesa, 
os Drs. António Dino da Costa Bueiio, Antonio Francisco de 
Paula Souza, Bento Bueiio, Bernardino de Campos, Cincinato 
Braga, Fergo ó Connor de Can~argo Dauntre, Francisco de Paula 
Ramos de Azevedo, Gabriel Osório de Alilieida, Hermann von 
Ihering, Horace M. Lane, José Macliado de Oliveira, José Valois 
de Castro, José Vicente de Azevedo, Jules Martin, Luís de Toledo 
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Piza e Alnieida, Manuel Duarte de Azevedo, Manuel Ferreira 
Garcia Redondo, Manuel de Moraes Barros, Orville A. Derby, 
Paulo Egídio de Oliveira Carvalho, Pedro Augusto Gonies Cardiin, 
Pedro Vicente de Azevedo, Prudente José de Moraes Barros, 
Tancredo do Amaral, Teodoro Sampaio, Tomás Galhardo, Tristão 
Araripe e Viriato Brandão. 

O escol presente, constituiu a afirmação de que o Sodalício 
cantinuaria a ser, em sua operosa e útil existência, a síntese 
dos grandes valores nas áreas de suas finalidades, visando a 
promoção do estudo e divulgação da História, da Geografia, 
ciências e disciplinas correlatas. 

A sessão transcorreu animada, mas tranquila, 110 casarão 
franciscano, batido pelo sol a pjno do meio-dia, aprovando-se, 
imediataineiite, as bases do Estatuto, lidas pelo Dr. Jaguaribe, 
em carater prcvisório é certo, pois, a redação final, com emen- 
das, seria consagrada na sessão de 30 de dezembro. 

A 1' de novembro, elegeu-se a primeira Dirstoria interina, 
por aclamaçao, recaindo a escolha nos Drs. Cesário Motta Junior, 
presidente; Domingos Jaguaribe, vice-presidente; Antonio de 
Toledo Piza, secretário; Estevain Leão Bourroul, Carlos e COnego 
José Valois de Castro, e, por proposta de Jaguaribe, Prudente 
José de Morais Bairos, presidente honorário, colegiado que foi 
mantido até a 4a. sessão, a 23 de dezembro, quando se procedeu 
à e le i~ão  do órgão dirigente, passando o Dr. Domingos José 
Nogueira Jaguaribe a ocupar a cargo de Tesoureiro, e o Coilse- 
Iheiro Dr. Manuel Antonio Duarte de Azevedo, no lugar de 
<Taguaribe, na Vice-presidência, com Carlos Reis na la .  Secre- 
taria e Garcia Redondo, lia Za., sob a presidência de Motta 
Junior, desaparecendo os demais diretores, na condição de vogais. 

A segunda sessão, 9 de dezembro, assinalou os primeiros 
oferecimeiitos, recebidos, com especial agrado, no dizer da ata.  
Foram eles, a memória histórica "Cincoenta anos de existência", 
um exemplar do "Catálogo da exposição dos trabalhos jurídicos" 
e uma medalha comemorativa da libertação dos escravos em 
13 de maio de 1888, de iniciativa do Dr. Manuel A. de Sousa Sá 
Viana; a "Oração fúnebre do Padre Diogo Feijó", pronunciada 
por Cândido José da Mota, doação feita por parte do Dr. João 
Mota e intermédio do Presidente Cesário Motta Junior, e, final- 
mente, dois exemplares do Estatuto do Instituto Histórico e 
Geográfico da Bahia. 

Aprovaram-se sete novos sócios fundadores, destacando-se 
Alberto Logfren, Joaquim Floriano de Godói, José Estácio C. de 
Sá e Benevides e José Maria do Vale, decidindo-se que, para 
a reunião de 16 de dezembro os receberiam, individualmente, 
convites especiais. Nesta sessão, de 16 de dezembro, entrou em 
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discussão o projeto de estatuto, recebendo emendas de Garcia 
Redondo, Prof. João Monteiro, Jaguaribe, Bento Bueno, Carlos, 
Reis, Osório de Almeida e Duarte de Azevedo, acolhendo-se mais 
oito sócios fundadores, mencionando-se Martinho Prado Júnior , 
Manuel Ferraz de Campos Sales, João Nepomuceno Nogueira da 
Mota, Cândido Nazianzeno Nogueira da Mota, Manuel Pereira 
Guimarães e Gabriel Prestes. 

Na 4a. sessão, a 23 de dezembro, prosseguiu a discussão do 
Estatuto, com apresentacão de algumas emendas, e aprovaqiio 
global, sem prejuizo da redacão final, a cargo de Garcia Redondo, 
Jaguaribe e Tcledo Piza. Aceitaram-se nove sócios fundador%, 
ampliando-se o prazo para esta inclusão, de acordo com pro- 
p ~ t a  de Garcia Redonao, os que solicitassem admissáo, tenclc~ 
as qualidades necessárias, até 31 de dezembro. Dos sócios aco- 
lhidos, referem-se: Drs. Francisco de Paula Rodrigues Alvrs, 
Prof. Antonio Joaquim Ribâs, Dr. José Cardcso de Almeidn e 
Des~mbargador Aureliano de Sousa e Oliveira Coutiiiho. 

A derradeira reuniào do ano, a Sa. sessão, em 30 de dezeiiii:~ o 
de 1894, contou coin a inclusão de 32 sócios fundadores, veiíia- 
deira canstelação em que fulguravam José Alve; de Cerqucira 
Cesar, Jiilio Cesar Ferreiia de BBesyuita, Aitur César Giiiiii,~i~.ies. 
Eduardo Ca~los  Pereira, Gabriel de Toledo Piza e Almeida, Luis 
de Anhaia Melo, Jorge Tii)iiicá, Joao xlvaies Rubião Jiiiitr!r, 
An~6iiio da Silva Prado, Frailcisco Gllcério, Alf~ecio Ellis, Hor>~t.rtr 
c2e Carvalho, Jose Ferraz de Aliiieida Jnínior, Rraiilio Grjiiics. 
Augusto Cesar de Mirarida Azevedo. Cesáiio Gabiiel de  fiei:,^.. 
Francisco Martiniano da Costa Carvalho, Carlos cle Caiiil: 1%. 

Caiios Botellio, Antonio Cai'los Ribeiio de Ai~diada Macliacio e 
Silva e Jacob Itapura de RIiranda 

O Presidente Cesário Mota comunicou a Casa a constituic2ct 
das comissões permanentes de regulamento e estatuto, de adn~is- 
são de sócios, de redação da Eevisca, de história e tstatistica 
de São Paulo, de história geral do Brasil, de geografia de S 5 o  
Paulo, de geografia geral do Brasil, de ljteratura e inanuscri.tos, 
de ciências, numismática e arqueologia e de artes e indústrias. 
cada uma com trés  membro,^. Na ordem do dia, foi lido o Esta- 
tuto, em redação final, posta em votação e por unanimidade 
aprcva,da, devendo a próxima reunião ser realizada a 25 de 
janeiro vindouro, já em 1895. 

Estava consolidada a fundacão do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo que tantos e tão relevantes serviqos há 
prestado a cultura geral e especializada em nossa Pátria, sobre- 
tudo, considerando-se, como afirmava a introdução ao I volume 
da Revista do Sodalício, publicado em 1895, que "a história de 
São Paulo é a própria história do Brasil", pela participacão ativa 
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nc povoamento, na perimetrização geográfica, na efetivação da 
independência nacional e no desenvolvimento político-economico- 
social, vivendo São Paulo para o Brasil. 

Aos pró-homens do Instituto esta merecidíssima homena- 
gem na evocação dos pioneiros da iniciativa de se fundar, como 
pretenderam, "uma associação que promovesse os meios de estu- 
dar tantos docuinentos com os quais se pode vir a conhecer a 
origem dos mais iixportantzs feitos dos nossos antepassados, ou 
esclarecer noções erroneas sobre fatos que merecem ser devida- 
mente conhecidos", uma lacuna, realmente, "dificil de ser pre- 
enchida." 

Outros continuaram a magnífica emprêsa e em suas labo- 
riosas existencias, mercê do espírito de perquirição, de inves- 
tigação, hoje reduzido material e utilitariamente ao termo 
"pesquisa", que, com trabalho, talento e cultura, honram o 
qriadro associativo. 

É da tradição -e bela tradição- estatutária a revocação anual 
da memória dos ilustres consócios que a morte, ap6s a comum, 
normal e fatal convocação, determinou inadiavel apresentação no 
zgnoto mundo em que a esperança da vida extra-terrena, repou- 
sando no caridoso acolhimento divino, tem a alicercá-la a digni- 
dade da própria vida terrena para os integrados na sociedade 
para o bem da sociedade, cooperando para o bem-estar, o bem- 
cultural. o bem-afetivo, o bem-felicidade do homem, do cidadão, 
da comunidade, da Pátria e do Mundo, para o bem do homem 
e da Humanidade. Ilustres consócios que elevaram o nome do 
Scdalíclo, a ele pertencendo por seus méritos e operosidade, nesta 
cciiifiaria, nesta corporação de igualada a vida se imaterializa 
para a sobrevivência do espírito, conquistando distinções que 
são apenas as do engenho, da Inteligência e do labor mental, 
clistinçóes que formam os créditos para avaliação ou julgamento 
i10 tribunal da posteridade. 

Inicia-se, neste momento, o longo processo que o tempo 
esmiuçará na pormenorizada análise a que ficam sujeitos os 
hainens de pensanieiito e de ação, revivendo-os, com os teste- 
munhos de hoje, para a herança do amanhã, conservando-os 
ad perpetuam inemoriam, inscritos nos monumentos da cultura 
e das obras humanas ou deixados no silêncio eterno das tumbas, 
apenas quebrado pelo único e derradeiro som da laje sepulcral, 
ocultando para sempre os despojos e extinguindo as lembranças 
cios que não lograram projetar-se para a imortalidade. 

Esse processo, balanço de créditos, em que se não estimam 
as vaidades da realidade mundana, mas, pesam-se seriamente 
o que se fez e o que se podia fazer, para os sócios falecidos, 
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pertencentes ao Sodalício, já se anuncia com saldo, porque todos 
contribuiram, com grandeza e generosidade, para o enriqueci- 
mento do tesouro das ciências e das artes, cumprida a mis5do 
terrena. 

Citados, no presente, pelo chamamento simbólico, porque 
se propõe a ação comprobatória do merecimento intelectual, 
social e humano, recebeu-se procuração com amplos poderes 
para o devido pronunciamento, já que, na futura notificacão 
com que a História participará a glorificação imorredoura resul- 
tante da prática espiritual da religião da Fé e da religião da 
Ciência; da Fé que é Amor, Solidariedade, Fraternidade, da Fé 
que caracteriza o homem em suas relações com seu semelhante. 
com sua Pátria e com o seu Deus; da Ciência que é Entendi- 
mento, Sabedoria e Reflexão, da Ciência que harmoniza o homem 
consigo mesmo e o faz instrumento criador e ativamente útil. 

Aqui estão os nossos mortos, abrindo claros físicos no quadro 
social, e passando a história do Sodalício no que ela possui de 
ineliior pelo opulento arquivo intelectual e pelo notável registro 
de dedicação e caxinho a entidade, porque, na verdade, excede- 
ram-se, honrosamente, nas demonstrações de afeto que equivale 
aos melhores padrões de sensibilidade cultural, pois amar unia 
Casa de Cultura é ser culto, ainda que circunstâncias hajam 
até impedido a apresentação fática de documentos escritos. Uma 
vida em que se alcançou projeçao é, sem dúvida, por si só, inarco 
histórico por ser fator de progresso de espírito humano. 

Quatro Sócios Eméritos: 
FAUSTO DE ALMEIDA PRADO PENTEADO, admitido d- 

20 de setembro de 1927 e falecido a 29 de novembro de 1972; 
JOSÉ DE CASTRO NERY, pertencente ao quadro social 

desde 20 de agosto de 1934 e passamento a 21 de novembro 
áe 1972; 

AMANDO FRANCO SOARES CAIUBI, eleito em 5 de setem- 
bro de 1936, com óbito a 3 de junho de 1973; e 

JOHO DIAS DA SILVEIRA, aprovado em 15 de fevereiro de 
1941, e falecimento em princípios de fevereiro do ano em curso. 

Dois Titulares: 
ARNALDO ARANTES, desde 4 de março de 1950, falecido 

a 8 de abril deste ano de 1973; e 
JACOB PENTEADO, vindo da categoria de honorários, e m  

20 de abril de 1963, para a de Titular em 17 de junho de 1967. 
e morte a 29 de maio do corrente ano. 

Oito Honorários: 
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ALCINDO MUNIZ DE SOUZA, admitido a 5 de setembro 
de 1936, e óbito a 20 de maio do fluente milésimo; 

SALVADOR DE MOYA, também de setembro de 1936, 
porém, do dia 21, e falecido a 11 de junho de 1973; 

ANTONIO GONTIJO DE CARVALHO, eleit,o a 16 de março 
d e  1936, e passameiito a 4 de agosto último; 

JOSE JAYME FERREIRA DE VASCONCELOS, ingressou 
1 1 ~  quadro social no mesmo dia, mês e ano em que ocorreu a 
aclinissão de Gontijo de Carvalho, vindo a falecer em fins de 
abiil deste ano de 1973. 

ALFREDO FEIJO, aceito a 21 de setembro passado; 

GIULIO DAVIDE LEONI, da  igual data,  mês e alio do 
ingresso de Alfredo Feijó, e falecimento a 13 de janeiro de 1973; 

HENRIQUE ALBERTO ORCIULI, aprovado em 18 de julho 
de 1964, e óbito em 6 de dezembro de 1972; e 

JOSE CHIACHIRI, de 20 de agosto de 1966, e falecimento, 
apj; o encerramento do ano social, em outubro de 1972. 

Um Benemérito: 

PAULO FLORENCIO DA SILVEIRA @AMARGO, integrante 
do quadro social desde 5 de fevereiro de 1945, e i~ior te  a 27 de 
~iij\-ein bro de 1972; 

Uin Benfeitor: 

SALVADOR CÚTOLO, aprovado em 12 de maio de 1956, 
falecido a 28 de julho de 19'(3: 

Cinco Correspondentes Nacionais: 

VIRGÍLIO ALVES CORRÊA FILHO, admitido a. 20 de maio 
d r  1926, e falecido a 11 c?e setembro passado; 

HELPODORO PIRES, de 5 de junho de 1941, passamento 
occrrido cm 1971, soinente, agora, veio a ser ccniiecido: 

DANTE ALIGHIERI VITA, admitido a 18 de agosto de 
1951, com óbito de 9 de fevereiro deste ano de 1973; 

GABRIEL TOTI, aprovado em 15 de setembro de 1951, de 
cuja morte, também, em 1972, o Sodalício, h á  pouco tempo, teve 
ciéncia; e 

AUGUSTO DAS CHAGAS VIEGAS, dos mais recentes 
membros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, pois 
a admissão é de 20 de setembro de 1969, e seu passamento 
verificou-se nos meados do  ano corrente. 

Sacerdotes: 
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Acadêmico Monsenhoi JOSÉ DE CASTRO NERY, professor, 
filósofo, poeta, prosador insigne, orador primoroso, uma das 
grandes figuras da Igreja, com renome internacional, nomeado 
pelo Papa João XXIII, Consultor para a obra da Revisão dos 
Códigos da Igreja, Arcediago do Cabido Metropolitano de São 
Paulo e Presidente do Tribunal Eclesiástico de São Paulo, autor 
de numerosas e valiosas obras de cunho literário filosófico, histó- 
rico e apologético; 

Monsenhor PAULO FLORÊNCIO DA SILVEIRA CAMARGO, 
nosso querido e saudoso Capelão que oficiava nas solenidades 
cívico-religiosa promovidas pelo Sodalício no Paxiteão do Ipi- 
ranga, dedicadíssimo ao Instituto e operoso historiador, presente 
nas páginas de nossa Revista e, através, de obra de repercussão, 
como a "Igreja na História de São Paulo", Cônego Honorário 
do Cabido Nletropolitano de São Paulo. 

Padre HELIODORO PIRES, natural de Umbuzeiro, na Pa- 
raiba do Norte, professor, Inspetor de Ensino, inclusive, em São 
Paulo, nos Ginásios Nacional Guilherme de Almeida e Anglo- 
Latino, dos quais fui professor, Santo Alberto e Santo Agostinkio, 
historiógrafo e geógrafo e divulgador de trabalhos apologéticos, 
mencionando-se "A Paisagem Espiritual do Brasil no século 
XVIII"; "O Aleijadinho - a vida intensa e a desventura"; a 
monografia "Domingos Jorge Velho", "Padre Mestre Inácio Rolim 
e a colonização na  Paraiba; "Paladinos e Artistas"; "Nos caiiii- 
tilios do Nazareno"; "No sorriso das almas"; "Nos esplendores 
da poesia litúrgica", etc. 

Professores: 
O Geógrafo João Dias da Silveira que prelecicnou Geografia 

Física na Faculdade de Filosolia, Ciências e Letras da Univer- 
sidade de São Paulo e fci Diretor da Faculdade de Filosofia. 
Ciêiicias e Letras de Rio Claro, cujos trabalhos, em sua área 
especializada, credenciaram-no como uma das maiores autori- 
dades na matéria; 

Alcindo Muniz de Souza, do magistério secundário, autor de 
"História da Civilização" em colaboração coin o eminente Prof. 
DF. Antonio Ferreira Cesarino Junior, e depois, individualmente. 
de uina série epigrafada sob o mesmo título; 

Jacob Penteado, verdadeiro exemplo de amor a cultura e a 
investigação histíirico-literária, iiotavel em sua prsdução variada, 
sobretudo, como memorialista, e com impressionante bagagem, 
companheiro amigo, bondoso, afavel, sem orgulho de sua capa- 
cidade intelectual e de sua produtividade, realmente, excepcional, 
devassandc diversas províncias do saber humano, honrado com 
numerosas e justas distinções. 
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Escritores: 

O nosso sempre lembrado Amando Franco Soares Caiubi, 
advogado, prosador, poeta e investigador de História, que em 
minha juventude deixou a marca de uma impressão indelevel 
com suas "Noites de Plantão", e ultimamente pretendia divulgar 
apurado e acurado estudo sobre s santo canarino Anchieta; 

Dante Alighieri Vita, da Academia Campinense de Letras, 
professor, diretor de estabelecimento de ensino médio, prosador 
e poeta de singulares méritos, como incursões pelos domínios da 
história e da geografia, deixando escorços biográficos sobre figu- 
ras da nossa literatura como Raul de Leoni, Batista Cepelos, 
Narcisa Anália, Paulo Gonçalves, Tobias Barreto, Monteiro Lo- 
bato, ou estudos literários: "Vidas Intensas", "Roteiro de Cein 
Obras Americanas" e "Roteiro de Cem Obras Inglesas"; 

José Jayme Ferreira de Vasconcelos, da Academia Matogros- 
sense de Letras e do Instituto Histórico local, sócio correspon- 
dente da Academia Paraense de Letras, dos Institutos Históricos 
de Minas Gerais e de São Luís do Maranhão, deputado estadual, 
jurista e orador, autor de "'O Dr. Anibal de Toledo e o Estado 
de Mato Grosso", "Santos Dumont e a sua época", "Os Portu- 
guêses no Brasil, especialmente em Mato Grosso", "Clovis Bevi- 
laqua - notavel jurista e grande amoroso"; 

Antônio Gontijo de Carvalho, escritor de largos recursos, 
um dos nossos maiores estudiosos de assuntos de política e 
economia, com esplêndidos ensaios biográficos sobre Rui Barbosa, 
Raul Fernandes e Pandiá Calógeras, "Estadistas e Parlamentares 
da República", e incursões em história da música, jornalista, 
editor-diretor do "Digesto Econômico", homem público, detentor 
de justíssimas honrarias, enfim, grande vulto que dignificou o 
Sodalício e o fez fulgurar com o brilho de sua inteligência; 

Giúlio David Leoni, membro do Sodalício e Correspondente 
da Academia Paulista de Letras, vice-presidente da Sociedade 
de Estudos Filológicos, doutor em Letras pela Universidade de 
Bolonha (Itália) e professor universitário em São Paulo, sólida 
formação humanista, Diretor da Biblioteca de Estudos Clássicos 
e dos Quaderni della Rassegna Brasiliana Di Studi Italiani, da 
Biblioteca de Filologia Românica, da Bibliotec,a Brasiliana Di 
Studi Danteschi, em que se publicaram obras originais, coli- 
gidas ou traduzidas, de incomparavel valor para a cultura, 
cabendo oportuno destaque para a tradução da "Comédia", de 
Dante Alighieri, a melhor até o presente em Língua Portuguesa 
pela fidelidade ao texto e ao sentido do Poema da Universidade 
Cristã; 
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Historiógraf os: 

Gabriel Toti, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas 
Gerais, cuja vocação pelos estudos históricos, geográficos e socio- 
lógicos, é responsavel por trabalhos de valia ccmo o "Album 
de Uberaba", "Efemérides Uberabenses", "Cronicas de Uberaba", 
"A Imprensa de Uberaba", "Lavoura e Comércio", "Homens que 
entre os quais eu conheci" e "Uberaba-cidade Pórtico", premiada 
em concurso de monografias de Aspectos Municipais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística -1BGE-, já nos idos de 1943; 

Vergílio Alves Corrêa Filho, matogrossense, especialista em 
história de sua terra, antigo Secretário do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, sendo da lavra do ilustre extinto o inte- 
ressantíssimo ensaio "Paulistas no Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro", publicado em "São Paulo em Quatro Séculos", 2" volu- 
me, pp. 89-173, obra comemorativa do IV Centeiiário da Fuii- 
dação de São Paulo, organizada pelo Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo e editada sob os auspícios da Comissão do 
IV Centenário da Cidade de São Paulo; 

Henrique Alberto Orciuoli, escritor, historiógrafo, heraldista, 
com incursões por outras pela Geografia, Economia, Sociologia 
e Direito, membro da Academia Carioca de Letras, da Sociedade 
de Hcmens de Letras, da Academia Brasileira de História, da 
Sociedade Brasileira de Geografia, da Sociedade Pitagórica Bra- 
sileira, da Academia Valenciana de Letras, da Ordem dos Velhos 
2ornalistas, portador de títulos honoríficos ou nobiliárquicos, e 
autor de numerosas obras, como "Estácio de Sá n a  Guanabara"; 
"Anchieta e o Teatro Nacional"; "Washington LLI~S Perante a 
História7'; "Dois Símbolos: de D. Pedro I a D. Pedro 11"; "A Capi- 
tania de S. Vicente na  Fundação do Rio de Janeiro"; "A Guerra 
do Paraguai e D. Pedro 11"; "Da. Isabel - o Verdadeiro Espírito 
da Abolição"; "Abolição, primeira Lei Social no Brasil"; "Geo- 
grafia Geral"; "Corografia do Brasil"; "Dois erros Constitu- 
cionais"; "Legislação Fiscal e Financeira"; "Elementos de Direito 
Constitucional"; "Elementos de Direito Civil"; "Castelos n a  
Areia"; "Bilac Satírico," etc; 

Augusto das Chagas Viegas, membro do Instituto Histórico 
e Geográfico de Minas Gerais e da Academia Mineira de Letras, 
com largo acervo parlamentar, deputado estadual e federal que 
foi, com respeitado e respeitavel talento, marcou sua contri- 
buição, como historiógrafo e escritor de consumado estilo em 
duas excelentes monografias: "Notícias de São João de1 Rei" e 
"Município de São Tiago"; 

Fausto de Almeida Prado Penteado, cujos trabalhos, disper- 
sos em publicações várias ou consubstanciados em conferencias 
proferidas, atestam a vocação historiográfica, alguns guardados 
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nas páginas da Revista do Sodalício, como a "Conven$ão de I tu  
e a propaganda republicana em São Paulo"; "O Convencional 
Carlos Vasconcelos de Almeida Prado e a assembléia republicana 
de 1873", estudo comemorativo do centenário deste varão repu- 
blicano, nascido a 12 de agosto de 1843, n a  solarenga mansão 
da rua do Carmo, hoje sede do Museu da Convenção de I tu;  
"Santos Dumont, sua vida, seus feitos e sus glória", conferência 
feita neste Instituto aos 25 de outubro de 1932, e muitos outros. 

Geiiealogistas: 

Benfeitor pelo coração que se extravasou em oferendas ma- 
teriais ao Sodalicio sem que estas prcdoiniiiassein sobre as do 
intelecto, o exemplo de Salvador Cútolo que, deixando seu mister 
de Capitão de Longo Curso da Marinha Mercante, passou a 
dedicar-se a Genealogia e a Historiografia, legando, além dos 
levaiitamentos de costados, o trabalho "Igrejas de minha terra". 
ccnquistando merecida consideração neste Sodalício, no Instituto 
Genealógico Brasileiro e na Sociedade Amigos da Cidade, de 
cujos quadros sociais participou; Arnaldo Araiites que, durante 
miiLtos e muitos anos, colaborou em jornais da Capital e do 
Interior, versando assuntos relativos a Educação, sobretudo a 
história da Educacão, e a Genealogia, realçando-se, nestes donií- 
niùa, a Geilealcgia da Família Arantes; 

Outro Genealogista, tão íntimo do Sodslicio, que se projetou 
internacionalmente, o Coronel Salvador de Moya, membro do 
Instituto de Estudos Genealógicos, de que foi Presidente, do 
congênere do Rio Grande do Sul, do Instituto Histórico e Geo- 
graiico do Paiá, e, dos coiigêneres Guarujá-Bertioga, de Santa 
Maria; da Asociación Periodistica Ibero-Americana, da Agrupación 
Clítsicista de Artes y L,etras, com sede em Madrid, da "Alleailza 
In~criiazionale dei Gioriialisti e Scrittori Latini-Sección de E1 
Salvador, Diretor das abalizadas revistas especializadas de Genea- 
login Latniia e do Instituto de Estudos Genealógicos, ein cujas 
páginas estão notaveis trabalhos que fizeram de Salvador Moya 
uma das autorida~es no gênero, valendo-lhe, consagracões nume- 
rosas, inclusive, haver sido apresentado para disputar o trofeu 
de Intelectual do Ano, em 1972, obtendo confortadora votação, 
bastando salientar, que se devem a sua ação pessoal a publi- 
cacao de quase ccm volunies entre revistas, anúncics e índices 
genealógicos, totalizando cerca de 20 mil páginas de matéria. 
Este apaixonado da "santa continuidade", no dizer de Eugênio 
d'Ors, ou da "história dos homens, isto é duas famílias que são 
o homem completo", conforme escrevia o Conde de Gobineau a 
D. Pedro 11, da História das Famílias-troncos que continuaram 
e mantiveram-se por força do amor-sentimento, do amor-tradição 
e do amor-sobrevivência, indiscutivelmente foi uin benemérito. 
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Exemplo de bravura e de intrepidez, o do consócio AIfredo 
Feijó, na jornada Constitucionalista de 1932, então Capitão da 
gloriosa Fôrça Pública, hoje Polícia Militar, a frente do valen- 
tíssimo Regimento de Cavalaria do Rio Pardo, ideado e orga- 
nizado pelo Dr. Cid Bierrenbach de Castro Prado, como os cava- 
larianos do Oeste, constituído que foi por elementos da zona 
riberopretana, unidade que se comportou como verdadeira trops 
regular no Setor Sul, tão caro a minha lembranca. 

Aí estive sob as ordens diretas do Comandante Coronel 
Brasílio Taborda, no Q. G., em Itapetininga, e depois oficial 
cú~!~issionado no Batalhãu "Borba Gato", chegando ao comando 
cvci i tu~l  da 4a. Cia, embora, na ocasião, minha idade anda-me 
pelos 19 anos. . . 

Alfredo Feijó, antes, pela sua integral identificação com os 
ideais brasileiros do Movimento deflagrado a 9 de Julho, prestara 
relevante serviço pela sua fidelidade a causa paulista-iiacional. 
no-- aconteciinentos de 23 de niaiu, fazendo-se decidido ponto 
de apeio, cindindo o Regimento de Cavalaria, sediado no Quartel 
da rua João Teodoro, scb o ccrnaiido de oficial superior adverso 
a causa. 

Fui testemunha da eficiei~te atuação do R .  C .  do Rio Pardo, 
sc!,ietudo quando fixada a defensiva do Paranapanema e parti- 
ciilando do Grupo de Destacamentos do Coronel Miltcn e Desta- 
camento Martins, enquanto o R .C .  triangulava o grupamento 
de c3valaria constituido por ele e os esquadrões Amara1 e de 
M-cto Grosso. 

Ncta singular do valente militar, jamais olvidada, foi a de 
o~,Jenado ao seu Regimento, no dia 24 de julho de 1932, ao 
d e x e r  ao tuinulo os despojos do heróico Cel. Júlio Marcondes 
Sslgado, Cmt. da Forca Publica, vitima de fatal acrdente, eni 
Santo Amaro, que prestasse JURAMENTO A BANDEIRA E 
HECEBIMENTO DESTA PERANTE O CORPO, procedendo a 
leiiura de vibrante proclamação que concíuia com estas palavras 

".  . . nós, os soldados do Regimento de Cavalaria do 
Rio Pardo, devemos jurar p ~ l a  causa que nos con- 
grega, e sermos dignos até a morte da confiança qu;. 
a nós mesmos ncs impusemos, voluntários que scnios 
e do Governo de São Paulo, que aí está, estabelecido 
e cimentado pelo nosso sangue! 

Soldados! Nem um instante de desânimo! Nem 
um momento de fraqueza e desalento! Pelo Brasil 
redimido, pela restauração Constitucioilal! Pela inte- 
graçáo do Brasil no rol dos países civilizados, pelo 
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restabelecimento da Llei, pelo idealismo sadio de nossa 
causa. 

Viva o Brasil! Viva São Paulo!". 

Feijó, todavia, nao foi apenas o ardoroso guerreiro consti- 
tucionalista, imortalizado nas páginas do livro de Oewaldo Ribeiro 
Junqueira "Regimento de Cavalaria do Rio Pardo- Meu Diário 
de Campanha", ou nas referências de outra magnífica obra 
alusiva aos acontecimentos de 32 do nosso atual e digno lo Secre- 
Lario Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques. Há outro Feijó, 
o homem culto, o homem de estudo, o escritor, autor de várias 
obras: "Considerações sobre o Direito Militar de Punir", "Polícias 
Militares", ensaios biográficos, etc., que lhe franquearam as 
partas desta Casa, ora reverenciando sua memória. 

Chega-se ao térinino da tarefa, nesta Casa em que, a seme- 
lhança das entidades de igual natureza, possui como condição 
de existência a democracia absoluta, na expressão de Alexandre 
Herculano ao pronunciar o elogio histórico de Sebastião Xavier 
Botelho, capaz de ser realizada apenas nas sociedades de cultura 
porque delas é o trato do espírito, e nelas os homens se nivelam 
sem as marcas do mundo das vaidades, pois distingue-os unica- 
mente os comportamentos do saber, somando todos iguais esfor- 
ços na finalidade comum da sobrevivência do que fizeram, e 
fizeram menos para si do que para os pósteros, aos quais caberá 
sempre aumentar as heranças recebidas, melhorando-as em 
qualidade e quantidade. 

A múltipla atividade e as diferenças de engenho dos ilustres 
consócios falecidos põem em evidência a cósmica composição 
cultural do quadro associativo, fixando a unidade conjuntura1 
dos seus objetivos na universalidade de conhecimentos e atitudes 
individuais. 

Destaquem-se porem, duas posições fundamentais tomadas, 
desde as origens do Instituto: a intransigente defesa do patri- 
monio histórico no que ele representa material, moral e espiri- 
tualmente e, consequentemente, das tradiçaes maiores e, como 
resultante, o respeito as características configuradoras da for- 
macão da nacionalidade. 

Os dois mortos que limitam esta concisa soletração de iemê- 
moro sem a profundidade reclamada pelo mérito a exaltar, Mon- 
senhor Castro Nery e Cap. Alfredo Feijó, equacionam a sensi- 
bilidade do Sodalício: um, símbolo representativo da Fé que 
define a fisionomia cristã de nossa Pátria, desde o descobrimento 
quando o solo virgem marcou-se com impressões do palmilhar 
franciscano e se abriu a fim de receber o madeiro erguido no 
outeiro da Coroa Vermelha, no Porto Seguro para a oferenda 
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sagrada da Nova Terra ao Senhor Deus Onipotente, pelo ofício 
a cargo de um religioso e homem de cultura, Frei Henrique de 
Coimbra, antigo Desembargador da Casa da Suplicação; desde 
o descobrimento até nossos dias, pois os três sacerdotes, membros 
do Instituto, relen~brados, patenteiam bem a nossa fidelidade as 
convicções cristãs; o Capitão Alfredo Feijó, ardoroso constitu- 
cionalista, ativo participante da jornada em que se desembainhou 
a espada eir, continência a Lei, é o outro símbolo, o da defesa, 
garantia e preservação dos destinos da Pátria, em que a espada, 
através do tempo, semelhante a própria cruz, foi o instrumento 
eficaz da integridade nacional e da ordem interna, como bem 
salientou, ante-ontem, na alocução em homenagem a memória 
de Santos Dumont, o Eminente Comandante do I1 Exército, 
Gen. de Ex. Humberto de Sousa Mello, membro deste Sodalício, 
aqui presente, citando o ínclito Rui Barbosa: 

"Para constituir-se numa organização geral, a civili- 
zação adotou, como símbolo, a, espada, coeva das pri- 
meiras idades históricas, outrora senhora dos povos 
escravos, mas, hoje, nas mãos dos povos livres, cria- 
tura das suas leis, dependência da sua administração. 
instrumento dos seus governos." 

Tanto Monsenhor Castro Nery como o Capitão, ambos estre- 
nuos companheiros da mesma jornada idealista do moral e civi- 
camente invicto Movimento de 9 de julho, foram exemplos de dedi- 
cação no cumprimento do dever para a preservação" dos ele- 
mentos culturais básicos" que integram a estrutura da nacio- 
nalidade, e,  com os demais queridos e saudosos consócios 
revocados, expressões magníficas como vultos alevantadamente 
representativos dos valores que sempre exornarain o nosso quadro 
social. 

Eis, em resenha, os ilustres consócios que a morte desobrigou 
da presença física impondo o mister de trazê-los ao plenário em 
suas novas formas imateriais em nome das Ciências, das Letras. 
das Artes, do pensamento e da ação, tributando-lhes a especia: 
homenagem pelo que realizaram na sociedade dos vivos, bosque- 
jados, principalmente no merecimento que os trouxe ao Sodalício 
e no que demonstraram, pelo superior engenho, de seu valor e 
de sua ação, no Legado ao Instituto, e, com ele, a Cultura. 

Cada um em sua província, porque esta Casa é a síntese 
de muitas províncias, e isto ficou provado pela diversidade de 
facetas intelectuais dos nossos estremecidos mortos, cada um, 
ao seu tempo e no seu espaço, construiu o própric monuineilto 
a sua glória. 
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Monumento característico, incanfundivel, individual que se 
foi erguendo sem influência de antepassados, sem a repercussão 
de haveres, sem a soma de grandezas, sem a relação de cargos, 
sem atendimefito as condições sociais, porque cada um possuia, 
em si mesmo, força de vontade, inteligência, capacidade para 
integral e autonoma realização, servindo-se dos recursos pessoais 
na afirmação do nome e do reiioliie. 

Eis, o segredo da imortalidade a que pode e há de aspirar 
o homem ao se tornar indestrutível imagem-força, aquela sombra 
que vive não por ser sombra mas por se revestir de outra indivi- 
dualidade que é, na verdade, a projeção enterna da p~rsonalidade 
de quem foi homem e cidadão. Não morreu definitivamente os 
que pensam e os que agem em anseios de auineritar os tesouros 
da sabedoria, de enriquecer o acervo das coisas do espírito, de 
abrir e ampliar estradas para a marcha do progresso do homem 
e da humanjdade. 

Não é, pois, ficção ou figura literária, afirmar que a me- 
iiiória dos mortos ii-ncrtaliza-se eiii nossa própria meiiiória, 
quando um cultor das ciências, das letras ou das artes, a d a s  
deixa vinculado o seu nomr, lancando sementes de inteligência 
que os pó~t~eros, como os coevos o fizeram, coiltinuarão a apro- 
veitá-las ao lavrarem os ubérrimos terrenos das idéias e das 
~ ç õ v s  a fiin de que, riascenao e multiplicando-se, desdobreiil-se 
em dádivas, benesses e benefícios, com seus frutos valiosameilte 
íiteis ao homem e a sociedade. Mzitos foram além das semeiltes 
porque deix-lram o bom trigo, crescido e111 ponto de ceifa, para 
o preparo do pão do espirito. Outros, foram mais além, legaram 
ao presente e ao futuro o pão do espírito já manipulado para 
satisfazer os que o buscam a feição de partículas sagradas 
qut: dão aleiito a vida, progresso ao Mundo e ventura a Huina- 
ilidade. 

As boas ineinórias, são lições que ficani. 
A ineiiiória dos homens represeiitativos é c~eiiiplo que 

permanece. 

A memória dos mortos é louvada pelo que deixain. 

lçlorreram os nossos ilustres, queridos e saudosos coii- 
sócios. 

Morreram para que brilliasseiii seus iioiiics e pudés- 
seinos dizer, 

como dizemos, neste momento: foram dignos do Sodalício e o 
Sodalício será digno de suas heranças. 



DISCURSO DE POSSE 

Esther de Figueiredo Ferraz 

Quando fui cientificada, senhor Presidente e dileto amigo dr. 
Aureliano Leite, de que esta tradicional instituição de caráter 
científico e cultural resolvera fazer-me sua sócia honorária, vincu- 
lando-me, por força dessa agregação, a obra que vem realizando no 
terreno da pesquisa e divulgacão das coisas ligadas a História e a 
Geografia de São Paulo, confesso que me senti invadida por um 
ambivalente sentimento de perplexidade e desvanecimento. i e r -  
plexidade porque não consegui atinar com as razões que teriam 
levado os que hoje tenho a ufania de denominar "meus pares" a 
incluir-me no ról daquelas pessoas que, na expressão estatutária, 
tão em desacordo com a humilde realidade do meu ser, merecem 
integrar o sodalício mercê de sua "excepcional projeqão social, 
científica e cultural, mesmo que não se dediquem a estudos histó- 
ricos". Desvanecimento porque, sabendo-me fora daqueles padrões 
de excepcionalidade, via-me no entanto admitida no rol daquelas 
poucas centenas de homens e mulheres ilustres a cujas vidas e 
obra3 deve o Instituto Histórico e Geográfico de S5o Paulo a glória 
de afirmar entre os mais categorizados "centros de excelência" 
congêneres, existentes no País, contribuindo para marcar com ni- 
tidez, graças a sua atuação quase octogenária, a posiqão paulista 
no universo físico e humano da Pátria brasileira. 

Quero crer, no entanto - e a esta conviccão sou levada por 
um senso de realismo que, merce de Deus, sempre me acompanha 
até mesmo nos nmomentos de mais intenso transporte eufórico - 
que essa honraria se deva ao fato de que deseje o Instituto home- 
nagear ,através de minha desvaliosa pessoa, a nobre classe a que 
pertenço, a dos educadores brasileiros; de que esteja empenhado 
em demonstrar, agraciando com tão dignificante láurea uma sim- 
ples professora paulista, que a escola é indiscutivelmente a "celula 
mater" onde se faz a História de um povo e que só a educacão 
consegue assegurar a esse povo as  condições básicas para que ele 
possa cumprir - tendo por suporte físico uma determinada área 
geográfica - essa mesma história, em suas mais altas e mais sig- 
nificativas dimensões. 

Posta nesses termos a homenagem é evidente que a compre- 
endo e a aceito com alegria, até mesmo com ufania. Não para 
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retê-la entre as mãos, como se de direito me fora reservada, mas 
para encaminhá-la ao único e verdadeiro destinatário, ao magis- 
tério paulista de hoje, de ontem e de amanhã, a esse exército da 
paz, embora desarmado, tem ganho para o desenvolvimento mate- 
rial e cultural de São Paulo suas maiores vitbrias, e como uma 
cariátide impávida tem sabido suportar - sem uma contração de 
dor no rosto impessoal - o peso das responsabilidades que nossos 
quase cinco séculos de civilização lhe vem, progressivamente, de- 
positando sobre os ombros. 

Em seu nome, no de meus colegas não de profissão mas de 
"missão" - que de missionário tem uma atividade voltada exclu- 
sivamente para o interesse alheio, para o bem do outro, do próxi- 
mo, para o bem comum da Nação e do Estado - em seu nome eu 
agradeço a mercê com que fomos distinguidos todos, neste mo- 
mento. 

Por outro lado, advertida de que deveria indicar, já na ceri- 
mônia de posse, o nome daquele que, como nume tutelar patroci- 
nará minha futura atividade nesta Casa, deixando embora para 
ocasião mais oportuna o cumprimento do encargo de narrar-lhe 
os efeitos e apreciar-lhe a obra, é com emoção que comunico ao 
Sr. Presidente e a meus prezados consócios haver-me inclinado em 
direção a uma figura familiar, alguém ligado a mim muito proxi- 
mamente por laços de sangue e pelos vínculos - que reputo mais 
fortes - de um profundo bem-querer, de um imenso respeito e de 
uma ilimitada admiração: meu sempre lembrado e reverenciado 
primo Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz. 

Pronuncio-lhe o nome a voz embargada, os olhos úmidos, o 
coração genuflexo, tão grande a influência que essa criatura de 
escol - mixto de artista, de sábio e de santo, certamente o pico 
mais alto e luminoso, a destacar-se nítido, da orografia espiritual 
de nossa família (e sei que a ninguém ofendo fazendo essa afir- 
mação que qualquer dos nossos subscreveria) - tão grande a in- 
fluência que ele exerceu sobre minha pessoa e sobre os próprios 
rumos de minha vida. 

Lembro-me do exato instante em que o conheci, nos idos de 
30, quando chegava a São Paulo, vindo de Riberão Preto, para 
no forum da capital ocupar o lugar de Juiz da 6:' Vara Cívil. 
Eu, quase uma criança, aluna de colégio interno, deixei-me ime- 
diatamente fascinar pelo parente que sabia tão culto, tão inteli- 
gente, tão respeitado, tão louvado, e que no entanto condescendia 
em descer dos altiplanos em que haveria certamente de conviver 
com os deuses, os filósofos, os juristas, os poetas, para a planície 
que eu habitava com toda a minha pequenez, a minha ignorância, 
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a minha timidez. E que bondosamente me olhava nos olhos per- 
guntando-me com uma voz que nunca ouví mais bela nem mais 
sonora, como iam os meus estudos e se eu gostava de versos. . . 

Daí em diante passei a vida - como Eça de Queiroz diz que 
passou a sua, desde que conheceu em Coimbra, numa noite macia 
de Abril ou de Maio, Anthero de Quental, este improvisando mara- 
vilhas literárias sobre as escadarias de Sé Nova, "romanticamente 
batidas da lua" e cercado de ouvintes embuçados, atentos e mudos 
- passei a vida sentada numa outra escadaria, a que separava a 
minha insignificância de sua culminância ,a escutar num enlevo, 
como um discípulo, Manoel Carlos, o primo ilustre que Deus me 
deu, o amigo incomparável que ele se permitiu ser para mim e 
cuja falta até hoje me doe como só a de meus pais me chegara 
anteriormente a doer. 
L %a 

Muitas coisas - belas e inesquecíveis coisas - foram ditas a 
seu respeito nas várias oportunidades em que, em vida ou na 
morte, se lhe prestaram homenagens. E ninguém melhor que um 
outro ilustre consócio, o Ministro Pedro Rodovalho Marcondes 
Chaves, então pontificando no egrégio Supremo Tribunal Federal, 
lhe sintetisou a vida de oitenta e dois anos, no momento em que 
ela se encerrou. Foi ela, disse esse príncipe de nossas letras e de 
nosso direito, "o enredo romântico da história de um menino duas 
vezes marcado, pela orfandade e pela pobreza, que abriu para si 
um caminho aos mais altos postos sociais, intelectuais e políticos, 
balizado pelo sacrifício, pelo sentimento do dever e pela tenacidade, 
orientados pela forca de uma inteligência privilegiada". 

Eu também tenho algo a dizer sobre esse menino que se fez 
um grande juiz, um grande jurista, um grande poeta, um grande 
brasileiro, mas sobretudo - e é esse o seu maior galardão de 
glória - um grande homem. Um homem como poucos. 

E exatamente porque esse meu ingresso no Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, onde ele também atuou por tantos 
anos, me vá proporcionar o ensejo, o pretexto, a oportunidade para 
cumprir em relação ao inesquecível desaparecido esse dever que é 
quase de piedade filiar, acrescentando-lhe ao inconfundível perfil 
espiritual algo que talvez tivesse escapado à observação dos que 
- embora fraternos amigos seus, - não lhe partilhavam o sangue, 
eu lhe*, sou, senhor Presidente, senhores associados, imensamente 
agradecida. 

Possa eu, dentro da humildade das minhas dimensões, não 
lhe desmerecer o nome que ele soube honrar através de tantas e 
tão peregrinas virtudes a melhor das quais - e podem assegurá-lo 
quantos com ele conviveram - a da própria humildade. 





NECROLÓGIO DOS SÓCIOS FALECIDOS 

Mário Savelli 

Cumpre-me, nesta sessão magna de encerramento do ano 
social, pela primeira vez, desempenhar a tarefa mais comovedora 
atribuída ao orador desta casa que, fiel depositária do patrimônio 
do tempo, registra, para os pósteres, o exemplo de dedicação a 
busca da verdade que define seus integrantes. Venho render o 
preito de nossa lembrança e de nosso afeto aos companheiros de 
estudo e de ideais que, no decorrer do período, partiram para a 
Eternidade. 

Para renovação de nossa mágoa, onze vezes neste ciclo de. 
atividades a terceira Parca estendeu seu negro manto sobre o. 
quadro de nosso Instituto. Evoquemos, reverentes, os nomes dos. 
confrades que concluíram suas trajetórias terrenas e, para modelol 
e louvor, respinguemos aspectos de suas luminosas existências. 

Este o triste índice tarjado pela nossa saudade e pela nossa 
veneração: 

Dois sócios eméritos: 
Acadêmico Alfredo Ellis Júnior e 
Professor Aroldo Edgard de Azevedo. 

Um sócio benemérito: 
Professor José Anthero Pereira Júnior. 

Um sócio titular: 
Acadêmico Alceu Maynard de Araújo. 

Sete sócios honorários: 

Marechal Eurico Gaspar Dutra 
Desembargador Aldo de Assis Dias 
Farmacêutico Cândido Fontoura da Silveira 
Reverendíssimo Padre Fernando Pedreira de Castro 
Professor Antônio Antunes Alves 
Jornalista Mussa Kuraien 
Acadêmico Fernando de Azevedo. 





ALFREDO ELLIS JÚNIOR 

Acadêmico 

A esta homenagem ao confrade vem somar-se a afeição do 
conterrâneo; pois, Alfredo Ellis Jr., como o ocupante da tribuna, 
nasceu na cidade dos belos entardeceres: São Carlos - colmeia 
que, em pouco mais de um século, percorreu, como um microcosmo 
indiferente a fadiga, toda a trajetória estruturadora de hígido 
organismo sócio-econômico - o amanho inagural da gleba virgem, 
a atividade agropecuária organizada, o artesanato diligente e 
hábil e a industrialização evoluída. Tudo isto Alfredo Ellis Jr. 
rememorava com emoção. 

Filho de médico, formado pela Universidade da Pensilvânia, 
cuja personalidade o liberalismo que impregnava Filadélfia, a no- 
bre cidade da Declaração da Independência americana, vincaria 
por toda uma exemplar existência de (esquecido o diploma uni- 
versitário) pioneiro da incorporação de glebas ferazes da hinter- 
lândia nas áreas de domínio do café - fulcro de nosso progresso 
econômico e social -, de destemido defensor da democracia - 
como Constituinte, em 1890 -, de chefe da reação paulista contra 
o Golpe de Estado de Deodoro e de figura exponencial da Campa- 
nha CiviIista. 

O Senador Alfredo Ellis, homem de luta, teria herdeiro desas- 
sombrado na defesa das causas que, num leal proceder, se lhe 
afiguravam dignas e justas: Alfredo Ellis Júnior. Estudioso, inte- 
ligente e infatigável, de todo o processo sócio-econômico que con- 
duziu a grandeza de S. Paulo, da exaltação dessa gesta de trabalho 
em benefício do Brasil fez a finalidade capital de todo o seu intensa 
labor intelectual. Nu estudo da História, nas observações de 
geógrafo, na compulsação de dados estatísticos, na pesquisa etno- 
gráfica, na tribuna parlamentar, no efêmero do artigo jornalístico, 
na  permanência do livro, com destemor e veemência, ressaltou a 
presença de S. Paulo no cenário nacional. E o fez com os olhos 
fixos no Brasil. Por vezes relembrando a impetuosidade de seu 
hercúleo tio, o Cadete Moreira, evocado no trabalho biográfico "Um 
parlamentar paulista na República", publicado na Revista da  
Academia Paulista de Letras, da qual, desde muito jovem, Alfredo 
Ellis Jr. ocupou a cadeira 18, que tem como patrono Toledo Piza. 
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Nos instantes de reflexão do homem de Gabinete e da Cátedra 
afloravam os traços do temperamento do avô paterno - o tran- 
quilo médico londrino Dr. William Ellis, que, numa noite do verão 
de 1830, chegou a hospedaria de 8 janelas da rua Direita, para no 
burgo insulado próximo a orla do Planalto do grande destino per- 
manecer 39 anos, tornar-se amigo do Padre Feijó e contrair núp- 
cias com a esguia e elegante Maria do Carmo Cunha Bueno, filha 
do Sargento-Mór Francisco Mariano da Cunha e de D. Joaquina 
Angélica de Barros Penteado, casal de pró1 cuja trama genealógica 
remontava aos primeiros colonizadores - os da expedição de Mar- 
tin Afonso -, a João Ramalho e aos Senhores da terra: Tibiriça 
e Pequerobi. Essas as raízes psicológicas de nosso confrade, compo- 
nentes de personalidade propensa aos arrebatamentos do idealismo 
apaixonado, contidos, porém, pelo raciocínio do analista, condu- 
cente a sólidas convicações. E nele a convic@?io dominante era a 
de que a audácia e a fâina construtora dos paulistas foram fato- 
res decisivos para o evolver de nossa Pátria; e, com orgulho pela 
obra realizada pelos de sua província, reclamava a compreensão 
dos brasileiros. Na defesa ardorosa de sua tese, fez dos temas 
referentes a S. Paulo a constante da obra densa e ampla. Muito 
jovem ainda, após passagem pela promotoria pública de Limeira e 
de São Carlos, no primeiro Congresso Internacional da História 
da América, comemorativo do Centenário da Independência, apre- 
sentou duas teses notáveis: "Alguns Paulistas cio Século XVI e 
XVII" e "Novas bandeiras e novos Bandeirantes". A bibliografia 
de 12 títulos contida no índice da Revista da Academia Paulista 
- n." 68 - ressalta a preocupação absorvente. O exame super- 
ficial do labor monolítico do combativo sancarlense faz com que 
muitos, injustamente, insinuem o ter sido separatista, sobretudo 
quando se referem a uma obra polêmica até no título( que, possi- 
velmente, é só o que conhecem alguns dos detratores): "Confe- 
  der ação ou Separação". Não devemos esquecer o instante de pai- 
xões candentes da elaboração desse escrito - paixões que não 
tornariam, porém, separatista quem tanto exaltou a obra dos 
grandes unificadores da Pátria: os bandeirantes. No Último dos 
seus trabalhos, inserto na Revista da Academia, "Um movimento 
bélico deturpado" - depoimento escrito quando, em decorrência 
da "tiragem forçada" (a pitoresca expressão que ele mesmo usou) 
em que viveu, já se havia afastado da Cátedra, conquistada em 
aspérrimo concurso - no seu estilo direto, define a significação 
política da batalha cívica de 1932. E deixa meridianamento claro 
o conceito de que, ao par da dignidade conferida pelo regime da 
Lei, S. Paulo pleiteava uma certa autonomia de ação para todas 
as unidades territoriais do País - tese sobre a qual conviria ainda 
refletir; pois, só pode ser frontalmente negada se esquecermos as 
dimensões, as diversidades climáticas, as diferenças etnicas e a 
variedade das bases econômicas regionais desta Nação-continente. 
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Citemos mais alguns títulos da bibliografia de Alfredo Ellis Jr.: 
"O Bandeirismo Paulista e o recuo do Meridiano", "Os primeiros 
troncos paulistas e o cruzamento Euro-americano", "O café e a 
Paulistânia", "Feijó e sua época", "Raposo Tavares e sua época" e 
"Raça de Gigantes". 

Essa, em amplas linhas, a figura daquele que, na  exaltação de 
S. Paulo, na tribuna da Câmara Estadual, nas adunações prepa- 
radoras do movimento Constitucionalista, na Cátedra, na impren- 
sa e no livro, possuíndo uma formação universalista, como emérito 
professor de Geografia Humana, evidenciou, concentrando-se no 
tema regional, sua opção de amor ao Brasil. Na verdade, para 
amar a Pátria com toda a intensidade é preciso ter apego cres- 
cente a província, a comuna e ao lar e, na transposição desse 
apego, ter o conceito de justiça e o pragmatismo lúcido que Alfredo 
Ellis Jr. revela em trabalhos como "Porque me ufano. . ." e "Con- 
ceito de História". Em Alfredo Ellis Jr. saudamos no intelectual, 
no político e no professor a fidelidade a um ideal valorizado pelo 
tesouro de conhecimentos, predominantemente de História, gene- 
rosamente partilhados através de uma vultosa e corajosa obra. 





AROLDO EDGARD DE AZEVEDO 

Professor 

Nasceu Aroldo Edgard de Azevedo na fidalga Lorena, das 
heráldicas paImeiras reais, princesa dos domínios do Paraíba - 
o rio do Império e da civilização do café que enrijeceram a cons- 
ciência política do Brasil e em cujas margens, num ressurgir de 
fastígio, o labor industrial, multiplicando-se em mil fábricas, faz 
antever o panorama de uma Renânia tropical. 

Filho de uma das grandes figuras de parlamentar do período 
republicano: - o Senador Arnolfo de Azevedo, representante do 
Povo que, mesmo empenhado na ação política, evidenciou a capa- 
cidade bandeirante de realizar, pois, como Presidente da Câmara 
dos Deputados Federal, foi a influência maior para a construção 
do Palácio Tiradentvs. 

Com tal ascendência, devia Aroldo de Azevedo confiar e influir 
rios altos destinos da Pátria, e o fez, como professor, formando 
levas de geógrafos, que na pesquisa e informação de nossos recur- 
sos naturais contribuem decisivamente para o célere avanço do 
Brasil para o proscênio da Civilização. 

A vocação para o magistério levou-o a escrever série nume- 
rosa de obras didáticas. Já em 1934, três anos após receber o título 
de bacharel pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Uni- 
versidade do Rio de Janeiro, publicava trabalho revelador de amplo 
saber científico: "Geografia Humana". A seguir, entre 1935 e 37, 
escreveu compêndios de Geografia para as 5 séries do curso médio. 
Lecionou a matéria que lhe daria renome internacional na Facul- 
dade de Ciências Econômicas de S. Paulo, no Curso de Aperfeiçoa- 
mento do Colégio Sion, no Instituto Superior "Seàes Sapiantiee", 
no curso complementar do Liceu Rio Branco, no Ginásio das CÔ- 
negas de Santo Agostinho (Des Oiseaux). Depois, Professor Cate- 
drático de Geografia do Brasil da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras da Universidade de S. Paulo. Por esse tirocínio pedagó- 
gico, pelo talento e pelo estudo contínuo e ordenado formaria, 
entre nós, na primeira linha dos cultores da ciência de Varenius, 
Reclus e Waibel. Comprova-o o título de doutor "honoris causa" 
conferido pela Universidade de Bordeaux. 
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Apenas a citação de excertos de um de seus trabalhos - "São 
Paulo da vila quinhentista a metrópole regional" - é suficiente 
para evidenciar a acuidade do cientista. Trata-se de conferência 
pronunciada, sob auspícios da Secretaria de Educação e Cultura 
do Município da Capital, que iniciou com a transcrição de conceito 
de um integrante da constelação de valores contratada para cons- 
tituir o primeiro corpo docente de nossa Universidade - Pierre 
Defontaines: - "A fortuna da Capital de S. Paulo é devida não 
tanto a causas geográficas, mas a um passado histórico, orientado 
por atos de vontade do homem. São Paulo pertence, por excelência, 
a família das cidades de energia". E prossegue Aroldo de Azevedo: 
"Foi essa energia, retemperada durante 300 anos de sofrimento e 
de obscuridade que eclodiu sob novas formas, depois que os cafezais 
expaiaram-se pelo Planalto Paulista, acompanhados de perto pelos 
trilhos das vias férreas e regados pelo suor dos escravos africanos, 
como do imigrante italiano". Pela síntese avalia-se o valor do 
mestre: aquele que de pronto discerne o essencial. E dando, de 
forma maiúscula, prova dessa capacidade, como Diretor do Insti- 
tuto dê Geografia da Universidade de S. Paulo, atendendo ao 
apelo do espírito largo e empreendedor de Octalles Marcondes 
Ferreira, planejou "Brasil, a terra e o homem", dirigindo luzida 
equipe de 31 especialistas elaboradores dessa obra monumental que 
já no 1." tomo - "As bases físicas" - revela-se efetivo marco de 
solidez cultural e propiciadora de subsídios preciosos para o pro- 
cesso desenvolvimentista nacional, em decidido curso, que, para 
prosseguir, ante os percalços de um mundo em crise global, exige 
a inabalável determinação de transpor obstáculos de que é exem- 
plo o legado, no seu campo de ação, por Aroldo de Azevedo - sócio 
emérito de nosso sodalício. Como afirma Barrés, "do que preci- 
samos é de professores de energia". 

Outra lição de sentido da realidade nos ofereceu o mestre, 
dirigida aos panglossianos sorridentes que não pressentem qual- 
quer obstáculo na marcha que intentamos para criar o Brasil- 
Potência, e, também, aos pessimistas - em número crescente - 
que não vislumbram no caliginoso horizonte subjetivo sendas 
para a nossa escalada. Encontramo-la na transcrição do fecho do 
Capítulo inicial do 1." volume de "Brasil - a terra e o homem": 
"Tal como na vida humana, certamente haveremos de conhecer 
momentos de alegria e de prestígio, como poderemos passar por 
horas de sofrimento e de angústia; tudo isto está na  lógica dos 
acontecimentos. Cumpre-nos, tão-somente, estar preparados para 
receber uns e outros enfrentando com dignidade e com inteligên- 
cia, com energia e com bom-senso, a longa etapa que devemos per- 
correr". 

Na citação dessa advertência e dessa esperança renovamos a 
admiração pelo companheiro douto que perdemos. 



JOSÉ ANTHERO PEREIRA JÚNIOR 

Professor 

No contraste de personalidades que dá fascínio a paisagem 
humana, focalizemos outro alto valor: o Prof. José Anthero Pe- 
reira Júnior. 

Durante 15 anos (1920-1935) prestou assinalados serviços 
administrativos ao Instituto e a Escola de Medicina Vete- 
rinária de S. Paulo. A partir de abril de 1935 foi comissionado 
no Gabinete de Etnografia da Faculdade de Filosofia da Universi- 
dade de S. Paulo - ambiente ideal para uma vocação acendrada 
para estudo exigente de paciência e tempo, como o da arqueologia, 
que lhe deu, mais do que merecida, notoriedade. Seria colabora- 
dor, destacado, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de S. Paulo, do grande mestre de Etnografia e Lín- 
gua Tupi-Guarani: o acadêmico Plínio Ayrosa, que, também, per- 
tenceu a este Instituto. Publicou escritos que se tornaram subsí- 
dios classicos para os que se dedicam a especialização que o con- 
sagrou. Famosas suas contribuições para a Revista do Arquivo 
Municipal de S. Paulo - "Notas sobre inscrições lapidares", estudo 
comparativo que, a clareza associa a vitória sobre a dificuldade de 
síntese de um extenuante trabalho de pesquisa, e oferece, ainda, 
como adendo, preciosas indicacões para estudo fotográfico de pa- 
limpçesto.~, e "Algumas Itacoatiaras Paraibanas", que acompanhou 
a proposta de ingresso em nosso sodalício. Constituem-na oitenta 
densas e bem ilustradas páginas, contendo memória completa 
sobre as inscrições rupestres de Ingá e ampla referência as noti- 
ciadas, já em 1598, por Feliciano Coelho de Carvalho, o Capitão 
Mór da Paraíba, que, quando em guerra com o gentio "Potiguar", 
perplexo, deparou os litóglifos do rio Araçuagipe. Esse trabalho 
foi por Ernesto de Souza Campos, um dos artífices maiores do 
prestígio de nosso Instituto, considerado, mais do que suficiente 
para que José Anthero Pereira Júnior merecesse a inclusão como 
sócio - na categoria benemérito - desta casa de estudos, que 
ele engrandeceu com o labor científico que coi?tinuou assidua- 
mente até o término de uma utilíssima existência longa de 78 anos. 
Pouco antes do sentido falecimento, concluiu a primeira fase das 
pesquisas arqueológicas da área do Pátio do Colégio, onde se erguia 
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o mais antigo templo de S. Paulo e repousam ainda despojos de 
alguns dos primeiros piratininganos, elaborando um relato que, 
preciosa prova de saber, só por si glorificaria um cientista que dig- 
nificava o labor com o idealismo de apaixonado pelo pretérito de 
sua terra e de sua Gente. Estão em curso as obras do templo que, 
nas linhas arquitetônicas, fielmente relembrará a casa de Fé onde 
oravam os que patriam para dilatar os contornos da Pátria na 
aventura do sertão e, por eles, os que permaneciam no frugal e 
pio S. Paulo de Piratininga. Quando reconstituída a Igreja de 
nossas tradições, nas preces nela pronunciadas, haverá, por certo, 
gratidão ao sábio - modesto como todos os sábios - que lhe 
escavou o chão para retirar partículas de Criaturas de Deus que, 
há muito, nos precederam na devoção a nossa Cidade: José An- 
thero Pereira Júnior. 



ALCEU MAYNARD DE ARAUJO 

Acadêmico 

Com este coafrade tenho dívida de gratidão irresgatável: foi 
quem indicou, por primeiro, meu nome para o ingresso nesta casa 
ae ilustre e grata companhia. 

Ofereceu-nos durante todo o belo viver, com a irradiante 
mostra de saúde física e intelectual, imagem de permanente ju- 
ventude. Herbert Baldus, ao prefaciar-lhe a obra maior, "Folclore 
Nacional", descortina o destino intelectual da criatura sorridente 
e proficiente ao dizer-nos do porque Alceu, ainda muito jovem, 
procurou-o na Escola de Sociologia e Política de S. Paulo: "Queria 
saber tudo sobre o índio, pois tinha uma alta ambição: tornar-se 
o David Livingstone do Brasil, o explorador de seus sertões e o 
salvador dos sílvicolas". Com sentido objetivo, Alceu, cristão 
praticante, percebia que missionário sem preparo etnológico é como 
cirurgião que desconheça anatomia. Ingressando na escola ideada 
por Roberto Simonsen, o antigo campeão de atletismo se tornaria, 
extrovertido e arguto, o animador ideal de seminSrios, e, por essa 
razão, o mestre, em 1946, convidava-o para assistente na pesquisa 
que realizaria entre os índios Kaingangs da região do Ivaí. Impos- 
sibilitada pelas funções burocráticas que exercia, Alceu não 
aceitou o encargo honroso e instrutivo; colaborou, porém, nos 
desenhos de cerâmicas que instruíram o relato de Baldus. Dai 
drcorreu oportunidade feliz para o jovem estudante: tornar-sv 
assistente dos sociológicos Emilio Willems e Donald Pierson, e 
especializar-se em pesquisas de comunidades rurais - o que o 
levou a efeiçoar-se ao estudo do caipira e ao afastamento de pro- 
gramada dedicação plena ao silvícola. Definiam-se assim, os 
rumos intelectuais daquele que se tornaria, pelo dinamismo, o 
grande expositor descritivo de nosso folclore caipira. Constante 
tecedor de relações humanas, alegre, boníssimo, disposto ao sacri- 
fício de qualquer conforto, tudo anotando, desenhando, gravando, 
filmando e fotografando e reproduzindo com surpreendente faci- 
lidade os dados colhidos, conquistou reconhecimento oficial, através 
de títulos e prêmios, e, mais do que isso, copiosa publicação de 
escritos. Lavrou o cativante pesquisador de Piracicaba - nosso 
grande centro folcloristico -, com afã e habilidade, num filão 
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sedutor de tesouros ocultos na vastidão de nosso País: a alma 
simples de nossa boa gente. No anseio de compreender o básico. 
o íntimo, o essencial do sentir e pensar do Povo, o bacharel da 
gloriosa Faculdade do Largo São Francisco aprendeu o tupi- 
guarani, abrindo campo imenso para penetração no tema de sua 
preferência. A versatilidade na busca de conhecimentos, torna-o 
polígrafo. Devia, na  fatalidade muito brasileira, comecar pela 
poesia, e publicou "Chuvisco de Prata" e "Caminho apenas". 
Seguem-se trabalhos de documentação fotográfica: "Seis lendas 
amazônicas" e "Acampamento Ajuricaba". Depois a sucessão de 
obras que o levariam, com Câmara Cascudo, ao pódio de nosso 
folclorismo: "Folias de Reis em Cunha", "Rondas infantis de 
Cananéia", "Literatura de Cordel", "A Congada nasceu em Ro- 
censvales", e outras, muitas outras. Escreve sobre História: "Che- 
fes do Governo Paulista" e "Achegas a galeria dos Presidentes 
Paulistas". Finalmente a obra maior: "Folclore Nacional", magis- 
tralmente analisada pelo nosso confrade Ataliba Nogueira na  re- 
cepção na  Academia Paulista de Letras, onde Alceu ocupou a 
cadeira 30, sucedendo a Roberto Moreira - o fulgurante orador. 
"Folclore Nacional" é coleta de informes que somente um titã do 
trabalho organizado e sem repouso poderia realizar. As festas que 
nela classifica como do solstício de inverno - Santo Antônio, São 
João e S. Pedro - levam-nos, em estilo fluente, a nos fazer com- 
preender e mais amar a gente autêntica que, na intransponível 
beleza das coisas simples, dá miraculoso sentido humano ao viver. 
A mesma aliciante mensagem cordial e propiciadora de emoçoea, 
diria litúrgicas, nas dos solstício de verão: a folia dos Reis, o 
presépio, a lapinha, os círios de Nazaré, as de Nossa Senhora dos 
Navegantes. Focaliza com exuberância de dados as festas dos Ne- 
gros - São Benedito e Nossa Senhora do Rosário -, marcadas 
pela feição sincrética que do plano religioso chega a atingir o 
patriótico. Depois os bailados, os mitos e as lendas, rememora- 
dores de um Brasil que desaparece ao ritmo alucinante das con- 
quistas técnicas e científicas, e que, como fixador, encontrou em 
Alceu o talento ordenado e a energia inexgotável que os fará sobre- 
viver como elemento de substrato cultural, numa verdadeira enci- 
clopédia de usos e costumes. Esse o grande perscrutador da alma 
encantadora e multicolorida do Brasil que nosso Instituto elegia 
membro titular a 19 de outubro de 1957 como homenagem a quem 
veio ao processo áustero da História adir o fascínio da Estória. 



EURICO GASPAR DUTRA 

Marechal 

Para evidenciar uma razão e, mais do que isso, a justiça da 
eleição para Sócio Honorário de nossa entidade do Marechal 
Eurico Gaspar Dutra, atendendo proposta que traz as firmas de 
José Carlos de Macedo Soares, Cantídio de Moura Campos, Afonso 
de Taunay, Luiz Tenório de Brito e Frederico de Barros Brotero 
(menciono apenas os nomes dos falecidos), transcrevo um excer- 
to do parecer da Comissão de Sindicância: "Atendendo a pedido 
expresso do Presidente de nosso Instituto, empenhou-se para que 
fosse concedido o empréstimo que permtiu a construção da nova 
sede do sodalicio". Outras muitas e poderosas razões haveria, por 
certo, para recebermos o cidadão eminente que, supremo Magis- 
trado da Nação, fez da simplicidade a própria grandeza. Atenho-me 
porém, para não me alongar, a citada, tão decisiva para o envolver 
desta entidade cultural. 

Se não encontramos nesse soldado, taciturno e probo, o cultor 
assíduo dos estudos históricos, nele devemos reconhecer a figura 
central de dois momentos capitais de nossa História: aquele em 
que o Brasil, forçado por agressões brutais e, de forma alguma 
justificáveis, empenhou-se na Segunda Conflagração Mundial, en- 
viando para o campo de luta a Força Expedicionária, que, tendo 
como organizador ao matogrossense austero, colheria as glórias de 
Monte Castelo e, aquele em que, terminado o conflito, com a vi- 
tória das forças aliadas, evidenciou-se que chegara, também, para 
o Brasil o momento de plena dignificaçáo pela recomquista das 
franquias democráticas, e, numa campanha candente, mas hones- 
ta, Dutra foi conduzido a presidência da Nação, para tornar-se o 
mais impertérrito cumpridor das normas constitucionais - e ai 
está sua glória maior. Apesar dos muitos problemas de política 
partidária surgentes, realizou obra administrativa fecunda. Não 
é momento para consideraçÓes em torno da tão debatida gestão 
financeira de seu Governo - deve-se, porém, afirmar uma verdade 
inconteste: entre as muitas razões polêmicas, surge como abona- 
dora o sobrestamento durante essa administraçao do processo 
inflacionário - percalço que hoje, propagado pelo mundo, é a 
ameaça maior a toda uma Civilização que, confiante n a  onipo- 
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tência tecnológica, não soube avaliar a importância de líderes 
políticos, que, não obliterados pelo imediatismo, teriam, por exem- 
plo, a tempo, percebido a fraqueza de uma estrutura econômica 
e social que depende essencialmente de produto confinado em 
poucas áreas privilegiadas do ecúmeno. 

Para evidenciar a presença marcante de Dutra em nossa 
história administrativa, citemos algumas realizações: a criação da 
Companhia Hidrelétrica do S. Francisco, para aproveitamento do 
potencial de Paulo Afonso - obra de verdadeira salvação regional 
que inicia o ciclo profícuo da presença governamental no setor 
energético, com uma sucessão de êxitos que nos leva, hoje, a 
arrostar o desafio de Sete Quedas, através das obras gigantescas 
da central de Itapu; o inicio da nova estrada Rio-S. Paulo, inter- 
ligando os dois principais pólos econômicos da Nação; a elabo- 
ração do Estatuto do Petróleo e, como consequência, a construção 
da primeira refinaria e a encomenda dos primeiros petroleiros, 

Na sobrevivência por longos anos ao período das galas presi- 
denciais, o Marechal Dutra - discreto, humano, modesto e pobre 
-, somente cresceu na estima e no respeito dos seus patrícios, 
sobretudo como o cidadão que, tendo participado, com relêvo, de 
um governo de exceção, soube, em trajetória ascencional redento- 
ra, transmudar-se no inamovível defensor, em regime democrático, 
do primado da Lei. Rendamos, por issol, nossa homenagem a esse 
grande, tranquilo e honesto servidor da Pátria. 



ALDO DE ASSIS DIAS 

Desembargador 

Diplomado, após curso notável, pela Faculdade de Direito do 
Largo São Francisco - a escola que se inscreve na tradição de 
S. Paulo como prenúncio douto e álacre da estuante Metrópole 
de hoje - percorreu, na magistratura, carreira laboriosamente 
ascencional, iniciada, em 1937, com a nomeação, do ainda mui 
jovem jardinopolense, para o cargo de Promotor Público, Interino 
da Comarca de Xiririca, o tranquilo burgo de Francisco Júlia, que, 
com a atual denominação, El-Dorado Paulista, intenta na topo- 
nímia rememorar o refulgente passado de maior centro aurífero 
do vale do Ribeira. Num contraste que, evidenciando o dinâmico 
evolver paulista, por certo, impressionou o moço bacharel, é, após 
dois anos, transferido, como Juiz de Direito substituto, para a 
fervilhante Presidente Prudente, nova e ilimitada fronteira para 
o labor bandeirante aberta pela audácia do Coronel Goulart e, na  
época, há menos de um quarto de século, atingida pelos trilhos 
pioneiros da Sorocabana. Depois o retorno a ambientes serenos, 
propícios ao estudo e ao meditar, nos quais a vibração do progresso 
se detivera no passado ou moderara no presente de economia está- 
vel: Ubatuba, das praias sedutoras, São Peàro, da timidez fecunda 
de Gustavo Teixeira, e Capivarí, das lembranças ternas de Amadeo 
Amaral. Ao observador atento e preocupado com assuntos sociais 
e jurídicos todo um panorama de carências se desdobrou nessas 
andanças determinadas pela profissão exigente de profunda com- 
preensão humana. Dezesseis anos decorridos, seria Aldo convo- 
cado para função que, em definitivo, viria consagrar a obra do 
cidadão sensível e do magistrado douto: a de Juiz de Menores da 
Comarca de Santos. Mais dois anos de exemplar proceder, e, 
em 1956, a nomeação para Juiz de Direito da Vara Privativa de 
Menores da Comarca de S. Paulo - a cidade que o elegeria seu 
Cidadão. Era a função que consolidaria o mais belo dos destinos: 
o de tutor de entes cuja personalidade em plasmação exige guias 
atentos e generosos; pois, a juventude é o instante de descobri- 
mento de horizontes imensos e pontilhados de apelos perigosos. 
Como José Rodó, o estilista de Ariel, sou dos que crêem que a 
protecão a infância e à juventude, integrando-as nos princípios 
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éticos que regem nossa estrutura social, é gênero de atividade sa- 
grada. E cumprir em grau de perfeição esse labor sagrado foi 
o escopo constante de Aldo de Assis Dias: nas decisões cotidianas, 
nas conferências, nos seminários, nos artigos e nos pareceres, com 
os quais demarcou sua presenca solar em nossa cultura jurídica 
e no ambiente social, merecendo, entre muitos outros, o reconhe- 
cimento deste Instituto, com a outorga da Medalha Imperatriz 
Leopoldina e do título de Sócio Honorário - em 1964 -, dez anos 
antes do seu desaparecimento, quando ainda tanto esperávamos 
de seu talento, de sua equanimidade nos julgamentos e, sobre- 
tudo, da absorvente dedicação aos problemas de proteção moral 
dos jovens - a forma mais profícua de influir para o bem da 
História do amanhã. 



CÂNDIDO FONTOURA DA SILVEIRA 

Na lembrança de nossa gente esse múltiplo benfeitor inscreveu- 
se com apelido que, na  simplicidade, é indício de sincera e profunda 
afeição: "Tio Candinho". 

Para definir com que ventura o recebemos em nosso convívio, 
bastará transcrever o parecer da Comissão de SlndicânAa, cons- 
tituída por Eurico Branco Ribeiro e Oliveira Ribeiro Neto: "A figura 
de Cânaido Fontoura da Silveira, que S. Paulo tanto respeita e 
admira, bem merece o nosso voto para ser incorporada ao grupo 
de s5cios honorários do nosso Instituto - S. Paulo, 20-12-1962. 

Generoso até a liberalidade, cordial até a humildade e labo- 
rioso até a infatigabilidade, conservou ainda nos anos provectos 
o culto das relações humanas do jovem empreendedor que, de'- 
xando sua fidalga Bragança Paulista, viera na Capital amável do 
início do século cursar, com brilho, a Escola de Farmácia, Odon- 
tologia e Obstetrícia de S. Paulo. Apenas um decênio após f3r- 
mado, ao impulso de uma capacidade realizadora incomum, cons- 
tituiu empresa que lideraria seu complexo setor industrial, pela 
adoção, no ainda tímido mercado, dos métodos agressivos de 
publicidade que caracterizam a hodierna sociedade de consumo. 
Exemplo maiusculo dessa forma, então incompreendida, de inves- 
timento maciço na comunicaçáo, exigente de rara lucidez emprr- 
sarial, foi a propaganda do Biotonico r da Ankilostomina Fontou- 
ra, para a qual, iniciando parcriragem coroada de êxito do empre- 
endedor inaustrial e do intelectual, Cândido Fontoura convocaria 
um espírito originalíssimo, atento a toda a forma inovadora de 
agir, misto de sonhador e de pragmabista, preconi~ador e estimula- 
dor até o sacrifício da intensa industrialização do País, que não teve 
a ventura de presenciar: Monteiro Lobato. E "Jeca Tatuzinho", co- 
mo Iolheto de propaganda, não encontra confrontos: foi o primeiro 
e teve tiragrm espantosa para o gênero: 22 milhões de exempla- 
res, número equivalente ao da população do País na  época. No 37." 
aniversário do Biotonico, Lobato escreveu o "Conto Industrial", 
narrando a história de Cândido Fontoura e seus produtos farma- 
cêuticcs. Vinculou-se, assim, o evoluído industrial, a nossa histó- 
ria literária. 

Realizado profissional e financeiramente, Fontoura não se 
deixou dominar pelas comodidades decorrentes da fortuna, e, 
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lidador incansável, prosseguiu como exemplo de ação comunitária. 
Presidindo organizações imensas como o Instituto Medicamento 
Fontoura e a Indústria Farmacêutica Fontoura Wyeth, continuou 
integrado nas atividades sociais de sua classe, em movimentos 
culturais e iniciativas beneficentes. Torna-se sucessivamente Pre- 
sidente da União Farmacêutica de S. Paulo e da Sociedade de 
Farmácia e Química de S. Paulo. Sócio honorário de associações 
farmacêuticas da Bahia, do Rio de Janeiro e do Paraná. Membro 
honorário da Academia Brasileira de Medicina Militar, da Acade- 
mia Nacional de Medicina, da Academia Nacional de Farmácia, do 
Instituto Brasileiro de Medicina. Titular da Sociedade Brasileira 
de História da Farmácia. Presidente da Campanha Pró-Monumen- 
to de Monteiro Lobato. Mais um longo rol de cargos honrosí,ssimos, 
no Brasil e no Exterior, poderia alinhar para, na estatura real, 
definir a personalidade incomum que fez História, como partici- 
pante de primeira linha de nossa evolução industrial e científica, 
mas, também, escreveu História: "A Farmácia no Brasil", em 1932, 
e "Farmácia e Farmacêuticos no Brasil", em 1938. Em outros 
campos apresentou: "O café como bebida e fonte de outros pro- 
dutos" - comunicação a Academia Nacional de NIedicina, 1939 - 
e "Uma terapêutica da malária" comunicação à Academia Nacio- 
nal de Medicina, 1940. Contribuiu, assim, para conhecimento do 
produto base de toda a atual estrutura econômica nacional e na 
cura do mal que constituiu aspecto dramático do subdesenvolvi- 
mento - percalço do qual, em esforço hérculeo, estamos, a duras 
penas, nos libertando. Essa a figura do homem de ação, que teve 
um mérito raro: permanecer simples na opulência e continuar, 
na gesta empresarial, a servir a Pátria, bem merecendo, por isso, 
o respeito com que, agora, o relembramos. 



FERNANDO PEDREIRA DE CASTRO 

Padre 

O Sacerdote que durante 28 anos, humilde e exemplarmente, 
viveu e orou junto a igreja de S. Gonçalo - marco de Fé, belo 
pela singeleza, implantado, em 1756, num vértice do velho Largo 
da Cadeia, como referência remota de que o burgo de Anchieta e 
Nóbrega, com cerca de 5000 almas, tranquilo e piedoso, na Fé 
encontrava a seiva espiritual dignificadora do crescente grupo hu- 
mano que transmudou S. Paulo de Piratininga na niaior diocese 
católica do Orbe. 

Nascido na velha e fidalga província fluminense, com a pala- 
vra cálida fazia ressurgir quase a presença física de sua inesque- 
cível Fazenda Santa Fé, onde, contribuindo para firmar a perso- 
nalidade incisiva do futuro legionário de Loiola e estimular o 
amor ao passado, que o tornaria historiador, no tempo de sua- 
infância ainda subsistia - apesar do declínio econômico decor- 
rente da humana, mas abrupta, sanção da Lei Áurea - a atmos- 
fera de respeito, piedade e apego a tradição remanescente do Brasil 
Imperial. Esse ambiente de austeridade e comprensão humana 
influiu, por certo, na vocação para os serviços de Deus, e o jovem 
Pedreira de Castro ofertou-se em doação total a Companhia de 
Jesus, e o fez em lugar certo, ao submeter-se a "terceira prova- 
ção" em Florença, a urbe das flores e do Renascimento, a Única 
que elegeu Cristo como Rei, pela voz de Savonarola, imprecando, 
em linguagem candente, contra o imoralismo, rememorada na 
lápide, afixada no portal do "Palazzo Vecchio", pela inscrição 
"Jesus Christus Rei Florentini Populi p. Decreto Electus" - már- 
more que faria, decorridos 4 séculos, Papini, no exórdio de sua 
obra maior, reafirma-se, como florentino, súdito e soldado de Cristo- 
Rei - o mesmo compr~misso que o Padre Pedreira de Castro 
cumpriu, em grau de sublimação, em nossa estuante Pátria, ensi- 
nando, pregando e orando na tradicional Itú, na amena Friburgo, 
na serenidade mística de Anchieta, e, por fim, em nossa trepi- 
dante S. Paulo. E essa dedicação integral reencontramo-la em 
todas as formas de ação de inesquecível sacerdote, marcadamente 
no culto da História - como professor do Colégio S. Luiz, em 
S. Paulo, e Santo Inácio, na Guanabara, e autor de obras magistrais, 
focalizando personalidades e fatos ligados à Santa Igreja: "D. 
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Vital Maria Gonçalves de Oliveira", "D. Silvério Gomes Pimenta", 
"Padre Belchior de Pontes", "Crônicas da Igreja do Brasil", "Vida 
de José Maria Vasconcelos de Carvalho" e o "Pátio do Colégio". 
Legou-nos, ainda três livros de contos e numerosas traduções. Com 
dedicação que atingiu as raias do sacrifício, atuou como diretor do 
Monumento Histórico da Fundação de S. Paulo - foi a própria 
alma da Casa de Anchieta que, na acrópole cívico-sentimental de 
nossa Cidade, relembra o instante inaugural da metrópole que se 
afirmou como a maior das realizações urbanas da história da Hu- 
manidade no Hemisfério Sul. 

Reverenciemos a memória do Padre Pedreira de Castro, que, 
portador de títulos doutorais em Filosofia, Teologia e Direito Ca- 
nônico, servindo na plenitude a Grei Paulopolitana, no Amor as 
Criaturas do Senhor, fonte única da verdadeira Paz, evidenciou, 
com sua batina poida e a fisionornia fatigada pelo diuturno labor, 
que nada há mais belo que a tarefa de um Sacerdote mostrando 
aos homens o caminho, por vezes árduo, mas sempre iluminado. 
que conduz ao Reino de Deus. 



ANTONIO ANTUNES ALVES 

Professor 

Mais uma vez, valho-me, como intróito, de parecer de douta 
Comissão de Sindicância, constituída por Oliveira Ribeiro Neto, 
Antônio Barreto do Amaral e Alvaro do Amaral: "O Sr. Antônio 
Antunes Alves é um velho professor de História, mestre de His- 
tória, mestre de muitas gerações, que muito merece o título de 
Sócio Honorário do Instituto, para o qual foi proposto por tão 
grande número de ilustres consócios". S. Paulo, 20 de junho de 
1964. E haverá credencial maior do que a de ser ".mestre de muitas 
gerações"? 

E Mestre que lavrou longamente a mesma seara, tendo a ven- 
tura de, ao atingir a idade provecta (faleceu aos 84 anos), ver 
sua obra, com encômios unânimes, julgada pelo testemunho da 
comunidade que assistira a todo o decorrer da nobre existência 
dedicada ao estudo para os outros, aprendendo para ensinar - o 
perene estado de euforia comunicativa que é a vida do professor. 
Naturalmente, o seu renome de expoente do magistério numa ci- 
dade que sempre teve destaque no panorama de ensino paulista, 
apesar do tardo avançar das notícias em tempos idos, transporia 
as lindas da comuna de Domingos José Vieira, e viria, como coroa- 
mento de uma trajetória retilínea e vertical, abrir-lhe as colunas 
prestigiosas de "O Estado de S. Paulo" - órgão que coloca o Brasil 
no proscênio da imprensa mundial -, e a tribuna, para conferên- 
cias relembradas sobre temas que abrangem ampla área cultural, 
da informativa a doutrinária, dimensionada pela citação destes 
dois títulos: "Libertação dos escravos do Brasil" e "Vida de S. 
Vicente de Paula". Mas, como afirma Tristão de Athayde, "para 
sermos professores precisamos não ser apenas professores". O pro- 
fessor é um civilizador e, por isso, por ele se processa grande 
parte do progresso social. Antônio Antunes Alves cedo compreen- 
deu essa superior finalidade, e, muito jovem, aos 24 anos, candi- 
datou-se e foi eleito vereador da Câmara de Itapetininga - cidade 
que tem tradição política firmada em nomes como os de Venâncio 
Ayres e de dois Presidentes do Estado: Fernando e Júlio Prestes 
de Albuquerque. Retornaria "à casa dos homens bons" em 1937. 

A Santa Sé avaliaria a expressão espiritual do labor contínuo 
de Antônio Alves e Sua Santidade Pio XII lhe outorgaria o título 



376 REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

de Comendador da Ordem de São Silvestre, reconhecimento de que 
ele bem compreendera que, quem é realmente professor, tem, no 
âmbito social, diante de si, três realidades morais - uma suprema 
e duas relativas: Deus, sua própria consciência e o aluno. Os 
homens com parcela de poder, também, souberam, com justiça, 
julgar o Professor de muitas aulas e muitas matérias, e deram-lhe 
a responsabilidade e a honra de duas vezes ser Diretor da reno- 
mada Escola Normal "Peixoto Gomide" e durante longos anos do 
Ginásio de Itapetininga, onde acresceu renome, ao grande que 
sempre possuiu, como professor de História Geral do Brasil - a 
disciplina que lhe deu afinidade cultural com temas que motivam 
a existência desta casa. 

Relembramos, com respeito e emoção, esse Mestre que, a 
serviço de sua gente, fez do ensino não apenas obra de ciência, 
mas obra de amor; lente que compreendeu que a ciência sem 
consciência é árida, pode ser cruel e mesmo negativa, e que a fun- 
ção do professor é, acima de tudo, plasmar seres que nunca esque- 
çam terem sido criados a imagem e semelhança de Deus. 



MUSSA KURAIEM 

Jornalista 

O autor de "Poetas e Califas" pouco tempo participou de nosso 
convívio - eleito sócio honorário a 15 de agosto de 1973, um ano 
após nos deixava aquele que César Salgado, com elegância e acer- 
to, definiu "como o primeiro e vitorioso arabista das letras Pátrias 
- o emir da literatura brasileira". Nascido em S. Simão - o 
pitoresco burgo que relembra o primeiro movimento municipa- 
lista prenunciador da República -, iria, em fadário de amplos 
horizontes, receber o seu diploma de bacharel em Ciências e Le- 
tras no "College de Peres Jesuites - Yabroud - Síria". 

Retornando a Pátria, iniciaria intensa atividade cultural, 
desvendando-nos em escritos de estilo direto - diria, jornalístico, 
definidor de seu perfil intelectual - aspectos surpreendentes de 
uma civilizaçáo que, sikuada na rota das grandes conquistas, 
sempre se impoz aos invasores. E hoje outra civilização - a que 
se estribou n a  tecnologia e desintegra-se na tecnocracia -, sur- 
presa, constata, ante a ameaça do caos econômico, precursor do 
social, que o Mundo Arabe, longe de ser unicamente o da fantasia 
embalada pelo encanto da voz de Sheherazade, é, conscientizado 
do seu potencial de riqueza, capaz de pragmaticamente impor-se 
a complexa estrutura econômica ocidental e determinar regras 
(e praza a Deus não cheguem a excessos!) que podem mudar os 
destinos da Humanidade ainda neste século de grandes decisões. 

Dos muitos trabalhos publicados por Kuraiem citarei, apenas, 
os que se me figuraram capitais: "O café do Brasil", "Poemas de 
Gibran", "Assim falava Gibran". De "Poetas e Califas" apontaria 
o capítulo "Maomé e Dante", análise percuciente da influência 
do Alcorão na "Divina Comédia", reafirmando a imensa ampli- 
tude do saber do sofrido genio toscano. 

Como veículo de aproximação árabe-brasileira, a revista "O 
Oriente" teve em Kuraien o ideador, o artífice e a alma. Foi ele 
portador constante da mensagem de uma coletividade dinâmica 
que veio integrar-se ao patrimônio humano de nossa Pátria - esta 
democracia genética que, há quatro séculos, envia um álacre cha- 
mado a todos os proletários das belas obras, não indagando dos 
que se propõem conosco honestamente colaborar de onde provem 
o pó que t r a z ~ m  nas sandálias. 





FERNANDO DE AZEVEDO 

Acadêmico 

Cassiano Ricardo, ao saudar, na Academia Brasileira de 
Letras, Fernando de Azevedo, teve expressão feliz definindo a exis- 
tência do novo imortal como uma "vida numerosa", quando 
exalçava, com a permanente juventude espiritual, a obra do crítico 
precursor de instantes avançados de nossa literatura, do sociólogo, 
do educador revolucionário e do escritor consciente da própria mis- 
são alertadora num mundo em que, perigosamente, o domínio da 
tecnologia parece não respeitar fronteiras. 

Na personalidade cultural multifacetada predominou o edu- 
cador - atribuindo-se ao termo o grau de excelência indicativo 
de plasmador de personalidades de alma aberta para o ideal, de 
consciências atentas ao dever e vontades prontas a cumprí-10, que, 
peregrinas do sonho, criadores de beleza e de bens materiais, 
sejam construtoras de um Mundo melhor. 

A citação de alguns dos muitos cargos proficientemente ocu- 
pados evidenciam essa prevaléncia: Diretor do Instituto de Edu- 
cação e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universi- 
dade de S. Paulo; Secretário da Educação e Saúde do Estado, em 
1947, e Secretário da Educação e Cultura do Município da Capital, 
na quadra zenital da administração Prestes Maia. 

Já em 1920, com a publicação do primeiro livro "Da Educação 
Física", ainda atual, revelava a vocaçao que se transmudaria em 
méritos altíssimos do educador. Em 1923, na obra "No tempo de 
Petrônio", refulge o humanista e o estilista, como em todos seus 
escritos. Em 1926, ocorreria instante solar da carreira do emérito 
pedagogo, quando Júlio de Mesquita Filho confiou-lhe realizar in- 
quérito sobre a instrução pública em S. Paulo. Abordando aspectos 
técnicos, políticos e filosóficos do empolgante tema, elaborou exaus- 
tivo relato, incluído na íntegra no livro "A Educação na Encru- 
zilhada", traçando as linhas da maior renovação educacional reali- 
zada no País, consonante com a quadra inovadora que, nas artes, 
atingiria o climax na "Semana da Arte Moderna". A aguda abor- 
dagem do problema educacional no quadro das realidades sociais 
e políticas da Nação, torna as conclusões deassa pesquisa, decorridas 
mais de quatro décadas, adequadas não só a atualidade educacio- 
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na1 de S. Paulo como a do próprio Brasil. Fiel as idéias amadure- 
cidas pela experiência e pela meditação, como Diretor do Ensino 
no Distrito Federal, em 1927, desfraldou o Iábaro reformista, num 
projeto de lei que, aprovado, propiciou benefícios inavaliáveis ao 
progresso social do País. Apesar do apoio decisivo de dois gover- 
nantes probos e ilustres - Washington Luís Pereira de Souza e 
Antonio Prado Jr. -, teve que travar pessoalmente áspera pugna 
para impor as idéias progressistas, registradas no livro "Novos ca- 
minhos e novos fins". O tufão de 1930 soube respeitar a obra 
notável. Finda a epopéia de 32, da qual participou com destaque, 
retornou à luta permanente de alteamento da chama do ideal que 
acendera entre educadores brasileiros. De 32 a 60, período em 
que proferiu as magistrais lições reunidas nos dois tomos de "A 
Educação e Seus Problemas", elaborou "Sociologia Educacional". 
Como educador, sociólogo e ensaista, abordou problemas direta- 
mente relacionados com as finalidades da educação na esfera na- 
cional, penetrando corajosamente no terreno difícil das realidades 
sócio-políticas. Em 1945, quando o mais puro ideal cívico empol- 
gava a Nação, após pesquisar a verdade social, distante das paixões 
políticas, apresenta ao Congresso de Educação para a Democracia, 
no Rio de Janeiro, tese magistral sobre o objetivo e conceito da 
educação democrática. Segue-se a obra maior: "A Cultura Bra- 
sileira", cujo mérito pode ser expresso na afirmativa de Francisco 
de Campos, homem de elogios parcos, citada por Paulo Nogueira 
Filho no magistral discurso de recepção de Fernando de Azevedo, 
como sucessor de Monsenhor ManIredo Leite na  Academia Pau- 
lista de Letras: "A Cultura Brasileira" é das maiores obras escritas 
no drasii". A influencia desse trabalho é meridianamente evi- 
denciada pelo fato de, nela baseadas, 13 das nossas universidades 
crLarem catedras de Cultura Brasileira. É o convite a adoção de 
um humanismo integral, ajustável a nossa era dinâmica, como 
ideal educativo de todos os indivíduos, acima dos limites e confli- 
tos entre nações e credos. Como progresso vertiginoso das comu- 
i~icaçóes - que a eletrônica tornou instantâneas - as massas 
rapidamente se identificariam com esse Humanismo, que, com raí- 
zes na cultura milenária, tem como propósito imediato a erradi- 
cação de todas as formas de opressão que aviltam e destroem a 
personalidade. 

Detive-me, talvez, demasiado na apreciação do reformador 
social, através da educação; mas, para lastrear seus argumentos, 
no alto plano em que se situou nosos confrade, devia munir-se de 
amplos conhecimentos do passado e, assim, citando-o como expo- 
ente de nossa intelectualidade, a memória do historiador Fernando 
de Azevedo reafirmo a veneração de nosso sodalício. 



ADENDO 

Já estava na tribuna, proferindo esta oração, quando recebi 
a infausta notícia de falecimento, ocorrido no Rio de Janeiro, na 
noite anterior, de mais um ilustre confrade: o General FRAN- 
CISCO JAGUARIBE GOMES DE MATTOS. Homenageando o 
extinto pronunciei, sem anotações, estas palavras: 

"Com o desaparecimento do General Jaguaribe de Mattos 
perde o Brasil uma das mais altas expressões no campo dos estudos 
geográficos e, especialmente, cartográficos. A conquista do saber 
em setor tão árduo no caso de Jaguaribe de Mattos teve, até 
mesmo, o fascínio da feição heróica; pois, foi ele o Chefe dos 
Serviços Cartográficos das Expedições Rondon - gestas de reco- 
nhecimento territorial e de contacto pacificador e assistência ao 
indígena que, talvez, não encontra símile na história da Humani- 
dade, e que faz pensar na dívida imensa que nossa Civilização tem 
ainda a resgatar com o intrépido sertanista, que não recebeu em 
vida nas dimensões merecidas a glorificação internacional. 

Com seu labor, Jaguaribe de Mattos legou-nos obra que, consi- 
derados os óbices a vencer, é de mérito inexcedível: a carta geo- 
gráfica de Mato Grosso. 

Fruto de seus longos, profícuos e árduos contactos com a hin- 
terlândia, durante as expedições de Rondon e toda uma longa vida 
dedicada ao culto da Pátria, são os estudos, fartamente docu- 
mentados, de interligação das bacias do Prata e do Amazonas, 
que, quando objetivados em obras (e, seguramente, o serão), no 
julgamento dos benefícios econômicos incalculáveis proporciona- 
dos ao País, deverão, em gesto de justiça, tornar reconhecido e 
exaltado o pioneirismo do Jaguaribe de Mattos. 

Possuidor de ampla cultura, o grande extinto alcançou tal 
relevo em várias áreas do conhecimento científico, que mereceu o 
título glorificante de Presidente de Honra da Academia Brasileira 
de História da Ciência. Foi figura de relevo da "Academie Inter- 
nationale d'Histoire de Sciences". E quando, sob auspícios do nú- 
cleo brasileiro dessa entidade, intentou-se instalar, em 1963, o 
capítulo paraguaio, em Assunção, tive a honra de representar o 
seu ilustre dirigente, o mesmo ocorrendo no XII Congresso de 
História da Ciência realizado em Paris, em 19168. Ainda como reco- 
nhecimento pelos seus altos méritos, foram outorgadas a Jagua- 
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ribe de Mattos a Medalha de Ouro "Mérito Científico" da Socie- 
dade Brasileira de Geografias e a Medalha de Ouro da Exposicão 
Internacional de Turim (1912). 

lertenceu Jaguaribe de Mattos a numerosas outras institui- 
ções culturais nacionais e estrangeiras, das quais citarei, apenas, 
algumas que agora me ocorrem: Membro correspondente da 
Societé de Geographie, de Paris, e da Sociedade de Geografia de 
Lisboa; Membro efetivo do Instituto Histórico e Ge,ográfico Bra- 
sileiro; Presidente da Sociedade Brasileira de GeograI~a. 

Concluiu o curso da Escola Militar em 1904, há 71 anos por- 
tanto. 

Como militar teve carreira brilhantíssima. Sempre destacou- 
se como alta expressão intelectual d~ nossas Forcas Armadas. 
Comandante da 9.' Circunscrição Militar (Mato Grosso) durante 
o Movimento Constitucionalista, deste participou corajosamente, 
e as tropas do Sector Murtinho. - Bela Vista, sob seu comando, 
foram as últimas a arriar a bandeira de Piratininga. Merece, por 
isso, a gratidão sem lindes dos paulistas. Comandou, em 1936, 
a 2 '  Brigada de Cavalaria na fronteira com a Argentina. 

Em Jaguaribe de Mattos, brilhante orador, acendrada vocaqão 
de cientista, soldado exemplar, mestre de civismo, patrióta e lida- 
dor infatigável em prol de nossa cultura, saudo, em nome do 
Instituto Histórico e Geográfico, a pleiade impávida e infatigavel 
dos colaboradores de Rondon - aquele que levou até o estoicismo 
o respeito a Criatura de Deus personificada em nossos irmãos sil- 
vícolas. 

Aí estão nossos mortos queridos! Para eles nossas preces, e 
a reiteração de nosso reconhecimento pela altíssima lição que, com 
suas existências e suas obras, nos propiciaram. Na forma física, 
são imagens do passado; mas, a História, ao perscrutar a inter- 
pretar o passado, torna-se força de atuação presente e formadora 
do futuro. E, assim, continuam eles, com a contribuicão de seus 
escritos, que constituem suas presenças espirituais, a iluminar 
nossos passos, e, como afirma Toynbee, nos ajudam a compreen- 
der o destino dos homens, que não deve ser o do combate armado, 
mas o da conciliação e do compromisso. Comovidos, os saudamos 
como com.panheiros presentes - sempre presentes - a tarefa, em 
que continuamos inamovivelmente empenhados, de criacão de um 
Mundo melhor para aqueles que nos sucederão e que, um dia, 
nos julgarão através da História. 

--- 
(Oração proferida a 19 de outubro de 1974). 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

Afirmar que as revistas culturais brasileiras, editadas ou não 
por entidades oficiais, na maior parte das vezes, têm vida efêmera 
é lugar comum. No estudo do bibliófilo e crítico Plínio Doyle 
"História de Revistas e Jornais Literários", ( I '  podem ser encon- 
trados numerosos exemplos que bem documentam a afirmação. 

As publicacões periódicas que cuidam de temas filosóficos 
e linguísticos, como não poderia deixar de srr, trilham pelo 
mesmo caminho. Nas duas últimas décadas, três revistas, pelo 
menos, foram lançadas e depois de um breve espaco de tempo 
tiveram suas edições interrompidas: Jornal de Filologia, ' - I  Re- 
vista Brasileira de Filologia ' e Ibérida. 

Esta ÚItima, da qual nos ocupamos especialmente neste tra- 
balho, foi fundada em 1959 pelos professores Celso Cunha, 
Antonio Houaiss e Israel Salvador Révah e teve todos os seis nú- 
meros quadrimestrais editados pela Livraria São José do Rio de 
Janeiro. 

(1) Revista do Livro, Rio de Janeiro, n." 32 a 43. 

( 2 )  Fundado e dirigido pelo prof. Francisco Silveira Bueno, o primeiro 
número correspondeu aos meses de julho-setembro de 1953. O número 
13, por sinal o último, equivalente ao volume V, fascículo 1-2. veio 
a luz em 1961. 

(3) Fundada pelo professor Serafim da Silva Neto, editada pela Livra- 
ria Acadêmica do Rio de Janeiro, surgiu em 1955. 

(4 )  Em abril desse ano publica-se o número 1, onde seus fundadores 
informam: "Este primeiro número de Ibérida está tendo o instante 
principal de sua coleção neste 13 de março de 1959. Esta é a data em 
que justamente se festeja o nonagésimo aniversário do Venerando 
Mestre Dom Ramón Menéndez Pidal, esse homem milagre a quem 
é dedicado, em humilde homenagem, este primeiro número de Ibérida, 
com os votos de que tenhamos a lucidez de seu espírito e de sua sabe- 
doria de válida vida a iluminar-nos por muitos e muitos anos." 
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Da "Apresentação" transcrevemos: 

"O que Ibérida almeja e espera realizar é a publi- 
cação regular de estudos filológicos em torno do com- 
plexo íbero-românico e suas projeções extrapeninsulares, 
sobretudo americanas. Daí o nome com que se dá aos 
leitores - Ibérica -, que, neologicamente, quer signi- 
ficar o fogo de irradiação e a descendência ibéricos, den- 
tro da Romanística" (p. 9).  

A revista sempre constou, de uma maneira geral, das seguintes 
seções: a - artigos, b - artigos-recensões, c - bibliografia, d - 
recensões, e - notas e f - noticiário. 

O levantamento bibliográfico e a elaboração de índices remis- 
sivos não é tradição entre os estudiosos brasileiros que cuidam das 
ciências humanas. 

Como escreveu o professor Rolando More1 Pinto na "Apresen- 
tação" do índice Remissivo da Revista de Linpa  Portuguesa, orga- 
nizado por Pedro Caruso, "uma coleção de revista, sem indexação 
adequada, é uma coleção morta. Esta verdade trivial, somente se 
torna dramática para aqueles que tiverem necessidade, um dia, 
de pesquisar, com urgência, assunto de seu interesse, nas páginas 
numerosas de uma publicação de vulto". Ainda que somente meia 
dúzia de números da revista Ibérida tenham sido publicados, a 
mais de centena e meia de verbetes do "Índice de Assunto" que 
preparamos, e sua posterior consulta, parecem indicar a validade 
de nosso esforço. 

Para facilitar uma visão global da revista julgamos Útil, antes 
de apresentar os diferentes índices (de assunto, de autor, de obras 
resenhadas) estampar os sumários. 
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VILAREAL (MANUEL FERNANDES) 
- . . . e a inquisição portuguesa - 1: 33-54 e 3: 181-207 

VOITURE (VICENTE) 
- V. Hispanismo na França 

ZUMBEL 
- uso e difusão do vocábulo . . . na Andaluzia - 1: 61 

ZURARA (GOMES EANES DE) 
- V. Guiné 

ÍNDICE DE AUTOR 

ALVAR (Manuel Lopez) 
-- E1 peón, la peonza y e1 zumbe1 en Andaluzia - 1: 55-62 
- Rasgos de morfologia romance en e1 latim medieval ara- 

gones (1035-1134) - 4: 141-146 
- Consonan~ismo romance en documentos aragones escritos 

en latin notaria1 (1035-1134) - 5: 45-66 
ASENSIO (Eugenio) 

- Lourenço de Caceres y su tratado "Dos trabalhos do (con 
una nota sobre Jorge de Montemayor plagiario) - 5: 67-78 

BALUST (Luís Sala) 
- Una biografía recuperada: "La vida de Dona Sancha Ca- 

rillo", discípula de1 Mtro Avila, escrita por su hermano 
Don Pedro Fernández de Córdoba - 6: 221-244 

BERARDINELLI (Cleonice) 
- Observações sobre a língua poética de Fernando Pessoa - 

1: 101-114 
- O auto de Vicente Anes Joeira - 6: 11-34 

BOHIGAS (Pedro) 
- Más sobre la Canción IV de Garcilaso - 6: 79-90 

BOXER (Charles R) 
- Quatro palavras a respeito da palavra quatro - 6: 33-38 

CARRETER (Fernando Lázaro) 
- Sobre e1 "modus interpretandi" alfonsí - 6: 97-114 

CARVALHO (Joaquim Barradas de) 
- L'historigraphie portugaise contemporaine et la littérature 

de voyages a l'époque des grandes découvertes - 4: 101-140 
CATALAN (Diego) 
- Un nuevo romance fronterizo - 1: 69-80 
- La "Crónica Geral de Espanha" de1 Conde Don Pedro de 

Barcelos (1344) y 10s orígenes la historiografía portuguesa 
- 2: 11-102 
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CIDADE (HERNANI) 
- Velha querela teológico-jurídica no julgamento inquisito- 

ria1 de Vieira - 5: 91-105 

CUNHA (Celso) 
- Novas observações sobre o hiato na  antiga versificação 

galego-portuguesa - 4: 23-100 
- Ni "em" = "na casa de" - 4: 152-156 

ESTRADA (Fernando López) 
- Cartas de Indias, escritas em e1 siglo XVII - 6: 115.126 

FISHLOCK (A. D. H.) 
- Los fuentes bíblicas de Las Lamentaciones João Pinto Del- 

gado - 6: 39-60 

GLASER (Edward) 
- Calderon de la Barca's E1 Orden de Melchisedeck - 

6: 61-82 

GOMEZ (Antonio Pérez y) 
- Hispanismo en Francia en e1 siglo XVII: Balzac, Voiture, 

Chapelain - 5: 129-140 

GREEN (Otis H.) 
- Realidad, voluntad y gracia en Cervantes - 5: 113-128 

HAMPEJS (Zdenek) 
- A língua portuguesa na  Tchecoslováquia - 2: 135-138 
- Os estudos de filologia românica na URSS - 2: 142-144, 

4: 159-164 

LAPA (Manuel Rodrigues) 
- O contador Brito e as "Cartas Chilenas" - 4: 11-22 

LLUBERA (Ig. González) 
- Jahuda Bonsenyor's anthology of proverbs - 5: 105-112 

MALKIEL (Yakov) 
- Etimología y cambio fonético débil (trayectoria iberromá- 

nica de medicus, medicãmen, medicina) - 6: 127-172 

MEYER (Augusto) 
- O lunar de Sepé - 1: 81-100 
- Tambo - 2: 139-141 

PEREIRA F." (Emmanuel) 
- As sátiras de Francisco Sá de Miranda - 1: 115-164 
- Achegas para uma cronologia do léxico português - 

2: 145-156, 4: 147-151 

PIDAL (Ramón Menéndez) 
- Gran innovación en e1 habla común de1 siglo XVII. Los 

diversos gustos linguísticos - 1: 11-32 
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PIEL (Joseph Marie) 
- Do grego-latino thalamus ao brasileiro tambo - 1: 63-68 
- A propósito do toponimo galego grana e outros desdenden- 

tes do lat, gran-eus, ea - 5: 151-146 

RÉVAH (I. S.) 
- Manuel Fernandes Vilareal, adversaire et victime de I'in- 

quisition portugaise - 1: 33-54, 3: 181-208 

- Bibliographie de M. Marcel Bataillon - 5: 17-44 
- Formation et évolution des parlais judéo-spagnols des 

Balkans - 6: 173-196 

RICARDO (Robert) 
- En lisant Rómulo Gallegos: Galle Derecha et Justo Juez 
- 5: 147-156 

RODRIGUEZ (Pedro Sainz y)  
- Influência de 10s misticos italianos en Espana - 5: 171-194 

RODRIGUEZ - MONINO (A) 
- La "Breve deleitacion de romances varios" (Valencia, 

1668). Notícia bibliográfica - 6: 197-220 

ROSSI (Giuseppe Carlo) 
- Os estudos de português (Portugal e Brasil) na Itália - 

4: 157-158 
- I1 Portogallo de1 Sttecento visto da1 Cardinal Pacca - 

5: 157-170 

RUIZ (Juan Martinez) 
- Un "Agrajes sin obras" entre 10s conquistadores de Mejico 
- 2: 103-130 

- Notes étymologiques ibéro-romanes - 5: 195 

TORRES (Antonio) 
- La sintaxis de E1 Victorial - 3: 9-180 

WILSON (Edward M.) 
- Fray Hortensio Paravicino's protest against E1 Príncipe 

Constante - 6: 245-266 

ÍNDICE DE OBRAS RESENHADAS 

ALMEIDA (Renato) 
- Inteligência do  Folclore - Rio de Janeiro, Livros de Por- 

tugal, 1957. (Antonio Houaiss) - 1: 246-253. 
ASENSIO (Eugenio) 
- E1 teatro de  Antonio Prestes. Nota de  iecturas. Lisboa, 

1554. (Emmanuel Pereira Filho) - 1: 213-219. 
BARBOSA (Francisco de Assis) 



- A vida de Lima Barreto. Rio de Janeiro, Livr. José Olímpio 
Editora, 1959. (Antonio Houaiss) - 4: 168-173. 

CASTILHO (Hernando del) 
- Cancionero general recopilado por . . . (Valencia, 1511). 

Madrid, Real Academia Espaííola, 1958. (Eugenio Asen- 
sio) - 1: 233-239. 

CINTRA (Maria Adelaide Valle) 
- Livro de solilóquio de Sancto Agostinho. Lisboa, 1957 - 

2: 216-218. (Serafim da Silva Neto) 
FERREIRA (Aurélio Buarque de Hollanda) 
- Território lírico. Rio de Janeiro, Edições "O Cruzeiro", 

1958. (Eduardo Portella) - 1: 241-246. 
FLÓREZ (Luis) 

- Habla y cultura popular e n  Antioquia. Bogotá, Instituto 
Caro y Cuervo, 1957. (José Pedro Rona) - 4: 165-167. 

FOGELQUIST (Donald F.) 
- "Juan Ramón Jiménez". Separata de La Revista Hispánica 

Moderna, XXIV (2-3), 1958. (Othon Moacyr Garcia) - 
3: 232-235. 

MONTEIRO (Adolfo Casais) 
- Estudos sobre a poesia de Fernando Pessoa. Rio de Janeiro, 

Agir Editora, 1958 (Paulo Maia de Carvalho) - 1: 227-233 
ORPHEU 
- Reedição do volume I da revista . . . Lisboa, Edições Ática, 

1959. (Cleonice Berardinelli) - 4: 182-184. 
PIDAL (Ramón Menendez) 
- Poesia juglaresca y origenes de las literaturas románicas. 

Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1957 (Eugenio 
Asensio) . - 1 : 220-227 

PONTES (Maria de Lourdes Belchior) 
- Itinerário poético de Rodrigues Lobo, Lisboa, 1959. 

(Eugenio Asensio) - 4: 174-182 
SA-CARNEIRO (Mário de) 
- Cartas a Fernando Pessoa. Lisboa, Edições Aticas, 1958. 

(Cleonice Berardinelli) - 1 : 239-241 
SILVEIRA (Sousa da) 
- Lições de Português. Coimbra, Atlantida - Rio de Ja-  

neiro Livros de Portugal, 1952 (1958). (Adriano da Gama 
Kury) - 2: 211-216 

- Máximas, pensamentos e reflexões do Marquês de Maricá. 
Rio de Janeiro, Casa de Rui Barbosa. (Olavo Aníbal Nas- 
centes) - 3: 231-232 





RELATÓRIO DA DIRETORIA 
REFERENTE AO ANO DE 1973 

A Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, como faz 
todos os anos, passa a dar  conta, aos Senhores Consócios, de suas atividades 
durante o exercício de 1973. 

DIA DE S ã 0  PAULO E DO SODALÍCIO 

Como de costume, a s  suas datas -- 25 de Janeiro e 1" de Novembro foram 
evocadas solenemente, discorrendo sobre os vultos que fundaram São Paulo e 
os que fundaram o Sodalício, o orador oficial, Prof. Alfredo Gomes. 

SESSÕES PLENÃRIAS 

Durante o ano findo, o Instituto realizou três sessões solenes, quatro 
extraordinárias e dezoito ordinárias. 

SÕCIOS NOVOS 

Foram eleitos, no decorrer de 1973: 

Honorários: Sr. Emilio Amadei Beringhs, Dr. Waldomiro Benedito de  
Abreu, Dr. Antonio Eloy Paulini Miranda, Dr. Francisco Grainha do Valle, DrL  
Augusta Barbosa de Carvalho Ribeiro, Prof. Roberto Machado Carvalho, Jor- 
nalista Luís Caetano Martins, Jornalista João Alves d2.s Neves, Dr. Gualter 
Godinho, Sr. Paulo Pereira dos Reis, Sr. Alberto Lemos, Sr. Nello Ferrentini, 
Gen. de Exército Humberto de Souza Mello, Jornalista Mussa Kuraiem, Dr. 
Hélio Falchi, Dr. Henrique Arouche de Toledo, Prof. Mário Pires, Prof,' Esther 
de Figueiredo Ferraz, Prof. Luiz Antonio da Gama e Silva, Jornalista Miguel 
Ângelo Barros Ferreira. 

Benfeitores: Dom Benedito de Ulhoa Vieira, Dr. José Carlos de Figueiredo 
Ferraz, Dr. Pedro de Magalhães Padilha. 

Correspondentes Nacionais: Sr. Oscar de Arruda Penteado, Prof. Gilberto 
de Mello Freyre, Sr. Flávio Guerra. 

Corres~>oiidente Estrangeiro: Embaixador José Hermano Saraiva. 

MEDALHA «ALEXANDRE DE GUSMÃO» 

Foram agraciados: Prof. Alfredo Gomes, Prof. Luiz Morrone, Dr. Lauro 
Ribeiro Escobar, Sr. Paulo Teixeira de Camargo, Dr. Elysio Condé, Dr. Luiz 
Arrõbas Martins, Museu Histórico e Pedagógico .<Alexandre de Gusmáo,, de 
Itápolis. 

DISCURSOS, PALESTRAS E CONFERENCIAS NO INSTITUTO 

Sr. Luiz de Souza Leão - «Biografia do Barão de Vila Bela». 
Prof. Antonio Roberto de Paula Leite - «Correspondência incdita de Mário de 

Andrade»; «Botucatu e os convencionais de 1873». 
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Dr. Wilsoii Maia Fiiia - «50 anos depois da Independências. 

Acadêmico Hernaiii Donato - «Plácido de Castro: patriota e homem de culturas. 

Prof. José Luiz Pasin - «O Vale do Paraiba num período de trezentos anos;;. 

Embaixador Dr. JosP Hermaiio Saraiva - «Que povo somos nós os portu- 
gueses ?». 

Prof. Alfredo Gomes - «Centenário de nascimento de Santos Dumont». 

Dona Maria Amélia Botelho de Soiiza Aranha - «Duas histórias inéditas do 
folclore afro-brasileiron. 

Jornalista Mig-iiel Angelo Barros Ferreira (<Marrocos e a batalha de Alka- 
cer-kibir». 

Prof. Benjamin Antonio Salles Arcuri - Posse e agradecimento 

Prof' Ortavia Corrêa dos Santos Oliveira - Posse e agradecimento 

Dr. Fraii<:isco Grainha do Valle - Posse e agradecimento. 

Prof. Agenor Pinheiro Rodrigues Valle - Posse e agradecimento. 

Jornalista Antonio dos Santos Oliveira Junior - Posse e agradecimento. 

Prof. Viriicio Steiri Campos -- «A epopéia do 2 de julho -- Libertação da 
Bahia>j. 

Dr. Alberto Lemos - Posse e agradecimento. 

Jornalista Jogo Alves das Neves - Posse e agradecimento. 

Dr. Waldomiro Benedito de Ahreii - Posse e agradecimento. 

Prof. Jose Herculaiio Pires - Posse e agradecimento. 

General de Exército Hiirnherto de Souza Mello - Posse. Palavras sobre o 
patrono João Pandiá Calógeras. 

Prof. Roberto Machado Carvalho - Posse e agradecimento. 

DOACÕES AO INSTITUTO POR SÓCIOS E ESTRANHOS 

:'; Sr. Vicente de Azevedo - Medalha de bronze comemorativa do cente- 
nário de nascimento da Baronesa de Bocaina. 

':: Senado Federal - Medalha de Bronze e um album de documentos histó- 
ricos comemorativos do sesquicentenário da independência. 

:' Sr. Ruy Santos -- Obra «O Poder Legislativo, suas virtudes e seus 
defeitos». 

'"r. José Leandro de Barros Pimentel -- Conjunto dos selos nacionais 
emitidos em 1972. 

Sr. Armando de Almeida Alcântara - Livro de sua autoria «Missão 
Cumprida». 

::: Sr. Veríssimo de Me10 -- Obra «Ensaios de Antropologia Brasileira>>. 

:I: Presidente do Senado Federal - 10 (dez) coleções da obra «O Parla- 
mento e a Evolução Nacional», de autoria de José Honório Rodrigues. 

;:: Dr. Enzo Silveira -- busto em gesso de D. Pedro I. 
:' Dr. Aureo de Almeida Camargo - «Roteiro de 32a. 

Dr. Luiz Tavares da Cunha - «Vida e Polícia». 

.:; Prof. Alfredo Gomes «Perfil», sobre o Monsenhor José de Castro Nery. 

''' Dr. Edgard de Cerqueira Falcão - Medalha Comemorativa do Cente- 
nário de nascimento de Oswaldo Cruz. 
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Prof. Antoriio Carlos Cardoso - <:Memórias da Gen. Brasilio Taborda>>. 

Dr. João Carvalho Ribas - Posse e agradecimento. 

Prof. Roberto Machado Carvalho -- Vários exemplares de jornais de 
Itú, dos anos de 1873, 1889, 1890 e 1891. 

* Dr. Vicente de Paulo Vicente de Azevedo - Impressos distribuídos em 
S. Paulo após a Revolução de 1930; Documentos antigos de 1802 do Governo 
Franca e Horta, e de 1868 do Presidente da Província Saldanha Marinho. 

:!: Dr. Benedito Lang -- Livro «La Epopéya de1 Chato» - memórias do 
Marechal Estigarribia. 

:: Dr. Alberto Prado Guimarães - - Folheto «As novas avenidas de S. Paulo,~. 

:"r. Antonio Benedito Machado Florence - Um exemplar do Jornal d« 
Comércio, do Rio de Janeiro, de 1854, uma fotografia de 1918, do Campo de 
Oficiais Portugueses prisioneiros de guerra da Alemanha e um mapa do Campo 
de Batalha de Armentières, de La-Lys, também da Guerra de 1918, feito pelo 
Estado-Maior do Exército Inglês. 

I:: Dr. Paulo Emilio D'Alessandro -- Coleção de selos obliterados quando 
da passagem dos restos mortais de D. Pedro I, por Pindamonhangaba. 

::: Sr. Bernardes de Oliveira - «O Brasil>> de Mauricio Lamberg, e «São 
Paulo» de Gustav Koenigswald, bem como um grande atlas contendo valiosa 
coleção de mapas antigos. 

' Consulado da Suécia - -  Medalha Comemorativa da Fundação Interna- 
cional Balzan de Milão, Itália 1956; Medalha do Centro Piero Ferreiro, Milão 
1960; Medalhas Comemorativas do Primeiro Centenário da Libertação de Milão, 
1859 e Primeiro Centenário da Libertação da Lombardia. 

':. Sr. Pedro Ferraz do Amara1 -- Coleções de jornais paulistanos de 
outubro de 1930; das edições comemorativas do IV Centenário da Fundação de 
São Paulo, do Diário de S. Paulo e da Folha da Manhã; um exemplar de seu 
livro «Celso Garcia». 

Sr. José Leandro de Barros Pimentel - - Um exemplar do selo come- 
morativo de Santos Dumont, posto em circulação pelo Governo Francês; um 
conjunto de selos comemorativos lançados no Brasil e na França. 

:' Sr. i tamar Bopp - Coleção da Revista do Brasil. 

:: Gen. de Exército Humberto de Souza Mello -- Estojo com medalhas 
comemorativas do sesquicentenário da Independência; cópia de carta relativa 
a Revolução de 1932. 

::: Viúva Couto de Magalhães - Dois copiadores de cartas que perten- 
ceram ao seu esposo, jornalista Agenor Couto de Magalhães. 

* Sr. Jorge Riaders Obra «O Teatro Jesuitico no Brasil». 

::. Sr. Augusto Maurício - Obras «Algo de meu velho Rio». 

::: Monsenhor Victor Rodrigues de Assis - - «Vida e Vitórias de Monsenhor 
Francisco de Paula Victor». 

::' Dr. Alvaro da Veiga Coimbra - onze ampliações fotográficas de retratos 
históricos de Santos Dumont relativos a seus inventos e experiências. 

'' Governo do Ceará -- Atlas do Ceará. 

::' Sr. Henrique L. Alves - -  Obras «Cruz e Souza - Poeta e Pensador .. 
de Evaldo Paull. 
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:': Dr. Aureliano Leite - Uma medalha comemorativa da inauguração do 
Hotel El-Dorado. 

:"r. Alvaro da Veiga Coimbra - Livro que pertenceu a D. Pedro 11. 

e: Dona Alice América Franco - Vários volumes para a Biblioteca. 

Um exemplar de Obrigação de Guerra emitida pelo governo durante :i 

Segunda Grande Guerra de 1939/45. 

: W e d a l h a  Comemorativa da  inauguração da  sede própria da Companhia 
de Aviação «Lufthansa» em São Paulo. 

* Envelopes com carimbos comemorativos do 70" aniversário da fundacão 
:,Ubaldino do Amaral», de Sorocaba; 150 an:)s do episódio de 2 de julho. na  
Bahia; 4" Centenário de Niterói; Centenário da Convenção de Itu. 

*: Manifesto publicado pela Associação Comercial do Rio de Jsnziro em 
1932, fazendo um apêlo aos combztentes pela terminação da Cainpcnhn Cons- 
titucionalista. 

':: Carta  patente assinada pelo presidente Campos Salles em 17/85/1902, 
nomeando Waldimir de Assis Alfaya para o posto de alferes da  4,' Companhia 
do 125'j Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional de Santos. 

Medalha comemorativa do 25v aniversário da  Cia. T. Janér, Cornircio e 
Indústria. 

::: Dr. Nelson Figueiredo - Diploma conferido pela Liga de Defesa Nacio- 
nal ao atleta vencedor da «Corrids do Fogo Simbólico>: comemoração do Ses- 
quicentenário da Independência. 

: T r ê s  ( 3 )  postais mostrando o Monumento das Bandeiras erigido no Ibi- 
rapuera, com os autógrafos de Afonso de E. Taunay, Guilherme de Almeida e 
Victor Brecheret, autor  da obra de arte. 

:I: Impresso contendo o «Ideal do Soldado Constitucion:ilistn:>. 
::: Dr. Álvaro do Amaral - Carta do general Palimcrcio de Resende, ~iin 

dos chefes militares da  Revolução Constitucionalista, a um amigo. 
* Diretoria do Instituto Mauá de Tecnologia - Medalha coinemorativn 

do 10) aniversário de fundação desse Instituto. 
:"nstituto Histórico e Geográfico de Santos - Medi lh i  comemorativa 

dos Andradas, cunhada pelo próprio Instituto. 
:i: Sr. Pedro Ferraz do Amaral --- Gravura da família Imperial Brasileira. 

.:: Sr. Jorge Kubitz três pequenos quadros históricos de São Paulo: 
Paisagem do Ibirapuera Antigo, Cachoeira do Ipiranga e a Ãrvore das lágri- 
mas, no Ipiranga. 

::: Medalha «Cruz de Combate de 1.' classe» da  Força Expedicionhria Brn- 
sileira. 

" Dr. Alvaro da  Veiga Coimbra - Medalha comemorativa do BntllhLto 
de Voluntários Paes  Leme de 1932. 

::: Academia Paulista de História - - Medalhão e;n gesso apresentando 
verso e reverso da insignia desta Entidade. 

:* Dr. Alvaro da Veiga Coimbra - 4 (quatro) reproduções fotogrcificas do 
Exército Brasileiro n a  Campanha do Paraguai :  re trato de C a x i ~ s  com seu 
Estado-Maior, assalto e tomada da fortaleza de Curuzu, o Passo da Pátr ia  e 
reconhecimento d a  fortaleza de Humaitá. E ainda um mapa da cidade de 
S. Paulo e seus subúrbios feito pelo Eng. C. A. Bresser, nos princípios do 
século XIX e uma planta da Imperial Cidade de S&o Paulo, de 1810. 

'"r. Antonio Carlos Cardoso - Lanterna elétrica (f lash)  para uso da  
Biblioteca. 
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DISTINÇÕES A SÕCIOS 

Yrof. Antônio Roberto de Paula Leite - Ingressou na Societé Academique 
Des Arts Liberaux de Paris. 

I'rof. Tito Livio Ferreira - Membro da Banca examinadora do doutoramento 
do Prof. Corcino Medeiros dos Santos, do Departamento de História da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marilia. Recebeu a medalha 
instituída pelo Interventor Federal no Município de Santos, pela colabora- 
ção dada à s  «Comemorações relativas ao 1500 aniversário da nossa eman- 
cipação política; e a s  insígnias de Grande Oficial da Ordem do Infante 
D. Henrique, o Príncipe do Atlântico, outorgada pelo Governo de Portugal. 

Dr. Mário Savelli -- Foi eleito e reeleito Presidente, Vice-presidente e Diretor 
de várias Entidades. 

Ilr. João Gualberto de Oliveira - Recebeu o colar João Ramalho e a medalha 
do I Centenário da Convenção Republicana de Itú. 

Ilr. Aiigiisto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho - Renomeado para o Con- 
selho de Defesa do Patrimônio e Cultural de S. Paulo. Reeleito para os 
Conselhos da Associação dos Cavaleiros de São Paulo, Sociedade Geográ- 
fica Brasileira e Sociedade Amigos da Cidade. Nomeado para os Conselhos 
da «Medalha Alexandre de Gusmão» e da «Medalha Cruz do Anhembb. 
tendo sido agraciado com a última. Foi eleito sócio honorário da Socie- 
dade Paulista de História da Farmácia e sócio do Instituto de Estudos 
Valeparaibanos. 

Dr. Luís Arrobas Martins - Eleito para a Academia Paulista de Letras em 
26-4-1973. 

Miiiistro Pedro Rodovalho Marcondes Chaves - Eleito para a Academia Pau- 
lista de Letras em 31-5-1973. 

ATIVIDADES EXTERNAS DOS SÕCIOS 

Yrof. Antônio Roberto de Paula Leite - Publicou o livro «Elegia da Solidão>,. 
bem como de vários artigos na imprensa e revistas. Proferiu palestras na 
Casa de Anchieta, Pátio do Colégio e muitas outras entidades culturais. 

I'rof. Tito Livio Ferreira - Publicou «São Paulo na Independència Brasileira»: 
pronunciou palestras na Câmara Municipal de Itu, em Lorena e em São 
José do Rio Preto. 

Dr. João Gualberto de Oliveira - Publicou «25 anos do Tribunal de Contas do 
Estado de S. Paulo», proferiu várias palestras. 

Sr. Armaiidino Seabra - publicou alguns trabalhos na imprensa de Amparo 
e de Espírito Santo do Pinhal. 

Prof. Vinirio Steiri de Campos - Inaugurou, em companhia do Governador 
Laudo Natel, o Museu Histórico e Pedagógico Major Levi Sobrinho, de 
Limeira, proferiu conferências em São João da Boa Vista, Porto Feliz, 
Tietê, Sorocaba, Itú, Capivari, Taubaté e Itanhaem. 

Dr. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho - Colaborador efetivo do 
«Diário Popular» com a coluna «Tradição e Cultura)). Pronunciou palestras 
no Ateneu Paulista de História sobre «Principais Famílias Paulistas no 
Primeiro Reinado», e no Clube Português sobre «Padre Bento Dias Pa- 
checo, o Santo de Itú». Publicou artigo na  Revista da Sociedade Geo- 
gráfica Brasiltira sobre «Genealogia e Geografia». 

8. Henrique L. Alves - Publicou, pela Editora do Escritor, livro sobre Mário 
de Andrade. 
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Jornalista Paulo Zingg - Proferiu conferências de carater cívico-cultural em 
numerosas cidades do Estado, falando sobretudo ao professorado e à moci- 
dade das escolas. 

Sr. Paulo Silveira Santos - Publicou nos jornais da Capital e do interior 
diversos artigos sobre temas históricos. 

Sr. Paul Doiiovan Kigar - Publicou no exterior: «Costa Rica», no vol. XIII, 
n. 4, do Minkus Stamp Journal, New York, Ü.S.A.,  «Tape Recordings 
from Other Side», no vol. 26, n. 11 do Fate de Highland Park, Ilinois, 
U. S .  A ., divulgando coisas do Brasil no exterior em publicações de distri- 
buição internacional. 

COLAR D. PEDRO I 

Foram agraciados: Prof. Lucas Nogueira Garcez, Dr. Eurico Branco Ri- 
beiro, Dr. Eldino da Fonseca Brancante, Prof. Carlos Drumond, Prof. Alfredo 
João Rabaçal, Sr. Arnaldo D'Avila Florence, Prof. Eduardo de Jesus Nasci- 
mento, Dr. José Eugenio de Paula Assis, Sra. Maria de Lourdes Teixeira, Dr. 
Raymundo Álvaro de Menezes, Sra. Fulvia de Carvalho Lopes, Sr. Luiz Vianna 
Filho, Acadêmico Cassiano Ricardo, Sr. Álvaro Gil Gonçalves Pereira, Cônsul 
Augusto Ruas Pinto Guedes, Sr. Frederico Maria Cabra1 de Sampaio, Comend. 
Pedro Monteiro Pereira de Queiros, Comend. Afonso Alberto Salgado, Comend. 
Valentin dos Santos Diniz, Comend. Gabriel Pinho da Cruz, Jornalista João 
Alves das Neves, Jornalista Antônio Machado Sant'Ana, Sr. Werter Farinello, 
Prof. Brasilio Sánchez-Sáez Hernandes Frutos, Dr. Manoel Rodrigues Ferreira, 
Embaixador Antônio Camillo de Oliveira, Profa Octavia Corrêa dos Santos Oli- 
veira, Jorn. Antônio dos Santos Oliveira Jr., Aviadora Ada Rogato, Sr. Bryon 
Gaspar, Dr. Lorena Guaraciaba, Embaixador José Hermano Saraiva, Ministro 
Hygino Caetano Corsetti, Acad. Josué Montello, Prof. Paulo Zingg, Sr. Paul 
Donovan Kigar, Comend. Rogerio Pinto Coelho, Desembargador José Carlos 
Ferreira de Oliveira, Prof. José Benedito Vianna de Moraes, Prof. Jurandyr 
Pires Ferreira, Prof. Agenor Pinheiro Rodrigues Valle, Prof. Hilário Veiga de 
Carvalho, Deputado Antonio Henrique Cunha Bueno, Comendador Abilio Brenha 
da Fontoura, Prof. José Luiz Pasin, Dr. João de Scantimburgo, Sr. Hélio Da- 
mante, Dr. Arlindo Veiga dos Santos, Jornalista Gabriel Marques, Museu His- 
tórico e Pedagógico «D. Pedro I e D. Leopoldina» de Pindamonhangaba, Mi- 
nistro Cândido Mota Filho, Dr. Fernando Monteiro, Dr. João Camilo de Oliveira 
Torres, Sr. José de Mello Pimenta, Sr. Octavio Tarquinio de Souza, Prof. Vinicio 
Stein Campos, Sr. Mário Ferreira França, Sr. Roberto Macedo, Sr. Joaquim 
Thomaz, Sr. Othon Costa, Sr. Alberto Rangel, Dr. Alvaro da Veiga Coimbra, 
General Jonas Corrêa, Sr. Eduardo Canabrava Barreiros, Sr. Aldo Losso, Prof. 
Antonio Carlos Pacheco e Silva, Prof. Dr. Hilário Veiga de Carvalho, Dr. 
Waldo Franco Caiuby, General de Exército Humberto de Souza Mello, Acadê- 
mico José Montello, Sr. Paul Donovan Kigar, Da. Maria Amélia Arruda Bo- 
telho de Souza Aranha, Sr. Armandino Seabra, Dr. Luiz Wanderley Torres. 

CONCURSO SOBRE A VIDA E A OBRA DE CAMPOS SALLES 

Prosseguindo no seu programa de publicações de obras alusivas aos emi- 
nentes paulistas que chegaram à Presidência da República, o Instituto Histó- 
rico e Geográfico abriu concurso sobre a vida e a obra de Campos Salles, dele 
podendo participar escritores nacionais e estrangeiros. 

Para  a realização do referido concurso e na conformidade do Regimento 
aprovado na  sessão plenária de 20-6-1970, foram baixadas as  Instriições Com- 
plementares aprovadas na sessão plenária de 17-3-1973, tendo por base o tra- 
balho apresentado pela comissão para esse fim designada, constituida pelos 
consócios Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Prof. Antenor Romano 
Barreto e Jornalista Pedro Ferraz do Amaral. 
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Aguardamos o vencimento do prazo estipulado para a entrega dos traba- 
lhos, pelos candidatos, a fim de se ultímarem as  providências relativas ao 
concurso em apreço. 

CONVENÇAO REPUBLICANA DE ITú 

O Instituto comemorou condignamente a passagem do 1" Centenário da 
Convenção Republicana realizada em 18 de abril de 1873, em Itú. 

Para  cuidar da programação e execução das comemorações, o Presidente 
Aureliano Leite designou uma comissão constituída pelos seguintes consócios: 
Paulo Zingg, Vinicio Stein Campos, Pedro Ferraz do Amaral e Pedro Brasil 
Bandecchi. 

As comemorações iniciaram-se com uma reunião solene de abertura, no dia 
24 de fevereiro de 1973, na sede do Sodalício, à qual compareceram os repre- 
sentantes das cidades participantes da Convenção, tendo falado na oportuni- 
dade o Jornalista Paulo Zingg. Seguiram-se conferências em Campinas, pelo 
Presidente Aureliano Leite, em Capivari, pelo Professor Vinicio Stein Campos, 
em Tietê, Sorocaba, Monte Mor e Porto Feliz, pelo Jornalista Paulo Zingg e 
Professor Vinicio Stein Campos, em Mogi Mirim, pelo Dr. Honorio de Sylos, 
em Botucatú, pelo Professor Antonio Roberto de Paula Leite, em Amparo, 
pelo Jornalista Hélio Damante, e em São Roque, pelo Jornalista Paulo Zingg. 
O encerramento teve lugar, solenemente, no Museu Republicano de Itú, no dia 
18-04-73, falando na ocasião o consócio Acadêmico Cândido Motta Filho. 

O Instituto promoveu, ainda, um concurso de trabalhos sobre a Convenção 
de Itú, interessando a estudantes de 14 a 20 anos, certame no qual, por terem 
sido classificados em 1 0  e 29 lugares, foram contemplados com os premios em 
dinheiro, de Cr$ 2.000,00 e Cr$ 1.000,00, respectivamente, os estudantes Mau- 
rício Bonatti Filho e Paulino Eduardo Fernandes Pinto Coelho. 

A entrega desses prêmios, bem como de exemplares da poliantéia «D. Pedro 
1 e Dona Leopoldina perante a História» e das obras «Prudentes de Moraem, 
de Antonio Barreto do Amaral, e «Elementos de Museologia - História dos 
Museus», de autoria de Vinicio Stein Campos e por este oferecidas, aos refe- 
ridos estudantes e outros participantes do concurso, realizou-se em sessão 
solene do Instituto, em data de 21 de novembro de 1973. 

HOMENAGEM AOS SóCIOS FALECIDOS 

A última sessão do exercício findo o Sodalício dedicou-a inteiramente à 
inolvidável memória dos sócios falecidos durante o ano, tendo-se incumbido de 
seu elogio o Professor Alfredo Gomes, orador oficial. Damos, a seguir, a rela- 
ção dos que, lastimavelmente, desapareceram de nosso convívio: Monsenhor 
José de Castro Nery, Dr. Amando Franco Soares Caiuby, Dr. Fausto de Al- 
meida Prado Penteado, Prof. João Dias da  Silveira, Monsenhor Paulo Florêncio 
da Silveira Camargo, Sr. Salvador Cutolo, Sr. Arnaldo Arantes, Prof. Jacob 
Penteado, Dr. Antonio Gontijo de Carvalho, Historiador Virgilio Alves Corrêa 
Filho, Cel. Alfredo Feijó, Prof, Alcindo Muniz de Souza, Dr. José Jayme Fer- 
reira de Vasconcellos, Dr. Henrique Alberto Orciuoli, Prof. Giulio Davide Leoni, 
Jorn. José Chiachiri, Cel. Salvador de Moya, Prof. Dante Alighieri Vitta, Padre 
Heliodoro Pires, Dr. Augusto das Chagas Viegas, Sr. Gabriel Toti. 

SEGUROS 

Como nos anos anteriores, também foram segurados os dois elevadores do 
prédio por danos corporais (fatais ou não) e o imóvel, contra incêndio, sendo o 
objeto do seguro o contido na especificação anexa à Apólice da Companhia 
Paulista de Seguros. 
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ELEVADORES 

A assistência aos nossos elevadores continua a cargo da firma Indústrias 
Villares S . A . .  O novo contrato para a continuidade da conservação é válido 
de 1~ de dezembro de 1973 a 30 de novembro de 1974, e a conservação mensal 
foi aumentada para Cr$ 466,OO (quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros). 

TESOURARIA 

Dignos de louvores os bons serviços de nossa Tesouraria. Continua sob a 
direção do 10 Tesoureiro, Engo Wilson Maia Fina, tendo como auxiliar a Pro- 
fessora Dona Maria da Luz Navarro. 

A Receita e a Despesa encontram-se perfeitamente equilibradas, verifi- 
cando-se, como sempre, razoável aumento da disponibilidade. Em separado. 
é apresentado o Balancete Financeiro do Exercício de 1973, já aprovado pela 
Comissão de Finanças. 

REFORMA DO ESTATUTO 

Procedeu-se, em 1973, a uma reforma do Estatuto, a fim de melhor 
adaptá-lo à s  necessidades atuais da vida do Sodalício, especialmente no to- 
cante ao aumento do número de membros da Diretoria, de maneira a atribuir-se 
um diretor para o Museu, Arquivo e Documentação e outro para a Hemeroteca, 
ao reajustamento do quadro social, a fixação de prazo para a posse dos sócios 
do Instituto e a definição das obrigações destes, segundo as  respectivas cate- 
gorias. 

Para esse fim, foi designada uma comissão, constituída pelos consócios 
Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Prof. Vinicio Stein Campos e Prof. 
Alfredo Gomes. Dando conta da tarefa recebida, essa comissão apresentou uma 
proposta de reforma do Estatuto, que, submetida à consideração da Diretoria, 
em reunião realizada em data de 7 de junho de 1973, mereceu ser aprovada 
com ligeiras modificações. Decidiu a Diretoria, então, convocar uma sessão 
plenária extraordinária do Instituto para o dia 27 do mesmo mês e ano, à s  
17 horas, para discussão e votação, pelo Plenário, das emendas propostas. 

Realizada essa sessão plenária, foram afinal aprovadas as alterações pro- 
postas, em suas linhas gerais, depois de ampla discussão da matéria. As 
emendas introduzidas ao ESTATUTO foram registradas no Cartório Dr. Arruda 
- 10 Registro de Títulos e Documentos. 

Está sendo providenciada a publicação do ESTATUTO, com tais emendas, 
por ocasião da edição do próximo número de nossa Revista, já no prelo. 

ELEIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA 

Realizou-se no dia 28 de agosto de 1973, na sede do Sodalício, uma sessão 
plenária extraordinária destinada à eleição dos cargos de Diretor do Museu, 
Arquivo e Documentação, l v  Bibliotecário, Hemerotecário e 20 Tesoureiro, os 
três primeiros em razão da reforma estatutária e o último por motivo de 
renúncia do respectivo titular, Dr. Célio Salomão Debes. Foram eleitos e 
empossados, na mesma data: Diretor do Museu, Arquivo e Documentação, o 
Professor Álvaro da Veiga Coimbra; 19 Bibliotecário, o Sr. José Leandro de 
Barros Pimentel; Hemerotecário, a Professora Ana Maria de Almeida Camargo; 
20 Tesoureiro, o Dr. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho. 

MUSEU «JOSÉ BONIFÁCIO» E ARQUIVO HISTÓRICO 

Durante o ano foi grande a freqüência de visitantes ao Museu «José Bo- 
nifacio», destacando-se a presença do Sr. Gen. de Exército Humberto de Souza 
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Mello, do Sr. Cônsul da Venezuela, do Sr. Cónsul Geral de Portugal e de outros 
vultos eminentes nos meios culturais do País. Quanto ao Arquivo Histórico, 
atendeu a inúmeros consulentes, no manuseio de documentação histórica. 

Estas duas secções estiveram sob a eficiente direção do nosso consócio 
Prof. Álvaro da  Veiga Coimbra que, como sempre, dedicou os melhores esfor- 
ços para assegurar o bom funcionamento das mesmas. 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca do Instituto continua em franca atividade, tendo sido pro- 
curada por grande número de consulentes. Seu acervo foi aumentado com 
inúmeros livros doados. Tem como seu atual diretor o consócio José Leandro 
Pimentel, que vem dando cabal desempenho as funções para que foi eleito. 

HEMEROTECA ((JULIO MESQUITA,> 

A Hemeroteca ((Júlio Mesquitaa, organizada e dirigida pela Prof4 Ana 
Maria de Almeida Camargo, possui um importante acervo de periódicos da 
Estado, reunindo jornais e revistas brasileiras e estrangeiras. Não só pela 
quantidade (mais de 5.000 títulos diferentes), mas pelo valor dos periódicos 
nela conservados, vem atendendo os consulentes interessados. De acordo com 
plano elaborado, os jornais e revistas começaram a ser microfilmados, para 
garantir sua preservação. 

A consócia Prof:! Ana Maria de Almeida Camargo continua emprestando 
valiosa colaboração ao Sodalício, a frente da Hemeroteca «Júlio Mesquita». 

SECRETARIA 

A nossa Secretaria, tendo a frente o 1') Secretário, Cel. Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, auxiliado pela funcionária Dona Miriam Mieko Nishimura, 
continua desempenhando a contento os seus inúmeros e importantes encar- 
gos, que aumentam dia a dia, dada a notável projeção do Sodalício. 

Concluindo, vamos repetir o que já dissemos no ano anterior: Termi- 
nando este extenso e minucioso relatório, para cuja elaboração dedicamos 
todo o nosso cuidado, não estamos seguros de que se apresente perfeito. 
Sempre, por certo, faltará alguma coisa. Pedindo desculpas pelas possíveis 
omissões, aqui deixamos, aos nossos consócios, os melhores agradecimentos 
pela valiosa colaboração que nos deram. E com esses agradecimentos, os 
votos de perfeita felicidade no ano de 1974. 

Pela Diretoria, 

AiJRELIANO LEITE 

Presidente 

HE2LIODORO TENORIO DA ROCHA MARQUES 

1,' Secretário 



BALANÇO ANUAL DE 1973 ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973 
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DISPONÍVEL 
Banco Itamarati S /A . . . . . .  39.862,19 
Biirico Auxiliar tle São Pau- 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  lo  S/A 7.246,18 
Letras de Câmbio . . . . . . . . .  125.200.00 

PATRIMONIO DISPONÍVEL . . . . . . . . . . . . . . .  488.450,47 

Bônus Rotativos 295.500,OO I . . . . . . . . . . .  
Obrigações Eletrobras . . . . . .  350,OO 
Banespa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000,OO 
Caderneta Poupança nts  

i 
. . . .  

01154009 - - «S. Paulo Mi- 
nas Gerais S . A .  Credito 
Imobiliário . . . . . . . . . . . . . .  19.000,00 

Saldo em caixa em 31-12-73 292.10 488.450,47 

DESPESAS RECEITA 

Dcspcsas Gcrais (açúcar, cn - 
fé, material escritório, iiii- 
pressos, limpeza rnárluin:is, 
calígrafo, visa/cheques) . . 9.861,27 

Publicacões e comuriic:~ções 
i Balancete/72, Correio, fte- 
vista nu 70 ) . . . . . . . . . . . . .  31.0-12,75 

Serviços Prestados ( condu- 
ção, férias, horas extras, 

. . . . . . . . . . . . . .  honorários) 9.066,21 

Conservacão Edifício ( mate- 
rial limpeza, pintura caisi- 
llios. coriserto telhado. de- 

- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aluguéis 238.495,51 

Reposição para conservação 
do prédio . . . . . . . . . . . . . . .  40.305,50 

Medalhas, Diplomas, Distin- 
tivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  635,OO 

Revistas, Jornais . . . . . . . . . .  1.616,90 
Bonificaçao seguro c/incêndio 80,OO 
Devoluç6es FGTS (M. L. Na- 

varro, A. Ligote, S. Ma- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  chado) 2.296,71 

. . . . . .  Saldo Curso História 870,25 
Diferença entre venda e com- 

. . . . .  

I detizaçLo, enc:in:rrnento, 
material eletricidade, ex- 
tintores de incêndio ) . . . .  13.736,42 

pra bônus escr. Levy 5,OO 
Receitas Diversas: 

1 .  Ressarcimento 
telefone . . . . .  12.00 







ATA DE 15 DE JANEIRO DE 1972. 

Aos quinze dias do mês de janeiro de mil novecentos e setenta e dois, 
nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, as  catorze horas e 
trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, presentes os consócios Aureliano Leite, Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos. Raimundo de Menezes, Edgard 
Cerqueira Falcão, José Benedicto Silveira Peixoto, Pedro Brasil Bandecchi, 
Celio S. Debes, Álvaro do Amaral, Antonio Barreto do Amaral, Pedro Chaves, 
Arrisson de Souza Ferraz, Alberto Prado Guimarães, Reynaldo Kuntz Eusch, 
Wilson Maia Fina e Ubaldino de Azevedo. A mesa esteve assim constituida: 
Presidente Aureliano Leite, 10 Secretário - Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques. 2'1 Secretário - Vinicio Stein Campos. Abertos os trabalhos o Sr. Presi- 
dente congratulou-se com os srs. sócios pelo reencontro com os companheiros 
do sodalício e renovou a todos os votos de feliz ano novo. Lidas as  Eferné- 
rides Brasileiras do Barão do Rio Branco e as Efemérides Paulistas preparadas 
pelo Instituto, o sr. lQ Secretário deu conta do Expediente a seu cargo, cons-- 
tante sobretudo de votos de boas festas de consócios, autoridades e instituições 
do país e do exterior. A seguir o 2" Secretário procedeu a leitura do Rela- 
tório anual das atividades do sodalício em 1971, o qual será oportunamente 
divulgado pela Revista do Instituto. O consócio Manoel Ubaldino de Azevedo 
por designação especial do Presidente leu a casa o Balancete do ano financeiro 
de 1971, aprovado por unanimidade. O sr. Raimundo de Menezes apresentou 
um voto de congratulações com a Diretoria pelo êxito da administração espe- 
lhada no Relatório e no Balancete que acabavam de ser lidos. Foi  aprovado^ 
sob palmas. O sr. Presidente fez entrega solene de duas medalhas de Alexandre; 
de Gusmão, aos consócios Edgard de Cerqueira Falcão e José Benedicto Silveira 
Peixoto. Pelo dr. Monsenhor Castro Nery foram oferecidos ao Instituto um 
exemplar bem conservado do primeiro número do Correio Paulistano, de 20 
de junho de 1854 e reproduções coloridas dos retratos dos Generais da I1 
Grande Guerra (1939-1945) do Exército Aliado. O sr. Pedro Brasil Bandecchi 
propõe um voto de pesar pelo falecimento de Hélio Vianna. Foi aprovado. O 
Sr. Alfredo Gomes apresenta as  seguintes moções: congratulações com a Rádio 
Eldorado pela inauguração do novo estúdio; idem ao jornal <<O Estado de 
S. Paulo» pelo transcurso do 939 aniversário da folha e 14u da Rádio Eldorado; 
idem com a UBE, pela instituição do ano internacional do livro - UNESCO 
e representação desta na  Comissão Nacional pelo Acadêmico Francisco Marins; 
idem ao acadêmico Fernando de Azevedo pela inclusão na Ordem Nacional! 
do Mérito Educativo no Grau de Grande Oficial; voto de pesar pelo faleci- 
mento de José Soares de Me10 que foi orador desta casa. Todas as propostas 
foram aprovadas. O Sr. Lauro Escobar propôs um voto de pesar pelo faleci- 
mento do Rei Cristiano IX, da Dinamarca, aprovado. O Sr. Heliodoro Tenório) 
da Rocha Marques lê proposta do sr. Tito Livio Ferreira, de congratulaçõ~c; 
com o sr. Rosalvo Florentino de Souza pela sua nomeação como Diretor do 
ensino secundário oficial. O sr. Henrique L. Alves lembra a passagem do cen- 
tenário do romance Inocência, do Visconde de Taunay e do sesquicentenário do 
«Fico», propondo o registro na ata, o que foi atendido. O sr. Divaldo Gaspar 
de Freitas apresenta uma comunicação sobre a s  festividades que estão sendo 
programadas para comemorar o 40 centenário dos Luziadas. Nada mais. Para  
constar lavrou-se a presente a ta  que lida e achada conforme será devidamente 
assinada. Eu, Vinicio Stein Campos, secretário, a escrevi. (aa)  Aureliano Leite,, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinicio Stein Campos. 
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ATA DA SESSÃO DE 25 DE JANEIRO DE 1972 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de mil novecentos e setenta e 
dois, nesta cidade de São Paulo, à rua  Benjamin Constant, 158, à s  catorze 
horas e trinta miniitos, em sessão solene reuniu-se o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, 
Heliodoro Tenório da  Rocha Marques, Vinicio Stein Campos, Tito Livio Fer- 
reir:?, Rudolf Robert Hinner, Tsunezo Sato, Maria Amélia Arruda Botelho de 
Souza Aranha, Paulo Romano, Antonio Barreto do Amaral, Hernani Donato, 
Lyciirgo de Castro Santos Filho, Paul  Donovan Kigar, João Gualberto de Oli- 
veira, Nello Migliorini, Celso Maria de Mel10 Pupo, Jacob Penteado, Langleberto 
Pinheiro Soares. Theodoro de Souza Campos Júnior, José Alves Palma,  Hen- 
riyue L. Alves, Álvaro do Amaral, Alfredo Gomes, I t amar  Bopp, Joaquim Fer- 
nandes Moreira, Waldomiro Franco d a  Silveira, Lauro Ribeiro Escobar, Wal- 
demar do Amaral Gurgel Vianna, Alberto Prado Guimarães. Mário Graciotti, 
Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Mário Savelli, Ernesto de Moraes 
Leme, Pedro Brasil Bandecchi, João Carvalhal Ribas, Divaldo Gaspar de Freitas, 
Paulo Silvcira Santos, Antonio Machado Sant 'Ana, Pedro Rodovalho Mar- 
condes Chaves, Célio Salomáo Debes, Erasmo D'Almeida Magalhães, Wilson 
Maia Fina. Manoel Ubaldino de Azevedo e Lucia de Tomasi. Instalada a sessão 
com 0 sr.  Aureliano Leite n a  presidência, o s r .  Heliodoro Tenório da  Rocha 
Marques na  1.' secretaria e Vinicio Stein Campos na  2;' secretaria, o sr .  Presi- 
dente declarou empossada para o triênio 1973-1975 - a Diretoria eleita dia 2 
de outubro de 1971, a saber: Presidente Aureliano Leite, 1" Vice-presidente 
- -- Ernesto de Moracs Leme; 2" Vice-presidente - Tito Livio Ferreira; 30 Vice- 
Presidcnte - - Pedro Brasil Eandecchi. 1" Secretário - Heliodoro Tenório da  
Rocha Marques; 2" Secretário -- Vinicio Stein Campos; 3Q Secretário - Alvaro 
do Amaral; 4" Secretário Maria Amelia Arruda Botelho de Souza Aranha. 
0r;idor Oficial - -  Alfredo Gomes. 2" Orador ---- Mário Savelli. I" Tesoureiro 
Wi!rc.n Maia Fina. 2') Tesoureiro Célio Salomão Debes. Bibliotecário - -  

.álv;iro da lTeiga Coimbra. O Presidente Aureliano Leite encareceu a colabo- 
ração que tem recebido de todos os srs.  diretores e dos demais sócios assíduos 
aos trabalhos do Instituto e concitou-os a perseverar nessa cooperaçr2o, pois 
soinente assim o sodalício prosseguirá na rota vitoriosa destes últimos tempos. 
$2 p;ira melhor acentuar o estado satisfatório desta mais antiga instituição 
cultural do Estado aludiu a o  balancete do mi~virnento financeiro de 1971, que 
foi i> veguintc: Eanco I taciarat i  S/A. 55.748,65. Banco Auxiliar de São Paulo 
S,'A. 18.131.50. Obrigações Eletrobrás - 745,00. Caixa Econõmica. do Estado 
de São Paulo -- 70,06. Bonus Rotativos (Escritorio Levy) - - 180.000,OO. Saldo 
e;il C:aix,t 2.433.48. Patri:;~Cnio Disponivcl - 255.?67,88. Receita Aluguéis -- 
113 .63;,6::. Cc!nscrvafPto - 1;:3.465,40. Revistas e jornnis 196.80. Medtrlhas, 
diplonias e distintivos -- 124,OO. Subvenção Federal - 1.988,OO. Obrigações 
1Cletroùras i juros) 55,GO. Pen Club (reeiiiboiso) 210,OO. Caixa Econoíriicii E'ede- 
r::! (liquida!;Lo) 1J,7G. IIYPS (reeriibolso) parte c~~respcrndente paga por 
L). B.Z:tr.i.i. L. 11.Z. Brito - 1.166,00. Recebido a título de devolueáo dii e,iiprcs- 
timo: 3.348,00. Conselho Estadual de E:ducação - 5.000,OO. Bonificxção Cia. 
de Seguros -- 80,UO. Total -- 196.051,36. Dezpesas --- - D e s g e s ~ s  (:erris - (ma- 
terial de escritório, conduçáo, encadernaçiio, aciuisi-5.0 de livros, corrcio, publi- 
caqào balancete 70, acúca~r? cafb, bebedouro, 1nv:ige:n pcrs inn?~ ,  conserto de 
enceradeira e máquina de escrever, impressão das Revistas 68/69, aquisiquo de 
bonus rotativos, placa de bronze, mobiliário, eventuul para vi:ige~n do Presi- 
dente a Congresso) 62.415,90. Encargos Sociais (ordenados, INPS, FGTS, PIS,  
Sindicatos, FGTS a Dona Maria C. L. Canzpos, Imposto Sindical) - 71.230,48, 
Impostos (Prefeitura, água e esgotos) - 4.498,83. Despesas sede (telefone, 
luz, gaz, pintura, auditório, eletricidade, cortina, tapeçarias) 16.954,43. Des- 
pesas Imóvel - elevadores, encanador, serralheiro, conserto do telhado e da  
bomba - 5.617,OO. Taxa de Serviços Prestados ( a  Aux. Subv.) - 100,OO. Se- 
guros (elevadores, prédio) 2.718,05 - Total - 163.543,69. Total geral 418.711,57. 



REVISTA DO INSTITUTO rIISTÓRICO E GEOGRAFICO D E  S. PAULO 423 

Superavit do exercício -- 32.507,67. Total: 451.219,24. O tesoureiro, Wilson 
Maia Fina. O Presidente Aureliano Leite. São Paulo, 31 de dezembro de 1971. 
O sr.  Presidente leu a s  Efemérides Brasileiras do Barão do Rio Branco e 
Paulista do Instituto e deu a palavra a o  1" Secretário, que apresentou o se- 
guinte Expediente: Cartão do Ex-Governador Abreu Sodré cumprimentando o 
Dr. Aureliano Leite pela sua nomeação para a Presidência do Conselho de 
Defesa do Património Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado;  
boletim d a  Ordem dos Velhos Jornalistas com a súmula de suas atividades 
no exercício findo; convite do Presidente da  Câmara Municipal de São Paulo 
para a sessão especial comemorativa do 4180 aniversárfio d a  fundação de  
São Paulo; convite da  União dos Amigos da  Padroeira do Brasil para a sessão 
solene de posse d a  nova Diretoria; de autógrafo na Livraria Teixeira para  o 
lançamento de seu livro «O Homem da Cabeça de Leão, suas músicas e seus 
amores» dia 21 do corrente; ofício da União Cultural Brasil-Estados Unidos 
comunicando a eleição d a  nova Diretoria para o biênio 1972-1973; convite da  
Federação do Comércio do Estado de São Paulo para a solenidade d a  posse 
de sua nova Diretoria dia 28 do corrente; convite da  Associação dos Cavaleiros 
de São Paulo para a s  festividades comemorativas da fundação de São Paulo, 
de 23 a 25 do corrente. Dada a palavra a o  Orador Oficial sr .  Alfredo Gomes 
o ilustre professor profere substanciosa oração relativa a da ta  magna de São 
Paulo e a fundação do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, trabalho 
que será  oportunamente divulgado pela Revista. O sr .  Presidente felicita o 
orador pelo seu eloqüente e belo discurso e passa a segunda parte  da  sessão; 
entrega do prêmio Prudente de Moraes ao vencedor. O sr.  Pedro Chaves pro- 
cedeu à leitura do laudo de julgamento dos três trabalhos inscritos, respectiva- 
mente os de Antonio Barreto do Ainaral, Manoel Ubaldino de Azevedo e José 
Eugênio de Paula Assis, detendo-se no elogio dos estudos apresentados para  
concluir pela preferência da  Coinissão pelo do sr.  Antonio Barreto do Amaral, 
a quem foi entregue, sob palmas, o prêmio a que fizera jus. O sr .  Presidente 
agradeceu a o  sr. Pedro Chaves e seus companheiros o brilhante desempenho à 
incuiilbência que lhes fora dada, de julgar os trabalhos dos concorrentes, feli- 
citou efusivamente o sr. Barreto do Aniaral pelo seu triunfo e declarou encer- 
rada. i 1  sessão agradecendo o comparecimento de todos. P a r a  constar, eu, 
Vinicio Stein Campos, secretário, lavrei a presente, que lida e achada con- 
forme será devidamente assinada. ( a a )  Aureliano Leite, Heliodoro Tenrjrio da 
Rocha Marques e Vinicio Stein Canipus. 

ATA DA SESSÃO DE 5 U1C FEVkAKI.:II<O DE i972 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois, 
nesta cidade de São Paulo, à rua Eenjamin Constant, 158, à s  catorze horas e 
t r inta  minutos, realizou-se a scssào ordinária d3 Instituto Histórico e GeogrS- 
fico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Helio- 
doro Tenório da  Rocha Marques, Vinicio Stein Caixpos, Alfredo Gonies, José 
Alves Paliila, Alvaro do Amarul, Alùerto Prado Cui!maráes, Ainnldo D'Avila 
Florence, Lauro Ribeiro Escobar, Cilio S.  Debes, Atnliba iYogueir;i, Peciro 
Erazil Bandecchi, Agostinho Eanios, José Leandro de Earros Piinentel, EIcn- 
rique L. Alves, Antonio Barreto do Aii?aral, Cesar Salgado, Manoel TJ'b?ldino 
de Azevedo, Paulo Romano, Wilson Maia Fina, Ilernani Donato, Jncob Pen- 
tendo, Gabriel Marques. J tamar Eopp, Tsunezo Sato, Carlos Ary 1Lincieir.a 
dos Santos e Rodrigo Soares J r .  A mesa foi constituída pelo P r c a i d x ~ t e  
Aureliano Leite, l u  Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques e 2" Se- 
cretário Vinicio Stein Campos. Abertos os trabalhos <> Sr. Presidente comunica 
o falecimento do consócio Eernardo Pedroso e propõe um voto de pesar pelo 
seu passamento, o que é aprovado. E m  seguida, com a s  formalidades da estilo, 
é recebido e empossado no sodalíci?, como sócio honorário, o sr. Jose Alves 
Palma. Saudado pelo Orador Alfredo Gomes, o nove1 consócio responde em 
brilhante oração, ouvida com muito agrado por todos. O Sr. Presidente elogia 
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as  palavras do novel consócio, sociólogo e historiador, companheiro de Felix 
Ribas, recordando a sua ação parlamentar como constituinte de 1946. Lida, 
aprovada e assinada a a ta  da sessão anterior bem como as  Efemérides Brasi- 
leiras e Paulistas, na forma do costume, o 1 9  Secretário dá conta do seguinte 
expediente: Ofício do centro de energia nuclear, da Agricultura, sediado em 
Piracicaba, comunicando a instalação de um Curso Intensivo sobre aplicação 
da Energia Nuclear em Cultura de Tecidos de Plantas, naquela cidade; oferta, 
pelo sr. Honório de Sylos, de uma pasta de recortes de jornais e de uma coleção 
da antiga Revista Industrial de São Paulo; convite dos Jornalistas de Turismo 
do Estado para a solenidade da entrega dos prêmios JOTESP-71; oferta pelo 
sr. Vicente de Paulo Vicente de Azevedo de diversos números do jornal «A 
Reação», de São Paulo, de 1882-1883, um exemplar da Imprensa de Lorena, 
de 1884, além de outros recortes antigos; convite do Instituto dos Advogados 
de São Paulo para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se para eleição da 
nova Diretoria da entidade; oficio do sr. João Baptista Denis Netto reme- 
tendo exemplares de Jornais de Jacareí; convite do sr. Secretário de Cultura, 
Esportes e Turismo para a solenidade da assinatura, no Palácio dos Bandei- 
rantes do Convênio entre o Governo do Estado e o Ministério das Relações 
Exteriores para realização de exposições de arte sacra no exterior; oferta pelo 
Embaixador do Brasil na Argentina do Livro «Mitre Diplomata» de autoria do 
sr. Fernando Arturo Bidabechere; carta do sr. Cunha Bueno sobre as  come- 
morações do sesquicentenário da independência nacional. O sr. Presidente 
explica ao plenário, quanto a carta do sr. Cunha Bueno, que as  providências 
lembradas pelo distinto consócio estão tomadas de longa data pelo sodalício, 
e somente a ausência do missivista das reuniões do Instituto pode explicar o 
seu desconhecimento do que se está fazendo com respeito às  comemorações do 
7 de setembro. O sr. Cesar Salgado saúda o novel consócio José Alves Palma 
lembrando que ele é detentor de cinco títulos de cidadania oferecidos por 
cidades paulistas e três mineiras. O sr. Álvaro do Amara1 propõe se repre- 
sente ao Governo do Estado no sentido de ser editado, pelos seus órgãos com- 
petentes, um album das fazendas de café de São Paulo, o que foi aprovado 
O sr. José Leandro de Barros Pimentel oferece uma coleção de exemplares de 
todos os selos emitidos pelo Brasil em 1971; o sr. Arnaldo D'Ãvila Florence 
propõe que o Instituto defenda o Viaduto de Santa Ifigênia, ameaçado de 
demolição pelas obras viárias em andamento na Capital, pelo que solicita 
ofício ao sr. Prefeito encarecendo a conveniência de ser conservada aquela 
lembrança da velha São Paulo. O sr. Lauro Escobar sugere que, na hipótese 
da permanência do Viaduto, que se conservem ao menos as suas grades de 
ferro. O sr. Presidente nomeia os consócios Alberto Prado Guimarães, Célio 
S. Debes e o sr. Arnaldo D'Ávila Florence para estudar o assunto. O sr. Alberto 
Prado Guimarães desaprova, desde logo, a s  propostas dos srs. Florence e 
Escobar. O sr. Célio S. Debes propõe um voto de pesar pelo falecimento de 
D. Bartira de Padua Sales, viúva de Padua Sales Júnior, o que é aprovado. 
O sr. Ataliba Nogueira propõe manifestação de pesar do sodalício pelo faleci- 
mento de Bernardo Pedroso e Hélio Vianna e um voto de regosijo pela publi- 
cação, por Gabriel Marques, de seu belo livro sobre Carlos Gomes. Aprovado 
com palmas. O sr. Agostinho Ramos homenageia o saudoso Bernardo Pedroso, 
cujo sepultamento dar-se-á hoje à tarde, saindo o féretro da igreja do Largo 
do Belém, e a seguir oferece ao Instituto a História de Cachoeira Paulista, em 
2 volumes, que vem de publicar. O sr. Presidente agradece e como nada mais 
constava da pauta suspende os trabalhos declarando encerrada a sessão. Para  
constar, lavrou-se a presente, que lida e achada conforme será devidamente 
assinada. Eu, Vinicio Stein Campos, secretário, escrevi. (aa)  Aureliano Leite, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinicio Stein Campos. 
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ATA DA SESSÃO DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 1972 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois, 
nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, as  catorze horas e 
trinta minutos, realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a 
segunda sessão ordinária do mês, presentes os sócios Aureliano Leite, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos, Alfredo Gomes, Pe. Hélio 
Abranches Viotti, Tito Livio Ferreira, Ernesto de Moraes Leme, Eurico Branco 
Ribeiro, Lycurgo de Castro Santos Filho, Álvaro da Veiga Coimbra, José de 
Barros Pimentel, Gabriel Marques, Arrisson de Souza Ferraz, Hernani Donato, 
Célio S. Debes, Henrique L. Alves, I tamar Bopp, Rudolf Robert Hinner, Al- 
berto Prado Guimarães, Paulo D'Alessandro, Reynaldo Kuntz Busch, Antonio 
D'Ávila, Newton Carneiro e José Vicente Álvares Rubião. A mesa, na forma 
regimental, esteve constituída pelo Presidente Aureliano Leite, 10 Secretário 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 2,) Secretário Vinicio Stein Campos. Ini- 
cialmente procedeu-se à posse dos novos consócios, Prof. Newton Carneiro e 
Pe. José Afonso de Moraes Passos. Recebidos com as  formalidades do estilo, 
foram saudados pelo Orador Oficial Alfredo Gomes que em seu eloqüente 
improviso pós em destaque o valor intelectual e nioral dos novos consócios. 
O sr. Newton Carneiro, discursando a seguir, agradeceu a saudação do Instituto 
e comunicou haver escolhido para seu patrono o geógrafo Moisés Marcondes 
de Oliveira e Sá. O Reverendo Pe. Afonso de Moraes Bueno Passos falando a 
seguir informou haver escolhido para seu patrono o Conde de Parnaiba. Lida, 
aprovada e assinada a a ta  da sessão anterior, o sr. Presidente leu a s  Efemé- 
rides Brasileiras e Paulistas e deu a palavra ao Sr. 19 Secretário para apre- 
sentação do Expediente, o qual constou do seguinte: boletim da Ordem dos 
Velhos Jornalistas sobre as  atividades da entidade; convite da Associação dos 
Funcionários Públicos do Estado de São Paulo para a solenidade da inaugu- 
ração do retrato de Alberto Santos Dumont em sua sede social; cartão do 
consócio Rudolf Robert Hinner enviado de Pelotas em sua recente viagem 
ao sul do país; cartão do consócio Rosalvo Florentino de Souza comunicando 
haver assumido a diretoria do Ginásio Estadual do Parque Bela Vista, em 
Pinheiros, nesta Capital; doação do consócio Carlos Penteado de Rezende de 
uma pequena estante portátil, em madeira, móvel que pertenceu a parentes 
da família Almeida Prado; convite do Cônsul da República Dominicana em São 
Paulo para a recepção oferecida por ocasião do aniversário da independência 
daquele país. O sr. Presidente faz um breve relato das comemoraçóes que estão 
programadas para festejar o sesquicentenário da independência, informando 
nada haver ainda recebido de prático, do Rio de Janeiro, quanto a realização 
do projetado Congresso de História; adianta que o Instituto não ficará a 
espera dessas providências, que tardam, e que já tomou a vanguarda dos fes- 
tejos em São Paulo, promovendo a impressão da Poliantéia Monumental, já no 
prelo da Gráfica Municipal, e o Curso de História Colonial também em plena 
organização. O sr. Alberto Prado Guimarães lembra que o Ateneu Paulista 
de História também participa desse movimento comemorativo no que é corro- 
borado pelo sr. Presidente. O sr. Henrique L. Alves registra o transcurso do 
5OV aniversário da Semana de Arte Moderna, de São Paulo, a homenagem a 
Menotti De1 Picchia pela passagem do 80s' aniversário do nascimento do autor 
de Juca Mulato e oferece à biblioteca o Boletim Bibliográfico com trabalho 
seu. O sr. Ernesto Leme declara que a Academia Paulista de Letras vai 
homenagear Menotti em sessão especial a 20 de março. O Sr. Pe. Viotti propõe 
um voto de saudação ao ilustre Cônsul Geral de Portugal, lamentando ao 
mesmo passo a sua remoção para outro encargo no Governo de Lisboa. O sr. 
Célio S. Debes propõe um voto, igualmente aprovado, de louvor ã Livraria 
Teixeira pela excelente vitrina que organizou em homenagem à Semana da 
Arte Moderna de 1922, devendo tal voto endereçar-se aos srs. Erico Henrique 
c Byron Gaspar. O sr. Vinicio Stein Campos oferece à biblioteca o 3 v  volume 
de sua obra Elementos de Museologia-História dos Museus-Brasil e solicita 
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representação do sodalício ao sr .  Secretário Pedro de Magalhães Padilha aplau- 
dindo a sua patriótica defesa do histórico Porto das Monções, de Porto Feliz, 
que a Prefeitura pretendia alterar destruindo esse glorioso marco histórico 
paulista. Foi aprovado. O sr. Hernani Donato oferece à biblioteca o seu livro 
Rio do Tempo e o Sr. Gabriel Marques o seu livro sobre Carlos Gomes «O 
Cabeça de Leão, suas músicas e seus amores)). O Sr. Presidente agradece e 
nada mais havendo a t r a t a r  declara encerrada a sessão. P a r a  constar lavrou-se 
a presente a t a  que lida e achada conforme será devidamente assinada. Eu,  
Vinicio Stein Campos, secretário, escrevi. i a a )  Aureliano Leite, Heliodoro Te- 
nório da  Rocha Marques e Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO DE 4 DE MARCO DE 1972 

Aos quatro dias do mês de março de mil novecentos e setenta e dois. 
nesta cidade de São Paulo, a r u a  Benjamin Constant, 158, reuniu-se à s  catorze 
horas e trinta minutos em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos, Alfredo Gomes, D. Paulo 
Evaristo Arns, Tacito Remi de Macedo van Langendonck, Pedro Brasil Ban- 
decchi, Álvaro do Amaral, José Luiz Pasin, Monsenhor Paulo Florencio da  
Silveira Camargo, Álvaro da  Veiga Coiinbra, Alberto Prado Guimarães, Ernesto 
de Moraes Leme, Henrique L. Alves, Reynaldo Kuntz Busch, Arrisson de 
Souza Ferraz, Arnaldo D'Ávila Florence. Pe. Hélio Abranches Viotti, Ataliba 
Nogueira, Pedro Brasil Bandecchi, Agostinho Ramos, Wilson Maia Fina, Manoel 
Ubaldino de Azevedo, Hernani Donato, Jacob Penteado, Gabriel Marques, Tsu- 
nezo Sato, I t amar  Bopp, José Leandro de Barros Pimentel, Célio S. Debes, 
José Rubião, Celso Maria de Mel10 Pupo, Leão Machado e Ubaldo Franco 
Caiuby. A mesa esteve constituida pelo Presidente Aureliano Leite, 1" Se- 
cretário Heliodoro Tenório da  Rocha Marques, 2" Secretário Vinicio Stein 
Campos. Abertos os trabalhos foi recebido soleneillcnte, cor. o protocolo do 
estilo, o novo sócio do Instituto D. Paulo Everisto Arns, Arcebispo de São 
Paulo, que leu e assinou perante a mesa o con~promisso respectivo. Saudou-o 
coi;i a veeniência e brilho do costume o Orador Oficial Alfredo Gomes, que 
em vibrante ordção procurou exaltar a justiça da  eleição do Arcebispo para 
o cjur~dro de sócios honorários do sodalicio, a o  mesmo teilipo que acentuava 
o j~ibilo e a honra coix que S. Exrna. Revina., estava sendo recebido nesta 
casu. O sr.  Presidente faz suas a s  palavras do Orador Oficial e dá  a pzla- 
vrü a D. Paulo Evaristo. Fala  entgo o sr.  Arcebispo dizendo que a escolha 
recairn no Arcebispo de S. Paulo e não na pessoa particular do orizdor; que 
o Arcebispo, a g r ~ d e c e  ao orador e no Instituto a recepç5o cordial e amiga 
e ronclaix:~ a todos para  a canipanha de dei'esa dos accrvos históricos, sncros 
e artisticos. Dcc1nr;i hzver e:;colhido pzra  seu pntrcino D. Antonio Joaquim 
de I\'Ielo, 1" I3i!:po de Suo Paulo, do qual apresenta iiiugistrnl biografia. O 
trahaiho de D. Pirulo foi muito apreciado pelo numeroso público que lotava 
a s  clependências do Instituto e requisit::do pc!o si. Presidente i3:lr.a p~b1ic:~çáo 
n:t Ilevista. O sr.  Pedro Brasil Eandecchi requereu u interrupq.50 da  sessào 
por dez niinutos para os cui=,prirnento a o  novo consócio, o que fgi deferido 
pela Presidência. Eenbertos os trabalhos, lidas c nprov:;dns a s  a tas  dzs 
se::sCies anteriores, o I" Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques deu 
conta do seguinte Expediente: Oferta 5 Biblioteca do Instituto pelo prof. 
Arnaldo Amado Ferreira, de separata da  Revista da Faculdade de Medicina, 
contendo a conferência por ele proferida sobre o tema «Salermo, Civitas Hipo- 
cratica)); idem de D. Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha, de 
reccrte de trabalho seu sobre o Senegal, seu povo, sua  fé, idem do sr. Ru- 
dolf Robert Hinner, de uma medalha coniemorativa d a  Patricidade Sudeto- 
Alemã, destinada ao Museu José Bonifácio idem do consócio Paulo Silveira 
Santos de recorte do jornal «O Democrata», de São Roque, sobre a colocação 
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de um marco no local da  antiga fazenda e capela do Pe. Guilherme Pompeu 
de Almeida; agradecimento da Biblioteca Oliveira Lima, de Washington, pelos 
exemplares das publicações do Instituto para  lá enviadas; oferta do General 
Langleberto Pinheiro Soares sobre digo, de recortes de artigos de sua autoria 
sobre atividades do Instituto; remessa do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro do programa do Curso sobre o Sesquicentenário da  Independência 
do Brasil; convite da  Academia Piracicabana de Letras para a solenidade 
de sua instalação dia 11 do corrente; car ta  do Presidente da  Comissiio Exe- 
ciitiva. da Semana Monteiro Lobato, sr.  Oswaldo Barbosa Guisard, comuni- 
c:indo R desagradável repercussão que vem tendo em Taubaté a notícia da 
miitilação da Chácara do Visconde, futura sede do Museu do escritor e da 
reprodução do Sitio do Picapau Amarelo; convite do Museu Arquidiocesano de 
Cimpinas pa.ra a solenidade de sua inauguração dia 11 do corrente, à s  I6 
horas; ofício do sr.  Prefeito da Capital solicitando a indicação de um repre- 
scnt:inte do Instituto para integrar a Comissão Municipal dos Festejos do Ses- 
quicentenário da Independência, sendo indicado pelo sr.  Presidente o 1" Secre- 
tário Cel. Heliodoro Tenório da  Rocha Marques para essa representação. Foi 
datia a palavra ao conferencista inscrito, prof. José Luiz Pasin, que discorreu 
brilhantemente. numa palestra de claro sentido didático, sobre a viagem do 
Príncipe D. Pedro através do Vale do Paraíba, ein agosto de 1822. O orador 
foi calorosamente aplaudido e felicitado pelo sr.  Presidente pelo seu belo t ra -  
balho de pesquisa histórica. O sr.  Pedro Brasil Bandecchi sugeriu que o Ins- 
tituto deligenciasse junto a s  autoridades competentes a fim de que a urna 
contendo a s  cinzas do Príncipe D. Pedro em sua peregrinação pelo Brasil ternli- 
ne o roteiro dessas exposições no Rio de Janeiro para dali vir a São Paulo 
através do Vale do Paraiba. O Cel. José Hipólito Trigueirinho lembra a repro- 
diiqão da  cavalgada de D. Pedro, em 1822, pelo Vale, feita em 1917 por uin 
corpo de rnilicianos da Força Pública. Monselhor Paulo Florencio da Silveiro 
C:i;:~argo também dá  a sua contribuição citando a circular enviada por D. 
M::tcus de Abreu Pereira a todos os párocos do Vale relativamente a recepcac] 
fe: tivn que deveriam fazer ao Príncipe. O sr.  Álvaro da Veiga Coimbru agra -  
det-? em no;-ne do Instituto ao sr .  Arcebispo de São Paulo e ao sr.  Eicpo Ausi- 
lizi. a s  magnificzts peças encaminhadas ao sodalício para ficarem e:n c~istõcti:! 
nii Museu Jose Boniiácio, pecas que pertenceram ao Museu da  Cíiria cri:-do 
por D. Duarte. e entre a s  yuitis se destacam a salva de pra ta  oferecicln pel:t 
C;!:-:i Castro para n coleta d:is aliancas na Campanha do Ouro para o bc-:i de. 
S5o Paulo. em 1932, barra de ouro, etc. O sr .  Presidente pede que se regintrt. 
eis! a ta .  O sr. Henrique L. Alves proi~õe um voto de congratulações com o s r .  
C': r l i~s  Ribeiro, da  Livraria S5.o José, do Rio de Jnneiro, pela publ ica~So c1(1 
E<.!lirto bio-bibliográfico comei?ior:itivo do 80" aniverytrio d? hlcnotti Dcl 
PIc,i:liia. Foi n-rovzdo. O ?r. Vinicio Stein C:iripns rro-3e ii:n voto cle c:nn:irci- 
tri1.~(:7es, i;ualmente aprovrdo, co!?~ o sr.  Josu,: Montri!ln, p:'li xun cleicF:~ 1:-r:r 
in:clertual do ano, no concurso n?cionril pronovido neln Unino Erni:ileir.:i dc 
Eq~ri tores .  JCstava einda inscrito pnra f:ilnr o ?r. R n ~ n . ~ ! d o  I<iintx Ciisch, que 
iri:: discorrer sobre a Bernzrda de F r ~ n c i s c o  Inbcio. Dirnt-, porri::?, dn ndi. n- 
tac!o da  hora, a oracfto do ilu:;trc c o n f r ~ d c  ficou tr-nrferid,i par:> u,--? --i& 
xil:?a oportunidade. hTaclx mais hxvendo a trat,z.r foi eneerrrdn a ~esi5.o. J9 : i  

constar lavrou-se a presente ctn. que lida e ~ c h ~ c l n  con:'nr.:.e, scr.5 dc7?,??- 
irientc a s s i n ~ d a .  Eu ,  Vinicio Stein Cnrnpos, secret5ri0, n e ~ c r i v i .  (32) Ai:re- 
lirino Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marquis e Vinicio Stein Ca;xpo:;. 

ATA DA SESSÃO ORDISAILIA DE 18 DE RIARCO DE 1972 

Aos dezoito dias do mês de marco de mil novecentos e setenta e dois, 
nesta cidade de São Paulo, 5 rua  Benjamin Constnnt, 158, à s  c5torze horas e 
trinta minutos, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. pre- 
sente os consócios Aureliano Leite, Vinicio Stein Campos, JosP Leandro de 
Barros Pimentel, Alfredo Gomes, Lycurgo de Castro Santos Filho, Henrique 
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L. Alves, Manoel Ubaldino de Azevedo, Fauze Saadi, Durval Sarmento Rosa 
Borges, Reynaldo Kuntz Busch, Jacob Penteado, Alberto Prado Guimarães, 
Célio S. Debes, Pe. Hélio A. Viotti, Wilson Maia Fina, Rudolf Robert Hinner, 
Benedito Augusto Galvão Bueno Trigueirinho, Maria Amélia Arruda Botelho 
de Souza Aranha, Tito Livio Ferreira, Itamar Bopp, Álvaro da Veiga Coimbra, 
Arrisson de Souza Ferraz, Langleberto Pinheiro Soares e Agostinho Ramos. A 
mesa esteve assim constituída: Presidente Aureliano Leite, 1'1 Secretário Vinicio 
Stein Campos, 29 Secretário José Leandro de Barros Pimentel. O sr. José 
Leandro de Barros Pimentel foi convocado como Secretário ad-hoc visto não 
haver comparecido, por motivo de viagem, o sr. 1" Secretário Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques e se encontrarem ausentes, na abertura da sessão, o 3" e 4~ 
secretários que são os suplentes do 1" e 2'1. Inicialmente, o sr. Presidente deu 
posse aos novos consócios Fauze Saadi e Durval Sarmento Rosa Borges. Sau- 
dados pelo Orador Oficial Alfredo Gomes responderam, agradecendo, e decla- 
raram haver escolhido os seguintes patronos: Antonio Teixeira Guerra, o I?' e 
Agenor Couto de Magalhães o 2". A Sra. d. Hilda Marcondes, Presidente da 
Academia Pindamonhangabense de Letras compareceu à sessão e deu conhe- 
cimento ao plenário do ofício que recebeu do Presidente Nacional do Sesqui- 
centenário da Independência, General Antonio Jorge Corrêa e no qual lhe era 
comunicado que a urna contendo a s  cinzas do Imperador D. Pedro I ficará 
em Pindamonhangaba, na sua remoção para São Paulo, do dia 5 para 6 de 
setembro. O sr. Manoel Ubaldino de Azevedo ofereceu ao Instituto o exemplar 
da obra com que concorreu ao prêmio Prudente de Moraes e que recebeu moqão 
honrosa no julgamento. O sr. Presidente comunicou que o sr. Antonio Barreto 
do Amaral se encontra convalescente da enfermidade que o acometera e pede 
o registro de um voto de regosijo da casa pelo fato. Propõe ainda o sr. Presi- 
dente um voto de regosijo pela passagem do centenário de nascimento de d. 
Olivia Guedes Penteado e um voto de pesar pelo falecimento de Andrelino de 
Assis e Mário Botelho de Miranda. Foram aprovados. Votação: Foram a 
seguir examinadas e votadas a s  seguintes propostas para novos sócios: Octavia 
Correa dos Santos Oliveira - socia correspondente nacional. Pedro Ferraz do 
Amaral - socio titular. Luiz Arrobas Martins - socio honorário. Todos em 
primeira votação e aprovados. Em 2;' votação foi aprovada a proposta da 
admissão de Da' Ada Rogato como sócia honorária. O sr. Henrique L. Alves 
ofereceu um folheto biográfico de Julia digo de Francisca Julia da Silva, edi- 
tado pelo sr. Carlos Ribeiro, da Livraria S. José do Rio de Janeiro. Wada 
mais. Para constar lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será 
devidamente assinada. Eu, Vinicio Stein Campos, secretário a escrevi. Em tempo: 
O sr. 1 0  Secretário deu conta do seguinte Expediente: Despedida do Cônsul Geral 
de Portugal, Dr. Carlos Macieira Ary dos Santos, removido para Atenas, na 
Grécia. Compareceu ao sodalício para despedir-se e agradecer a s  atenções nele 
recebidas durante sua curta permanência em S. Paulo. Cartão de D. Paulo 
Evaristo Arns, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, enviando o seu discurso 
de posse para publicação na Revista, Ofício do Instituto Mauá de Tecnologia 
oferecendo a Medalha comemorativa do X aniversário da Fundação do Insti- 
tuto e da Escola de Engenharia Mauá. Oferta do consócio Waldomiro Franco 
da Silveira - uma coleção de recortes de jornais encadernada - História 
de Atibaia e a obra de sua autoria «Primeiros Povoados Vicentinos». Convite 
do Embaixador da República Argentina para a recepção oferecida em honra 
do sr. Presidente da nação argentina dia 13 do corrente, às 12,30 horas, no 
Rio de Janeiro (março). Convite do Embaixador da República Argentina e 
do Presidente do Instituto Samaritano do Brasil para a solenidade da inaugu- 
ração do monumento a San Martins. Convite do sr. Presidente da Nação Argen- 
tina para a recepção em honra do Sr. Presidente da República Federativa do 
Brasil, dia 14 de março às  22,30 no Hotel Nacional em Brasília. Convite da 
Prefeitura Municipal de Itapira, Departamento de Educação e Cultura, para 
as  solenidades da IV Semana Juca Mulato, dias 14, 16 e 19 do corrente. Cartão 
do Cônsul Geral da Dinamarca agradecendo a s  manifestações de pesar do 
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Instituto pela morte do Rei Frederico IX, daquele país. Nada mais. Para 
constar lavrei a presente, lida, aprovada e assinada na forma regimental. 
( aa )  Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinicio Stein 
Campos. 

ATA DA SESSAO DE 8 DE ABRII, DE 1972 

Aos oito dias de abril de mil novecentos e setenta e dois, nesta cidade 
de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o sodalício em 
sessão ordinária presentes os consócios: Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, Vinicio Stein Campos, Agostinho Ramos, Itamar Bopp, Je- 
suino Felicissimo Júnior, Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, Lauro 
Escobar, Arnaldo D'Ãvila Florence, José Florence, José Leandro de Barros 
Pimentel, Álvaro da Veiga Coimbra, Alexandre de MeIlo, Dra. Nilva de 
Mello, Benito Serpa, Tsunezo Sato, Reynaldo Kuntz Busch, Wilson Maia Fina. 
Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha, além de numerosos convi- 
dados e exmas. famílias. Lida e aprovada a a ta  da sessão anterior, o Pre- 
sidente Aureliano Leite leu as  Efemérides Brasileiras e Paulistas. O Sr. 1 9  Se- 
cretário deu conta do seguinte Expediente: ofício da Casa do Poeta agrade- 
cendo as  manifestações de pesar pelo falecimento do consócio Bernardo Pedroso, 
seu Presidente, convite do Conselho Estadual de Cultura para a conferência 
do Prof. Reinaldo Saldanha da Gama, dia 27 de março findo, às  20,30 horas 
na Academia Paulista de Letras, sobre «O Sentido Popular da Revolução de 
Março», convite do PEN Club de São Paulo, para a solenidade de posse da 
nova Diretoria e entrega do prêmio José Ermírio de Morais, convite do sr. 
General Comandante do I1 Exército para a solenidade comemorativa do 
oitavo aniversário da Revoluçáo de 1964, cartão do Dr. Francisco de Paulti 
Vicente de Azevedo agradecendo os cumprimentos recebidos pelo transcurso 
de suas Bodas de Diamante, oferecimento, pelo sr. José de Moura, do artigo 
de sua autoria «Ainda sobre o passado» publicado na revista «Hotéis do 
Brasil>, oferta, pelo consócio Arlindo Veiga dos Santos, dos trabalhos de sua 
autoria <<História de um amor fingido». «Sob o signo da Fidelidade>>, e 
<Sentimentos da Fé  e do Império?>, comunicado da Academia Paulista de 
Letras sobre as  suas promoções do mês de abril, cartões de saudação enviado 
pelo sr. Ruciolf Robert Hinner, de Pelotas e Foz do Iguaçú, convite para a 
posse do prof. Paulo Zingg na Coordenadoria Executiva de S. Paulo do 
Projeto Rondon, convite da Comissão Executiva da Semana Monteiro Lo- 
bato, de Guaratinguetá, para a s  comemorações programadas para a XX Se- 
mana, de 16 a 23 de abril corrente, ofício da Coordenadoria da Adminis- 
tração de Pessoal da Secretaria do Trabalho e Administração, sobre colabo- 
ração do Instituto na edição especial da Revista «Administração Paulista:.. 
comemorativo do sesquicentenário da independência, boletim informativo da 
Ordem dos Velhos Jornalistas relativo ao mês de março, ofício da bibliote- 
cária-chefe da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo acusando 
o recebimento de trabalhos de autoria do dr. Pedro Brasil Bandecchi, oficio- 
convite da colação de grau da Faculdade de Direito pa Universidade Macken- 
zie, carta de d. Myriam Ellis declinando das palestras de que se encarregou 
no Curso de História Colonial de São Paulo, promovido pelo Instituto e o 
Ateneu Paulista de História, oferta pela viúva de Agenor Couto de Maga- 
lhães de um caderno de anotações e um copiador que pertenceram ao Arquivo 
do Brigadeiro José Vieira Couto de Magalhães, boletim-convite do 1') Curso 
de História de Itu, patrocinado pelo Museu de Artes Sacras Pe. Jesuino do 
Monte Carmelo daquela cidade e preparatório das comemorações do Centenárici 
da Convenção Republicana de 1973. O sr. Presidente comunica o falecimento 
do consócio José Gomes de Moraes Filho, solicitando a casa um minuto de 
silêncio em sua homenagem e fazendo inserir na ata um voto de profundo 
pesar, comunica que o Curso de História Colonial de São Paulo prossegue 
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com grande êxito, lotando a s  dependências do sodalício e despertando cres- 
cente interesse, informa ainda o sr .  Presidente que deixa de designar indivi- 
dualmente os membros que deverão representar oficialmente o Instituto na so- 
lenidade de recepção das cinzas do Imperador no Rio de Janeiro visto se r  
grande o número desses consócios que se  propõem a i r  à Guanabara para esse 
fim, ficando todos credenciados para a mencionada representação. Dada a 1x1- 
lavra a o  orador inscrito, Reynaldo Kuntz Busch, para a leitura de seu estudo 
sobre a Bernarda de Francisco Inácio, desenvolveu o conferencista interessante 
reconstituição da  célebre t rama de Francisco Inácio e de suas conseqiiéncias 
inclusive na  contribuição para que São Paulo fosse o teatro da pi«clama@o d:i 
independéncia a 7 de setembro de 1822, o sr.  Wilson Maia Fina discorreu sobre 
S. Paulo no ano da  independência e referindo-se com minílcias :?o episódio do 
Ipiranga. O sr. Presidente elogiou os excelentes estudos históricos apresentados 
pelos dois consócios, comentando diversos fatos relatados pelos oradores. inclu- 
sive a expressão que d. Leopoldina teria usado em sua car ta  : ~ o  Príncipe: 
«Pedra, o fruto está maduro, colha-o», que Hélio Viana demonstrou não constar 
do texto original da famosa missiva. Nada mais. A seguir o sr. Presidente 
Aureliano Leite, que teve como I'> Secretário o sr.  Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, e como Secretário Vinicio Stein Campos, declarou encerrada 
a sessão. P a r a  constar lavrou-se a presente ata ,  que lida e achada (:onforme. 
será  devidamente assinada. ( a a )  Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques e Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSÁO ORDINÁRIA DF: 15 DF, AHKII, I>E 1972 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e s e t e n t ~  e 
dois, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e111 sua sede 
social, à hora regimental, ou seja, às  quutorze horas e trinta minutos, (ciiin 
a presença dos seguintes sócios: Dr. Aureliano Leite. Álvaro do Amaral. ('<!I. 
Arrisson de Souza Ferraz, Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques, (-:rn. 
Langleberto Pinheiro Soares, José Leandro de Barros Pimentel. Tdcito F:eiili 
de Macedo van Langendonck, Manoel IJbaldino de Azevedo. (Inbriel Mni,;;ues, 
Henrique L. Alves e Joaquim Fernandes Moreirn. Assililiindo ;i Presic1,-,!icin 
o Dr. Aureliano Leite, tendo como I', Secretário o Cei. Eieliodoro Tenóric d:i 
Rocha Marques e no exercício de 2" Secretiírio. o ;ib:~ixv :tssinado Rlv:~i.i~ cio 
A n ~ a r a l ,  declarou aberta a Se~si io,  nlcncionando não haver Ata I1:ir.a ser lida, 
devido ao não conlparecimento do 2~ Secretiírio efetivo com o qu:?l se cncontra 
o dito livro. determinando ao Sr. 1,' Secretário qiic p:xss:isse 5. leitiir; do 
Expediente seguinte: 1") Convite do Sr. Presidente d a  Clamnríi Mi:nicipsl tlcst;t 
Capital de S.  Paulo, para a solenidade de insta1:tcão d:i Yaln 'i'iradentes , ~ i o  

Palácio Anchieta, realizada no dia 1 2  do corrente, a s  11 hi)r:t.q, tendo  no 
par:>.ninfo o Sr. Govcrn:~dor do F:studo de Minas Gerais, Di.. Rr~ndon P::cl:.?<,o, 
- à qual compareceu o Sr. Presidente pessoalmente: 2,,1 I:eccl->ii.ient<~ d:i 
revista <:Culturax>, do mês de novembro de 1971. do Consellio !'eder;il dc (-:iil- 
tu ra ;  3") convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal desta C;ipit::l tle 
São Paulo, parn :L Sessão Especial realizada a 14 do cc)rrente. :ts 17 l i ~ ~ ~ ; ; s ,  
no <.Palácio Anchieta);, n:t qual o Prof. Dr. Pedro Cnlmon, prciferiu i.orii'e- 
rência sobre a <Vida e obra de Tir i tdentes~,  à qual o Sr.  Presidente coi.;pn- 
receu pessoalmente; 4" )  convite da União Brasileira de Escritcres e da b'oiha 
de S. Paulo, para a solenidade de entrega do trofc'u ~ J u c a  Pato1 a o  Xc:idi:- 
mito Ur. Josué Montello, vencedor do Concurso ,<O Intelectual do Antr de 
1971», no dia 19 de maio p. f . ;  5 " )  convite da Secretaria de Tiii.isn1o e Fo- 
mento da  Prefeitura, da Câmara Americana do Coniercio e da Uniã» Cultiirnl 
Brasil-Estados Unidos para a solenidade da inauguração do busto do Presi- 
dente Franklin Delano Roosevelt, no dia 14  do corrente, Bs 10 horas. na  
Praça Roosevelt; 6 " )  ofício da Bibliotecária do Museu Paranaense remetendo 
publicações para efeito de permuta. A seguir o Sr. Presidente leu a s  Efeiné- 
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rides Brasileiras do Barão do Rio Branco, e a s  Efemérides Paulistas rela- 
tivos a o  dia de hoje. Passando-se à parte  das Comunicações, pediu a palavra 
o Sr. José Leandro de Barros Pimentel que falou sobre o lançamento efetuado 
pelo E . C . T .  de um carimbo comemorativo, sobre o tema: «Pinhal Cidade 
do Ano» - no período de 1 a 31 do corrente, solicitando fossem enviadas 
felicitações a o  sr. Prefeito Municipal e ao Presidente da  Câmara daquela 
cidade, por intermédio do nosso confrade Arnaldo Florence pela honrosa pre- 
ferência, -- o que foi deferido. O sr .  Henrique L. Alves comunica a passa- 
gem do 90') aniversário do escritor Monteiro Lobato, a 18 próximo, e soli- 
citou que este Sodalício se  fizesse representar nas  comemorações da XX Se- 
mana  «Monteir0 Lobato», o que foi aprovado. Comunica ainda a realizacão da  
sessão solene na  Câmara Municipal de Taubaté, e a realização da solenidade 
«Flores de Taubaté para Monteiro Lobato», no túmulo do escritor no Cemi- 
tério da Consolação, na qual será ele o orador. E m  seguida o sr .  Presidente 
relembra a passagem próxima de mais um dia dedicado a o  grande herói da  
liberdade nacional - Tiradentes, referindo a solenidade ontem realizada na  
Câmara Municipal desta Cidade, na  <<Sala de Ti radentes~ ,  onde efetuou sua 
magnífica Conferência o ilustre Acadêmico e Presidente do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, o Prof. Dr. Pedro Calmon, na  qual o grande histo- 
riador teve ocasião de realçar os mais notáveis aspectos da  vida e da obra 
do grande vulto da nossa História, que somente há  relativamente pouco 
tempo passou a se r  devidamente homenageado pela Pátria. e realçado o 
martírio que sofreu, e bem assim a grande influência que teve dos ideais 
de liberdade e de independência do Brasil. Diz que quer que desta forma seja 
prestada a homenagem deste Sodalício pelo próximo transcurso de mais um 
aniversário de seu martírio e morte. Lembra que para maior homenagem 
a Tiradentes, a Grande Comissão das Comemorações do Sesquicentenjrio re- 
solveu dar  início a s  solenidades no próximo dia 21. Acrescenta que, cntre- 
tanto não devemos esquecer o célebre episódio da Aclamacáo de Ani:idor 
Bueno, de 1651, que deve ser. considerada como n primeira grande manifes- 
tação nacional em prol da nossa Independência, o quc foi reconhecido pelos 
grandes historiadores Robert Southey e Saint'Hilari. Acrescenta que a ora- 
ção do Prof. Dr. Pedro Calmon foi realmente notável, terido confirmado pltna- 
mente o seu nome de grande Orador, tendo assim abrilhantado extr:iorciin:i- 
riamente a homenagem prestada pela Câmara Municipal desta Capit,!l, e 
que foi longai~lente elogiada pelos jornais de hoje, devendo ser publicecla pi?r;i 
maior conhecimento de todos os brasileiros. A seguir o secretririo que zsta 
lavrou, comunica haver coniparecido a inaugilração do magnífico Museii Xrqui- 
diocesano de Campinas, solicitando sejam enviadas felicit:~cões à S. Exci:~.. o 
Sr. Bispo Diocesano daquela cidade e ao consócio Celso Maria de Mello Pupo. 
Diretor do mesmo pelos trabalhos recebidtrs na instnlac.âo daquele Mui'cu. E, 
a seguir, comunica o prosseguiiiiento das aulas do Chrro que veci rendo i.c:~li- 
zado pelo Sodalício sobre a História Colonial de S. P:tiilo, que tendo :-;ido 
comecado com o maior sucesso não pelo elevado número de alunos ins~ii'itos 
e ouvintes. todos de elevada capacidade intelectus! conio pelo brilha dos trn- 
balhos dos respectivos Professores. Passou-pc x seguir n realização da Se~sáO 
Secreta regiment:il para eleição de novos sócios do Instituto, :i n,u::l teve os 
seguintes resultados: Eleitos em segunda e última votaçao, os Srs. Ministro Dr. 
Luís Arrobas Martins, para sócio honorário; Pedro Ferraz do A:nar:rl. para 
sócio titular, Dona Octávia Correa dos Santos Oliveira, para sócia corres- 
pondente nacional. E, em primeira discussão foram aprovadas as  propostas 
dos Srs. Délio Freire dos Santos, para sócio honorário, Sylvio Julio cle Albu- 
querque Lima, para sócio correspondente nacional Agenor Pinheiro Rodrigues 
Valle para sócio correspondente nacional. Concluidos os trabalhos de votr?Cáo 
o sr.  Presidente comunica achar-se enfermo o presado consócio Prof. S e b ~ ~ s t i ã o  
Pagano, solicitando a transcrição de um voto de seu restabeleciinento e convi- 
dando os presentes a lhe fazerem uma visita. Ninguém mais fazendo uso da 
palavra, declarou encerrada a sessão. E ,  para constar foi lavrada esta Ata, 
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por mim 29 Secretário em exercício que a assino Álvaro do Amaral, e que, 
depois de lida e achada conforme, será aprovada e assinada na forma regi- 
mental. (aa)  Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinicio 
Stein Campos. 

ATA DA SESSAO ORDINARIA DE 6 DE MAIO DE 1972 

Aos seis dias do mês de maio de mil novecentos e setenta e dois, nesta 
cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, as  catorze horas e trinta 
minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Heliodoro Tenó- 
rio da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos, Arnaldo Amado Ferreira, Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha, 
Wilson Maia Fina, José Rubião, Arrisson de Souza Ferraz, Nicolau Duarte e 
Silva, Itamar Bopp, José Leandro de Barros Pimentel, Hernani Donato Ru- 
dolf Robert Hinner, João Gualberto de Oliveira, Tacito Remi de Macedo van 
Langendonck, Alexandre Mello, Nilva R. Mello, Agostinho Ramos e Henrique 
L. Alves. A mesa dos trabalhos esteve assim constituída: Presidente Aureliano 
Leite, 1 9  Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques e 29 Secretário Vi- 
nicio Stein Campos. O sr. Presidente comunica o falecimento dos consócios 
Cantidio de Moura Campos e Rene de Oliveira Barbosa, acentuando a longa e 
brilhante vida pública do primeiro, professor ilustre, de tradicional familia 
paulista, e bem assim as atividades do sr. Rene de Oliveira Barbosa, diretor 
secundário e técnico de educação. O auditório, de pé, observou um minuto de 
silêncio em memória dos saudosos companheiros. Lida e assinada a a ta  da 
sessão anterior, lidas as  Efemérides Brasileiras e Paulistas, o sr. 1'' Secre- 
tário deu conta do seguinte expediente da quinzena: Falecimento de sócios: 
Temos a lastimar o falecimento no dia 18 de abril findo, do Dr. Rene de 
Oliveira Barbosa, ilustre sócio do Instituto. Ao seu sepultamento compareceu, 
representando o sodalício, o consócio Reynaldo Kuntz Eusch, que pronunciou 
breve oração em homenagem aquele nosso saudoso companheiro; temos a de- 
plorar, ainda o falecimento do Prof. Dr. Cantidio de Moura Campos, eminente 
sócio do Instituto, ocorrido no dia 28 do referido mês de abril, ao seu sepul- 
tamento compareceu o Presidente Aureliano Leite, que falou na oportunidade 
sobre a personalidade desaparecida, pondo em relêvo os grandes serviços 
prestados a São Paulo pelo Prof. Cantidio no campo da cultura e da admi- 
nistração pública; oferta pelo consócio Rudolf Robert Hinner, de u s  gravador 
de fita marca Philips, destinado a gravações de conferências, palestras, etc.; 
convite das associações portuguesas e luso-brasileiras para a s  homenagens 
prestadas ao Presidente de Portugal sr. Américo Thomaz; oferta pelo sr. Be- 
nedito Lang, dos livros «Memórias Militares 1864-1870?> e «Dados Históricos 
de la guerra de1 Paraguy contra la Triple Aliama>>, de autorria do Cel. Sil- 
vestre Aveiro e do General Francisco Isidoro Resquim; ofício do Diretor do 
Serviço de Museus Históricos da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo do 
Estado solicitando a concessão do auditório do Instituto dias 13 e 14 de junho 
próximo para realização de um ciclo de conferências em homenagem ao Sesqui- 
centenário da Independência a realizar-se de março a outubro do corrente 
ano; convite da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil - secção de São 
Paulo. para a solenidade comemorativa de 27" aniversário do término da I1 
~ r a n d e - ~ u e r r a ;  convite da Sociedade Veteranos de 32 - M.M.D.C. e do 
Clube Piratininaa para a s  solenidades comemorativas do 40') aniversário da 
Revolução ~ons~itucionalista de 1932; recebimento do Boletim no 216, da Aca- 
demia Nacional de História, de Caracas, Venezuela, relativo ao trimestre - -  

outubro a dezembro de 1972; ofício do 4" Distrito do 1.P .H .A.N.  solici- 
tando remessa da Revista do Instituto para a sua biblioteca; recebimento da 
revista Dimensão, publicada pela Universidade Estadual de Mato Grosso; con- 
vite da Academia Paulista de Letras para a posse solene de Hernani Donato, 
dia 24 do corrente, à s  21 horas. Dada a palavra a 3'  Secretária D. Maria 
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Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha, a distinta consócia procedeu a 
leitura de seu interessante trabalho «Duas Histórias Inéditas do Folclore Afro- 
Brasileiro», relativo a episódios recolhidos na  tradição oral e ilustrados com 
dois belos quadros de sua autoria; seguiu-se na  tribuna o consócio Arnaldo 
Amado Ferreira que falou sobre a vida e a obra do prof. Guilherme Bastos 
Millword, eminente docente da  Faculdade de Medicina de São Paulo; o Sr. José 
Leandro de Barros Pimentel oferece ao sodalício um bloco dos selos comemo- 
rativos do cinqüentenário da Arte  Moderna; o sr.  Vinicio Stein Cainpos propõe 
votos de congratulaçóes com a s  Prefeituras Municipais de Rio Claro e São 
Eernardo, a primeira pelo apoio dado a o  Museu Histórico e Pedagógico Ama- 
doi  Bueno d a  Veiga e a segunda pela concessão, em seu orcarnento trienal -- 
1972-1974 - da maior verba a t é  hoje concedida a um museu histórico paulista, 
(:rS 328.000,OO (trezentos e vinte e oito mil cruzeiros); congratulaçóes com 
a Câmara Municipal de Capivari pela entrega de todo o edifício do antigo 
Forum para montagem em grande estilo do Museu Histórico e Pedagógico 
Ces;irio Mota; o sr.  Hernani Donato solicita a atencão do Instituto para  os 
festejos do sesquicentenário da  independência, encarecendo a necessidade de 
se  dar  a José Bonifácio de Andrada e Silva o relevo qu a figura do Patr iarca 
merece como a maior expressão desse acontecimento histórico; manifesta, 
por fim, o seu desejo de falar  na projetada sessão especial em homenagem 
:to prof. Cantidio de Moura Campos. O sr. Presidente lembra que o Insti- 
tu to  está, e sempre esteve, cuidando do culto a imortal memória de JosC 
Bonifácio e na  poliantéia que vai editar em comemoração ao sesquicentenáricj 
da independência o maior estudo, de autoria do prof. Alfredo Euzaid, Ministro 
di? Justiça, é justamente sobre o papel do Patr iarca na conquista de nossa 
einancipação política; e também no curso sobre a história colonial de São 
Paulo, com que o sodalício está contribuindo para a s  comemorações nxcio- 
nnis, dois eminentes consócios vão t r a t a r  de José Bonifácio - Ernesto dc 
Morais Leme e Ataliba Nogueira; o Sr. João Gualberto de Oliveira propõp 
uiil voto de congratulaçóes com o sr.  Prefeito hlunicipal de I t ú  pela insta- 
1nc:ão da  Biblioteca Municipal, o quc foi aprovado. O sr.  Ãlvaro Amara1 
co:~iunica haver representado o sodalício no Rio de Janeiro, na  recepcão à s  
cirizns do Imperador D. Pedro I e solicita o registro e:x n t ~  das congrntri- 
lacões do Instituto coin o Governo Erasileiro por esse acontecimento histórico. 
O Instituto Histórico e Geográfico Erasileiro vem participando ativai-rlentc 
tle todos esses festejos e celebrnqões, co?-iiunicn o :r. Alvaro Al;inr;il. O r r .  
Si:.olau Duarte e Silva propõe uiti voto de proluncla :;;:udnde à i~?ei??óri:t do 
Prefcito Armando de Arruda Pereira, o bene:níritu prefeito que teve a ini- 
ci:;liva da  construqáo do cenotáfio do Ipirungcz e a tr-.nsl::daci:,o das cinzas 
dc D. Pedro e D. Leopoldina para esse local. O Sr. Presiclcnte aplaude :i 

prijposta do sr.  Duarte e Silva e dá  o seu testemunho dii. vci.uciclade do fato. 
cc~rroborando a oportunidade dessa justa hornenager.1 ao x,udoso compa- 
nheiro. O Sr. Jose Rubião lembra ainda que o sr .  Arnlando de Ai.i.rida PI- 
reirrt foi o primeiro brasileiro a ser distinguido cor11 a presidcncia d:, í lot ; : r~ 
Internacional. O sr.  Presidente propóe, e foi igui.lii?cntc cprovado um voto 
de pesar pelo falecimento de d. Aída Penteudo, esposa do estimzdo consócio 
J~tcob Penteado. Por  fim usou da pnlzvra o sr.  W?ldenir:r do Aii~arel  <:urge1 
Viana, que relatou a sua participação, na Guanaùcra, nas so1enid:ides oficiais 
do recebimento da  urna contendo a s  cinz:?~ d<i 11-~iperaeor Pcdro I e e:?, pala- 
vras  repassadas de grande unç5o cívica apelou no sr.  Presidznte no ~ e n t i d o  
de serem convocadas todas a s  cidades para participar das comemoraqúes do 
próximo sete de setembro. O sr. Presidente agradeceu ao orador a sua comu- 
nicação e nada mais havendo a t ra ta r ,  declarou encerrada a sessão. Para  
constar, eu, Vinicio Stein Campos, secretário, lavrei a presente, que lida e 
achada conforme será devidamente assinada. Aureliano Leite, Heliodoro Te- 
nõrio da Rocha Marques e Vinicio Stein Campos. 
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ATA DA SESSAO DE 20 DE MAIO DE 1972 

Aos vinte dias do mês de maio de mil novecentos e setenta e dois, nesta 
cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, às catorze horas e 
trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Presi- 
dente; Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 19 Secretário; Vinicio Stein 
Campos, 29 Secretário; Benito Serpa, José Hipólito Trigueirinho, José Pasin, 
José Leandro de Barros Pimentel, Alberto Prado Guimarães, Henrique Lo- 
sinskas Alves, Langleberto Pinheiro Soares, Lauro Escobar, Nelo Miglio- 
rini, Fernando Góis, Democrito de Castro e Silva, Waldemar do Amara1 
Gurgel Viana, Fernando Whitaker da Cunha, Reynaldo Kuntz Buch, Agenor 
Rodrigues Valli, Antonio de Oliveira e sr. Josué Montello. Aberta a sessão, 
lida e aprovada a a t a  da sessão anterior, o sr. Presidente deu a palavra ao 
Sr. 19 Secretário que apresentou o seguinte Expediente: Oferta, pelo consócio 
Acadêmico Vicente de Paulo Vicente de Azevedo, de um título de eleitor do 
tempo do Império, ano de 1888, bem como de um recibo e de uma carta 
circular também d 1888, de diretores da  Companhia Paulista do Viaduto do 
Chá, destinados ao Arquivo do Instituto, ofício do Instituto Histórico do Pará, 
comunicando a eleição e posse da nova Diretoria para o triênio 1972-1975; 
ofício do Diretor do Ginásio Estadual Joaquim Lúcio Cardoso Filho, solici- 
tando a inscrição da respectiva Biblioteca para o recebimento das publica- 
ções do Instituto; oferta pelo consócio Arlindo Veiga dos Santos, do traba- 
lho «Antonio Sardinha e o Brasil», de autoria de Manoel Alves de Oliveira, 
destinado a Biblioteca do Instituto; convite do Conselho Britânico para a 
abertura da  exposição fotográfica referente aos resultados da expedição 
anglo-xavantina digo anglo-brasileira à área de Xavantina - Serra do Ca- 
chimbo - 1969, a realizar-se no dia 22 do corrente, às 18 horas, na Acade- 
mia Paulista de Letras; oferta, pelo consócio Fernando Whitaker da Cunha, 
do livro «Ficção e Ideologia», de sua autoria; recebimento do Boletim Infor- 
mativo nv 61 da Ordem dos Velhos Jornalistas, relativamente ao mês de abril 
de 1972; oferta, pelo consócio Jorge Bertolazzo Stella, dos trabalhos «Os Ma- 
nuscritos do Mar Morto» e «História do Indianismo», de sua autoria; con- 
vite do Círculo Militar de São Paulo para a s  festividades comemorativas do 
seu jubileu de prata; ofício da União Cultural Brasil Estados Unidos agra- 
decendo ao Presidente Aureliano Leite sua contribuição para o programa 
cultural da entidade; convite do Centro de Ação Latina para a conferência 
do Presidente Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro Neto, dia 31 do corrente 
sobre «A Arte Portuguesa na Epoca dos Descobrimentos»; convite do sr. 
Cônsul Geral da Itália para a recepção de 2 de junho comemorativa da Festa 
Nacional Italiana; carta do consócio Antonio dos Santos Oliveira Júnior 
comunicando que está coordenando uma romacia cívica à Igreja de S. Do- 
mingos, em Niterói, onde se acha sepultado desde 6 de abril de 1838 o cora- 
ção de José Bonifácio, movimento que conta com o apoio do Governo flumi- 
nense, a Prefeitura de Niterói e diversas entidades culturais, pelo que sugere 
a participação do Instituto através de uma representação oficial; convite 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras para o I Simpósio de História 
do Vale do Paraíba, de 24 a 30 de julho, e subordinado ao tema: «O ciclo 
do café no Vale do Paraíba e o Processo da Independência»; carta do sr. 
Luís Arrobas Martins agradecendo a sua eleição para o quadro social do 
Instituto; carta da União Cultural - Brasil-Líbano agradecendo serviços 
prestados à entidade através do Presidente Aureliano Leite. A seguir o sr. 
Presidente deu a palavra ao consócio Fernando Whitaker para saudar o 
acadêmico Josué Montello que se encontrava presente, participando da mesa. 
O sr. Montello agradecendo as  saudações da casa informou sobre as ativi- 
dades que se desenvolviam na Guanabara para comemorar o transcurso do 
sesquicentenário da Independência, feito histórico que contou de maneira tão 
expressiva com o concurso de São Paulo através de José Bonifácio e o 
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teatro do Ipiranga, relatou sumariamente a confecção da publicação monu- 
mental aue está em vias de distribuição para assinalar o glorioso aconteci- 
mento. Ô sr. Antonio de Oliveira ~ ú G o r  com a palavra comunica a realiza- 
ção da romaria cívica a Igreja de S. Domingos, em Niterói. Esclareceu o 
sr. Oliveira Júnior que a identificação do local onde se encontra o coração 
do Patriarca se deve a uma valiosa colaboração do consócio Alfredo Gomes, 
feita na  Poliantéia publicada por ocasião do bi-centenário de nascimento de 
José Bonifácio. O sr. José Luís Pasin propõe um voto de congratulaçóes com 
Pindamonhangaba pelo ciclo de conferências com que está festejando o 150" 
aniversário da independência nacional e que a Faculdade de Lorena vai come- 
morar a jornada do Príncipe, de Bananal a Jacareí, assinalando a presença 
do vale do Paraíba no processo da independência. Aprovados os votos. O 
sr. Presidente comunica que os despojos do Príncipe deverão transitar por 
todas a s  cidades do Vale do Paraíba por onde passou D. Pedro em 1822. O 
sr. Presidente passa a presidência da sessão ao Vice-presidente Pedro Brasil 
Bandecchi e o sodalício entra em sessão secreta para apreciar as  diversas 
propostas de admissão de novos sócios. Em 28 votação foram examinadas a s  
seguintes propostas: 1 9  - Para  sócio correspondente nacional - Agenor Pi- 
nheiro Rodrigues do Vale, aprovado; 2 9  - Para sócio correspondente nacional, 
Júlio de Albuquerque Lima, aprovado; 39 Para sócio honorário - Delio 
Freire dos Santos, aprovado. Em 1s votação: Para  sócio correspondente 
estrangeiro - Embrano Provenzale Heredia, aprovado; Para sócio hono- 
rário - Antonio de Oliveira Melo, aprovado. Nada mais. Para constar la- 
vrou-se a presente a ta  que lida e achada conforme será devidamente apro- 
vada. Eu, Vinicio Stein Campos, Secretário, a escrevi. Pedro Brasil Bandecchi, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DO DIA 3 DE JUNHO DE 1.972 

Aos três dias do mês de junho de mil novecentos e setenta e dois, 
nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, às  catorze horas 
e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, presentes os consócios Aureliano Leite, Presidente, 
Heliodoro TenBrio da Rocha Marques, 1 9  Secretário, Vinicio Stein Campos, 
2 V  Secretário, Lycurgo de Castro Santos Filho, Leão Machado, Alvaro Amaral, 
Arrisson de Souza Ferraz, Alfredo Gomes, Alexandre de Melo, Nilva de 
Melo, Luís Arrobas Martins, Paul Donovan Kigar, Paulo D'Alesandro, José 
Vicente Rubião, Alberto Prado Guimarães, Waldemar Amaral Gurgel Viana, 
Jacob Penteado, Alvaro da Veiga Coimbra, Agostinho Ramos, Antonio Bar- 
reto do Amaral, Paulo Romano e Tsumeso Sato. Aberta a sessão o sr. Pre- 
sidente inicialmente deu posse, com as  solenidades do estilo, ao nove1 con- 
sócio sr. Luís Arrobas Martins. Saudado pelo Orador Oficial Alfredo Gomes, 
em vibrante improviso, o sr. Arrobas Martins agradece a s  palavras amáveis 
do orador e declara que escolheu para seu patrono no sodalício ao Presi- 
dente Washington Luís Pereira de Souza; diz que recebe sua admissão no 
quadro social do Instituto como estímulo, não como prêmio; e num magistral 
improviso, que a todos encantou, discorreu eloquente e autorizadamente sobre 
a vida luminosa de Washington Luís, Vereador e Prefeito de Batatais, Depu- 
tado Estadual, Secretário de Estado, Prefeito da Capital, Presidente do Es- 
tado, Senador e Presidente da República, íntegro e inquebrantável; deposto 
pela Revolução de 1930 foi maior no infortúnio do que o tinha sido na glória, 
acabando por se impor ao  respeito e à admiração geral do país; diz das 
afinidades que o ligam ao grande brasileiro, através do culto do passado, que 
Washington deixou ilustrado nos livros históricos que escreveu e nos trabalhos 
que realizou no campo da museologia, com as  obras do Museu Paulista para 
as festas do centenário da independência, a fundação do Museu Republicano 
de I tú  e os monumentos evocativos do caminho do mar;  procurando seguir-lhe 
as  pegadas, o orador, quando integrou a administração estadual, como Se- 
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c::c:íri:, de Estado do Governador Abreu Sodré, auxiliou a formação do 
:I(,, rvo histórico-bibliogr6fico do Museu das Monções, de Porto Feliz, fundou 
o Museu de Arte  Sacra de São Paulo e o Museu d a  Casa Brasileira, refe- 
!i,:-se à austeridade de Washington Luís, permanecendo no seu longo exílio 
.i? %: jcniais proferir uma palavra de recriminaçuo ou de queixa e sómente 
:: :nd» de seu rr~utismo para defender os  superavits registrados ern seu go- 
vt ),no e cavilosamente negados em declarações da  ditadura que se implan- 
r : . ; . ;  no país; declarou que procurou seguir o mestre e foi em razão disso 
:lit: o escolheu pzra seu patrono nesta casa, lenlbrando ainda pertencer, 
: io cc.nre!heiro, ao Tribunal de Contas do Estado, org?nismo que também 
c: .-: sua eziisténcia na administração paulirta ao insigne brasileiro. Reiter,? 
i< LI:; agradecimentos ao uodalício e encerra sua formosa oraçuo sob calorosos 
::! ..;usos de todos os presentes. O sr. Presidente elogia o novo consócio 
pt.;:, bela oração que acabara de proferir e recorda a s  justas lionienagens 
(::ir o instituto te;:] tributed,) a Washington Luís. Lida, aprovada e assinada 
;: ::t:t da sessão anterior. 0 sr.  Presidente d á  a palavra a o  1" Secretário, que 
::l.iesentou o seguinte Expediente: Telegrama do General Antonio 3orge 
( 'o~~reo .  Presidente da  Comissão Executiva Central das C:«memorações do 
3~;;~;uicentenário da Independência, relativo à doação ao sodulício de 500 
6 :.i!iipl;tres da publie'ção Símbolos Xacionais e Bandeiras Históricas do 
)~;. . ..., ....i] . , convite da  Academia Campinense de Letras par:; a solenidade de 
1)' .-se do sr.  Wilgosi Brandão Toffano, dia 5 do corrente; ofício do Prefeito 
:.iiinicip;il de Rio Claro agradecendo o voto de congratulações pelo seu apoio 
'.:, Museu Amador Buenc da Veiga; convite ao Ceritro do Professorado Pau-  
!i:,:? para  a sessão solene da instalação do Seminjrio Continental de Edu- 
'. <,,io cl~n 9 do corrente; da C:%:xara Municipal de S3o Paulo convidando para 

rc-cniãci da Con7.iss5o Organizadora dos Festejos do 1509 aniversário d a  
1::-iependêncin. dia S I  de último, tendo o 1" Secretario Heliodoro Tenório 
. 8 Rocha Mzrclues representando o Instituto; convite da Coziissão Civicit do 
:I, nuti2ento 1ii:;tórico da Fundação de S%o Paulo pzlrn. tis coincmor:iqões 
; -,hirtanos, de 3 a 9 do corrente; cartlío da família dv Dnn. Aidx Rudner 

. t~i teedi)  agradecendo a s  manifestações de pesar pelo seu falecimento. Foi 
.i.guir dad? n pn1::vra no conzócio José Síiccnte Rubi2,o p?.ra proferir a pa- 

' :r:) d:i i:;rde. O distinto consócio, apresentou subst:;nciosa p;ilestra reln- 
.,,, h b i o ~ r z f i a  de seu p?trono o Senador Iz.ubiã.o Ji,nior, e:-ocrindo a vida 

ili7ktí.e p::ulista decde i;uas atividades n:t política de E-nan-il a t é  os alto? 
, .  :,,s cjue dcçenipenliou na  administração estndu:il e cuj.1 1?1nrte inipediu 
-. 5: :ices:;o R Gover'n.idnrin de São Paulo e--:? suceisáo n Rodri?;ues Alves. A 
.i. ' ios :~ conferEncia, enriquecida com nu.?erosos e~c1areci:lientos de interesse 
i i  .,tórico para n história de São Paulo, foi solicitrdo yclo sr .  Presidente para 
r , ~ ! i r z ~ " , o  na  Revista. Nada mais. P a r a  conçtrr 1-vrou-se a presente ato, 
- ! i ' /  lidn c :ichoda conforiile, será devida.n?en'c ;issin-cli. ai ire li ar?:^ Leite, Iíelio- 
,: r r J  Tenóiio da Rocha lb,l:irques e Vinicio Stein Ca~' :7os,  

ATA I30 DIA 17 DE JCSHO DE 1072 

Aos dezessete dias d3 mês de junho de mil novecentos e retenta e dois, 
nasta cidade de São Paulo, h riia Benjzmin Constant, 158, 5s  c ~ t o r z e  horas 
e trinta minutos reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo presentes os seguintes consócios: Aureliqno r,eite, Presi- 
dente; Heliodoro Tenório da  Rocha Marques, lo Secretrírio; Vinicio Stein 
Campos, 2Q Secretário (integrantes da  mesa) ,  Ernesto de Moraes Leme, Mário 
Graciotti, Jacob Penteado, Paulo Romano, Adelino Ricciardi, Tacito Reini 
Mocedo Van Langendonck, Alfredo Gon~es,  Arrison de Souza Ferraz, C6lio 
S. Debes, Henrique Losinskas Alves, Antonio Carlos Cardoso, José Triguei- 
rinho, José Leandro de Barros Pimentel, Arnaldo D'Ávila Florence, Nicolau 
Duarte e Silva, Délio Freire Santos, Eenito Serpa, Lauro Escobar, Antonio 
i3'Ávila. Maria Amélia de Arruda Botelho de Souza Aranha. Aberta a sessão 



o sr.  Presidente comunicou achar-se presente, para a solenidade de possc.. 
sr. Délio Freire dos Santos, recentemente eleito sócio honorário do Inr t i t~;r . ! .  
recebido no recinto com a s  solenidades do estilo, leu e assinou o ternir~ de 
compromisso e posse, sendo a seguir saudado pelo Orador Oficial Alfrrdo 
Gomes. No discurso de agradecimento informou haver escolhido D. Pedr11 1 
para  seu patrono e citou diversos episódios da vida do Imperador. notadii- 
mente o documento final, que escreveu a s  vésperas de sua morte, onde .-c: 
declarou verdadeiramente brasileiro. Lida, aprovada e assinada a a t a  ~ i i t  
sessão anterior, lidas a s  Efemérides Brasileiras e Paulistas, o sr.  1" Secretário 
deu conta do seguinte Expediente: telegrama do General Antonio Jorg-e 
Correa agradecendo os dados enviados sobre a s  dimensões do sarcófago que 
receberão a urna contendo os despojos do Imperador D. Pedro I; car ta  (::i 

família do Prof. Cantidio de Moura Campos agradecendo a s  manifestnqòes 
de pesar do sodalício pelo seu falecimento; ofício do sr .  Prefeito Municipal 
do Embu sobre campanha para construção d?  séde da Biblioteca Municipii!: 
convite do Presidente da Câmara Municipal para a conferência do sr.  Hilá:,ir~ 
Veiga Carvalho sobre os Luzíadas e a Comunidade Luso-Brasileira, dia. I:< 
do corrente, a s  16 horas; convite da Academia Paulista de Letras parn i& 

sessão solene de entrega dcs prêiiiios da União Cultural Brasil-Libano. l ? i ; ~  

12 do corrente, a s  20,30 horas; convite do cônsul geral de Portugal eni  
homenagem ao dia de Portugal; convite da Comissão E:stadual do Sesqliii- 
centenário para a s  homenagens tributadas a memória de José Eonifáciii <lu 
Andrada e Silva em iYiterói, dia 13 do corrente, em frente a igreja de Y ; I ! ~  
Domingos; ofício da associação Comercial de São Paulo solicitando graviii.,c 
autêntica de bandeirante paulista e que servirá de modelo para troféu ~-1iir 
pretende instituir para premiar os que mais se distinguirem na ativid.idc 
comercial; ofício d a  Cidade Metropolitana dc São Paulo sobre a s  obras q!ie 
está  realizando na rua Vergueiro e o cuidado com que está  procurando i i-- 
servar o aspecto tradicional do local; ccnvite para a solenidade da  inail-u- 
ração da  I1 bienal do Livro; entrega da Medalha Imperatriz Leopoldina :I  l i .  

Scylla MÉdici. O Instituto procedeu A entrega solene, dia 15 do corrente. J-: 

15 horas, no Othon Palace Hotel, da n~edalhn cultural e comemorativa IZI~IC- 
ratriz Leopoldina à primeira dsmu do país, dna. Scylla Medici. Dada a l ia.- 
lavra ao consócio Nicolau Duarte e Silva, leu o orador um trabalho divui- 
gado pela Secretaria da  Educação intitulado Manual do Professor, edi? :dij 
pelas Indústrias Alimentícias Nestlé e impresso nas oficinas da  Abril '. &'1. 
rico em sua ilustracão colorida e na  enumeração das efemérides a seii:ri! 

cultuadas. a página 5 fala da introdução do ensino de educação m o i i !  c 
cívica etc.; o sr.  Duarte e Silva condena o restabelecimento dessa cuc!: :rcl  
como matéria independente, critica no folheto a s  omissões de datas  1 1 1 - t r j -  
ricas e os nomes dos autores dos quadros históricos como Pedro Anit',i! 1 1 ,  

Vitor Meirelles. etc. O sr.  Presidente cita a s  omissões que notou no c:::.'!-t- 
dário a um exame superficial -- 23 de maio, 9 de julho, aclamacão , l t :  
Amador Bueno, etc., e entende que o reparo oportunamente apresentado i C I ~ J  
consócio Nicolau Duarte e Silva deve constar da a ta .  O sr.  Alfredo Gci:i.:..-: 
falando como membro da Comissão de Moral e Civismo da  secreta ri:^ #!.L 

Educação manifesta o seu desacordo com o sr.  Nicolau Duarte e Silva qu.,i:to 
a s  suas críticas ao restabelecimento da  cadeira de ensino moral e c - í v ! ~ ; ~ ,  
providência mais que necessária e felizmente agora adotada pelo Govern~.  e 
sugere os reparos quanto à s  falhas do folheto sejam encaminhados à Comis~5.o 
Estadual. O sr .  Lauro Escobar propõe que o assunto seja levado ao conhê- 
cimento do Secretário da Educação, e assim fica decidido. O consócio Antiinic? 
Carlos Cardoso propõe um voto de congratulações com o sr .  Vinicio S:c::i 
Campos pela láurea -- Carlos de Laet -- que acaba de ser concedid:] :i(> 
livro de sua autoria Elementos de Museologia - 3" volume - - Er;i-ii, 
pela Academia Brasileira de Letras; e que igual voto se consigne n Marir, 
Graciotti, que também foi contemplado pela mesma Academia com o prêi:-iio 
Joaquim Nabuco pelo seu livro «O firmamento do Universo I?inito.>. Xs 
propostas foram aprovadas sob palmas. O sr .  Presidente propõe um voto dt- 
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congratulações com o sr. Benedito Augusto Galvão Bueno Trigueirinho pela 
sua cooperação na participação do Instituto na I1 Bienal do Livro; o sr .  
Reynaldo Kuntz Buch discorre sobre o livro de Vinicio Stein Campos e 
destaca o caráter cívico cultural da obra; o sr. Mário Graciotti informa que 
pretendia defender a eleição de Herculano Pires para o quadro social do 
Instituto, o que não poderá fazer pela não inclusão dessa proposta na ordem 
do dia. O sr. José Leandro de Barros Pimentel congratula-se com o Insti- 
tuto pelo comparecimento a esta sessão do Diretor Geral dos Correios e Te- 
légrafos e comunica que representou o sodalício nas festas cívicas de Ribeirão 
Preto e que o Sr. Itamar Bopp conquistou merecidamente o grande prêmio 
na Exposição Filatélica lá realizada. O sr. Presidente agradece o compare- 
cimento de todos e declara encerrada a sessão. Nada mais. Para constar 
lavrei a presente, que lida e achada conforme, será devidamente assinada. 
Eu, Vinicio Stein Campos, Secretário, a escrevi. Pedro Brasil Bandecchi, He- 
liodoro Tenório da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE I"  DE JULHO DE 1972 

A primeiro de julho de mil novecentos e setenta e dois, nesta cidade 
de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, AS 21 horas, reuniu-se em 
sessão magna comemorativa o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
sob a Presidência de honra do sr. Laudo Natel, d.d.  governador do Estado 
e presentes os consócios Aureliano Leite, Presidente Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, 10 Secretário, Vinicio Stein Campos, 2" Secretário, Ernesto 
de Moraes Leme, 1" vice-presidente, Alfredo Gomes, Orador Oficial, Leão 
Machado, José Carlos de Ataliba Nogueira, Waldemar do Amaral Gurgel 
Viana, Tsuneso Sato, Delio Freire dos Santos, Lucas Nogueira Garcez, Álvaro 
do Amaral, Ministro Pedro Chaves, Mário Savelli, Agostinho Ramos, Aca- 
dêmico Vicente de Paulo Vicente de Azevedo, Dr. José Rodrigues Alves 
Sobrinho, único sobrevivente do Secretariado de Pedro de Toledo, Conselheiro 
Joaquim Fernando Paes de Barros Neto, Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado, Dr. Oswaldo Pinto do Amaral, Presidente do Club Piratininga, 
Desembargador Joaquim Bicudo, Representantes do Secretário da Justiça, do 
Sr. Arcebispo Metropolitano de São Paulo, do Chefe do Estado Maior da Po- 
lícia Militar, do Secretário da Educação do Município de São Paulo, do Círculo 
Militar dos Oficiais da Polícia Miiltar, do M.M. D. C .  - Veteranos de 32, 
da Associação dos Velhos Jornalistas, da Secção do M.M.D .C. da Guanabara, 
Dr. Gualter Godinho, Presidente do Tribunal de Justiça Militar, exmas. 
senhoras e numerosos veteranos da luta de 32, que lotaram totalmente as  
dependências do grande auditório do sodalício. Executado o Hino Nacional 
por uma secção da corporação municipal da Polícia Militar, o sr. Presidente 
Aureliano Leite convidou o Governador Laudo Natel a assumir a presidência 
da sessão. O sr. Governador agradeceu o gesto do sr. Presidente e dando 
início aos trabalhos deu a palavra ao Dr. Ernesto Leme, que proferiu substan- 
ciosa conferência, estudando minuciosamente a gloriosa Revolução Constitu- 
cionalista de 1932 na sua origem e motivação desde as  prisões políticas de 
1931, às  administrações de Laudo Camargo, do General Manoel Rabello, a 
ação da legião Revolucionária, a reunião de Cachoeira, o trabalho de João 
Neves da Fontoura, a intervenção de João Alberto na política paulista, a 
frente única. o poema de Ibraim Nobre, o levante de 23 de maio e a eclosão 
da ação armada de 9 de julho com a s  razões que a impunham. O orador 
foi vibrantemente aplaudido ao terminar sua notável palestra. Seguiu-se com 
a palavra o ex-Governador Lucas Nogueira Garcez, que descreveu a Revo- 
lução sob seu ponto de vista pessoal, como voluntário paulista de 1932, desde 
a incorporação a té  a conclusão da luta. A oração do dr. Lucas Nogueira 
Garcez, desenvolvida em estilo ameno e pitoresco provocou também, ao final, 
calorosos aplausos. Foi alvo da  homenagem na sessão o consócio Agostinho 
Ramos, Prefeito de Cachoeira Paulista ao tempo da Revolução. O Dr. Dirceu 
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Rodrigues Mendes, Presidente da Secção do M.M.D.C. da Guanabara fez 
entrega ao Instituto da primeira medalha cunhada no Rio de Janeiro em 
memória da epopéia de 1932. Sob os acordes de marchas militares, que evo- 
cavam o civismo paulista de 1932, foi encerrada a brilhante sessão comemo- 
rativa do 400 aniversário do histórico levante constitucionalista. Nada mais. 
Para  constar, eu, Vinicio Stein Campos, secretário, lavrei a presente ata,  
lida e assinada na forma regimental. Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DE 15 DE JULHO DE 1912 

Aos quinze dias do mês de julho de mil novecentos e setenta e dois, 
nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, às  catorze horas 
e trinta minutos, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
presentes os seguintes consócios, Pedro Brasil Bandecchi, Heliodoro Tenório 
da  Rocha Marques, Vinicio Stein Campos, Álvaro da Veiga Coimbra, Alberto 
Prado Guimarães, Henrique L. Alves, Jacob Penteado, Tsuneso Sato, Antonio 
Barreto do Amaral, Célio S. Debes, Délio Freire dos Santos, Alfredo Gomes, 
Arnaldo d'Ãvila Florence, Benito Serpa, Reynaldo Kuntz Buch, Valdemar 
do Amaral Gurgel Viana. Na ausência do Presidente Aureliano Leite, assu- 
miu a presidência o Sr. l0 Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
convidando o sr. Alvaro da Veiga Coimbra para servir de 2" Secretário 
ad-hoc. Lidas, aprovadas e assinadas as  atas, o sr. Presidente em exercício 
constatou o comparecimento do sr. Pedro Brasil Bandecchi, Vice-presidente, 
pelo que lhe transferiu a presidência da sessão, ficando a mesa constituída 
pelo sr. Pedro Brasil Bandecchi, Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, 1 9  Secretário e Vinicio Stein Campos, 2u Secretário. Lidas as  Efe- 
mérides Brasileiras e Paulistas, o Sr. 1<' Secretário deu conta do seguinte 
Expediente: Ofício do sr. Prefeito Municipal de Pindamonhangaba agrade- 
cendo o voto de pesar pelo falecimento do Cel. Homero da Silveira; agrade- 
cimento da família do saudoso consócio Celestino Euzébio Fazzio pela home- 
nagem tributada a sua memória; relatório da Diretoria Executiva do Insti- 
tuto Histórico de Altos Estudos Nacionais e Internacionais; ofício do Pre- 
sidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro remetendo exemplares 
do Regimento do Congresso de História da Independência; convite para x 
tarde de autógrafos de Lançamento do livro <(Retrato Vivo de Paraibanos 
Mortos», de Castro e Silva, dia 7 do corrente, na Livraria Saraiva; comuni- 
cação da Fundação Moinho Santista a respeito do Grande Juri para outorga 
dos Prêmios Moinho Santista; convite do Cônsul Geral de Espanha para a. 
recepção ao sr. dr. Gregório Marafion, Diretor do Instituto de Cultura Hispa- 
nica de Madrid; convite da Universidade Federal de Minas Gerais para as  sole- 
nidades de abertura do 6" Festival de Inverno em Ouro Preto; convite da Aca- 
demia Paulista de Letras para a sessão cívica comemorativa do 400 aniversário 
da Revolução Constitucionalista, dia 5 do corrente, as  20,30 horas; convite da 
Assembléia Legislativa do Estado para a solenidade da outorga da Medalha 
da  Constituição a diversos veteranos de 32. A seguir foi dada a palavra ao 
consócio Alberto Prado Guimarães que falou sobre Gastão Madeira, sua vida 
e sua obra. Passou o Instituto a examinar as propostas de admissão de novos 
sócios, sendo submetidas a votação a s  seguintes solicitações: Em 2,' votação -- 

Antonio de Oliveira Mel10 para ingresso na categoria de sócio honorário; Albano 
Provenzalis Heredia, para correspondente estrangeiro - aprovados. Em 1' 
votação - Para sócio honorário - Herculano digo José Herculano Pires, 
aprovado; José Botelho de Atahyde, aprovado; para correspondente nacional - 
Amaro Soares Quintas - aprovado. O consócio Vinicio Stein Campos comu- 
nicou a inauguração, em São Luis do Paraitinga, do Museu Histórico e Peda- 
gógico Oswaldo do Cruz, dia 5 de agosto vindouro, dia do centenário do nasci- 
mento do cientista e convidou a todos os presentes para participarem desse 
a to  civico-cultural. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. Para 
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constar, eu, Vinicio Stein Campos, Secretário, lavrei a presente ata ,  que lida 
e achada conforme será devidamente assinada. Aureliano Leite, Heliodoro 'I'c- 
nório da  Rocha Marques, Vinicio Stein Campos. 

ATA DA ICEGXIÃO DE 19 DE AGOSTO DE 1972 

Aos dezenove dias do mês de agosto de mil novecentos e setenta e dois, 
nesta cidade de São Paulo, a rua  Benjamin Constant, 158, a s  catorze horas 
e trinta minutos, realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
a segunda reunião plenária do mês, presentes os seguintes consócios: Aure- 
liano Leite, Heliodoro Tenório da  Rocha Marques, Vinicio Stein Campos, 
Alfredo Gomes, José Carlos de Ataliba Nogueira, Mario Graciotti, Ernesto 
de Morais Leme, Pe. Hélio Abranches Viotti, Antonio Silvio da  Cunha, Lnn- 
gleberto Pinheiro Soares, Álvaro daveiga Coimbra, Joaquim Fernandes de 
Lima. Pedro Ferraz do Amaral, Arrison de Souza Ferraz, Antonio Barreto do 
Amaral, Alberto Prado Guimarães, Henrique L. Alves, Jacob Penteado, Pnulo 
Romano, Tácito Remy de Macedo Van Langendonck, I t amar  Bopp, Lúcia 
de Tomase e Henrique Wiedspan. A mesa diretora esteve assim constituida: 
Presidente Aureliano Leite, l i  Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
2QSecretário Vinicio Stein Campos. Foram inicialmente recebidos, com ;is 
solenidades do estilo, para compromisso e posse, os novos consócios, recente- 
mente eleitos, Pedro Ferraz do Amaral, titular, e Joaquim Fernandes de 
Lima Moreira, benfeitor. Saudados pelo Orador Oficial Alfredo Gomes, falou 
agradecendo, em primeiro lugar o sr .  Pedro Ferraz do Ainaral, que declarou 
haver escolhido para seu patrono a Paulo Nogueira Filho, cuja vida e obr ;~  
recordou em breve alocução. Seguiu-se com a palavra o sr.  Joaquim Mo- 
reira que declarou haver escolhido o Embaixador José Carlos de Maczdo 
Soares para seu patrono e agradeceu a s  palavras do sr.  Alfredo Goriies, 
relatando a o  mesmo tempo a benemerencia da Fundação Kulbenkian. O sr.. 
Presidente comunica haver estado em Txtuí, onde proferiu uma palestra 
sobre Alberto Seabra, e em S. José do Rio Pardo, onde falou sobre Euclicles 
da Cunha, recordando a passagem do escritor pelo sodalício e a leitura que  
fizera de trechos de seu livro clássico - Os Sertões. O sr.  Alberto Pi;:do 
Guimarães fala sobre a s  homenagens prestadas a memória do benemii.ito 
paulista Bento de Abreu Sampaio Vidal, fundador de mais de dez Casar de 
Misericórdia, entre a s  quais a de Marília, uma das maiores do Brasil. E:vocx 
o trabalho de Bento de Abreu ein defesa da  lavoura de café e propòe B 
sua memória um voto de saudade. O sr.  Presidente se solidarisa coni :L 

proposta e o voto é unanimemente aprovado. O sr.  'resoureiro Wilson Rlnia  
Fina apresentou o balancete do 1" semestre de 1972, que revela o estr~do 
auspicioso das  finanças do Instituto. A Comissão de Finanças dá  par.cc,er 
favorável e o balancete é aprovado por unanimidade. O sr .  Reynaldo ICiintx 
Buch informa ter  estado presente a inauguração do Museu Histórico e E'èda- 
gógico Osa,aldo Cruz, de São Luiz do Paraitinga, e congratula-se com o Iristi- 
tuto. O sr.  Presidente agradece. O sr .  Vinicio Stein Campos, diretor do Ser- 
viço de Museus Históricos, comunica a casa a instalação solene do Museu 
de Oswaldo Cruz na casa em que nasceu o cientista em São Luiz do P:i- 
raitinga, e o desenvolvimento que vem apresentando os Museus Históricos e 
Pedagógicos Voluntários da Pátr ia ,  de Araraquara e Visconde de Tauniti  e 
Afonso de Taunay, de Casa Branca. O sr.  Alfredo Gomes propõe e é apro- 
vado um voto de pesar pelo falecimento do professor Laerte Ramos de Car- 
valho, ilustre vulto do magistério paulista. Comunica o mesmo consócio a s  
comemorações do dia 25 do corrente em homenagem a o  Duque de Caxias 
e propõe um voto de louvor cívico a o  glorioso patrono do Exército: foi apro- 
vado. O sr. Lorena Guaraciaba, que compareceu no decurso da reunião, propõe 
um voto de pesar pela tragédia do deslisamento de terras  em Campos do 
Jordão, que acarretara  a morte por soterramento de numerosas familias, 
foi também aprovado por unanimidade. Passando a funcionar em sessão 



REVISTA DO I S S T I T C T O  II ISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S PACLO 441 

secreta, o sodalício examinou a s  seguintes propostas de admissão de sócios 
para  o seu quadro social: em 2" votação: Herculano Pires, sócio honorário, 
aprovado. Amaro Soares Quintas - sócio correspondente nacional, aprovado, 
Benjamim Arcuri - sócio-honorário, aprovado. Aureliano Leite, Heliodoro 
Tenório da  Rocha Marques, Vinicio Stein Campos. 

ATA D S  SESSÃO DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 1972 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta e 
dois, nesta cidade de São Paulo. ã rua  Benjamin Constant, 158, a s  catorze 
horas e trinta minutos, realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, na  forma regimental, a primeira e única reunião do mês, presentes 
os sócios Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da  Rocha Marques, Vinicio Stein 
Campos, Tito Livio Ferreira, José Antero Pereira Júnior, Ada Rogatto, José 
Leandro de Barros Pimentel, Augusto Benedito Galvão Trigueirinho, Américo 
Bologna, Langleberto Pinheiro Soares, Arrison de Souza Ferraz, Paulo Ro- 
mano, Alfredo Gomes, Paulo Donovan Kiggar, Alvaro da  Veiga Coimbra, 
Hernani Donato, Ruy Martins Ferreira, Antenor Romano Barreto, hTicolau 
Duarte e Silva, Nilva Rogick de Mello, Alexandre de Mello, Hélio Abranches 
Viotti, Lauro Ribeiro Escobar, Antonio Barreto do Amaral, Célio Snloinão 
Debes, Jesuino Felicissimo Júnior, Reynaldo Kuntz Euch, Henrique L. Alves, 
Arnaldo Amado Ferreira. A mesa diretora dos trabalhos esteve constituida 
pelo Presidente Aureliano Leite, 1%) Secretário Heliodoro Tenório da  Itocha 
Marques e 2'' Secretário Vinicio Stein Campos. Abertos os trabalhos o sr. 
Presidente declarou que a sessão correspondente a primeira quinzena fora 
cancelada em razão das comemoracões do sesquicentenário da. indepentlência 
e que não havendo processo de admissão de novos sócios preparado para 
votação, esta sessão seria convertida em sessão cultural, falando os sócios 
inscritos para a sessão do dia nove, que fora suspensa. Encontrando-se na 
casa a sócia recém-eleita Ada Rogatto, o sr. Presidente lhe deu posse. o que 
foi feito com a s  solenidades do estilo, tendo sido saudada pelo orador oficial 
Alfredo Gomes e respondido agradecendo em breve oração. O consócio José 
Antero Pereira Júnior discorreu sobre o tema - - Ainda sobre ;i quest5.o dos 
Fenícios no Brasil desenvolvendo convincente argumentação sobre a 
questão que vem sendo objeto de constantes debates pela imprensa nestes 
últimos tempos e justificando o orador o seu ponto de vista contrsrio a 
essas afirmações. Seguiu-se com a palavra o consócio Xicolau Duarte e Silva 
que discorreu com segurança e apoiado em copiosa documentacão sobre o 
tema:  «Novamente Cabra1 e os F e n í ~ i o s ~ .  Ambos os conferencistas ioram 
muito aplaudidos. O sr.  Presidente elogiou o valor dos cstudus aprescntados 
pelos oradores, e, como nada mais havia a t ra ta r ,  declarou encerrada a sessão. 
E m  tempo: pelo sr. 1" Secretário foi dado conta, na abertura dos tr:rhalhos, 
do seguinte expediente: Telegrama do General Antonio Jorge Correa. Pre- 
sidente da Comissão Executiva Central dos Festejos do Sescjuicenten6rio da 
Independência, agradecendo a honra de haver sido agraciado com o ccilar D. 
Pedro I; telegrama do Presidente da Assembléia Legislativn do Estado. Depu- 
tado Jacob Pedro Carollo, congratulando-se coin o Instituto Histórir'o pela 
realização de Congresso de História da Independência; telegrama do Ministro 
das  Relações Exteriores Sr. Gibson Barbosa, agradecendo a outorga d:r con- 
decoração D. Pedro I; idem do Senador Carlos Alberto A. de Carvalho Pinto; 
idem do ex-Governador Roberto Costa de Abreu Sodré; cartão do Príncipe 
D. Pedro Henrique de Orleães e Bragança agradecendo a s  homenagens tribu- 
tadas a o  seu trisavô, o Imperador D. Pedro I; convite do Circulo Militar de 
São Paulo para a s  solenidades comemorativas do Dia de Caxias, a 25 de 
agosto último; convite do Museu Histórico Nacional para a solenidade come- 
morativa da  criação d a  Comissão das Linhas Telegráficas Estratégicas de 
Mato Grosso ao Amazonas e abertura d a  exposição Rondon de Ontem e Hoje)>, 
-- convite da  Comissão Executiva dos Festejos do Sesquicentenário da  Inde- 
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pendência para a concentração cívica do dia 27 de agosto último, no Pa- 
caembu; comunicado da Sociedade Amigos da Cidade sobre a s  comemorações 
do Sesquicentenário; agradecimentos da família do jornalista Carlos de An- 
drade Rizzini pelas homenagens do Instituto a sua memória; ofício da Secre- 
taria de Turismo e Fomento da Prefeitura Municipal da Capital sobre o 
reconhecimento do Congresso de História da Independência promovido pelo 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e este sodalício; convite da comis- 
são das comemorações do Sesquicentenário da Independência para o ato da  
inumaçáo dos despojos do Imperador D. Pedro I na Capela Imperial do 
Ipiranga dia 6 do corrente, as  16 horas; convite para a inauguração das 
obras de Galileu Emendabile, dia 15 do corrente, no Paço das Artes, a Av. 
Paulista, 326; do Presidente da  Câmara Municipal de São Paulo para a sessão 
comemorativa do sesquicentenário da Independência dia I? do corrente, às  
18,30 horas; ofício do Governador do Distrito Federal, Brasília, Cel. Hélio 
Prates da Silveira, agradecendo a concessão da venera D. Pedro I ;  oferta, pelo 
Ministério de Educação e Cultura, da obra do sr. Estanislau Henstal sobre 
a iconografia de D. Pedro I; conjunto de fotografias do encerramento do Con- 
gresso de História da Independência, oferta do sr. Clarindo Figueiredo. Nada 
mais. Eu, Vinicio Stein Campos, Secretário, a escrevi. Aureliano Leite, Helio- 
doro Tenório da Rocha. Marques, Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DO DIA 7 DE OUTUBRO DE 1972 

Aos sete dias do mês de outubro de mil novecentos e setenta e dois, nesta 
cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, as  catorze horas e trinta 
minutos, reuniu-se em sessão cultural o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos, José Leandro de Barros Pi- 
mentel, Leão Machado, Tsunezo Sato, Augusto Benedito Galváo Bueno Tri- 
gueirinho, Rudolf Robert Hiner, Paulo Romano, Agostinho Ramos, José Vicetite 
Alves, Langleberto Pinheiro Soares, Alfredo Gomes, Celso Maria de Me10 Pupo, 
Eurico Branco Ribeiro, Armandino Seabra, Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Itamar Bopp, Tacito Remi de Macedo Van Langendonck, Délio Freire dos 
Santos, Roberto de Paula Leite, Paulo Zingg, Conceição Borges Ribeiro Ca- 
margo, Reynaldo Kuntz Buch, Salvador Cutolo, João Gualberto de Oliveira. 
Célio Salomão Debes, Henrique L. Alves, Luiz Antonio Martins, Pedro Ferraz 
do Amaral, Arquimedes Pereira Guimarães e Newton Carneiro. A sessão 
esteve sob a presidência do sr. Aureliano Leite, servindo de 1" secretário He- 
liodoro Tenório da Rocha Marques, 2u Secretário Vinicio Stein Campos. Lida, 
aprovada e assinada a a ta  da sessáo anterior, o sr. Presidente após ler a s  
Efemérides Brasileiras e Paulistas, deu a palavra o sr. 1 9  Secretário que apre- 
sentou o seguinte Expediente da quinzena: Oficio da Liga de Defesa Nacional 
e da Sociedade Sul Riograndense convidando o sodalício para participar das 
comemorações do centenário de Plácido de Castro; carta do sr. Eduardo Ca- 
nabrava Barreiros agradecendo a outorga, que lhe foi feita, do Colar D. Pedro I; 
Cartão de d. Aldina Sales de Abreu Sampaio oferecendo ao Instituto uma ban- 
deira do Partido Constitucionalista e um retrato de Armando de Sales Oliveira; 
oferta pelo consócio I tamar Bopp, de uma caixa contendo selos da série histó- 
rica do sesquicentenário da Independência do Brasil; oferta pelo sr. Honório 
de Syllos, das seguintes obras: Questões de Limites e Estudos Históricos, do 
Barão do Rio Branco; Panorama da História, de Paulo Henrique; Primeiro Ca- 
pítulo de uma Epopéia do Trabalhador, publicação do SESI; volumes 11, 111, 
IV, V, X e XIII do Boletim Estadual do Trabalho; 2 Volumes do Boletim do 
Departamento do Trabalho Agrícola 1932, 33, 34; «A Nova Constituição do 
Estado de São Paulo», 1921, Henrique Coelho; Recursos Municipais, 39 vo- 
lume; Anais da Assmbléia Provincial - 1838, 38, 1854, 55 e 1856; n'>s 3 e 4 
do Boletim do Serviço de Imigração e Colonização; oferta da publicaçáo «Ban- 
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deira de Pernambuco» de Leonardo Dantas Silva, pelo Governo daquele Es- 
tado; carta do Embaixador de Portugal José Manuel Fragoso, agradecendo a 
concessão do Colar D. Pedro I ;  convite da Sociedade Veteranos de 32 -- 
M.M. D .C.  para a missa em sufrágio das almas dos heróis de 32; relatório 
das atividades da Ordem dos Velhos Jornalistas relativas a setembro; carta 
do acadêmico Ivan Lins enviando artigo do Embaixador Paulo Carneiro pro- 
pondo a doação, pelo Brasil, de uma estátua de José Bonifácio para figurar 
n a  Praça Brasil, em Paris; remessa de exemplares do livro «Embu, Terra 
das Artes e Berço das Tradições», feita pelo Dr. Moacyr de Faria Jordão, 
Diretor do Museu Histórico e Pedagógico do Embu; carta do Sr. Mário Quintas 
agradecendo sua eleição para o quadro social do Instituto como sócio corres- 
pondente nacional; do Club Atlético Paulistano para a inauguração do Mini- 
Museu Histórico no dia 12 do corrente; cartão do Governador Laudo Natel 
agradecendo as  saudações recebidas pelo seu aniversário natalício; trabalho do 
sr. Manoel Xavier de Vasconcelos Pedrosa relativamente a identificação das 
figuras representadas na tela de Pedro Américo de Figueiredo sobre o grito 
do Ipiranga. O sr. Presidente apresentou dois votos - o primeiro evocação 
e saudade à memória do Ministro Artur da Silva Witacker pelo transcurso do 
centenário de seu nascimento, e de pesar, em segundo lugar, pelo falecimento 
do presente consócio Conde Sebastião Pagano, perda que desfalca de assíduo e 
atuante companheiro o quadro social do Instituto. Foram aprovados por una- 
nimidade. Neste ato ingressa no auditório o sr. Roberto Costa de Abreu 
Sodré, ex-governador do Estado, que se fazia acompanhar de sua exma. esposa. 
O sr. Presidente convida-o a participar da mesa a seu lado e outorga-lhe o 
Colar D. Pedro I ,  venera que é igualmente entregue a d. Conceição Borges 
Ribeiro Camargo, D. Carmelo Vasconcelos Mota, Ernesto de Moraes Leme, 
Célio S. Debes e Itamar Bopp. Saudados pelo sr. Alfredo Gomes, respondeu 
pelos homenageados o sr. Abreu Sodré, que acentuou o sentido de firme defesa 
das tradições culturais e históricas paulistas, que imprimiu a sua administração 
de 1968 a 1971. O sr. Roberto Paula Leite, com a palavra, discorreu sobre 0 
federalismo no Brasil, interpretando os acontecimentos que conduziram a im- 
plantação, em 1889, da República Federativa. O orador foi calorosamente 
aplaudido. O sr. Arquimedes Pereira Guimarães, de Belo Horizonte, comu- 
nica que o Governo de Minas Gerais reeditou a obra - A Inconfidência 
Mineira e a História de Minas - informando sobre a sua contribuição pessoal. 
esclarecimento da controvertida figura do Padre Belchior Pinheiro de Oli- 
veira, acompanhante de D. Pedro no histórico episódio do Ipiranga. Esclareceu 
mais,o sr. Arquimedes, que o governo mineiro fornecerá essas obras aos inte- 
ressados que as  solicitarem. O sr. José Leandro de Barros Pimentel comunica 
que o sr. Itamar Bopp vem de conquistar magnífico prêmio com a sua grande 
coleção de selos postais Brasil Império, levantando honroso troféu na gran- 
diosa exposição panamericana. Palmas. O sr. Itamar agradece a manifes- 
tação da casa e lê ao plenário a seguinte carta, que acompanha a Caixa com 
os selos comemorativos do sesquicentenário da independência e que oferece 
ao Museu do Instituto para ser neste ato fechada e lacrada, só devendo ser 
reaberta desta data a 25 anos: «Ilmo Sr. Presidente Acadêmico Dr. Aure- 
liano Leite: Senhor Presidente: Estamos trilhando a época propícia para 
trabalhos históricos, principalmente agora, quando o Sol do Ipiranga, que há 
150 anos ilumina esta terra majestosa e grande, adquiriu mais fulgor e maior 
brilho, em razão do progresso assombroso desta terra abençoada. Não há 
coração de brasileiro que não tenha palpitado no dia 7 de setembro com o 
Sesquicentenário da Independência Política do Brasil -- data em que pela 
primeira vez se escreveu no Livro das Nações Livres, o nome do BRASIL. 
Por essa razâo, Sr. Presidente, venho cumprir o propósito de contribuir para 
o Museu José Bonifácio com os selos emitidos pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, nas comemorações do Sesquicentenário da Independên- 
cia, que tem os seguintes motivos - Série Histórica - 1) A Fundacão da 
Pátria Brasileira - 30 centavos; 2) Aclamação de D. Pedro I, Imperador do 
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Brasil -- 70 centavos; 3)  Consagração de D. Pedro I - - Cr$ 1,00; 4 )  Efige 
de D. Pedro I, Peça da Coroação - Cr$ 2,00; 5) Monumento do Ipiranga - -- 

o 7 de setembro de 1822 -- Cr$ 3,50. Ofereço, pois Emérito Presidente, a o  
Museu José Bonifácio, a série de selos em «Quadras», sob envelopes coni o 
Carimbo Postal «Primeiro Dia de Circulação - -  4 - set. 1972. Etc. S. P .  
São Paulo.» Ofereço, outrossim, uma série dos mesmos selos em «Quadras% 
novos e o Edita1 dos Correios que descreve a história das imagens dos selos, 
das alegorias, das  telas, dos desenhos, do retrato, e da célebre peca da  coroacão 
de D. Pedro I, - a primeira moeda cunhada com a s  Armas Imperiais, e por 
último o Sete de setembro de 1822, inspirado no bronze do inonuniento do 
Ipiranga, erigido em São Paulo em 1922, com todos os detalhes técnicos. Per- 
mita-me, Senhor Presidente, fazer recomendação especial que esses selos 
sejam preservados durante os primeiros vinte e cinco anos. Peço veni:i. a o  
recomendar esta providência, para esclarecer que ela se  prende ao fato de que 
expostos os selos onde haja  claridade, em poucos anos desaparecerialu, por 
completo, os matrizes e a s  imagens neles impressas. Por  outro lado, Senhor 
Presidente, será uma contribuição inédita, de caráter  histórico, do Institiito 
Histórico e Geográfico de São Paulo nas  comemorações das cento e setenta  
e cinco efeméricies da  Independência do Brasil. Por  certo, dia 7 de setembro 
de 1997, haverá também, grandes solenidades, novamente a s  Forcas Armadas 
de Terra, Mar e A r  de São Paulo irão pisar o mesmo chão, a mesma terra  
que há 175 anos o Piquete de Cavalaria da Guarda de Honra do Principe Re- 
gente testemunhava, privilegiado o brado imorredouro, de ~Independêncin ou 
Morte>>. Assim entrego a Vossa Excelénci:~ esta caixa que contém a s  series 
dos selos mencionados, que poderia, se o desejar, exibir a quantos queir:tm 
examinar, como incluir naquele receptáculo, cópia da  a t a  desta sessão, com 
a s  assinaturas de todos os presentes, juntando, também, cópia anexa desta 
car ta  oferta. Com a segurança de minha amizade e a admiração de sempre, 
de coração, receba afetuoso abraço do amigo I tamar  Eopp, São Paulo, 7 de  
outubro de 1972.>> O sr. Presidente agradeceu a o  sr.  I t amar  Eopp :i sua 
iniciativa e dec1:irou fazer votos para que todos os presentes possam as..;istir 
em 1997 a abertura da caixa oferecida ao Museu. Procedeu-se, a seguir, à 
lacração da  mesma, a seguir entregue ao sr.  Álvaro da  Veiga Cciimbra. O sr .  
Agostinho Ramos oferece ao sodalício uma pequena composição em verrii. de 
sua autoria, com a biografia de vários dos associados. O sr .  Vinicio Stein 
Campos comunica a inauguracão do Museu Histórico e Pedagógico Sùl~1i:i-tha 
Marinho, de Avaré, um rico acervo histórico que se acha em notável desen- 
volvimento e agora devidamente cuidado e divulgado pelo belo muscii ali 
implantado. O sr.  Henrique L. Alves dá  notícia da festa do livro. de Curitiba, 
de que participou, e oferece exemplares de trabalhos oferecidos ao Inst i t~i to .  
A consócia d. Conceicão Borges Ribeiro Camargo leu o seu in te re~snnte  enliiclo 
sobre «Aparecida, a Casa de Eraganca e D. Pedro In, trabalho de pesquisa 
histórica sobre a história de Aparecida e a controvertida questão da  visita do 
Príncipe a Capela eiil 1822. O sr. José Leandro de Barros Pimentel convoca 
os presentes para o grande banquete em homenagem ao Presidente Aureliano 
Leite, dia 17 do corrente. O sr.  Eurico Branco Ribeiro em breve coinunicac%o 
discorre sobre o XXIII Congresso Internacional de História da Medicina reali- 
zado em Londres e destaca a contribuição dos cousócios Lycurgo de ('nstro 
Santos Filho e Divaldo Gaspar de Freitas. O sr .  Reynaldo ISuntz Euch co- 
munica haver apresentado no Conjunto de História da  Independência u tese 
- -  «porque a independência foi proclamada em São Paulo>>, havendo desen- 
volvido palestras sobre o mesmo assunto no Instituto Genealógico Brasileiro 
e no Lyons Club. O sr.  Presidente agradece todas estas coinunicações, que 
constarão da  a t a  da sessão, felicita aos dois conferencistas pelos seus t ra-  
balhos, agradece o comparecimento de todos e declara encerrada a sessão. Eu, 
Vinicio Stein Campos, segundo secretário, lavrei a presente a ta ,  que lida e 
achada conforme, será devidamente assinada. Aureliano Leite, Heliodoro Te- 
nório da  Rocha Marques, Vinicio Stein Campos. 
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ATA DA SESSÃO SOEENF: DE 21 DE OCTTJBRO DE 1912 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de mil novecentos e setenta e dois, 
nesta cidade de São Paulo, a rua  Benjamin Constant, 158, a s  catorze horas e 
t r inta  minutos, realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, :i 

scss5o solene de encerramento do ano social de 1972 e de homenagens aos  
sócios falecidos no decurso desse período. Estiveram presentes, além do:; 
representantes das famílias de Sebastião Pagano, Corrêa Júnior, Cantidio de 
Moura Campos, Renê Barbosa de Oliveira, os consócios Aureliano Leite, He-  
liodoro Tenório da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos, Alfredo Gomes. 
I t amar  Bopp, Álvaro da Veiga Coimbra, Henrique L. Alves, José Pasin, Agos- 
tinho Rainos, José Leandro de Barros Pimentel, Augusto Eenedito Galvão 
Euenc Trigueirinho, Alvaro Amaral, Langleberto Pinheiro Soares, Pedro Erasil 
E:indecchi, Arrison de Souza Ferraz, Paulo Romano, Lúcia de Tomasi, Ante- 
nor Romano Earreto, Nicoiau Duarte e Silva, Célio Salomão Debes, Antonio 
&:irreto do Amaral,  Hernani Donato, Pe. Hélio Abranches Viotti, Reynalclo 
Kuntz Euch, Jesuino E'elicissimo Júnior, Lauro Ribeiro Escobar, Ruy Martins 
Feireira, Arnaldo Amado Ferreira, Paul  Donov:in Icigar, Amkrico Eolc!gn:i e 
Acla Rogato. A mesa esteve essim constituída: Aureliano Leite, Presidente. 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1" Secretsrio e Vinicio Stein Cainpos. 
2v Secretário. Aberta a sessão, o sr .  Presidente explicou que a finalidade da 
sessão solene, como dispõein os Estatutos, é de reverencia aos sócios falecidos 
no d e u ~ r s o  do ano social. Lida e aprovada a a t a  da  sessão anterior e a s  Efe- 
n1Cricles Brasileiras e Paulistas, na forma do costume, o sr .  1 0  Secretário de11 
c«rita do seguinte expediente: Carta  do consócio José Eotelho de Athay, agrn-  
deccndo a honra de ter  sido eleito para integrar o quadro social na categoria 
de sócio honorário; ofício do Presidente da  Fepasa agradecendo os votos de 
congrutulaçoes pelo transcurso do centenário d a  Cia. Paulista de Est iada5 
de B,erro; curta  do sr. Waldemar Pedroso agradecelido o convite para coii?- 
parecer à sessao do Instituto em que se prestarão homenagens aos sócio:: 
f:ilt,~>idos, inclu.sive de seu saudoso progenitor Eernardo Pedroso; ofício do 
Círculo Militar de São Paulo congratulando-se com o Instituto pela rezlizaqào 
do Congresso de História da Independência, encerrado dia 6 do rflês finclu: 
ofício da  Ordem dos Velhos Jornalistas, convidando para a inauguracão d:< 
Pr;:~n Jornulista Carlos Rizzini, ern S. Jose do Rio Preto, dia 11 cle n o v c ~ b r r i  
às onze horas; convite do Iristituto de Altos Estudos Internacionais e a Svcic- 
cl:ii!.e Amigos da Cidade pura as co:xe:iiorações do Sesquicentenário da  Indc- 
peildGncia, proiiiovidns por ecs::s entidades; convite da Càmara Municipal ù c  
S;io lricente para a conierênciti do c«nsócio Agostinho Rainos pela pa-.?:~ge.?i 
do 272,' aniversário daquele município; oficio do Diário de Pernainbuco coinil- 
iiic.;~riùo a e d i ~ â o  de seu Cadernu de Literatura e solicitando dndos; oricio d:i 
A:>;.;)ci:i<ko dos. Cuvaleii~os cie Sdo Paulo sobre :;uu AsseiillsiTie Ger?,l e :.eni:- 
v;>c,.-_i de uin terço dc seu Conselho; convite (1.1 Câ:liarü Municipal de 8311 
P;:ulo para a sessio especial de homenagem aos hei'dis do incêndio do 1;dificio 
Aritir~:us, desta Capital; ofício do Tribunal de Contas do Municipio de S.:o 
P,:~i lo em 1971; convite do Coi1:;ndnnte da 2 '  Regiáo 39ilitür para a soleni- 
ducie da transiniss&o do co::l:;ndo do sr.  Gencr~il de Divisão Paulo C;--ncir,i 
T~~Li3.s Alves dia 17 do corrente; convite da Academia Paulista de Educ:.qão 
para a sessão solene cle posse do acsdémico Jorge Brrtolasso Stela. n;: cC.d2ii,,< 
n" 27, cujo patrono é Teodoro Ramos; convite do diretor do Museu iiiutórir-o 
Nacional para a solenidade cocei-ilorativa do cinquentenário da  i n a ~ g u r r q l ~ u  do 
Museu dia 11, à s  11 horas; convite da Acade::~ia Paranense de Letrus para. 
a sessão de posse do Acadêmico Epilo Gonçalves; oferta, pelo sr .  h-or1::ndin~) 
Meirelles de dois exemplares do jornal imprensa Ytuana e relativos aos di:is 
7 e 8 de maio de 1887. Dada a palavra ao orador oficial sr.  Alfredo Gomes 
orador oficial do Instituto proferiu o distinto consócio, com a eloquênci:~ que 
lhe é peculiar, o elogio dos saudosos companheiros desaparecidos no decurso 
d o  corrente ano social e biografados n a  seguinte ordem: SÕCIOS HOxORÁ- 
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RIOS -- Cantidio de Moura Campos, Antonio da Rocha Almeida, Bernardo 
Pedroso, Mário Botelho Miranda, Paulo de Oliveira Castro Cerqueira. SÕCIOS 
TITULARES - Cássio da Costa Vidigal, José Gomes de Moraes Filho, René 
de Oliveira Barbosa, Carlos de Andrade Rizini, Mauricio Benedito Ottoni, José 
Correa Silva Júnior. SÕCIOS E m R I T O S  - Sebastião Pagano, Celestino Euzé- 
bio Fazzio, José Soares de Mello, S6CIO CORRESPONDENTE - Percy Ernst  
Schram. O sr. Presidente procedeu a chamada de todos eles, declinando a s  
respectivas categorias, e a seguir toda a assembléia, de pé, observou um minuto 
de silêncio em homenagem aos saudosos companheiros, cujas vidas foram evo- 
cadas de maneira cálida e brilhante pelo Sr. Orador Alfredo Gomes. O Sr. 
Itamar Bopp fez entrega da  Caixa contendo os exemplares filatélicos da série 
comemorativa do sesquicentenário da independência e confiada ao sodalício 
para somente ser reaberta em 1997, como constou da a t a  anterior. Nada mais 
havendo a tratar  foi encerrada a sessão. Para  constar, eu, Vinicio Stein Cmpos, 
segundo secretário, lavrei a presente a t a  que lida e achada conforme será de- 
vidamente assinada. Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
e Vinicio Stein Campos. 
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