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<(...a matéria do homem junta-se é matéria
do boneco, para uma transfiguraoéo. A alma
do homem dé ao boneco também uma alma. E,
nesta pureza,
realizam um ato poético»

1'

pp. 3 e 4

A Mistica do Catetinho
Do modesto e monumental Palécio de Tébuas,
forjaram-se os planos revolucionérios e partiram
as ordens defensivas
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3'“ Uma Tentatlva de
Casamento *
ode D. Pedro I

J

d

I

A imperatriz da Austria, muito
diplomaticamente, comunicou a
recusa a D. Pedro I; assim ter- .
minou a tentativa de casamento
com uma das <<Princesas da Baviera»
pp. 8 e 9
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Um Heréico Episédio Constitucional

I

O conflito maior entre 0 Imperador e a Constituinte
gerou-se na questéo da autonomia da Assembléia

I

pp. 10, 11 e 12
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O DESEMBARQUE
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mercado sitiado pela tarde, 0

i lncapaz de distinguir entre 0
necessétrio e 0 supértluo, costurna
viaiar com uma sucesséu de

malas. Nelas so empilham as
vestimentas mais contrastantes e
obietus heteroclitos -— e ate
mesmo 05 retratus incumbidos do

despertar nustalgias, e us cartC>espostais empalidecidos que iét n.-50
\~ tém 0 pUdt5.‘I' de evocar as viagens
perdidas.
Uma vez desembarcadu, ele so

desembaraca lestamente dos
cuidados que 0 mantiveram

Dt35dt' ease mumentu inscrito na
linha pélida do ocegtntw .11
Pro:-;t'1dia do mundu deimmtt do
impnrtunar 05 meua uuvidos. A

.e

minha alma so turnuu do tal

i

modo silenciosa que passei t1
escut.-tr 0 quv (‘std alirm do

z//1»

mesmo um calhau esbranqtliqado
que um dia achei na praia
custuma acompanhar-me: por
motivos inewplicétveis, néo 0
tﬁspenso.

‘F

Tenhu malas demasiarias nesta
viagem, batls cheius de palavras

silencio, no lugm" privilegiado em
que L1 tarde so m uda
met;-.'.1rtt>samente em noite 0 so 0
le-Ve lrémitu do uma tolha ainda
terida polo t"l.tridad<* cunsegue
impor-so an pasnm do universo.

.
I“

l\-"ludo e despuu'.Iul<.;1 tla insensata
virtude de pudor t;-xprimir-me L’
celebmr 0:-t acres 0 as ctaistas, eu
era apunas um ollmr. E esse
ollmr ..1lcan<;nu tin.-tlmente 0 sein
radiuso quo e+.»t.wa J minlmt
espera. l\"'linh.1 Int-to avanquu ate
05 pee hem-(1 madns.

' v

\

e trases, imagens e metétturas,
simbolos e alegorias.
Meu reino é o excesso, esse rival
incomparzivel do rigor e da
medida. Contudo, tuda vez que
desembarco, encontro sempre, £71
minha espera, 0 Carregador

alerta durante a viagem, e por
t um momenta so sente aliviado e
pruntu para nm/as aventuras.

Dostle a inlﬁtncitt vu mu l'1abitL1ei
a (_‘?5CUﬂ(.l("I‘ 0 que .1mt.>, para
ex-'it.1r L]. invoitt e <1 tjubiqa, e ease
mncur que lfdﬁ.‘-'»lTUl'Lltl do tutlns
us cura<;(w.=-, rm-smu elaqt1t*le!> que
sin us ntais cumuladus pola
turturm du dt-:~.»tinu. As minha5
palm-'ra.=.~ err-1m um lt.‘F~UL1I‘U. Eu as
enterrei new dune-15, untre u vent-:1
e 0 mar.

‘L

grito Cle éxtase que varuu a
escuridéo comm um péssaru. Ate

0 viaiante contia a um
~ carregadur a sua bagagem.

1
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A0 descer na estacéo terroviéria,

OS TESOUROS

/’

Poernas
I
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Torntii-mt: at.l0rt1Cﬁ0. Embura

solicito que se curva diante de
mim e, para meu alivio, se
apodera obsequiosamente de

Eu sou esse viaiante. Desde a
inténcia aprendi a reter e a

minhas metéturas ociosas, e me
assegura essa liberdade

guardar. e trago sempre comigo
uma multidfm de pa-isagens e
lembranqas, 0 rumor do mar
longe, o cheiro de hortalieas no

proviséria que, sendo igual is
pubreza 0 £15 privaqées, é a Linica

que vale a pena de ser usufruida.

ainda huuvmsv sol, cu id estava
prvparadu para ucupar u mt-u
lugar na escuridtiu ~ u lugdr a
mim reservado entre its estrelas.
quandu a Noite so abre cum uma
grande porta e duas criaturas
tinalmente enl¢1<;.1tl(15 descobrem
que ta eternidade e uma promessa
do éxtase.
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a matéria do homem junta-se a matéria do boneco

_ A alma do homem da
para uma transfIguracao.
ao boneco também uma alma. E, nesta pureza,
realizam um ato poético. » Hermﬂo Borba Filho
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Em boa parte devido ao talento de
mestres ainda atuantes Como Saiiba.
Chico Daniel, l-uiz da Serra.
loaquim Babau, lrmaos Relampo.
Boca Rica, entre uutros. essa
sobrevivéncia pode ser vista também
como consotitiéncia do uma das
caractc-risticas mais t-ssenciais da
-~brincadeira-~: o improviso. a partir
do qual sao incorporadus a cada
espt-taculo, na rela<;ao participativa
corn o ptiblico. os motivos e temas
mais diretamente ligados a realidade
do cada platéia.

lisse tator contt-re tleicibilidade ao
mazmilengu. prumovt-ndo
transtormacoes nus mi.-ios, tormas e
temas que lhes sao peculiares.
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aparecirnento no Brasil é impossivel
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integral, onde o ptiblico se tunde
com os bonecos-atores, subvertendo
as unidades de tempo, lugar e aqao,
deixando solta a imaginacao dos
espectadores. -=
Hermilo Borba Filho, em seu livro
1-Fisionomia e Espirito do
T\lamuli;-np,o~-' | ’_ assim se retere a
esta manitestai;ao. cuia época do
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Acreditam os estudiosos que
processo semelhante tenha ocorrido
entre nos. iniciando-so com a
introduqao de ~-Presépios-~, do
tematica vinculada ao nascimento de
lesus e assuntos biblicos, e dele S
partindo para duas tormas de
representacaoz os pastoris, Cum
atores de came e osso e us
mamulengos. com atores de
madeira.
_ ,
_
Dlttcil e precisarem-so as etapas e
sucesslvas transtormaqoes, mas
tormas que coexistem com o
"brinquediw em sua tisionomia
atual podem nos dar alguma idéia

J
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Essas tormas a brang,em_ segund o
Fernando Augusto (_§ion¢alves
I
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ganhando as ruas e pracas P, --por

I
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causa da elasticidade dos assuntos_
da liberdade do tratamento e
costumes--, progressivamente
libertando-se do controle e dominio
da Igreia.
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partindo de manitestacoes
essencialmente religiosas, toi

H
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I-Estamos diante de um espetaculo

db
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precisar, embora seia razoavel
supor-se que sua introducao em
nosso pais tenha se dado ja nos
inicios da colonizaoao.
Aquela época, as marionetes
invadiam toda a Europa, tendo
passado, desde a Idade Média, por
um processo de transformacao que,
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mudvrnas L'"ont_'ep(;oes dc laaer.
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E coloca um problema para aqueles
orgaos oficiais responsaveis pela
politica cultural, qual seia o de nao
interterir artiticialmente nesse
processo, esvaziando, pela
imposieao de interesses e ideologias
oficiais. os valores e intenqées
proprios a essa manitestacao.

J

==--=.=:::::::::i.;'::-~- :;.:::::::::::-.......--»----- mi-mum---‘:7:".'"""""' "
il3i=5||- -":::"'3-.~
. .=_;=.====.-=-.=====::::::.-.::*,;i
= 1:-::::::.':r:::::::::::::::1::!::;:::e.'¢'r '.."" - it -"$5-‘-'31 et=====!*1'
=l-=*=**'=5*=*=-

I llIl"

Mane Costoso. Babau. loao
Redondo. Briguela. loao Minhoca.
Mamulengo.
Com denominacoes tau variadas
quanto as regioes onde acontecem,
continuadoras todas de uma mesrna
tradiqao, as manitestaqoes populares
do teatru do bonecos no Brasil vém
sobrevivvndo aos meios do
comunicacao do massa e as

w

I

' ----- I

i

Santos‘?‘*1 . ~<desd£* o ~-presepe de
fala~-. com bonecos animados
atraves de manipula<;ao_ incluindo
tecnicas diversas do tio c vareta, are
a do --presepe mecanico--, com
bonecos animados atravos de arames
movidos a eletricidade. Ent TE’ 95585
duas torrnas situam-se variantes

intermediarias. tanto no processo
que toi gerandu o pastoril,

COTHO I10

que ucasionuu u mamult-ngo. Por
Bwomplo. a lass quv muitos mestres

denominam do ~~nu\/a invenqao».
onde o brinquc-do ia se aproximava
da sua atual estrutura, guardando
ainda uma certa vinculaqao com 0
presepio~-.
Na tentativa do caracteriaar a
estrutura atual do mamulengo.
Fernando Augusto utiliza Como
critério a divisao entre
maniiestaqoes da area urbana 0 da
area rural. Nesta tiltima. os assuntos
sao mais tradicionais. preservando
passagens antigas e ainda mantendo
uma conotacao religiusa acentuada.
As estorias sao estruturadas em
passagens. sendo constantemente

4
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~~
utilizados versos — -iloas» — nas
tormas narrativas e nos dialogos.
Apresentando-so principalmente em
sitios ou povoados atastados. os
mestres mamulengueiros dessas
areas sao acompanhados por quatro
a cinco instrumontistas, além do
tolgazoes ou aiudantes.
O mamulengo urbano. em
it contraposiqao, atasta-se bastante
dos roteiros tradicionais.
introduzindo passagens e criando
personagens de maior idontiticacao
com a coletividade urbana,
* estruturando-so em pecas onde
predominam 05 diélogos ia|adO5_
Aqui_ nao é. imprescindivol o uso de
musica instrumental. havendo
mamulengueimg que bi-imam
sozinhos ou com apenas um
ajuddmﬂ

“

*

-'

‘ *

r

"t

improvisacao livre do
mamulengueiro, estimulando a
participaqao ativa do publico: o
realismo primitivo das esculturas
dos bone-cos, neles figurando apenas
o essencial. transfiguraqao e sintese
da forma; o humor popular,
tarsesco, que se alimenta de
situaqoes do cotidiano — as
constantes de ardil, sabedoria,
obsceriidade, devocao,
despreendimento, poucasvergonha
ou sacrificio, sintese da alma
humana, simultaneamente bem e
mal, e assim capaz de livre-arbitrio;
a abolieao da tronteira entre real e
lmagmanor mdas as
ln"em55imllhan¢a5 Permitid‘35=
~territorio encantado onde o sonho
é o_ pao cotidiano
_ _ e o tantastico
_
alimento PE'.’I'l"I1lHClU". (H. B. Filho,

.i O que apron-zima ambas as
expressoes. sem dtivida a.lg_uma_. sao
os elernentos mats essenctais do
brinquedo. vinculados a tradicao
dos tolguedos ibéricos: a

Op mm
Apolo E pRE5ERVACAO
Vivo e atuante. o marnulengo
entrenta hoie um momento do
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outros na regiao Nordeste, vem

principalmente nos centros urbanos,

contirmando a nocessidado do

onde o ritmo de vida e a

lortalocor o artist.-1 om sou rnoio, na

A

diversitica 'ao do intoressos atasta
Constderavets parcelas do sou

rola Q‘ao com a comunidado ondo
brinen.

I

publmu p“'l'*’nC1‘1l'
Sem duvida. Como atirma Fernando

Um l'1I'L‘t§-§['¢\l"ﬁeI out‘ hola sua
dostinaqao o obioto so abro .1

Augusto, -~sondo o mamulongo um
teatro do improviso, do ropente,
dope-nde viscoralmonte do pifiblico
assistonto que alimenta. iianora ou

partit"ipa1;ao do outros orgaos e
institoi<;oos, vom so ostruturando
para garantir contliqoes dignas do
sobrot-'ivent'ia a essos artistas. como

do mestre. passa para o boneco e

previdoneiarias. do apoio a melhoria

atingo o pLiblico~».
D9559 mod‘)? L. c(_~,mpret.ndendU d
impurtémcia Singumr dﬁsa

das <;tirit.lit;'ot-s do leitura e
aeabarnonto do honecos, toldas o
instrumontos ﬁ1LlHlL'(llS, o da

manilesta<;ao no Contexto da Cultura

r'~""ll*lll/-d"¥*'l“ ‘~l“5 UCIU5 dt’

brasiloira, ontende-so a nocossidado

*‘F“r"'_“"nl"“§‘_“‘» ""1 l_“'£'¢‘l5 1' ‘~“"*~'nt‘~’5 _

do seu estudo. da preservaqao do
Sua memtrmd L.’ Sobrﬂudo, da

mQl“'¢“l“r_"-“' d“ l-‘r'n‘lU‘“~l°_Part”
dai, aeroditamos. .1 potenrialldado

UiaC5,(, da Cnndicmis qm. gammam

artistica garanto sua sobrovivoneia e

U U-abd|hU d{_,55(,5 drnstas

a rolagfm com o pt'1l“ili-to rovitalira a

preservem U acﬂsso a Se“ pL'}b|iC-U

manitosta<;ao. li tr» somonte desse-
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Grando
do Norte, Paraiba
mais especiticamento,
alom odoCeara,

_
_

|

l

modo que o trabalho do ostudo e
doeumontaqao torna-so <;onsi5tt:ntt' e
pleno do sigrtilict-1g'.io.

O li\ACl:i\ — lnstituto Nauonal do
Arte-s Cenicas ao longo dos ultimos
anos, em contato direto com corca
'_
_
do qua ronta artistas I‘I'1dI'I1Lll(’l"t)£,L1(’ll'O!-,5
nos Estados do Pornambtico, Rio

oft:

l 5

1} o uisti, por wcemplo, das questoos

E.5pQCl'HCO_ né-‘U imPL.dm,_|U_ rwm
impundu mm £.Xt(,n5‘=m a novas
p]at,_;id5_
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transformacao e, Portanto. do crise.

Castra a vertente do criaqao que sai
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caoenno CULTURAL
O hino de Francisco Manuel da
Silva voltaria a ser executado
por ocasiao dos testeios da
coroacao de Dom Pedro II, em
1841, com novos versos, desta
vez de autor anonimo. Ei—l0S:

___
PE

HINO NACIONAL BRASILEIRO

in ~

Quando
Entre nés.vens
marlaustoso
{EH2 dia
A ventura do Bra5i|_

I

k

_
_
Ah! nao desca a sepultura
Q dia gate de Abrit

E:-tultai, Brasil, e 0 povo
Cheio de santa alegria,
Vendo de Pedro o retrato

D3 Pélrla O gm“ E'l‘3-

lists dia Pertsntese _

Feslelado
“es” dia"
ESTRIBILHO

Dos dias seia o primeiro:
Chamemos Rio do Abril
, .
.
O que e Rio de laneiro.
, .
.
Da Patna o grito etc.

__
Arranquernzse aos nossos lilhos

Monstros que sempre _ em traicées
Nos envolveram, contusos.

A consagracao da musica do
Francisco Manuel da Silva veio

Da Patria o grito etc.

em l83l, quando abdicou Dom
Pedro l. Era grande o

descontentamento do povo
relativamente ao imperaclor, que

havia dissolvido a orquestra da
Capela lmperial, suspeitando que
os musicos lhe eram intiéis. E
estes passaram a reunir-so num
armarinho da rua Senhor dos

Passos, onde so tez a letra do
hino.

REPUBLICA DOS ESTADOS

UNIDOS DO B R AS IL ' que
deveria ser adaptada aos versos
de Medeims Q Albuquerquﬂ

, .
.
Da Patna o grito
Eis se desta
Do
A , Amazonas
P
ls 0 Y'all

Nomes e ideias dos lusos

1

Muito se passou sem novo hino
nacional. Para compo-lo toi
convidado Carlos Comes, que
nao aceitou o convite, alegando
que a musica de Francisco
Manuel da Silva era do exemplar
beleza. No dia 22 de novembro
de 188°, 0 governo instituiu
concurs‘) para a mﬁsica
destinada a0 HINO DA

Negar de Pedro as virtudes
Seu talento escurecer
E negar como e sublime
Da be-la aurora o romper.

A. Tito Filho
Com a lndependéncia do Brasil.
em 7 de setembro de I822,
surgira-m varios canticos de
louvor a liberdade. Um doles toi
o do Francisco Manuel da Silva,
que depois tornou 0 Hino
Nacional Brasileiro. O autor nao
consoguiu divulgar nem executar
oticialmente a musica que
compusera para saudar a
independéncia da patria.

nacional lrancés —- A

MARSELHESA — durante dois
meses como HINO
PROVISORIO, para comemorar
0 acontecimento. E surgiu a
musica de Ernesto Fernandes de
Sousa, com letra do Medeiros e
Albuquerque, enaltecendo 0

Apresentaram-so vinte e nove
compositores. Mas a imprensa
1-azia Camp,-mha em favgf da

*

mtisica de Francisco Manuel da
Silva.

*
_ d
Om, a _Pr0C amacao *3 _
Republica, adotou-se 0 hino

C

I

i

t

i

lngratos a bizarria,
lnveiosos do talento.
.\lossas virtudes. nosso ouro,
Foi seu diario alimento.
Da Patria o grito etc.

Homens barbaros, gerados
De sangue iudaico e mouro,
Desenganai-vos. a patria
la nao é vosso tesouro.
Da Patria o grito etc.

I

1'

_,--——---.

t

O hino do Francisco Manuel da
Silva tomou o nomo do SETE DE

ABl{Il., data da abdicacao do
imperador. Escreveu a primeira
letra o poeta Qvidio Saraiva de

..
‘

“Ha
,;

Avante honrados patricios
Nao ha momento a perder
Se ia tendes muito teito
Nada mais resta a tazer.

Parnaiba, Piaui. Musica e letra

tocada e cantada no dia 13 de
abril do 1831, quando 0 exmonarca deixava o Brasil. Eis os
versus do autor piauienso:

i-i

\\

Um monarca brasileiro
I\los prometiam venturosos
O porvir mais lisonieiro.

Da Patria o grito etc.

la entre nos nao viceiam.

I‘

IT f
\\§

I

lt
o
J

E vos donzelas brasileiras
Chegando de maes ao estado
Dai ao Brasil tao bons lilhos
Como vossas maes tém dado.

Da Patria o grito
Eis so desata
Desde o Amazonas
Ate o Prata.

~'—

1*-_€___

-—-\.
__,_

Uma prudente regéncia

la no Brasil nao rouquejam.
Os monstrus que nos escravizavam

_
‘“—L-J;
1

Da Patria o grito etc.

Os lironzes da tirania

-at

Da Patria o grito etc.

Ferros e grilhoos e torcas
De antemao so preparavam:
Mil planos do proscricao
As mans dos monstros gisavam.

Novas geracoes sustentam
Do povo a soberania
Sela isto a divisa delas
Como toi de abril um dia.

Da llatria o grito etc.

I
O

Da llatria o grito etc.

Amanheceu tinalmente
A lihordade no Brasil...
i

s-5::

Da Patria o grito etc.

Carvalho e Silva, nascido em

_I_

Neste solo nao viceia
O tronco da escravidao
A quarta parte do mundo
As trés da melhor licao.

—
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Decreto nf‘ 171, de 20 de ianeiro
de 1890, assinado por Deodoro
da Fonseca, Aristides Lobo,
Campos Sales, Benjamin
Constant e Demétrio Ribeiro.
“Art. 12‘ E conservado como
Hino Nacional a composicao
musical do maestro Francisco
Manuel da Silva.
“Art. 2%‘ E adotado sob o titulo
de Hino da Proclamacao da
Republica a composicéio musical
do maestro Leopoldo Miguez,
baseado na poesia do cidadao
Iosé loaquim de Campos da
Costa de Medeiros e
I Albuquerque».

-

4.550, permitindo o lloder
Executivo adquirir. pela
importéincia de cinco contos de
réis, a letra do Hino Nacional
Brasileiro, escrita por loaquim

-

Osorio Duque Estrada. Feita a

Da independéncia 0 brado

aquisicao, Epitacio llessoa, em o

retumbante passou a De um
povo heroico o brado
retumbante.

de setembro de 1°22, baixou o
Decreto n'.‘ 15.671, declarando

oficial a letra do Hino Nacional
BF?15il£’im PSCFWB PUT lﬁaquim
Qsorio Duque Estrada.

Quando em teu céu. risonho e

it

1705. Era violonista. Compos
principalrnente hinos e rnusicas

gentil passou a Dos Hlhos deste

sacras. Morreu a 18 do dezernbro
de 1865, na cidade em ue
nasceu. IQAQUIM O5C)RlO
DUQUE ESTRADA veio ao
mundo na cidade de Vassouras,

solo és mac gentil.
Entre as ondas do mar e o céu
prolundo passou a Ao som do
mar e a luz do céu profundo.

Estado do Rio do lane-iro, a 2° de

Fulguras. 6 Brasil, joia da
America passou a Fulguras, o
Brasil. Horao da America.

abril de 1870. llertenceu a
Academia Brasileira de Letras.
Poeta, iornalista e critico

Brasil seja de amor eterno

literario. llublicou varias obras.

sfmbolo passou a Brasil de amor
eterno seja simbolo.

_

O pavilhao que ostentas

.*"i

estrelado passou a O laboro que
ostentas estrelado.
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Brasil! no mundo inteiro terra eleita!

;. ,.

rt» 1 {,-

Brasil! da natureza filho amadol
Brasil! teu céu é puro entreosmaispuros,
Teus mares verdes-azuissao os mais belos,
Risonhos sao teus vales luminosos,
Altivas tuas serras verdejantes,
Teus grandes rios os mais caudalosos,
Teus vastos campos lloridos e férteis,
Oh! Brasil! Oh! Pzitria amada!
Séio bem-estar, lortuna séio. Brasil!
Patria amada! Brasil!
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Coelho Neto, na Camara dos
Deputados, apresentou proieto,
autorizando o governo a criar
i

I
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Brasil é teu destino oh! Pétria amada,
Pugnar em prol da paz e do direito.
Fazer perante os mesmos respeitados
Principios de iustica e de eqiiidade.
Que a razao seia 0 teu lema
E a tua arma seja 0 gladio da justica!
Seia 0 teu culto a verdade.
E oficinas, campos seiarn tua lica.
Oh! Patria amada! Estremecidal Salve!
Salve!

‘l’

ii

FRANCISCO MANUEL DA

Dos filhos do teu Hanco. és mac

Contra a falta de letra oficial.
houve varios protestos. inclusive
do deputado federal Coelho
Neto. Nomeou-se cornissao para
rever a musica de Francisco
Manuel da Silva. Membros:
Alberto Nepomuceno, Frederico
Nascimento e Francisco Braga,
que sugeriu a abertura de
concurso publico para escolha da
letra e os seguintes versos que
serviriam de modelo ao Hino:

at

SILVA nasceu na antiga capital
do pais, em 21 de tevereiro dc

colosso passou a Es belo, és
forte, impavidti colosso.

t

l

agosto do mesmo ano, Epitacio
Pessoa assinou o Decreto n‘.'

‘l

limpido passou a Se em teu
formoso céu, risonho e limpido.
Es grande, es belo. impévido

O decreto, como se vé, néio
tratou da letra do Hino
Nacional.
Q’

-I

"Q

O concurso proposto por Coelho
Neto nunca se realizou. A letra
de Osorio Duque Estrada
permaneceu dilundida até 1°22,
sem oficializacao. Mas a 21 de

Em teu seio. o liberdade.

Partitura do Hino Nacional

i

i

Pelo amor da Iiberdade passou a

"a"7é'3
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Em 15 de janeiro de 1890,
contingentes da marinha
desembarcaram no Rio para
saudar o chefe da esquadra
Wandenkolk, também ministro
da Marinha. Houve grandes
passeatas e discursos vibrantes.
O orador Serzedelo Correia
pediu que o Hino de Francisco
Manuel da Silva fosse adotado
como Hino Nacional. Houve
grandes manifestacoes do povo
favoréveis a idéia. Deodoro da
Fonseca, no momento, em nome
do governo. declarou que 0 Hino
Nacional de Francisco Manuel da
Silva seria conservado como da
Nacéio Brasileira. Manteve-se 0
concurso ia agora para escolher a
musica do HINO DA
PROCLAMACAO DA
REPUBLICA. Foi vitoriosa a
composicao de Leopoldo Miguez,
com letra de Medeiros e
Albuquerque.

Mas da iniustica erguendo a
cla va forte passou a ll/Ias se
ergues da justica a cla va forte.
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perleitamente encaixado a
melodia, Osorio Duque Estrada
praticou varias alteracoes nos
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Para que o poema fosse
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dominio do publico.
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Estrada, que caiu depressa no
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prémio de dois contos de réis
para a melhor composicao
poética que se adaptar com todo
o rigor do ritmo a musica do
Hino Nacional Brasileiro. lsto em
1°09.
Surgirarn varias letras, entre as
quais a de Osorio Duque
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A l\/listica do

CATETINHO

I-I

at?"-

Ernesto Silva

O Catetinho é o simbolo de
Brasilia. Ele representa o
idealismo, a lé, a esperanca, o
amor ao trabalho, a bravura,
o despreendimento, o
patriotismo de milhares de
brasileiros que, sob o
comando seguro do Presidente
luscelino Kubitschek,
acorreram ao Planalto Central
para editicarem Brasilia.
So nao afirmamos que o
Catetinho tivesse sido a unica

Qualidades positivas de
operosidade e de renuncia,
capacidade realizadora, énsia
de progresso, té nos destinos
do Brasil, se apresentariam
libertas das antigas restricoes,
em toda a sua plenitude, na
arrancada inicial. Era,
sobretudo, necessario destruir
pelo exemplo e pela
..
realizacao. o contormismo que
acomodava a consciéncia
nacional em morna
sonolencia. Por isso, ao
lidador da primeira hora de
Brasilia nao toram permitidos
o ocio, a pausa, a vacilacao.
Dai, a dureza das obrigacoes
quase desumanas, que todos
sentiram nos regimes de
servico e na exigéncia da
rapidez e da perfeicao da

luz a brilhar aquela época, no

ermo dessas paragens, porque
uma outra chama, viva e
imorredoura, ardia no peito
de cada um de nos,

batalhadores da primeira
hora, e nos irnpelia a taina
constante e ininterrupta.
Do modesto e monumental
Pala'cio de Tabuas, toriaram—
se os planos revolucionarios e

partiram as ordens decisivas.
luscelino a trente, com seu
espirito pioneiro e imaginacao
criadora, hurnanitario e bom.

nos reunia, ouvia a todos nos
e tracava os rumos a seguir.
Assim, tornou-se imperativo
que cada soldado dessa
primeira linha de batalha se
armasse de bravura absoluta,
se revestisse de desambicao e

se empolgasse no renovado
espirito de pioneirismo.
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Praca dos Trés Poderes fem construcaio}

necessario que
abandonassemos os estilos
normais de trabalho, para que
as vigilias e as prorrogacoes
de horarios se tornassem o
trivial do servico. Era
necessario que nao tossem
tomados em consideracao o
po, a lama, o trio, a
soalheira, as intempéries, a
tadiga e o descontorto. Nao
p

p

obra.

bastava que cada um

Durante mais de trés anos, a
preocupacao dominante de
todos, sem excecao, consistiu
em dedicar um estorco sem
limite, para entregar a cidade
em condicoes de ser
inaugurada a Z1 de abril de
1°60. Para atingir esse
obietivo, era imprescindivel
que trabalhassemos como se
cada hora losse a ultima hora
concedida e a madrugada
viesse iluminar o dia testivo
da inauguracao. Era

desempenhasse bem os seus
encargos regulamentares. Era
condicao de vitoria que todos

multiplicassem o estorco, para
saldar, no vencimento, o
compromisso assumido com a

Nacao, levando, se preciso,
seu entusiasmo pelo trabalho e
sua identilicacao com a obra

até o limite crucial do proprio
sacriticio. Eramos verdadeiros
escravos, mas escravos de um
ideal.

lirne-l<- Silva e metln. o r: l'1lhlUﬂ_,I3.lI._>f lim l'ri-sidentr da
kornissiio dr localira-.,.iu da Nova Lapital Federal e
l)H"l'lUl' da (Qua Urbam.-tadora da Nova Capital
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Uma Tentativa de Casamento
de D. Pedro I
Egon e Frieda Wolff

No Museu lmperial em Petropolis
L existe rico material a respeito da
tentativa de casamento de D. Pedro l
com uma princesa da Baviera.
Estavam em co 8 ita C éio as P rincesas
Luisa Guilhermina, nascida a 30 de
agosm de 1393' 9 Maria Ana
Leopoldina, nascida a 27 de ianeiro
de 1305' que tinha uma irmégémea’

conhecimento pertencer, que Tendo
Tratado Contrahir Esponsaes com a
Serenissima Princeza Luiza
Guilhermina, que Se Acha
Re-Zldlndo em . Munich». 9 Devendo
E" Para 95*? hm Nome“ A PESSO3»
que em Meu lmperial Nome possa
Ci’-’l@bYaY G5“? Solemn? Acmi
Constituo Meu procurador a Sua

SOfia_ D_ pedm deixou a seu Sag“),

Alteza Real o Serenissi_mo_Principe

o imperador da Austria, a escolha
Gum. Luisa e Mam-,_
Para tratar do pedido e

Caflfis Theodor‘) Maximilian“
Augusto da Baviera para assignar
por Mim a Escriptura dos ditos
Es onsaes uardadas as
p
. ' 3
Solemnidades Legaes: e para este
»
.
,
.
elfeito Concedo
ao Mencionado
Principe os Poderes necessarios.
Dado no Palacio do Rio de laneiro
aos vinte do mez de Iunho de
18” (1,
“
Havla 3 Posslbllldade d9 que a
princesa se encontrasse em Viena e

subsequentes formalidades de
.
casamento, D. Pedro precisava
.
nomear um procurador cuia escolha
aparememente nao [Oi fécil
'
. .
. ' .
'
Pnmeiro l0l considerado um
principe da Baviera: “Eu Dom Pedro
Primeiro lmperador, e Defensor
Perpétuo do Brazil; Faco Saber aos
que we Mm, A[va;,-5 virem, 9 seu

nao em Munique. Conseqiientemente,

Vossa Magestade pedindo-lhe em

foi preparada outra minuta,com texto
idéntico, substituindo Munique por

Cazamento Sua Alteza a Serenissima
Princeza Luiza Cuilhermina da
Baviera, Me obriga a Nomear, como
agora Comunico a \~“'ossa
hlagestade, an Marquez de Rezende
Embaixadur Extraordinario ad hoc
iunto a Corte de Vossa l\/lagestade,
esperando que esta escolha sera
muito agradavel .1 \*'oss.1 Magestade
( ,_i

Viena e nomeando como procurador
so muito Amado o Principe e
Cunhado Sua Alteza lmperial e
muito Alto e muito Poderoso

Senhor Arquiduque Francisco Carlos
lose».

Mas finalmente foi escolhido como
procurador um brasileiro: o
Marques de Resende e comunicado
o fato ao rei da Baviera, no mesmo
dia: -~Senhor e Meu lrmao. O
Dezeio, que Tenho de unir as mais
estreitas relacoes com a Familia de
'

1

Bom lrmao
Pedro

Rio de laneiro,
l8"7»‘°’
I

i

-

I
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20 de lunho de
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Outra carta identica foi preparada
substituindo o nome da princesa
pela de sua irma “Maria Anna
Leopoldina lzabel Cuilhermina».
tambem da mesma data e também
assinado pelo “Bom lrméo
Pedro~».l3l

Quanto a rainha Carolina da
Baviera, encontra-se entre os
documentos uma vaga minuta de
uma carta que, depois das
amabilidades iniciais, diz Hos
negocios do lmperio tomao-me
todo, ou quasi todo o tempo:
attendendo a isto, e igualmente as
eminentes qualidades de que he
abonada S.A. a serem“-1 P. iespaco
deixado em aberto para o nome)
Augusta Filha de V.l\/l., dezeio unirme com ella em Matrimonio, o que
sera uma grsls’ felicidade, nao so
para mim. e meus filhos, como para
todo o lmperio do Brasil.
De V.M.
Bom lrmao
Pedro

.
.
O documento segumte, ainda da
mesma data, é uma comunicacao do
marques de Queluz, ao marques de
Resende, informando-0 da sua
nomeacao como procurador no
pedido de casamento de uma das
duas princesas bavaras, cuia escolha
s_eria efetuada pelo imperador da
Austria.
Ainda nao se esgotou a gama dos
documentos, ha um rascunho
de instrucoes, porém sem qualquer
data ou assinatura: <<lnstrucoes
dadas ao M. de Rezende pt’ tratar
do Cazamio de S.M. 0 lmperador
do Brazil com uma das Serentms
Princezas da Baviera», contendo
detalhes sobre o procedimento uma
vez sabendo qual das duas princesas
foi escolhida. Determina que na
fragata enviada deve haver udecente
e comoda acomodacéio», que 0
dinheiro para as despesas foi
enviado a Londres e que 0 marques
de Taubate, entao em Florenca,
devia receber e acompanhar a
princesa para 0 Brasil.l5l
Estava assim tudo previsto para o
segundo casamento do primeiro
imperador do Brasil faltando
somente a escolha da <<Princesa da
Baviera» pelo sogro, o imperador da
Austria, e
o consentimento da
eleita, fato no qual nao parece ter
havido diivida alguma na corte do
Rio.
E a princesa? O Arquivo em Petropolis
contém copias de algumas cartas
que esclarecem 0 lado <<europeu».

. .
. .
A pnmeira, em ordem cronologica,
da rainha Carolina da Baviera, de
14 de setembro de 1827, era dirigida
a imperatriz da Austria, Carlota
Augusta, sobre o pedido de
casamento de D. Pedro a Maria da
Baviera _comunicando o interesse de
D. Pedro de esposei-la.
A resposta de Maria, do dia 16,
demonstra algo pouco esperado. Eis
alguns excertos:
<<Querida bem amada Mamae!
Quando acordei trouxeram-me sua
carta, um grito de prazer notando
vossa letra. Mamae querida, que
coisa terrivel este pedido. Nao posso
aceitar e a recusa vai parecer uma
ofensa porque 0 imperador se sente
bem seguro, ia tendo enviado um
navio para me buscar! —- Que
P

precipitacao. Este navio é um

verdadeiro pesadelo para mim; eu
veio-o constantemente na minha
mente. lr a America? Meu Deus,
esta idéia so me faz tremer. Deixar

voce, querida mamae, pelo resto da
vida, a senhora que e meu bem mais
precioso na terra, deixar e seguir
para um outro mundo, cheio de
politicagem e desordem, esposar um
homem que nao conheco, que
resolucao cruel! E quando comparo
o brilhante mas sinistro futuro com
a beatitude da minha existencia
atual iunto a senhora, querida
mamae, nao posso hesitar um
instante, e me sinto grata a
Providencia que me fez nascer a

filha de uma mée como a senhora.»

Em 8 de outubro de 1827, a
imperatriz da Austria, muito
diplomaticamente, comunicou a

recusa a D. Pedro I; assim terminou
a tentativa de casamento com uma
das <~Princesas da Baviera».
Alem delas, foram consideradas a
princesa Mariana Ricarda da
Sardenha e uma de Napoles. Outros

alvos foram tres princesas de
Vurtembergue — apesar de serem
protestantes
como tambem a
princesa Cecilia da Suecia, outra
protestante, e Cuilhermina Frederica

Luisa Mariana, da Holanda, todas
recusando esposar D. Pedro l.
O desinteresse dele quanto a crenca
da futura imperatriz do Brasil ficou
patente numa carta ao imperador da
Austria, quando dizia que itlhe era

indiferente casar com esta ou aquela
princesa, desta ou daquela religiao,
contanto que os filhos sefam

catolicos romanos».
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NB ~~Outra de mesmo teor pedindo

a outra Princeza». i-ll

Egon e Frieda Wolff
I lnstituto Historico e Geografico Brasileirol
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Um Heroico Episodio
Constitucional
‘K 1.

M

‘—-:F

‘

Iosé Helder de Souza

No mornento ern que o Brasil assiste ao

‘ 1- it 1

endogamia. Ora, por mais conviccao
democratica que se tenha. ha de se
convir que quern convocou a Assembleia

desenvolvimento dos trabalhos da
Assembleia Nacional Constituinte na

esperanca de dias melhores e na solucao

— o Principe — nao admitiria a
diminuicao de seus poderes, nem os
constituintes, que se queriam autonomos
ou soberanos, tao pouco. Dai o conflito,
dai a tragédia ia que o povo nordestino
e seus lideres libertarios nao tiveram
forca suficiente para enfrentar a afronta

democrética de seus grandes contrastes e
desniveis. quer tisicos ou materiais, quer
espirituais ou ideologicos, queriamos

i rememorar tatos historicos e heroicos na
luta pelas liberdades, muito pouco
i conhecidos dos brasileiros e verificados
, no Nordeste. especialmente no Ceara,

imperial e sua arrogancia e poderio.

‘ quando_ o dlmperador
d Pedrod l outorgou,
_
comranan D gran E pane a Pa‘-'30
nascemt" a prlmeira Carta
Consmucmnal do Bram‘
_ impubere, em verdade, provocou uma

Boa parte dos constituintes nao
atendeu ao recado do Principe dado
no dia da instalacao da Assembleia:
~~espero que a Constituicao que facais
mereca a minha imperial aceitacao...»
Alguns represent-antes do Nordeste,

. revolta de republicanos nacionalistas do

dentre eles lose Martiniano de Alencar e

Nordeste. resultando na proclamacao da

Pedro I‘ com fumacas de liberahsmor
1‘ convocou a Assembma Gem]
1 Constituinte e Legislativa do lmperio do
A Brasil para dar forma iuridica e
institucional ao Novo Estado. A
convocacao deu-se em abril de 1823,
depois de consolidada a lndependencia.

outros radicais de tendencia republicana
como o Padre lose Custodia Dias.
representante de Minas Cerais, levaram
ao plenario a pregacao de “seus
sentimentos
na,
_
_ ultradernocraticos»,
,
assertiva pitoresca (para nos de hole) do
Visconde de Porto Alegre. Francisco
Adolf? de Vamhagem O hswrlador do
lmp9r‘°Queriam estes constituintes a liberdade e
0 direito de estabelecer um Estado
democratico, o mais proximo possivel

- Reunida a 1? de abril de 1823 para as

d°5 ‘deals '@P'-'bl“1=1"°S-

| A afronta politica do lmperador a nacao

I Confederacao do Equador, a qual
acabou em verdadeira tragédia.
. Proclamada a Independencia do Brasil, a

7 de setembro de 1822, o lmperador

preliminares e sua propria organizacao

3*

.i
i.

Diante dos rumos tomados pela
Constituicéio o lmperador Pedro l
resolveu declara—la Periura.
considerando—a prejudicial a sua dinastia
e a sua imperial figura.

interna, a Constituinte, poucos dias
- depois de sua instalacao, comecaria a se
debater em conflitos nos quais se

destacavam alguns de teicao purarnente
ideologicas. Tais embates acabaram por

resultar
no fechamento
Assembléia.
pelo
lmperador
Pedro I dapor
nao
_
_ I
_
_
\ rnerecer a sua imperia aceitacao, como

No dia 25 de marco de 1824, finalmente,
em novo decreto, o lmperador outorgou
a carta feita a base do anteproieto
elaborado prim-mvamente pm. Iosé

i m5°u' Aw prahcado 3 ma‘) armada»
. prendendo e deportando varios

Bonifacio, Antonio Carlos, Pereira da

Frei Caneca

constituintes. A violencia deu-se no dia

"In

-xi.-..

12 de novembro de 1823.

O conflito maior entre o lmperador e a
Constituinte gerou-se na questao da

-_______
111-

_

'

hi-

Cunha. r'\raoio l.i!‘n.1 e IE-lunia lavares e
que fora apresentadii inicialmente .i
Constituinte e nao aceita em seus termos
gerais. Na nova carta ioi incluido o

'

autonomia da Assembléia. Para bem

caracterizar tal soberania os
constituintes deliberaram e
estabeleceram que o monarca
compareceria a sessao solene de
instalacao da Constituinte, no dia 5 de
maio daquele ano, devidamente
, descoberto. De fato, Dom Pedro I,
depois de dar dois passos no recinto

depositou as insignias irnperiais — cetro
e coroa — numa mesinha adredemente
‘ ali disposta. A Assembleia mostrou com
I isto ser maior que a propria maiestade.
‘L A partir dai acentuaram-se os conflitos
‘ entre os dois poderes. gerados

l principalmente pelo simples fato de a

'
.
»
l
'

Constituinte ter sido convocada por um
deles ia instituido. A verdade e que a
lndependencia. como bem acentua o
historiador Pedro Calmon, toi gritada
pelo Principe e este mesmo Principe
convocou a Assembléia que, portanto,
nao foi gerada da massa do povo, de
uma convulsao social. O Estado, em
1822, digamos assim, nascia de uma
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Este ato imperial, ria sua mais ampla
r.‘onceitu.'|cao iitendeu .1 revolta no
l'\§ordeste do lirasil, onde. seis anus
antes. em l8l7’_ veriticara-se uma
tracas~.ada tentative-i de est.ibeleLer uma
repfiblica. Esta e outra liistoria. Tvlas
para our se entenda a Contederaciio do
Eqtiatlor e necess.irio que se reporte.
embora brevernento aquele episodio.

mesmo porque 181? e 1824 envolveram.

__

"

na mao de Dom Pedro, preservando
seus poderes e .1 sua dmastia.

___
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_\__

chamado poder moder.io'or, enteixado

'

‘
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no Cear.i, as mesinas pi-rsor|air,ens. lose
Pvldfilﬂlblﬂti de Alencar e seus irrniius
Tristan (joncalvi.-s llereira de Alt"-near, o
lltlkllit Carlos e lizirli.-ita de Alencar. it

inatriarca da t.iinil|.i_ envolveram-se. na
cidade do Crato L .|riri do (Qeara. na
revolucao republiciinii ile 1817 que
irradiou-se do Recife, l‘ern.1rnbuco, para
aliztlmiis parte-» do l\lordes-te. Dela
resultou o rnartirio de lose lniicio
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Ribeiro de Abreu e Lima, Eonhecido
como Padre Roma. A tamilia Alencar
foi presa no Crato. Barbara de Alencar
foi iogada numa masmorra da Fortaleza
de Nossa Senhora da Assuncao iunto
com os filhos. Levados depois para
Salvador, Bahia, para iulgamento.
toram perdoados. O Padre Roma, preso
em Salvador. onde tora buscar adeptos.
toi iulgado, eondenado e martirizado.
Nao aceitando a violencia imperial,
remanescentes da revolueao de 1817
levantaram-se novamente e no dia 2 de
julho de 1824 toi proclarnada, no Recife,
a Contederacao do Equador “para tazer
guerra ao despotismo imperial». A
Contederacao reunia --as provincias
situados ao norte do Cabo de 5-anto
Agostinho» - Pernambuco, Paraiba.
Rio Grande do Norte e Ceara. Manoel
de Carvalho Paes de Andrade. Chefe da
revolta em Pernambuco. na sua
proclamacao, acusava o lmperador Dom
Pedro I, eontorme registra Varnhagen.
de -{amigo do despotismo» e de
pretender reeolonizar o Brasil em
entendimentos, por correspondencia,
com seu pai, Dom loao VI, e por ter
dissolvido violentamente a Assemble’-ia
National Constituinte.
O Ceara aderiu a revolta em agosto de
1824 e teve como seu ehete Tristao
Conqalves.
Nas disputas politicas entre portugueses
colonizadores e nacionalistas brasileiros
e nas guerras pela lndependencia do
Brasil, este, Alencar, mudara seu norne
para Tristao Conealves de Alencar
Araripe em reverencia patriotica a
Chapada do Araripe. pro:-cima da cidade
do Crato, sua terra natal. Seu nome se
tornaria em verdadeira legenda como
um dos herois da nossa lndependéncia e
das liberdades democraticas na
malograda Contederaeao do Equador.
ho lado do Capitao de Armas lose
Pereira Filgueiras, Tristao Gonqalves
eomandou as torcas nacionais que
asseguraram a lndependencia do Brasil
no Ceara, Piaui e Maranhao. Os dois
ioram os vencedores do General

portugues loao lose da Cunha Fidié,
comandante das tropas coloniais
portuguesas naquelas duas Liltimas
provincias e que resistiu a proclamaqao
da Independencia ate tins do ano de
i523. Fidie toi batido pelas tropas
independentistas nordestinas. na celebre
batalha do Cenipapo. pro:-omo a Carnpo
Maior. Piaui. Nesta batalha os nacionais
tiveram centenas de baixas. Fidie perdeu
poucos homens. mas os guerrilheiros
nordestinos lhe tomaram o trem de
guerra: montarias, armamento (canhoes
inclusive! e muita munigao de fogo e de
hora. Com a tropa desorganizada Fidie
retirou-se de Campo Maior para o
interior do Maranhao, aquartelando-se
em Caxias. Nesta localidade, tinalmente.
os esercitos populares de Tristﬁo

Gonealves e de Pereira Filgueiras tizerarrl
um eerco aos inirnigos eoloniais e
prenderam Fidie.
Tristao Gonqalves voltava desta guerra
para o seu lar. no Crato_ quando teve
notieia da di.-so|uc;ao da Assembleia
Constituinle. Stu irmao. lose

Martiniano de Alenrar. trouxera a
novidade. ele tamhem destituido da

rondieao de deputado pelo Ceara.
A Contederaeao do Equador no Ceara
pratieamente naseeu na Vila de Campo
Maior do Quixeramobim. Nesta vila a
revolta teve como cabeca o Padre
Conealo lnario de Loiola Albuquerque e

F

Melo, por alcunha Padre Mororo (nome
de inspiraqao nacionalista e de uma
arvore muito comum no Cearajl. Este

4_§
_

sacerdote e lider independentista naquele
recanto do sertao. diante da <-horrorosa
perfidia de Pedro I», declarou o
lmperador <<e:-tcluido do trono e decaida
a dinastia braganlina». Padre Mororo
era amigo e correligionario do Frei
loaquim do Amor Divino Caneca.
procer republicano em Pernambuco. ao
lado de quem participara, tambem, da
revolta de 1317. Mororo iunto com
Tristao Gonqalves que viera do Crato
com Pereira Filgueiras, depois de
sublevar Quixeramobim. conseguiram as

adesoes das vilas de Ico, Séio Bernardo
das Eguas Russas e, mais tarde, Aracati
e Aquiraz, esta ia proxima de Fortaleza.
Subindo do sertao para o litoral, desde
o Cariri e através do Vale do Iaguaribe,
chegam a capital da provincia,
dominam-na. impedem a posse do
Governador Pedro lose da Costa Barros,
norneado pelo lmperador e entao
chegando a Fortaleza. Donos da situacao
e com a adesao do Senado da Camara,
Pereira Filgueiras e teito cornandante das

A

\2'\ 1
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Armas e Tristao Goncalves presidente
da reptlblica confederada do Ceara. A
28 de agosto foi lavrada a ata de
instalacao do novo governo em sessao
do Senado da Camara de Fortaleza.
Foi etémera a vida da Confederacao do
Equador. nao teve sucesso o governo
republieano, ora por Falta de apoio
politico das populaqoes, ora pela Falta
de meios.
O lmperador dispunha ainda dos
serviqos do Lord Cochrane, almirante
ingles tna verdade grande mercenario e
saqueador das cidades nordestinasl que
tora contratado para combater os
portugueses nas lutas pela Independéncia
posteriores ao grito do Ipiranga.
Caracterizada a revolta da Confederacao
do Equador, o governo imperial rnandou
o almirante ao Nordeste para abafar a
sublevaqao. Atacou primeiro o nﬁcleo
pernarnbueano de Recife obrigando Paes
de Andrade e Frei Caneca a internaremse nos sertoes rumo ao Cariri.
O Ceara, durante todo o tempo entre o
tim de [B23 e os acontencimentos tinais
da guerra da Confederacao. em 182.4,
viveu em escaramucas guerreiras entre
nacionais e -~marinheiros». Pereira
Filgueiras e Tristao no meio delas
cornbatendo seus inimigos imperiais nos
sertoes do laguaribe e no Cariri.
Ao ter noticias da derrota dos
pernambucanos. Tristao Conealves
reuniu tropas e seguiu para socorre-las e
iuntar-se, depois. a Filgueiras. Quando
ia se encontrava no vale do laguaribe,
no baixo curso do rio, chega a Fortaleza
o Lord Cochrane com seus navios e seus
soldados. Tomada e saqueada Fortaleza
ta historia oticial pouco registra ou
mesmo nega-se a registrar tal saque, ia
que Coehrane toi consagrado como um
dos herois ~=otir;iais~> da lndependencial.
o almirante manda seus soldados
perseguirem Tristao. Nosso verdadeiro
heroi entrenta, entao, forqas imperiais
vindas do sul e as que o perseguem
vindas de Fortaleza Acuado nas
margens do laguaribe, no local
denominado Santa Rosa. proximo a hoie
cidade de laguaruana. Tristao perdeu a
iniciativa, a guerra e a vida.
Os pernambucanos conseguiram
atravessar os sertoes. Frei Caneca
chegou mesmo as proximidades do
Crato. Us rebeldes. dE'P0i5 diff muitﬂﬁ
retregas, estavam batidos, nao

l
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Conseguirarn reuniticar e reorgaoizar
suas torqas. Frei Caneca ton preso e
mandado de volta para Pernambuco, toi
arcabuzado. no Recite. em 1825. em
episodio historico l'1o|e transtormado em
drama teatral por Ioao Cabral de Melo
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Mas aqui estamos cuidando de Tristao

Conqalves de Alencar Araripe.
Concluamos, pots. sua verdadeira saga.
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Em Santa Rosa, no dia 31 de outubro de

1824, o heroi lutou ate o ultimo
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cartucho Os imperiais investiram com
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turia sobre ele e o abateram com
diversos tiros. Nao satisteitos. os
comandados do Capitao lose Leao
Pereira da Cunha mutilaram o cadaver.
Cortaram-lhe a mao direita porter com
ela assinado atos contra o lmperador e,
Cumulo da vlolencia e barbarie.
emascularam o cadaver para em seguida
amarra~lo num pe de iurema incitando o
povo a apedreia-lo. Ficou insepulto
durante dias, mumificado pela secura do
clima e aqao do sol. ate que maos
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amigas derarn-lhe sepultura. na calada

da noite. Estava acabada a Contederaqao do Equador.
lose Pereira Filpueiras e lose Martiniano
de Alencar, isolados no Cariri. depois dz
marchas e contramarchas no Crato toi
tomado diversas vezes, ora pelos
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republittanos, ora pelos imperiais. estes

sempre autores de atrocidadel.
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ret|raram—se, com as tropas que lhes
restavam tiels, em diregao do Exu.
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Pernambuco.
Filiaueiras procurou entreiaar-se .1 um do

seus ex-cornandados nas lutas da
lndependencia Capitao Reinaldo de

-._=__

Arauio Bezerra. (Porn isto pretendia

.

garantir born tratamento e consideracao.
Reinaldo. porern

bravura e torqas tisicas do
desassombrado Filgueiras. o entregou na
primeira oportunidade. Filgueiras toi
humilhado por seus Larcereiros que o
botaram a terros Fez uma greve di-

tome ate perecer em bio Rom.1o. Minas
Cjerais, em viagem para o Rio de
laneiro. lose Tslartiniano de Alencar que
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ainda teria vez na historia do lmperio
L"UtT1U Senador e pat do romancista lose
de Alencar. tor detido em Cabrobo.
tronteira de Pernarnbuco com a Bahia.
quando tentava atravessar o San
Francisco. Levado ao Rio di: lanelro
Bol.-in pelo t.1m."inl1o ¢- ;aordur.i ilr seu
donoi foram tiontli-natlos .1 mortr pela

para processo e lolgamento aeabou
»

salvando-se.
l

Reduzida a nada a Llintr*di>raqa<i do
Equador, foram prt-sos em Fortale./.a o
Padre Nlororo e rnais loao do Andrade
l‘essoa Ania ﬂdirigente da rebeliao no
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CIE CIA FICCAO:
LITERATURA BRASILEIRA
DE VA GUARDA

l

Teresinha Pereira
Entre tantos romances dedicados a ciencia
ticcao na literatura brasileira contemporanea

R

*

destacamos dois especiaimente originais num
ambito internacional: O Hrisrri Perdi'do', de

Almeida Fischer. e O Outrri Ladii do
Protocolo’. de Paulo de Sousa Ramos. O que
estes dois livros tem em comum, alem do
mesmo genero de ticcao a que pertencem, e
muito poiico. e talvez ate seja totalmente sem
importancia para uma critiea relacionada ao
piiblico brasileiro: e a boa linguagem. 0 born
estilo de t'SCflld tradicional. aumentado de
uma estrutiira linear simples e de bum gusto.

Para um leitnr international. entretanto. isto
e de suma importancia! Esses livros podem
ser lidiis t’ entendidos pelos E’Sll'£tD1E’,£‘tft‘iS que

-q-r

teriham iido um curso hasieo de poriugues e
rudimeniiis de literatiira brasileira na propria
lingiia em que foram escritiis. Mellior. entao.
poiiem ser ate mesmo adotados ciimii livros

de teitto nas aiilas de literatura em piirtugues
ou nas aiilas de lingiia portiiguesa. Alem de
mencionar esta excelencia do estilo e da

linguageiii, temiis que acrescentar que as
autiires desses livriis tiiram ciiidadosos com
es prolilemas de piirniigriiiia. rnostrando uma
t"~;lfttUfLliI't£tfltt sensibilidade e espirito de
sobriedade ao descrever as passaizens de

erotismo. niidismo iiii relaoiies sexuais. A
minha opiniaii. de priitessura dos ciirsos que
adotou estes romances. e que estamos
tratandii de dois escritores altamente
civili/adiis e l.iem~dotados ile linguagem ao

estilii machadianei.
O que ha de cientitico nestes romances e do
mais alto interesse contemporaneo. pois um
irata da etica do transplante de organs.
relacionada com a medicina moderna, a
psicologia e a tilosotia: e U oiitro trata da
etica politica e a vida hiimana. uma
siiposicaii de que no Iuturo depois que o
hiimern descubra U poder estetico da
iuventiide, podera cair. talver, na siibiugaeao
a vida pratica que lhe proporciona o
compiitadiir.

Para a sociedade brasileira. assim como para
as sociedades europeias e americanas que
estao vivendo pros-:ressi.is nesies dois campos.

ns temas desses romances sao muito
atraentes. Os itivens estadunidenses que
estiidam portugiies iicaram muito satisleitos
com a escolha desses livros que iizeram seu
aprendizado de portugues mais agradavel e 0
semestre escolar mais divertido. Tudo isto
sem an menus considerar as lieoes de etica e
de iniiial que trazein siias nit"-nsagens

naiuralmente que sem cliamar nenhuma
dlt‘ﬂL'iiU para U taro. contriliiiem
enorniemente para a educaciiii da iuventiide
de mentalidade cientitica que povoa as
iiniversidades da Anierica do l\iiirte.

_
socialmente. recebe uma bala na cabeca
durante um priitesto politico na universidade.
Levado para ii hospital an mesmo tempo em
que U cadaver de um experiente e
inteliirentissinio iornalista e luncionario

piiblico. cinqiientao e pai de iamilia que
aparece morto num desastre de automovel.
recebe. num transplante. 0 cerebro do iiltimo
em seu iovem ceirpo de tormoso atleta.
O resto do romance. depois do primeirci
capitulci que narra 0 despertar do iovem.
depois da operacao-transplante, versa sobre a
adaptacao do cerebro do brilhante escritor
naqiiele eorpii grande e iovem. amado por
amigos e parentes que ele nao conhecia. Ele
eonsegue adaptar-se, atinal, a esta nova vida
de iiivem. reconquistando o amor e a
aceitacaii de sua esposa, dos tilhos e outros
tamiliares ido iornalista cinqiientaot ao
mesmo tempo que aceita e faz amizade com a
nova e acolhedora iamilia. que consistia nos
ricos pais ea irma do iovem estudante.
A qiiestaii moral proietada no romance ea
seituinte: qual toi ii transplante vélido: o do
cereliro no ciirpo oii o do corpo no cerebro?

lstti pode oriizinar interessantes discussoes
sobre a importancia do cerebro, que domina
iis atos e reaeiies do corpo e que e realmente
0 comandante dele. ao mesmo tempo que
lembra a condieao que o cerebro tem de

dependencia do corpo_ que e seu receptaculo.
pedestal L‘ base. sem a qual nao pode manter
a prnpria £‘\15lt‘ﬂCtd.
E tem razaci de liaver toda esta especulacao
etica. para se determinar qual toi, realmente.
U sobrevivente da iiperaqaii-transplarite: ci

U enredii de U l\’iistii l'e'rdidii e atiialissimo.

estiidante on o brilhante iornalista. Embora o

tanto do pontii Llt_' vista niedicii ciiiiiii

aiitor denote visivelmente sua inclinacao pelo

PUlll1Ct‘. [Tm ini.-'i;-iii estiidante de engenharia,
Iillio de uma iamilia rica e bem sitiiada

iornalista. sendo ele proprio cinquentiiii e
intelectual bem-sucedidii como seu

personagem morto, 0 leitcir tem uma simpatia
maior e melhor entendimento com os pais do
iovem estudante, que tazem possivel esta
sobrevivencia dupla, por causa de seu grande
amor pelo tilho, morto e ressuscitado gracas
a doacao do cerebro do icirnalista. E e nesse
peinto que 0 livrei de Almeida Fischer dei"-ta
de ser uma estriria simplesmente de ticcao
cieniitica para se transtormar num grande
romance psieoltigico e ao mesmo tempo
tilcisolico.
O Outro lado do Protociilo e um livro com
tendencias administrativas e pnliticas. isto e.
um livro que. ao partir destas tendencias, taz
uma severa e ardiia critica ao protocolo
rriecanicn e a exagerada devoeaei as niaquinas
compiitadoras. .-'~\traves dele o autor analisa o
grande sonhu humanu da eterna iuventude.
Lancando dois amigos no tutiirn atraves da
esposa de um deles e de uma maquina de
tempo. leva ins leitcires an encontro na ticcao
deste paradisiaco lugar-tuturo tou tempot.
onde as pessoas permanecem iovens ate os
setenta e tantos anus, quando entao devem
morrer. sem nenhuma eniermidade aparente.
a nao ser uma mancha. quando sao
--destinadas» a morte pela decisaci de uma
analise de sua saiide. teita pelo computador.
A impressao transmitida por estes
personagens do tempo tuturo e de uma
moncitona serenidade, de um lugar onde as
pessoas convivem sem problemas emocionais.
cierititicamente. onde ti computador prove

§l\\\t\...

absolutamente tudo iate mesmo a aguai ate
a inspiracjao para a criaeati literaria. A liijao

que tiramiis desta aparente tranqiiilidade e
que a talta da emo<;ao e da capacidade de
envelhecer torna-se insupnrtavel no mesmo
miiriieritti em que alguem adquire ii seu
conhecimento.
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Filosoticamente o livro O Outro Lado do
Protocolo repete a tematica biblica de que o
ser humano perde o direito ao paraiso no
momento em que peca por ambicao
metatisica e teologica. A personagem Stinia.
namorada do narrador e intluenctada por ele.
comeca a pesquisar sobre a palavra
--envelhecer-- e termtna cometendo o autosacriticio da perda da tuventude eterna.
t Alem do computador. este logarespaco tempo e governado por uma
superelite tntelectual. mais especiticamente.
pelos poetas. Sao sete os poetas que
redatavam a lntormacao Real; quatro homens
e trés mulheres‘.
Este detalhe do numero sete e importante.
por ser um numero impar e por ser um
numero biologico; toma por base os sete
oritictos que tem o ser humano.
Neste lugar tempo o numero sete exerce parte
do controle: as pessoas tern sete dias de prazo
no periodo mortal. depots que aparece a
mancha precursora‘. e o enterro“ so pode ser
acompanhado por sete pessoas’. etc.
E interessante que a razao do -tpecado~» de
Stinia esta toda no tema de seu
importantissimo poema publicado no jornal:
W

O Ultimo verso <- como um grito de protesto

envelhecer incluem a preparacao para a
morte. que so em casos muito excepcionais
chega do surpresa.
A ideia do que as pessoas envelhecem
~-amando-- serenamente e precipitacao da
propria poeta Stinra que nao tem as
experiéncias do --sentir-- do narrador, que e o
personagem de seu poema. Atinal. o que
estes versos propoem e uma especulacao de
estranhos ao tenomeno de envelhecer. Em
conseqliéncia. o tinal do poema anuncia a
rnudartca ernocional-intelectual de Stinia. que
passa a --sonhar-- corn o envelhecimento
sereno te preparador da mortel e corn o
sentimento atetiuo da pessoa. considerando-se
total Ijcwem velhat em contraposicao com a
pessoa parcial que ela era. conhecendo so a
iuventude.

contra a morte espontanea; ~~Abaixo a
mancha.~ E e notavel que nao venha
terminado com um ponto de exclamacao. o
que diminutria o impacto da declaracao da
posicao de dissidente a que st: postulou
Stinia.
Talvea superticialmente este hvro possa ser
considerado como tipica literatura de ticcao
cientitita. Mas uma analise dos varios temas
que completam as especulacoes do narrador
com respetto ao lugar tempo depois da
~-Crande Transtormac"ao~» nos taz pensar
seriamente que esta possibilidade de
juventude perene nao seta tao interessante.
As maquinas podem ser mais perteccionistas
que o ser humano mas sao tambem mais
limitadas. Depots de ler o romance de Paulo
de Sousa Ramos, o Ieitor chega a conclusao
de que, atinal. ser aparentemente iovem e
tormoso nao apresenta nenhuma vantagem
total. Nos dias em que Stinta espera
~<envelhecer-- ela pretere a companhia
experiente e mais compreensiva do rt-velho-t.
pat de Tania“, evitando e abandonando o
jovem amante. que era o narrador“. Outra
reacao tntc-ressante e criminosa segundo os
termos do computador e a do pat de Tanta"':
convidado por Stinia. passa a acompanha-la
na qualidade de --d|sstdente-- contra a mancha

precursora. Ele se suicida ao saber que se
aproximava do dia da analise do seu estado

tistco pelo computador intransigente.
Tanto O Outro Lado do I-’rotocolt:- como O
Rosto Perdido sao livros destinados a
permanecer na literatura brasileira. ao mesmo
tempo que servem para extgir para a
ltteratura do ttccao cit-ntitica um pouco mais
de respeito e atencao. Servem. quando
menos. para provar que este tipo de literatura
mt-rece participar das listas de leituras
académtcas.

-—

_

Tc-restnh.1l‘en>1r.1 do l'mvt-r~.it§.' til ( 4.-luradu
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Notas:
'1. Alrneida Fischer: O Rosto Pendido.
Rio de laneiro. Editora Record. 21' edicao. 1978. If edicio. Brasilia. EBRASA. 1970.
2. Ramos, Paulo de Sousa: O Outro Lado do Protocolo. $50 Paulo. Editora
Soma Ltda.. 1985.

Exordio
Alguém decidtu por nos
e ocultamos o monstro maior
nas dobras da aparencia.
Ftcamos inditerentes
ate perto do tim,
enquanto outros povos podem envelhecer
e amar sem a precursora.
Urn homem veto.
Nao nos perguntamos o nome
nem fizemos exigéncias.
Sua aparencia nao e minha aparencia.
ele envelhecera serenamente sem a mancha.
amando-me.
Ahf delirto dos delirtos

saber-se toda!
Abaixo a mancha!
_

____ﬁ

O titulo do poema é significativo apenas por
apresentar algo inedito, que é o principio da
desordem. Fora dtsto nao tem outro sentido
que eu pudesse dest.-'end"ar. Os tres primeiros
versos representam uma acusacao ao
computador teito um i-deus-» pela sua decisao
sobre a manetra de morrer sem envelhecer.
Os quatro verso-s que seguem a estes
descrevem seu modus w'vendr'.tranqotlamente. sem preocupacoes.
principalrnente sem os pensamentos sobre a
morte. lsto ate que aparece a mancha
precursora. Esses versus propoem uma
comparacao com o modus vivendi do povo a
que o narrador w tambem o lt’llUFJ pertence:
as pessoas vivem pensando na morte. porque
envelhecem e neste proprio processo de

I
-

3. O tempo é marcado na ficcio pelo
exemplar do iornal que Stinia traz ao
narrador. da-tado dc: ¢Décimo dia do
décimo decénio da 'Grande Transforma~;5o'~. Dai tiramos a conclusao de

que a -=Grande Transformacaow seia o

ponto de partida para este temporapaco.
4. Os poetas deveriam so submeter e ganhar um concurso do poesia. iulgado
pelo computador, e o vencedor era o
que tirasse o prim-eiro lugar por ter a
maior taxa die horménio. Cada um que
ganhasse este concurso passaria a formar parte ‘do grupo dos -7 Poetas-=. A
criacao poética dependia somente do
hormonio e do elernento chamado H323 fornecido pelo co-mputador.
S. Quando as mulheres atingem os 75
anos I-78 para os homem) devem

deixar-se analisar pelo cornputador.
Pelo resultado desta anélise o computador indica se devem tomar uma injecao ou nao. Depois desta iniecao é que
aparece no corpo a tal ~mancha precursora» que indica a proximidade da
morte.
6. O enterro consistia no percurso do
hospital ate o forno crematorio.
7. Das quais trés eram forcosamente funcionarios oficiais.
8. Tania é a esposa de um dos dois homens que viaiam ao tempo de depois
da -Crande Transforrnaoio-. Ela tem

S5 anos de idade e pertence a este lu-

gar da ficcio.
9. O marido de Tania, chamado pelo seu
nome dc Familia. Tamerlﬁo. é um dos

dois hornens que visitarn este lu-

gar/tempo. O outro é seu amigo. excolega da .universidade, o narrador.
qufdgo lugari tempo é chamado de Rica .

10. O pai de Tania acaba dc ficar viuvo.

pois sua esposa atingira os 75 anos e
vecebera a mancha precursora. morrendo trés dias dcpois.
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Mapa do Estado do Mate Crust‘-0 do Sul tlguatemii

como outros quaisquer que
tossom-ti. recrutados mais ou
monos a torca nas rogioos do Itu
o Sorocaba. A0 atingir 0 rio
lguatomi. toi instalado 0
prosidio, que passou a historia

com a pomposa donominacao do
<=Povoacao e Praca do Armas

~-homons soltoiros assim vadios
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ora o guarda-mor loao Dias do
Barrios. o sous intograntos.
contormo rocumondacao do
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Forte do Iguatomi por Carta
Rogia do 22 do marco do 1767:
assim. om 28 do iulho dosso ano,
pots-so om marcha a oxpodicéio
dostinada a iniciar a povoaciao
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lguatomi. onde a oxpodicao
capturou alguns ospanhéis
tugitivos do Assuncao.
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sua ponotracao ate a rogiao do

intormacao. tros livros, a saber:
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O tamoso historiador paulista
Antonio do Tolodo I_‘iz.a
doclarou om sua colotanoa
~-.Documontos intorossantos para
a Historia o costumes do Sao
Ilaulw». publicada nos anos do
I89"-1 o I8‘-75. quc 0
clescobrimontu dos carnpos do
Cuarapuava o a tundacao da
colonia do lguatomi constituom
os dois tatos mais importantos da
historia do Sao Paulo. na
sogunda motado do soculo XVIII
Esta assortiva. provinda do tau
grando autoridado no assunto.
oncho-nos do curiosidado sobre o
quo voio a sor ossa ccilonia do
~ lguatomi, moncionada polo
historiador. A osso rospoito. sornos-ao uteis, cunm [onto do
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Nossa Sonhora dos Prazoros o
San Francisco do Paula do
Iguatemi~-. A tortiticacao

constava do uma construcao do
podra com soto tacos o soto
tronalhas. sondo trés rogularos o
quatro irrogularos. Os ranchos
dos povoadores e a igreia oram
do taipa, cobortos do capim e

Expanstio (}ougrafica do Brasil
Colonial. do Basilio do
Magalhaos. Editura National.
1°78: Na Era das Bandoiras. do
Atonso do E. Taunay. Siio
Paulo. 1°22: o Histciria do Matti
Crcisso do Sol, do I. Barbosa
Rudriguos. Sao Pattlo. 1985. O
I quo nos contam ostos autoros a
rospoito do Iguatomi?

cascas do palmoiras: tizeram-so
também rocas ao rodor do forte.
para alimontacao dos povoadoro S
transportados para ali. na
maioria contra a sua vontado.
Sucodoram-so varias cocpodicoos
com colonos. soldados o
prosidiérios para o local.

1

Uma dost;-as o>cpodicc3os toi
chotiada polo sargonto-mor

A primoira povoacau origida

Tootonio Iosé luzarto. quo nos

nestas paragens toi uma praca

doixou um Diario do Navogacao,
onde conta sua acidontada
viagom. dosdo o interior do S510
Paulo até a Praca do Iguatomi;
conta também como ora a vida

torto. orguida a margom
osquorda do rio lguatomi. cuia
construcao toi ordonada. om
1767. polo Primoirci-Ministro do
Portugal. o Marques do Pombal

governava a ontao Capitania do
550 Paulo na opuca, D. Luis

Antonio do Sousa Botolho o
l\/lourao, 0 Morgado do Matous.
A missao dosso torto ora a do

posto avancado. proximo a
divisa das torras do Brasil com as
da América Espanhola. para
prosorvar, por todo o sompro, os
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diroitos do Portugal na regiao
limitroto com o l‘ara;2,uai. A
iniciativa da construcao coubo a
San Paulo porquo a comunicacao
dostas rogioos com Cuiaba ora
praticamonto impossivel. O rio

Iguatemi o sua rogiao ta oram
conhocidos ha algum tempo.
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Lousada, por imposicéio dos

Tratado de Santo lldetonso,
assinado entre Portugal e

coniurados, apesar da insistente

recusa do padre. que parecia

Espanha, reconheceu a regiao

adivinhar os dissabores que lhe

como de dominio de Portugal,
entrando este pacificamente de
posse do que tinha custado tanto
sangue.

estavam reservados. Em I777,
rebentou a guerra entre Espanha
e Portugal; a 27 de outubro desse
ano, 0 capitéio-general D.

Os nomes do Marques de
Pombal, do l\/lorgado de Mateus
e do vigario Lousada, bem como
o de tantos outros, conhecidos e
desconhecidos, que deram suas
vidas ou sua saude pela

Agustin de Pinedo investiu

contra a Praca dos Prazeres com
dois mil soldados e artilharia.

pos-lhe cerco e intimou a

--‘ii

rendicéio, oterecendo todas as
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garantias para a retirada dos
sitiados. Aos habitantes da Praca
e aos membros da guarnicao,
famintos, doentes e
desesperados, nada mais restava
a nao ser a capitulacao, que toi
assinada pelo padre-comandante
e pelo tenente leronimo da Costa
Tavares. Apos a retirada dos

incorporacao de tao imensos
territorios a nossa terra,
precisam ser lembrados e

homenageados pelas novas
geracoes que vivem neste rincao.
Para terminar, uma curiosidade:
ao deixar as terras de lguatemi, o
vigario Lousada levou consigo o
sino da igreiinha, o qual mais
tarde loi transportado para ltu.

brasileiros, rumo a Sao Paulo, o
castelhano ordenou que o forte

Nos tempos de outrora, o sino
de uma igreia era o simbolo da
religiosidade de um povo, o que
iustitica o cuidado do padre em
carrega-lo penosamente em sua
retirada. Por onde andaria,

fosse simplesmente arrasado.
A rendicao da Praca dos
Prazeres custou caro ao padre
Lousada e ao tenente Tavares,
que responderam a Conselho de
C-uerra: durante vinte anos o

atualmente, esse bronze levado
para ltu? Sua localizaqao seria
uma peqa importantissima para
lguatemi e para Mato Grosso do
Sul.

sacerdote penou nos calaboucos .
da cidade de Santos, esperando

em vao que seus pedidos de
clemencia fossem atendidos: so
foi libertado quando, gravemente
doente, nao mais tinha condiqoes
de sobrevivéncia. A Praca dos
Prazeres, arrasada, nunca mais
foi reconstruida. 1\/lais tarde, o
Marques de Pornbal

na chamada Praqa dos Prazeres,
onde a tome. as pestes e as
enfermidades, principalmente a
malaria. ceifavam as vidas
daqueles pobres condenados,
reduzidos a um estado de
penuria inconcebivel, nao
taltando, de vez em quando, os
assaltos dos temidos indios
Guaicurus, que roubavam as
plantacoes e trucidavam os
descuidados povoadores que por
-F
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BCGSO CHISSEITI BIT! SUBS ITIBOS.

Em 1774 e 1775, a mando da
Coroa Portuguesa, o brigadeiro
lose Custodio de sa e Faria
visitou Iguatemi, mapeando a
regiao e levantando dados para
um relatorio e que concluiu pela
inutilidade e inconveniéncia da
manutencao da Praca dos
Prazeres, pois a regiéio se
apresentava inacessivel e cercada
de dificuldades insuperaveis,
nada iustilicando tantas despesas
e sacriticios. Antes de deixar a
Praqa. o brigadeiro ss e Faria
assinou com o capitao-general
espanhol D. Agustin Fernando de
Pinedo um documento em que
reconheciam o rio lguatemi como
fronteira natural e intransponivel
entre os dominios de Espanha e
A

_ ,

___ -

Portugal; aproveltando a
ensancha_ os castelhanos
construiram o forte de Sao

Carlos na margem direita do rio
lguatemi. Apesar do relatorio
desfavorével do brigadeiro, o
Morgado de Mateus persistiu na
manutencao da Praca.
Neste ano de 1775, o Morgado
de Mateus toi substituido no
governo da Capitania de S50
Paulo por Martirn Lopes Lobo de
Saldanha, que em carta para a
Corte portuguesa condenou as
expedicoes enviadas ao Iguatemi.
e a manutencéio da praqa, que
nada mais foram do que
causadoras de mortandade de
indetesos moradores do interior
da Capitania de Sao Paulo, que
quase se despovoou com a fuga
de inumeros cidadaos e suas
familias, temerosos de serem
encaminhados para aquele lugar
denominado, como por escérnio,
Praca dos Prazeres.
Os acontecimentos dai por diante
se precipitariam. Em 1776,
comandava a Praca o capitao
lose Comes de Couveia, quando
uma coniuracao o apeou do
Comando, sendo substituido pelo
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