
QUEM FOI LUIZ GONZAGA PINTO DA GAMA,
O INTRÉPIDO AiBOLICIONISTA

- I

Enzo Silveira

A grande conquista social do Brasil que foi a libertação dos
escravos se ficou a dever a cidadãos dotados do mais alto senso
cívico e humanitário, os quais deixaram seus nomes ligados à no-
tavel campanha abolicionista. E, naquela memorável jornada de
glória, se destacou a figura de Luiz Gonzaga Pinto da Gama, so-
bre quem, exaltando a sua extraordinária personalidade, Carlos
Pontes escreveu:

"Líder da mocidade do seu tempo, em torno daquele negro
egrégio as mais brilhantes gerações acadêmicas de São Paulo se
empenharam nas mais belas páginas liberatórias, arrastadas pelo
fervor de um irresistível prosetilismo."

A sua sombra de gigante, dentre muitos, exercitaram-se no
jornalismo e iniciaram-se nas lutas pela liberdade, um Alberto Tor-
res e um Raul Pompeia.

Sílvio Romero, louvado no excelente livro de Evaristo Moraes
- '''A Campanha Abolicionista" - a ele assim se refere: "Eu dis-
se, uma vez que a escravidão nacional nunca havia produzido um
Terêncio, um Epicteto ou sequer um Spartaco. Há, agora, a exce-
ção a fazer: a escravidão entre nós produziu um Luiz Gama, que
teve muito de Terêncio, de Epicteto e de Spartaco".

Aquele molequinho, vendido a bordo do patacho "Saraiva",
no porto da Bahia, pela hediondez paterna, e remetido para a fei-
ra de São Paulo, não só soube conquistar epicamente a liberdade,
como veio a ser a força mais vingadora na defesa e na libertação
de centenas de irmãos íntelízes.

Aureliano Leite, historiador excelente de grande descortíno, no
seu magnífico livro intitulado "Retratos a Pena", que deve ser
considerado como um dos melhores livros sobre biografias (e que
deveria ser reeditado, em grande tiragem, pelo Governo, por se tnl-
tar de um autêntico repositório sobre a vida e a obra de tantos
brasileiros ilustres), ajuiza que: "Luiz Gama foi um espírito ge-
nial. E o destino é que o fez assim. Se não o escravizassem, e ele
proviesse de uma raça feliz, não vingaria a grandeza. Esse homem
corporificou todos os ais de um povo desgraçado. Sua pena, sua
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oratória, seu engenho poético, brotaram-lhe para a defesa
cravos. O destino proporcíonou-lh um tema emocional
pírações inesgotáveis". A ação ininterrupta e desassombr
senvolvida na tribuna e na imprensa pelo intrépido abol1cl
fora de dúvida foi fator preponderante para a libertação d ,
cravos, que teve como seu ponto alto ou desfecho a promul a
pela 'princesa Isabel, a Redentora, da Lei n." 3.353, de 13 d
de 1888, - assinada lá naquele prédio da praça Quinze,
de Janeiro, onde, presentemente, funciona a Repartição d s I

reios e Telégrafos, o que aconteceu seis anos após a morte d
ma, que não pode assim ver o total triunfo da causa por el
çada.

A lei libertária foi de uma imensa significação social, c
derando-se o raiar da liberdade para uma raça que ajudou,
o seu trabalho, o Brasil a se tornar Nação. Chega mesmo a U li
espanto, se atentarmos ao que Rodrígues de Carvalho nos L,
por exemplo, que quando no Rio de Janeiro havia 40 mil hubl
'tantes, a população escrava era quase dez vezes maior.

Até hoje não é possível sabermos com toda certeza o n'
ro de escravos existentes naquele ano do milésimo dos três "8",
que RuyBarbosa, quando Ministro da Fazenda, mandou qu 1
todos os documentos de registro de escravos, existentes n
Ministério. Mas, segundo se calcula, quando da promulgaç
Lei Áurea, havia no Brasil, perto de um milhão de escravo.

A ORIGEM HUMILDE DE LUIZ GAMA

Luiz Gama, baiano de Salvador, onde nasceu na segun
feira, 21 de junho de 1830, era filho de uma negra mina rõrr ,
tribo Nagô, chamada Luiza Mahim, que em Salvador trabal v
como quitandeira. Dizem alguns autores que, apesar de r ti I,
e pagã, era muito simpática, irriquieta, geniosa e vivia co 111\
cidadão afidalgado, rico, filho de pais portugueses, de cuja t
nasceu um menino predestinado, de nome Luiz.

Temos encontrado, em vários trabalhos biográficos, qu
de Luiz Gama, dado à caça e à pesca, gozador da vida e d 1
tos desregrados, devotava enorme dedicação a seu filho; P JU,
como jogador .ínveterado que era, chegou a perder toda a fo"C L
recebida como herança de uma tia, ficando na maior mia t
ponto de ter praticado uma infâmia ao vender o próprio d
dente como escravo,

Afirmam que, em certa ocasião, por ser homem sem
de caráter, chamou o filho, dizendo a este que se preparas
que iam encetar uma viagem. Assim, com ele, embarcou
canoa e se dirigiu à encosta de um patacho carregado de I

ancorado ao largo do porto. Logo que o menino subiu pan b I lu,
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(onde estava seu comprador) afastou-se sorrateiramente r .0 ~e-
nino, percebendo que ficara só - cor:tam qua~e todos os hístoría-
dores - dissera a seu pai, que entao haveria de ver pela der-
radeira vez: "Meu pai: o senhor me vendeu!"

A VIDA GRANDEMENTESOFRIDA DO JOVEM ESCRAVO

Luiz Gama com 10 anos de idade, chegando ao Rio de Ja-
neiro foi outra' vez vendido a um comerciante estabelecido à rua
da C~ndelaria, que comprava escravos vindos da Bahia. Este er~,
entretanto, um cidadão compreensivo, pois com sua mulher e fí-
lhas o receberam carinhosamente.

Luiz Gama é novamente vendido e, desta vez, ao contraban-
dista e alferes Antonio Pereira Cardoso, fazendeiro em Lorena,
homem de maus precedentes, (tinha causado a morte de vários
escravos ,e terminou seus dias suicidando-se numa prisão).

Deste período de vida do menino Luiz Gama, Lúcio Mendonça
nos diz que, quando foi trazido para São Paulo, formando num
grande lote de escravos, "fez a pé, com dez anos de idade, toda a
penosa viagem de Santos até Campinas. Escravo, saindo de uma
infância trágica, descalço, desamparado, faminto, subiu entre um
bando de escravos, aquela àspera serra do Cubatão".

Mas, o que ninguém sabia é que aquele escravo rejeitado'
haveria de ser tão grande e famoso, e, pelo seu valor e talento,
deixaria à posteridade o seu nome aureolado por uma glória ta-
manha, como nunca haveria de acontecer a muitos dos que tive-
ram a infelicidade de rejeitá-lo.

Como ninguém quisesse comprá-lo, Luiz Gama voltou ao seu
amo Antonio Pereira Cardoso, onde aprendeu, empregado na prá-
tica de todos os afazeres domésticos. Na casa deste cidadão, foi
pensionista, quando estudante de Direito, Antonio Prado Júnior,
que tanto nome haveria de ter na vida de São Paulo. Mais tarde,

I graças à sua força de vontade, tendo aprendido a ler, o jovem
baiano conseguiu a liberdade a que tinha direito, íngressando
como voluntário num batalhão, onde chegou ao posto de cabo e,
nas horas que lhe sobrávam,estudava a valer; depois de algum
tempo, foi empregado num cartório e, por seus méritos pessoais,
chegou a ser amanuense do Conselheiro Francisco Furtado de
Mandonça, o que lhe valeu, por proteção deste, ter sido (em mea-
dos de 18(7) nomeado escrivão de Polícia, cargo do qual foi demi-
tido por indisciplina, pois era intimamente um revoltado, devido
aos duros sofrimentos que tantas e tantas vezes lhe impusera um
.cestino tão cruel desde a sua infância.
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A AÇAO INCANSAVELDO BRAVO ABOLICIONISTA

Luiz Gonzaga não tardou a abraçar a causa da abolíçã
por todos os meios promover, pelos conhecimentos adquiridos
longas vigílias de estudos, a alforria de numerosos escravos. T' ,1
tão extraordinária a luta por ele desenvolvida a favor da abolíç
que diziam mesmo ser "o terror dos donos de escravos"; sua atu I

ção na Justiça tinha tamanho êxito, que chegou a "ter a sua L
beça posta a premio por vários fazendeiros", a ponto de suas 1
a certas c!dade~ do interior paulista, apresentar perigo de víd .
Como terrível rabula que era, uma ocasião, teria conseguido alf I'·
r~ar mais de cem negros".

, ~pesar de ter sido processado por injúria à Justiça, fez a UI
propna .d~fesa no Tribunal, dando tal mostra de suas qualídad
de admirável orador, que recebeu a mais estrondosa manífestaç ti
acontecida num Tribunal.
. Luiz .Gonzaga .Pinto da Gama brilhou no jornalismo, prí I,

pIOUno Jornal "Ipíranga" (cujos donos eram José Maria de A 1
drade e Salvador de Mendonça) como tipógrafo, depois foi revi
passando a escrever artigos assinados· com o pseudônimo
"~fro". Ma~star~e, iniciava a sua intensa atividade do jornal II

dícal Paulistano , no qual colaboravam destacados intelectu
inclusive Rui Barbosa.

o MAGNIFICO ORADOR

A capacidade de Luiz Gama, orador de grandes recursos
tal, e exercia tanto fascínio nos que o ouviam, que dele di~ (I

.seu contemporâneo e admirador Lucio Mendonça:
"Crescia na Tribuna avulto de orador: o gesto, a prín )10

frouxo, alargava-se, acentuava-se, enérgico e inspirado: estava qll!
brada a calma e serenidade da sessão. Os representantes, qu
t?dos de pé, mas dominados e mudos, ouviam a palavra fra ,
vingadora e formidável do tribuno negro. Não era um ho 1,11
era um pri~cípio que falava ... digo mal: não era um príncí I,):

, er~ uma Paixão ~bsoluta, era a paixão da igualdade que SUl' 1,1
. AlI estava, n~ 'I'ribuna, envergonhando os tímidos, verberan ' , ()
prudentes, ~11esta.va na rude explosão da natureza prtmítlv ,
neto da Arríca, o filho de Luiza Mahin!"

O EX-ESCRAVO,ABOLICIONISTA E CONVENCIOl'{ALD );'1'11

Do!ado do mais alto senso cívico e, fiel como foi, at I 11 I
morte, a Campanha em prol da Abolição, em meados de 18 9 1\,11'11,
çou a causa republicana, depois da primeira reunião prep n1, IIH,

• ,I t
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'na qual se cogitou da realização de uma Convenção, que teve lugar
na casa da progenitora de Américo Brasiliense, localizada num
dos lados da praça da Sé. Nesta reunião, Luiz Gama não esteve
presente, porém nas que se realizaram depois, compareceu, junta-
mente com ilustres republicanos, entre eles Azevedo Marques,
Olimpio Paixão, Ferreira Menezes e outros, como representante
da cidade de São José dos Campos. As suas atividades se torna-
ram mais intensas para a realização do grande certame que seria
a Convenção Republicana de 1873 a ponto de, por sua influência,
nesta ter sido tomada em conta a nobre causa da Abolição dos
escravos.

O pensamento de Luiz Gama, quanto ao roteiro ou temárío
da Convenção, ele o defendeu intensamente, .com sua formidável
oratória convincente e através da imprensa. A elege ficou a dev-er
a designação da cidade de Itu como palco daquela histórica Con-
venção, realizada no enorme casarão de Carlos Vasconcelos, no
domingo, dia 18 de abril de 1873.

Depois de tanto ter lutado pela abolição dos escravos e pela
República, no dia 24 de agosto de 1882, Luíz Gonzaga Pinto da
Gama raleceu, legando à posteridade, apesar da sua humilde ori-
gem, a glória imortal do seu nome. Foi ele denodado e incansá-
vel lutador pela liberdade de uma raça; principiou sua vida nas
trevas do cativeiro, motivada por ato nefando do seu pai, crime
esse de que nunca se esqueceu.

Luiz Gama faleceu, seis anos antes da assinatura da Lei Aurea i

de 1888 e sete anos antes da Proclamação da República.

1'1
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Centenário 'da morte
Paulo

de Castro
Eiró

Alves e

Comissão Organizadora:
Jacob Penteado
Antonio Barrete do Amaral
Brasil Bandecchí

Ato solene da inauguração da placa comemorativa. oferecida /
à Faculdade de Direito.

No ato solene realizado no dia 11 de agosto de 1971, o Instituto Histório
e Geográfico de São Paulo, o Ateneu Paulista de História, a Aoademia Paulista
de Letras, 'a União Brasileira de Escritores e o Pen Clube de São Paulo,
ofereceram à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco uma ;placa
de bronze comemorativa da data, a qual se encontra no saguão da tradicional
Escola, onde estudaram os dois grandes poetas homenageados.

Na ocasião, em nome das instituições doadoras, discursou o D1'. Brasil
Bandecchf, Do seu discurso publicamos o seguinte resumo:

«Em nome das instituições culturais que no centenário da morte de dois
grandes poetas - Castro A1ves e Paulo Eiró - oferecem à Faculdade de
Direito da Universidade de São 'Paulo esta placa comemorativa, é que tenho
a honra de falar. Nesta casa de ensino juridico e, acima de tudo, neste
templo onde arde viva a eterna chama da liberdade e da democracia, lembrar
dois poetas é não fugir à sua gloriosa tradição. Porque aqui viveram e
vivem poetas e juristas na harmonia do sonho que ,se faz lei e na dignidade
da lei que é a cristalização das aspirações mais puras e nobres de um povo,
quando realmente inspirada pelos legitimos anseíos da sociedade.

Em 1940, comemorando a fundação dos cursos jurídicos no Brasil, esta
Faculdade publicou uma antologia - «Poesia sob as Arcadas» - de autoria
de Ultsses Guimarães, que foi prefaciada pelo saudoso professor Alcãntara
Machado. Neste prefácio breve mas que diz muito, mostrava que tal come-
moração não era levada a efeito com 'a publicação de uma obra que runísse
trabalhos jurídicos e sim composições poéticas. Isto poderia ser bastante
estranho à prímeira vista. O ilustre professor Ernesto Leme, qus me pre-
cedeu nesta tribuna, lembra que encírnando as portas principais da Escola,
não se encontram nomes de cultores de direto mas de adoradores das musas

Fagundes Varela, Castro Alves e Alvares de Azevedo. Nada, porém, é
de se estranhar. As Academias, tanto de São Paulo como do Recife, recebiam
as mais belas íntelígêncías da época e a literatura Ihes dava Os louros
ambicionados pela juventude. Não eram apenas poetas. Eram jovens que
cantavam o porvir. E os dois vates que hoje comemoramos, republicanos
e abolícíonístas, encarnavam as aspirações dos espíritos arrojados e lutavam
pela liberdade de uma raça oprimida, parcela viva e importante da nacio-
nalídade,
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As faculdades do Recife e de SãO' Paulo seriam os núcleos aglut~adores
da mocidade pensante ,e sonhadora. A importânci~ dessas academI~. na
História Pátria é das mais marcantes. A a fundaçao dos Cursos JUr:,dIC.OS
representa um dos passos decisivos na consolidaçãO' da nossa Independenc'la.

Esta solenidade é o fecho das comemorações leva~as a et:eito pelo Insti-
tuto Histórico e Geográfico de São P.aulo, Academia .PaulIsta de Letras,
Ateneu Paulista de História, União Brasileira de EscrItores .e P.en Clube,
cultuando a memória dos dois poetas. E esta placa só poderia fícar nest~
Faculdade, pois ambos para cá vieram cheios de sonhos e esperan9as, aqui
viveram e batalharam pelos seus ideais e estudantes ~o.rreram, colhIdos p.ela
fatalidade. Irmãos no ideal, este bronze os un? artIsticamente e .materíal-
mente, já que em espírito sempre estiveram unídos,

Aqui fica senhores professores e senhores estudantes da Faculdade de
Direito de Sã~ 'Paulo, esta lembrança, que não é apenas nossa, nem somen~e
vossa que, neste momento, a recebeis, porque doravante pertence ._ao patrí-
mônío espírttual da nossa terra, e dela VOsconstituimos seus guarddães, como
os sois das mais belas tradições brasileiras.»

«PAULO EIRO»
Falou em seguida J. P. LEITE CORDEmÓ.

«Chamou-se Paulo Emilio de Salles na realidade e Paulo Eiró no
sonho ... Dez anos de poesia que é fuga heróica desta vida». Viveu «Apenas
quinze moços descuídosos anos».

Eis, senhoras e senhores, como o querido e saudoso Guilherme de Almei-
da resumiu a existência do poeta santamarense cujo centenário de faleci-
mento celebramos em 27 'de junho de 1971.

Nas comemorações de 1936, centenário de nascimento, dizia Alcantara
Machado: o vate fôra «Alguém que amanheceu para o mundo na modéstia
de um lar obscuro, cresceu e viveu na pobresa, sossobrou na loucura, morreu
entre as paredes de um manicômio e teve por jazigo a vala comum».

As palavras de um e de outro colorem em lúcida slntese a desditosa
vida znarcada a Paulo Eiró pelo destíno,

Como poeta não deixou de cantar o amor infeliz que o avassalou.
O espectro da morte o ínspírou -também:

«Sóbre o túmulo meu e a cinza. quente
Homem não se debruce nem cípresteo ,

«Vem Azael, oh meu irmão! Abriga-me
À sombra eterna das caladas azas
Que adejam como tristes acíprestes
Sobre o frio sarcófago t~rreno».

«Quem o sangue me esfria, quem me cerra
os olhos? Será a morte? Eu a saudo».

À genitora, dona Maria Angélica de Morais Salles, dedicou «Estâncias»:

«Eu hei de fenecer a luz da aurora,
Com a frontJe escondida no teu seio,
Ave que o caçador feriu no ninho
E, morrendo, interrompe ° seu gorgeíos,

A respeito da protetora campa, vaticina:

«Sim! Não virá sôbre ela reclinado
Meu pai, triste, rezar um hino santo
Sim! Não há de sequer humídece-la
De minha mãe o pranto>.

Em outra poesia íntítulada «Paz na Morte», impressionou-se com os
horões cuja

«Rama desgrenlIada
Sacode a brisa em grito doloroso».
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À cidade dos mortos, entõa:

«Oh! tétrico jardim, agro da morte,
Que stlêncío que tens, que placidez!
Essa paz, que eu buscava com transporte,
Habita aqui talvez».

E filosofa:

«Crer na morta não é vêr no futuro?»

Orgulhava-se em ser poeta, rato que, muitas vêzes, lhe trazia rafrígérío
à alma, tantas as penas e tristezas que sofreu:
I

«Virá mais plácida a agonia
si eu tiver a cabeça reclinada
NO' teu seio divino, oh Poesia!»

«Nem ouro nem poder pedi - somente
Corôa de poeta».

Importava-lhe dedilhar a lira que desejava corno símbolo imortal ínscrito
na lápide mortuária e, retumbantemente, afirmava:

«Feliz eu que sou poeta
E sei lágrimas domar».

«Se me chamo poeta».
«Se viverei poeta».
«Se hei de morrer poeta 1»

O genitor e O'progenitor haviam versejado. Tia Antonia de' Matos Salles
fez versos humcrístícos e, nele, surgiu fortemente vincada nas protundezas
do ser, a ardência da poesia. ExtravasO'u-a, brindando-nos com a excelência
dos versos de sua lavra.

Nasceu aO's 15 de abril. Ccrrda-Ihe nas veias 0" antigo e heróico sangu
de Tibiriçá e Borba GatO'. Aparentava-se com O' santo varão Padre BelchiO'r
de Pontes, Nele estavam presentes, pois, a terra e a gente do glorioso Pla-
nalto de Piratininga com todas as suas histórias de lutas, ideais, sacrírícíos.
botas de sete léguas, penetrações sertanistas de bandeiras conquistadoras
do solo pãtrío. Daí sentir a

«Imortal seiva do vate
Alma ardente do paulista»

e dizer nO' conto «Carolina»: «Eu cá sou paulista de velha têmpera».
Se remotamente, prendia-se aos primitivos e valorosos troncos paulístn«

Iígou-se genealõgícamente, ao nascer, às moças do sobrado, casarão afamil<ln
ern Santo Amare graças à beleza de suas moradoras. Nha Gequinh , 111 ,I;
de Paulo, era uma delas. Vinham de longe os rapazes para admírnr IIH
beldades que ali vivam. Teciam-lhes madrigais, contrfbuíndo assim parn <lIU
daquele ambíente afervorado na beleza, nascesse um poeta que H III PI'
O' amante do Belo e do Amor, da Justiça e do Ideal .

Os retratos de Paulo mirá que se conhecem, mostram uma fron L 1/1 I" /I,
olhos vivos e penetrantes, sobrancelhas espessas, nariz bem torn aeo, 11111'/1
sensual, enfim um moço bonito e de olhar inteligente.

No depoimento de uma das irmãs, era alegre, folgazão, caçoís 1\., 111111111
querido de toda a família.
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As boas relações de Paulo não se faziam apenas com OS da família,
Ent~e as poesias anotadas por José A. Gonsalves e publícadas junto à bío,
grafía ,el~borada pelo Sr. Afonso SChmidt, a nota 14 diz respeito à poesia
«Morumbi» e assevera Gonsalves «Ao tempo em que o poeta e sua família
frequentavam o Morumbi, esta fazenda pertencia à família Rudge». Conta
Aureliano Leite que a fazenda, localizada entre Santo Amaro e São Paulo
era frequentada por Paulo. Os proprietários o Sr. João Rudge e sua espos~
dona Maria Maxwell Rudge recebiam muito bem. A casa grande, em parte
reformada, ainda hoje permanece como um dOS monumentos hístóríco-arquí-
tetonicos de SãO' Paulo ostentando o amplo terraço no fundo da residência
e do qual se descortína belo e vastissimo horizonte, No século passado pro-
longava o terraço uma ala de acomodações onde pernoitavam os convidados
que, de Santo Amaro e São Paulo, vinham para os saraus de dona Maria,
assístídos muitas vêzes pelo poeta que lá passava a noite.

Em meado do século passado, já pregava a Abolição e a República,
cumprindo a alta mdssão do vate, aquele que faz vaticínios, aquele que, em
inspiração e sonhos, prevê, idealiza e apregoa o futuro dos povos e das
nações, futuro elaborado e prêso nas forças imperativas do destino.

«Meu Deus! Se eu visse neste céu da Pátria,
Gracioso, ondear pendão vermelho»

«Tambores da república tocando
Nas praças o rebate

Oh! sonho, o maís querido, o mais dourado
Dos meus sonhos de vate».

;<M~~;~':.~à~''p~d~~:.~~.t~;~~.·Ú~~...
Sob um poder que só do povo emana».

Paulo girá assim poetava, trinta e cinco anos antes do advento da
República. O espírito da liberdade e da independência abrigava no recôndito
do coração:

«Nosso espírito igualmente
Liberdade, espaço anhela».

«Infeliz será talvez
Incensar grandes e reis
Ver a raça envílecída
Formar, de teu corpo e vida
Estrado para seus pés».

À Hungria humilhada, conclama:

«Desperta! Que o teu clarim

Dos tiranos marque o rím».

Ao que parece, aos sete anos de idade, adoentado, escreveu O'Sprimeiros
versos após indigestão provocada pelo abuso de ingerir muitas pitangas,
na chácara de uma tia:

«Foi minha gulodícs
Que me causou esta zanga
Prometo de ora em diante
Nunca mais comer pitanga».
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Não só nessa, mas em muitas outras vêzes o poeta versejou com
humorismo:

«Achei-a reclinada em desalinho
(Só de nisso pensar quase endoideço)
Tal como pombo candido e travesso
Por entre a loura palha de seu ninho.

Ergue a cabeça, e, vendo-me sõzínho
Aos ombros lança um chalé pelo avesso
Gritando-me! «Sai!» Não obedeço
Que um «Ficai!» em seus olhos adivinho.

Delirante, o seu peito mal composto
Aperto, beijo os dedos de veludo,
A espraiada madeixa, o belo rosto.

Diz-me, corando, enquanto a adoro mudo
E sua voz penetra-me de gõsto:
«Já que parte entrevistes, dou-vos tudo».

o «Soneto 1» e o «Soneto lI» acentuam o humorismo, aspecto da poesia
do infeliz vate santamarense que despertou estudo e' análise de Antonio
Alcantara Machado.

«6 Gertrudes, apronta logo a ceia!
Não sabes, coisa má, como se aduba
O mocotó e aquenta-se a jacuba
Que o teu beiço feroz café nomeia?
Bravíssíma! A panela que hoje estreas
Chia sôbre a tisnada itacuruba;
Cantada serás, negra, em doce tuba,
Que o fogo do apetite o estro me ateia.
Põe na mesa a toalha menos suja,
Despacha-te! Que fome! l1J já tamanha,
Que nem verso, nem prosa há que decifre!
Vou mostrar-te, feíssíma coruja,
Quanto é sublime um vate quando arranha
Prato de estanho com colher de chírres!»

«Quando co'os olhos míopes, eu sigo
Esta vida que sempre nos ilude,
'Como a dama, ao passar em ataúde,
Tenho ataque de nervos, meu amigo.
Logo ao nascer, arrancam-nos o umbigo
Depois, a vara inspira-nos virtude,
E, ao amor dedicando a juventude,
Pomos as nossas costas em perigo
Casamos ... Que tolice! O ano inteiro
Em inútil suor banha-se a testa
Que a mulher nos dá cabo do dinheiro.
A velhice mil máguas nos empresta;
Só do tabaco nos agrada o cherro;
Chega a morte de foice ... e acaba a festa».

Excusem-me, senhores e senhoras, repetir tantos versos. Lembro-me
de Francisco Patti, ilustrado integrante desta Casa, que afirmava: «A me-
lhor homenagem a um poeta é declamar-lhes os versos».
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Estudou Paulo Eiró com o pai e com o capitão Rícardo Leão Sabino,
professor também de Gonçalves Dias. Aos doze anos, em São Paulo, prestou
exames de português, latim, francês, inglês e alcançou boas notas. Amaral
Gurgel, examinando-o em geografia, entusiasmado, escreveu ao pai de Paulo:
passeou ele pelo globo terrestre como quem passeia pelas ruas de Santo
Amaro.

Em 1855, com dezenove anos, díplomou-se na Escola Normal. Durante
o curso, lecionava em colégio. Morava com um parente republicano Mala-
quías Rogério de Salles Guerra, um dos membros da Convenção de' Itú, e
cujas idéias o devem ter influenciado.

Após a formatura, nomeiam-no professor público na terra natal. Durante
quatro anos exerce o magistério. Obtem permissão para cursar a Academia,
no Largo de São Francisco, onde teve como condíscípulos Campos Salles,
Prudente de Morais, Bernardino de Campos, Rangel Pestana e outros. Em
Santo Amaro, mestre-escola que era, o pai o substitue.

Paulo Eiró não toma parte ativa e intensa na vida acadêmica da época;
comparece pouco às aulas. Refere-se Bernardino de Campos ao ar tristonho
do poeta que o impressionara naquela época.

Lê .muito. Conhece astronomia, linguas européias vivas e mortas, geo-
grafia, tupí-guaraní.

Para ele, Shakspeare, Goethe, Lamartine, Vigny, Bocage, Tasso e outros
bons autores são bem conhecidos. Terminou o primeiro ano acadêmico. No se--
gundo, abandonou a Academia e voltou as vistas para o semínãrto onde
ingressou e permaneceu poucos meses, o bastante para despertar a atenção
de professores eruditos para os' seus conhecimentos e inteligência.

Já andava angustiado e voltara-se para Deus procurando tranquilidade,
uma. paz interior que não encontrava.

«No aluvião do mundo arrebatado
Oh! Lembrança de Deus não te perdi
Quando uma luz procuro no passado

Essa, luz vem de Ti».

E aconaeíha o irmão Casemíro que se tornara padre:

«N.as páginas do Evangelho
Acharás consolação».
q:Ganhar o céu não penseis
Com honras e com haveres
Dái a Deus, como oblação
Vossas dores e prazeres».

Não se satisfez também com o seminário. Abandonou-o e voltou para
Santo Amaro, Aquela inquietação prenunciava o triste fim do poeta. Envol-
viam-no de há muito as desilusões do amor. A eleita não o aceitara. Dizem
uns que a loucura veíu de tanto estudar. Outros opinam pelas mãguas com
que o coração, desprezado, atormentou-o. Surgiu o delírio. Ou ensimesma-sei
ou foge de casa para longas deambulações. Certa feita pretende atingir
Mariana em Minas Gerais. Tenebrosos certamente, duradouros dias, perma-
nece afastado da família pezarosa ao viver e sentir aquelas atitudes do vate
enlouquecido. FOra o muito estudar? Teriam sido os amores não correspon-
cUdos? Previa ele mesmo a insanidade mental?

«Da. razão me fugia o lume santo»

li) entre soluços ao céu bradava:

«Meu Deus, a vida me molesta e agrava,
Stnto-me sucumbír com pêIIo tanto».
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Em outubro do ano passado, a Revista da Academia Paulista de Letras
publicou artigo do ilustre academíoo Raímundo de Menezes, dizendo respeito
à musa do poeta" Ambrosína Lucinda, nome que Raimundo aproxima do
Nectaria "(relativa ou semelhante ao néctar) , apelatívo com que inicia o poeta
uma de suas poesias:

«Nectarta, como eu te adoro!
Como me acalmas as dores!
Não troco por teus amores
Quantoo amores houver!
:ms flôr, mas não flôr da terra,
Um anjo que não mulher!»

<<Jí:sa estrela mais formosa
Que rompe o meu fínmamento».
Da caçoula do meu peito
:ma o aroma mais suave»;

«Só tu podes, 6 querida,
Dar fim ao meu padecer;
Na cega noite da vida
Minha estrela podes ser».

Diz Raimundo que outros nomes de mulher surgem nas poesias mas todcs
não são senão uma s6 pessoa «Ambrosina» em cujo retrato o vate escrevera
«Sonho de todo o instante, único aroma de minha juventude».

. Paulo Eir6' admirava as flores, especíaímente a violeta que chamou
«s6cia do poeta», talvez entrevendo na delicada flôr a imagem da eleita:

«Ter.ás zephíro em meu canto
Terás orvalho em meu pranto
Terás ,vida em meu amor».

Damos razão a Afonso Schmidt que biografou o aedo . «Como quem
conta uma delicada hístóría de amor». Amadeu Amaraí distinguiu nele tr 11
paixões: a dos livros, a da poesia e a do amor». E assim o foi mas o. infollz
bardo s6 em duas satisfez-se: na dos livros e na da poesia. Na terceira, n
do amor, a sêde permaneceu até a morte, apesar de alguém, prendada
bonita, conta Afonso Schmidt, ter tentado mítígá-Io com outro afeto.

Nos amores não correspondídos, é reveladora uma das .cO'leções de po
sías, doação do Dr, J. A. Gonsalves, páginas aut6grafas que a Academlü
Paulista de Letras guarda como rara preciosidade. Paulo Eir6 escreveu «Du I
Palavras» a guiza de explicação. São palavras em que se entreve um posítívr
significado a respeito de amores não correspondídos. Sinão, vejamos:
, «E para que não lhe falte uma epígrafe, uma palavra que resum 11.
sua vida, ai vai ela que tenho gravado no coração - ESPERAR - a ~
graça ou a ventura, a morte ou à vida». '

'Certamente a esse tempo, ainda restavam esperanças e ele, em clúvl<l~I"
,pensava:

I

«Não poderei verter minha alma noutra
Inundar outro peito de ternura?»

fugia-lhe a tranquíldade:

«Sei que a serenidade não consigo
Enquanto me restar uma esperança».

«E será o meu destino
Almejar uma ilusão,
Bater sempre em desatino
ll'lste infeliz coração».
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Casou-se a eterna e bem-amada com outro. Refere a' tradição que Paulo
Eir6 assistiu ao enlace quando voltava de uma deambulação alucínatóría
e adentrou «Por impulso fatal» uma igreja:

«Que vista! o sangue se afervora e escalda!
Por que impulso fatal fui hoje à igreja?
Quer meu destino que, ao entrar, lá veja
Noiva gentil de candida grinalda.

Nos olhos, sem iguais, côr de esmeralda,
Lume de estrelas, plácido, lampeja;
Seu branco seio, de ventura arqueja;
Louros cabelos rolam-lhe da espalda,

Hora de perdição! Sim, adorei-a;
Não tive horror. não tive síquer medo
De cubíçar u'a muher alheia.

Unem as mãos; o órgão rebôa Iedo;
Em alvas espirais, o incenso ondeia
E eu só, longe do altar, choro em segrêdo!»

A revolta invadiu-o e patenteou-se na poesia «Vingança»: j«Punir-te saberes! Alma como outras
Crês talvez que, importuno, vou seguir
Teus passos, e da ofensa, do desprezo
O fel retribuir.

O bardo não se vinga por tal modo -
Nem te quer ao teu ídolo arrancar.
Adeus! Que a tua sombra jamais venha
Meu coração tentar».

....................................
«Morra tua lembrança! Que meu canto
Não diga o que o meu coração não diz».

«Esquecimento, eterno esquecimento
Te corroa a existência amargurada.
No mundo, o vilipêndio, é no jazigo,
Poeira desprezada».

Junto à revolta, o desespero estruge:

«Porque não fui atendido?
Porque nem ouço o ruído
Da fonte que aos mais sacia?

Sofre e desilude-se:

«O que seria o viver,
Se não houvesse chorar.
As lágrimas do prazer
As lágrimas do pezar»,

«E teus versos poeta, murchas flores
Que as únicas talvez foram da vida».

«Reçita um pranto magoado
Sobre as cinzas da paixão.

I
I

: ~

,li
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Em «Ultlmo Día», continua a lamentar a a~itude da senhora de seu
coração:

«Nem cheia de remorsos, virá ela
cair na cinza. de quem tanto a amou
Ou, sorrindo, ao passar, talvez, pergunte

«Quem ali se enterrou?:.

Procura esquecer e murmura ao seu bordão amigo e amparo de cami-
nhante pela vida:

«Sou peregrino - Os vestigios
Sem conta do meu bordão
Atraz de mim se apagaram
No livro do coração;
N!!.o guardo memória alguma
Que fôra guardar em vão».

«Nada espero, nada temo
Ninguém amo, ninguém não
Se alguma coisa hoje amasse
Serias tu meu bordão»,

«Separar-nos vai a morte
Mas desde já, te destino
Para índíeío, para cruz
Da cova do peregrino:.,

No folclore nordestino, recolheu Catulo da Paixão Cearense essa poesia
então musícada,

Conforma-se e conclui:

«Sôbre o f(mebre leito dizer podes
Amei e padeci! Morre poetats

.Já vimos que Paulo Eiró precedeu outros no grito republicano. Também
o fez no abolícíonísta, ao escrever e publicar, às expensas do irmão, Padre
Casemiro, o drama «Sangue Límpos, reedítado pelo Departamento de Cultura
de nossa Prefeitura Municipal, quando se passou o centenário de nascimento
de Paulo. Com aquele drama tomara parte no concurso aberto" em 1859
pelo Conservatório Dramático Paulistano. Ao prefacíá-lo dizia: «Penso u
que o presente deve ser preparador do futuro... é dever do poeta tant
como do estadista apagar esses raios odiosos e combater os preconceitos
iníquos que se opoem à emancipação completa de todos os indivíduos nas-
cidos nesta nobre terra Essa grande revolução não há de ser com-
pletada pelos mais mancebos de hoje; restar-nos-a, porém, a glória de nav ~.-
lhes aplainado o caminho>. Em uma das frases contidas no drama «Sangu
Limpo», Paulo Eiró manifesta o interêsse, aspiração premonitória bem suu,
de que «:mste Govêrno de São Paulo cubra-o um dia de cafezais». Previu
então o fulcro da futura riqueza de São Paulo.

O drama «Sangue Limpo», note-se, üníca obra em prosa do poeta edl-
tada durante a vida, foi representado em 2 de dezembro de 1861, 360 aní-
versário de D. Pedro lI, no Teatro São Paulo. Dedicara-o ao Conselh ir
Antônio .Joaquim Ribas, lente da Academia.

Paulo escreveu também as comédias «Traficante de Escravos», «Che
mos Tarde», «Terça-feira de Entrudo», além de outras. Entre as criaçO
teatrais que se perderam estavam «Gaipira Logrado», «Sganarelo», «Gond
de Paragará» e várias outras.
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Precursor também o foi dos estudos folclóricos entre nós. Colecionou
«Romances, rimas e trovas paulístanas», acervo que a Academia Paulista
de Letras publicará em breve.

Das coleções de poesias, quatro o fogo destruiu, ora ateado pelo poeta,
certamente em momento de alucinação, ora aceso pelo próprio pai «Pressio-
nado e influenciado por quase estranhos e fazendo-o com os «Olhos rasos
dàgua>.

Redigiu um «Diário» que se perdeu. Às «Tábuas Cronológi~as», organi-
zadas pelo pai, agregou um Apêndice. «Como se Morre», fantasía em prosa
em que surge Álvares de Azevedo; «Madresilvas», poesia, publicou-a no Rio
o «Correio Mercantil», de Francisco Otaviano. Quatro poesias, vieram ao
público, Correio Paulistano que também estampou o conto «Carolina». Conhe-
cem-Se dramas, comédias, farsas de autoria do poeta. De outras apenas
tem-se noticia ou referência. Ao que parece, escreveu onze peças teatraís.
Interpretou alguns papéis por ele mesmo creados,

Estudo bio-bibliográfico sôbre o santamarense fizeram-no, exaustivo e
dedicado, o amor e o carinho, pela memória do poeta, de um se~ parente.
o Dr. J. A. Gonsalves descendente de uma das irmãs de Paulo ElrÓ.

Quase desaparecidos o conhecimento do poeta e o culto à sua obra,
reavívaram-n'os penas ilustres, como a de Cláudio de Souza na Academia
Brasileira de Letras e a de Amadeu Amaral em 1923 na Sociedade de
Cultura Artística. Valdomiro Silveira escolhera-o como patrono da cadeira
29, da Academia Palísta de Letras. cadeira ilustrada por Valdomiro e por
Luciano Gualberto, ambos poetas como Paulo, e atualmente honrada ~or
José Caríos Ataliba Nogueira, aprimorado jurista e orador. Afonso Schmldt
biografou-o.

Santo Amaro, o burgo natal honrou-lhe também a memória. E nós,
agora, na passagem do centenário de falecimento, fazemô-lo também para
que os jovens de hoje o cuítuem justa e merecidamente.

Assinale-se que, alguns anos depois do falecimento, abriu-se subsc~ç~o
pública para a ereção 'do túmuío de Paulo Eiró. Acedera.m em contríbuír
muitas personalidades ilustres como o Barão de Souza Quelroz, A. L. Oar-
raux o. Conselheiro Pires da Mota e mais cem outras.

Não vingou a idéia caridosa. Passado algum tempo, os jornais anuncia-
ram a devolução das contribuições já feitas em razão. do. total necessãrío
não ter sido atingido.

Outro fracasso: a tentativa de Felizardo Junior para a publicação de
um estudo biográfico sôbre Paulo Eiró e de suas poesias. .. .

A .má sorte o perseguia mesmo depois de enterrado e a propria eXIS-
tência, trouxera-lhe raras alegrias. Desde os tempos em que lecionava, p~r
vêzes fugia da vida, desligando-se da realidade e do presente. Na Academl~
de Direito mantinha-se triste e não se expandia. De São Paulo, escreve a
mana Emidia uma carta cujos dizeres confirmam o que de há muito a
família temia. O pai vai buscá-lo. Vêm ambos para Santo Amaro. Aflora
o desejo de ingressar no Seminário que abandona pouco depois do ingresso.
Atraiu-o outro Seminário, o de Maríana. Para lá se dirige mas não consegue
atíngí-Io, Perdem-se, ~esconhecid~s nesse período,. ?S traços de ~ua exístêncía.
Permanece desaparecido. Um dia reaparace, Viaja para Tatuí e Santos e
ainda verseja. Dirige-se ao Rio de Janeiro onde convive pouco te~po com
alguns intelectuais. Findo o minguado dinheiro que levava, Franc~sco ota~ ,
viano forneceu-lhe o numerário para a volta. O drama «Sangue Limpo» VaI
à ribalta e goza momentâneo sucesso. Uma das intérpretes é E:ugênia Cá-
mara a futura musa de Castro Alves. Na imprensa, uma critica desfavorável
ao fu.ama representado, desencadeia mais uma crise. Retira-se para .S~t:o
Amaro onde ora está bem ora em acessos. Confunde as palavras e signífí-
cados das várias línguas que conhecia tão bem. Dá grandes trabalhos e
preocupações à familia. Foge do lar paterno. Di.r4re-se a Santos. Consegue
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um lugar de embarcadiço. De tal modo se comporta a bordo que o Ot'l'lOJI
dante o desembarca. Atinge São Paulo, ao que parece, através de Paraíbunu,
Chega a Santo Amaro. Alegra.m-se os da casa: de dona Gequinha, mas, 11°1'
curto período. Uma bela manhã, em plena missa, ínterromp., o serm (1(1

pregador e celebrante . O velho Chagas retira-o do templo e uma vez mfl.II1
chora. Vertera lágrimas ao queimar poesias do filho. Agora também o :1'11.1'1
sôbre papel em que solicita, já octogenário, a internação do filho. '01'1'1/\
o ano de 1866. Paulo segue para o Hospital de Alienados. Ali perman 1\(\
durante cinco anos, assistido. por familiares e pela fiel escrava Ana.

Aos 27 de junho de 1871, entre os festejos de São João e de São P da'",
finou-se o poeta, «Absolvido e ungido» como dizem os assentamentos ela " ,
pelo ministro de Deus. A existência que levara já o absolvera; porém, tantlvt
as penas sofridas, e o ungira em vida o perfume daquele doce e arreoatü 10
.amor não correspondído.

Num vislumbre de lucidez, ao deixar a vida pela morte, cantou-i II
arribas, uma vez mais:

«.:mtriste a vida, êssa fugaz prelúdio
De uma eterna harmonia!

Cristalino ribeiro .despenhado
Em barroca sombria,

Que estrepita, monótono" espumacento;
Suas margens esbroa

Tal parece a existência.: desde o berço
Nos submerge e atordoa

E segue, e brame, até perder a voz,
Na areia branca da celeste foz».

A rnusa, Ambrosína, sobreviveu-lhe muitos anos. F'ínou-se, velhinha llO!l'l(l"
genária, no segundo quartel do século em que' vivemos.

Quando uma vez mais a alma do poeta desceu à terra e visitou a ,1 ltt,
decidiu esta fazê-Ia feliz. Chamou a neta e anunciou-lhe o casamento. D nu,.
siado tarde. As forças da realidade, do tempo e da íncompreensão, 1m])
diram realizar-se, naquele instante, o sonho, o ideal de um poeta lnf 1
qUe morrera de amor. E ela só pode repetir com ele:

«Corre amargoso meu pranto
Não te enxugue mão de amigo
Pudesses tu correr tanto
Que as dores fossem contígo!»

«Não chores ...
Perder tua mocidade
Lira tivestes na terra
Amarás na eternidade».

e .

l'
f

EVOCAÇÃO DE PAULO EIRÓ E SEU TEMPO
Na Faculdade, quando da inauguração de retratos .de Paulo Eiró, fa,lol1 o

estudante Luís Antonio Garrido de Paula.

«Os calouros daquele ano reuniram-se pela primeira vez em certa manhã
muito alegre, no claustro da Faculdade de Direito. Paulo Eiró era conhecido
entre os moços como um poeta admirável. Algumas de suas poesias já haviam
reboado à sombra das augustas varcadas. No entanto, isso não impediu que \
sofresse as aperturas do trote. Os. demais calouros, cada qual com o seu
temperamento, reagiram de diversos modos contra o rigor dos veteranos
Campos Salles, um campineiro de olhos vivos, quis provar à força da e10-
quência que o trote era instituição anacrônica, mas a sua voz foi abafada
pelos que o rodeavam. Prudente de Morais, um calouro que persistia em falar
na língua-da-terra, não foi mais feliz. Bernardíno de 'Campos, jovem muito
magro e muito alto, conseguiu atrair por algum tempo a admiração dos
perseguidores, mas dentro de pouco ouviram-se gritos:

- Calouro não chia! Calouro não chia!

Quanto a Paulo giró, obedeceu de boamente a tôdasas imposições do
trote, mas fê-Io com tanta serenidade, com tanta tristeza mesmo, que a
inesperada atitude desanimou a quantos pretenderam rir à sua custa.»

Nesta narrativa de Affonso Schmidt estão patentes dois comportamentos
opostos que sempre caracterizaram li vida acadêmica nesta casa.

De um lado arrebatamentos', entusiasmos e alegrias envolventes, De' outro.
expressões marcadas pela meditação, pela introspecção, e inerentes a esptrítos
de grande vívêncía interior; indiferen.ças mudas que são apanágío de almas
arredias e ensímesmadas,

Deste tipo de indivíduo era Paulo Emílio de Sales Eiró, nascido .em 15
de abril de 1836 na Vila de Santo Amaro.

No anfiteatro eterno das Arcadas, sempre aberto a representações de
todo gênero, aneladas, porém, pela busca constante e sôfrega, porque juvenil,
do ideal, o personagem Paulo E:iró, com grande brilho e coragem, vivia
seu drama.

Mergulhado em suas próprias incertezas, sofria, mas se conservava fiel
a seu mundo, a sua autenticidade e a sua musa.

Ã musa que o levaria a deixar os estudos nesta escola, a ingressar na
vida monástica, a abandoná-Ia e a percorrer as trilhas da demência progres-
siva e fatal.

Contudo, nem só o amor absorvia; aquele ente . Os livros ea poesia eram
igualmente paixões devastadoras. Só que não satisfaziam. Sabia O' sofrido
vate que. a paz interior é o que existe de fundamental para um homem, mas
para ser alcançada demanda o vencer de ímprevísíveís obstáculos'. E temia!
E duvidava da vitória!

l',
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Senão, vejamos:

HOJE E AMANH4.

dD hoje meu coração,
Como o arbusto do deserto,
Espinhoso e descoberto,
Batido do furacão,
Que de fontes desengana
Bequíosa caravana.

«Amanhã o que será?
Este peito que lateja
Sem lograr o que deseja
Só de amores. pusará?
Poderão calmar-Ihe as âncías
De um seio casto as fragrâncias ?

«o que é hoje minha vida?
Contínua, penosa luta.
Negra túnica poluta,
De sangue e fel embebida;
III cadeia insuportável,
Que me oprime, ínexorável.

«Amanhã o que será?
Terão fim tantas torturas?
Dia de amor e venturas
Afinal me raiará?
Poderei eu me esquecer
Dêste acerbo padecer?

«lll minha alma uma charneca,
Reino da morte e do nada,
Ê planta amaldiçoada
Que se torce, mirra e seca,

Turvo regato correndo,
Num abismo se perdendo.

«Amanhã o que será?
Este corpo extenuado,
De martírios acurvado,
De prazer remoçará?
Pode a planta ressequida
Recobrar alento e vida.?»

No cemitério, apesar de atormentado e insatisfeito, demonstrando a ., •
eeza d'alma e a capacídads de amar, faz sonêto impregnado de tan,tu.
e compreensão que por si só jWJUficaria o reconhecimento dos mérl too
homem e do poeta.

r
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011. CRISTO!

«Oh, Cristo! quando, face em terra, no horto,
Amaríssíma taça esvasíaste,
E o fel, tinto de sangue, transpiraste
Pelos poros do corpo semimorto;

«Quando, vítima eterna, mudo e absorto,
Aos delitos humanos te curvaste,
De algum celeste espírito escutaste
Palavras de doçura e de confôrto?

«Não! que a mente divina estava triste
Como a planta nos cerres da Iduméia,
Despedaçada aos pés do dromedárío.

«Talvez cauterizava-te a alma a idéia
De ver a raça ingrata que remiste
Teu nome escarnecer e teu calvário.»

Se seu corpo foi aos poucos sendo depauperado pelas angústias da alma
em face dêste mundo incomensurável e- indemonstrável, até culminar com
a morte por meningite <li. 27 de junho de 1871, a sua obra crescia em impor-
tãncía, justamente na razão direta dos sofrimentos por que passava.

E se ele indagava:

«Amanhã o que será?
Este corpo extenuado,
De martírios acurvado,
De prazer remoçará?
Pode a planta ressequida
Recobrar alento e vida?

Hoje respondemos: Paulo Eiró, este retrato aqui introduzido, e1.aboração
do pintor Esteves e doado à Academia por José A. Gonçalves, sobrinho-neto
que tanto batalhou pela divulgação de suas obras, é <li. demonstração de que
você nunca foi planta ressequida, assim como alento e vida transpiram de
sua poesia.

Vida vivida, vida sofrida, sim!

Mas vida que nos interessa, vida em si que é a maior das poesias que
o santamarense pode-ria escrever.

Vida perene, pois, e alvo de nossas admirações e homenagens COlIn'O esta.
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