Fig. 54 e 55. A divulgação de números sempre em comparação a outras cidades do Brasil e do
mundo, reafirmaram a particularidade do fenômeno que a paulicéia conferia naqueles dias. Jornal A
Gazeta, 25.01.1954, p. 60 e 80.

O paralelo estabelecido entre os projetos de verticalização das construções e a
interferência simbólica desses empreendimentos dentro da paisagem urbana da nova cidade
inspirou, como podemos perceber, o corpo dessa mensagem. A metáfora de uma São Paulo
adolescente, encontrada com recorrência em várias narrativas, agregava a mensagem de um
irrefreável crescimento para o mundo adulto, uma Cidade que sem rugas chegava
finalmente à sua puberdade, tornando naturais assim as farpas traçadas pelo
desenvolvimento econômico e as conseqüentes contradições implantadas pela fúria
mercadológica vicejada como progresso multiplicado em seus arranha-céus.
Pela própria natureza desses empreendimentos e sua interferência na geografia da
Cidade, as propagandas endereçadas pela indústria da construção civil testemunham com
clareza o que há pouco dissemos: ambivalência simbólica e saturação de nexos, clivados na
programação oficial organizada pela Comissão do IV Centenário.
No anúncio de entrega do Edifício Montreal, por exemplo, essa amálgama dos
eventos públicos, previstos no calendário oficial das festividades organizadas para 1954 e
os empreendimentos de caráter privado, tornam-se bastante explícitos.
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Fig. 56. Apresentado
como um monumento
de aço, alumínio e
cimento, reunindo
beleza e arrojo de
suas linhas, o
contraste de suas
cores e harmonia do
seu conjunto... a
moderna arquitetura
brasileira.
Jornal O Estado de S.
Paulo,
24.01.1954, p. 1.

Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o edifício foi entregue com seis meses de
antecedência. A construtora anunciou o imóvel como um monumento ao IV Centenário e
associou o sucesso da obra à escalada do progresso em marcha na Cidade, saturando a
página com os clichês que se reproduziram pelo período.
A associação do empreendimento à imagem de Niemeyer contribui para que a
absorção social da obra acoplasse um sentido eufônico e extensivo às inaugurações
preparadas pela Comissão do IV Centenário, de maneira que, aparentemente, não existia
diferença entre essa obra e a entrega à Cidade de outros monumentos projetados pelo
mesmo arquiteto no decorrer de todas festividades.
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A recorrência ao crescimento urbano como um testemunho do arrojo empreendedor
do povo paulista, certificado nos quatrocentos anos de história da sua Cidade, também
esteve circunscrito no anúncio da construtora que veremos em seguida.
Preconizado como “O 1º Condomínio entregue no ano do IV Centenário”, um
condomínio teve a sua inauguração vinculada às festividades previstas para aquele dia.
Entrelaçada ao espiral dos quatrocentos anos, a moldura do anúncio divulgou, em tom
festivo, a entrega da obra, conclamada como “um presente” da sua construtora à cidade de
São Paulo.

Fig. 57. Associando-se às festividades do IV Centenário, o novo condomínio apresentou-se como
um presente à aniversariante em seus quatrocentos anos.
Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p. 22.

A constelação de propagandas difundidas no período revela, como já dissemos, as
áreas econômicas que mais se beneficiavam com o processo de metropolização em curso na
Cidade. A intensidade com que proliferava o número de fábricas e lojas comerciais no
período, obviamente, se reverteria no crescimento da oferta de produtos, serviços e
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mercadorias, um cenário que, como testemunha o fragmento da reportagem abaixo, inseria
novos atores no espaço urbano:
O mercado interno vai abastecer-se nas fontes bandeirantes de produção,
buscando ali os artigos manufaturados de sua necessidade. A indústria chegou a
desbancar o café de seu trono, no volume monetário de exportação, durante a guerra,
carreando para o país centenas e centenas de dólares. O número de fábricas paulistas
tem multiplicado extraordinariamente. Na década de 30-40 eram 4.500 as unidades do
parque fabril bandeirante. Em 1949 esse índice elevou-se para 15.318, empregando
389.202 operários. Em 50 os estabelecimentos industriais eram 19.099 com 417.461
trabalhadores [...]. Quanto ao número de casas comerciais, em 1951, que são os últimos
dados que temos em mãos, elevava-se a 35.450. São 3.266 os hotéis, pensões e
hospedarias registradas nesse mesmo ano. Existem na capital paulista cerca de 14 mil
escritórios, 819 prédios locados por instituições sociais, 1.617 educandários, 559
prédios de serviços públicos, 462.809 residências, 3.663 edifícios locados para diversas
aplicações. Nas suas 5.489 ruas, avenidas e alamedas circulam 170.000 veículos
motorizados. [...].240

E à medida em que se ampliava o número de iguarias que compunham os itens
ofertados no mercado, estendia-se também a possibilidade de inserção pública do aparato
comemorativo, representado em variadas instâncias e espaços da mídia, num

ângulo

extremamente representativo.
Agregadas ao corpo comemorativo, essas emergentes empresas aproximaram suas
marcas e slogans de toda a simbologia direcionada pelo evento, forjando, em parceria com
o corpo comemorativo, uma cumplicidade com as instâncias públicas e delineando um
horizonte simbólico onde tudo parecia ser harmônico e consensual.
Em outras palavras, a exemplo da construção civil, as indústrias do setor de bens de
consumo duráveis, semiduráveis, de produção e prestadoras de serviços gravitaram com
desprendimento por toda essa tradição, mais do que nunca favorecidas pelo crescimento
dos setores médios na Cidade.
Esse processo, que culminou com a coroação do modelo de substituição de
importações na Cidade, transformou-se na conjuntura política e econômica da década de
1950 em prova incontestável da predestinação paulista, historicamente vocacionada ao
crescimento econômico e para o progresso.

240

Revista O Cruzeiro, 23.01.1954, p. 33.
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Se antigamente tudo vinha de fora, a Cidade tinha agora, quatrocentos anos depois,
sua própria produção para o deleite do mercado interno:

Fig. 58. A propaganda
destaca a consagração do
processo de substituição de
importação no país e o
significado de São Paulo nesse
processo: São Paulo produz de
tudo. Tão grande foi o salto
que demos no plano industrial
que, no transcurso deste IV
centenário da fundação da
cidade podemos antever,
seguramente, o que de
promissor nos reserva o
futuro.
Jornal O Estado de S. Paulo,
25.01.1954, p.140.

Um insinuante mercado que se orgulhava de produzir quase tudo, de sabonete a
massa de tomate, “souvenirs” e artefatos, apresentados como indícios da modernidade e
que, na maioridade da debutante urbe bandeirante, se transformavam em dote do seu veloz
amadurecimento.
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Fig. 59. A empresa emoldurou o seu
crescimento e cumprimentou “o povo
bandeirante pelas suas realizações
durante estes 400 anos de existência da
cidade”.
Jornal Correio Paulistano, 24.01.1954,
p.7.

Fig.60. Na propaganda, a empresa
destaca o esforço titânico da Cidade em
relação ao progresso e congratula-se
com o dinâmico povo bandeirante pela
portentosa obra realizada em quatro
séculos de civilização.
Jornal Correio Paulistano,
24.01.1954, p. 5.

Na sugestiva propaganda abaixo, a extensa e seletiva constelação de empresas
reconstituíam o caminho do progresso da Cidade. Entre a primitiva vila de Piratininga e a
imponente urbe agigantada pelo brasão non ducor, duco, a imagem impávida do
Bandeirante empreendedor.
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Fig. 61. A propaganda apresenta um cenário econômico em que se
configurava o desenvolvimento de grandes monopólios industriais na
Cidade. Correio Paulistano, 24.01.1954, p.9.

Associando o crescimento de São Paulo ao prestígio empresarial, a cidade e a
empresa se transformavam em instituições homólogas, com atributos simbólicos e tradição
similar. Esse imbricamento foi constitutivo e definidor para a restauração do passado e
alimento na moldura e no enquadramento da memória social. Essa foi a chave para as
indústrias Matarazzo perfilarem sua história no contexto do IV Centenário.
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Fig.62. Jornal Correio Paulistano, 24.01.1954, p. 15.

Muitos desses anúncios e mensagens circularam reiteradas vezes pela imprensa do
período, compondo uma narrativa com símbolos e representações nem sempre associáveis,
mas que cingidas em um mesmo extrato atribuíam ao rito comemorativo uma voz de
consonância.
Na inauguração do hotel Jaraguá, a associação entre o poder público e os
empreendimentos de ordem privados estão outra vez endereçados. Ao nomear o
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acontecimento como um ato oficial das festividades do IV Centenário e anunciar a
participação do governador do Estado no evento, a empresa tornou-se porta-voz da
comemoração, comungando na mesma tradição e endossando a moldura comemorativa
que se definia para a ocasião.

Fig. 63. O hotel se apresentou
como símbolo do progresso e os
seus foros de civilização que a
Cidade reclamava.
Jornal Correio Paulistano,
25.01.1954, p. 23.

Abrindo São Paulo para o mundo, preconizou o anúncio em tom festivo,
enumerando em seguida as pretensões da rede de hotéis e suas inúmeras afinidades com a
nova Cidade:
[...] Entregar a São Paulo o hotel que o seu progresso e os seus foros de civilização
reclamavam. Abrem-se assim, de par em par, as portas centenárias da grande
metrópole para receber condignamente os visitantes ilustres que aqui vêem render os
seus tributos de admiração à cidade que mais cresce no mundo. 241

Outro aspecto que podemos observar, com certa recorrência nesse momento na
Cidade de São Paulo foi a difusão em larga escala do processo de ampliação do mercado
financeiro e sua associação com a especulação imobiliária. A imprevisibilidade com que a
241

Jornal Correio Paulistano, 25.01.1954, p. 23.
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Cidade lançava-se a essa nova fase de sua história aparece retratada com fidelidade na
imprensa do período. A Cidade que mais crescia no mundo apontava, como bem sugere a
próxima imagem, para vários caminhos e estava mais do que desnorteada pelas projeções
de um cenário imprevisível e que apenas as gerações seguintes poderiam verificar.

Fig. 64. A associação entre os empreendimentos imobiliários e o setor financeiro aparece
na configuração do anúncio: uma construtora em transformação para um banco. Jornal
O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p. 23.

Previsível apenas o caminho que conduzia a Cidade para o mercado financeiro,
numa projeção cujos limites pareciam infindáveis. A vertical seta direcionava o caminho,
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indicando a espiral no globo do mundo e ressonando ondas de modernidade impostas pela
verticalização.

Fig. 65. Aqui também se
configura o entroncamento
entre várias empresas e o
setor financeiro.
Jornal O Estado de S.
Paulo,
25.01.1954, p.122.

A “humilde estrutura de barro” amassada pelas abençoadas mãos dos jesuítas
laureava um ardente e inusitado crescimento, cruzada e tocada pelas setas do progresso que
lançavam os seus fundamentos com base em um discurso repleto de clichês que pululavam
do vocabulário moderno.
A proclamação de um cenário digerível ao capital financeiro atesta-se pela própria
variedade de serviços que se ampliavam nesse setor. O prédio símbolo do Banco do Estado
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de São Paulo tinha agora outros concorrentes num inovador cenário de caça à clientela.242
Por isso mesmo, nas páginas dos principais periódicos ferviam anúncios contemplativos à
Cidade, pois de fato o setor tinha muito que comemorar.

Fig 66 e 67 – Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1955, p.112.
Esses são alguns dos bancos que reproduziram mensagens de congratulação à Cidade. A configuração de um
cenário econômico expansivo ao setor se verifica pela vinculação de uma linguagem publicitária, cada vez
mais aderente à nomenclatura empregada pelo setor financeiro, para conquistar, na concentração urbana, o
maior número de clientes.

242
Além dos anúncios que citamos seguem os nomes de outros bancos que também divulgaram os seus nas
festividades do IV Centenário: Banco do Vale do Paraíba, S.A.; Banco A. F. Carvalho, S.A.; Banco de
Crédito Nacional, S.A.; Banco de Crédito Real de Minas Gerais, S.A.; Banco Nacional da Cidade de São
Paulo, S.A.; Banco Brasileiro Para a América do Sul; Banco da Província do Rio Grande do Sul, S.A.; Banco
Comercial do Estado de São Paulo; Banco Nacional do Comércio de São Paulo, S.A.; Banco de São Paulo,
S.A.; Banco Paulista do Comércio, S.A.; Banco Francês e Italiano Para a América do Sul, S.A.; Banco
Noroeste do Estado de São Paulo; Banco Mercantil de São Paulo, S.A.; Banco de Minas Gerais, S.A.; Banco
Português do Brasil, S.A.; Banco Brasileiro de Descontos, S.A. e Banco Moreira Salles, S.A.
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Fig.68. O texto do anúncio
se refere a Anchieta como
fundador e aos
bandeirantes como
continuadores de sua obra:
A cidade de São Paulo
conta com 4 séculos de
existência. No perpassar
do tempo, São Paulo, que
começou forte com a
semente de Anchieta,
agigantou-se através da
realização de seus filhos
bandeirantes [...].
Jornal O Estado de S.
Paulo, 25.01.1954, p. 98.

Fig.69.,O texto recompõe a
tese da superação da
natureza pela vocação
natural de um povo pelo
trabalho: O labor e a
tenacidade dos
colonizadores
transformaram o pequeno
reduto dos jesuítas
cercado pela natureza
hostil e atacado pelos
gentios no que é hoje a
monumental e
quadricentenaria cidade
de São Paulo.Jornal
O Estado de S. Paulo,
25.01.1954, p. 8.
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Fig. 70 . Os bandeirantes de
ontem multiplicaram o Brasil,
levando-o até os contrafortes
dos Andes, enfrentaram e
venceram obstáculos das mais
variadas naturezas, e criaram
uma civilização.
Jornal Diário de S. Paulo,
25.01.1954, p.10.

Fig. 71. Jornal Diário de S. Paulo, 25.01.1954, p.4.
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A variedade de serviços que os bancos passavam a oferecer incorporava as
mercadorias que se apresentavam como ícones da modernização. O surgimento do
“Drive Tru”, por exemplo, incorporava a proliferação do automóvel no espaço
urbano.
Principal estandarte do desenvolvimento capitalista na primeira metade do
século XX, o automóvel se transformou rapidamente em símbolo da ascensão social
e a individualização desse serviço atendia às expectativas de um promissor mercado.
Sua vinculação na conjuntura comemorativa dimensionava as alterações impostas
por um novo ritmo temporal cada vez mais veloz e acelerado. Por tudo isso, as
expressões e as palavras de ordem que se espalhavam eram associativas aos
serviços prestados pelo produto e contemplativas às transformações que a expansão
do mercado geria. Se o segredo dos paulistas, como preconizavam com insistência
os meios de comunicação, era não perder tempo, o melhor a fazer era embarcar nas
ondas do progresso no conforto de um moderno automóvel.

Fig. 72. A Cidade moderna configurada
no anúncio oferecia, aos paulistanos, a
possibilidade de depositar e de fazer
retiradas sem que ninguém precise
descer do carro.
Jornal O Estado de São Paulo,
09.07.1954, p. 5.
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A inserção da capital paulista nesse cenário engendrava na sociedade uma gama
infindável de possibilidades. A própria lógica do mercado de consumo e as transformações
advindas do crescente desenvolvimento da economia provocaram, com freqüência uma
constante vulnerabilidade social. A incorporação desses novos emblemas comerciais e a
proliferação de um aparato econômico com nomenclatura própria acentuavam a intensidade
da renovação social.
O sonho urbano dispunha agora de novos sabores, proporcionando aos mais
variados paladares citadinos um cardápio muito mais diferenciado de combinações. A
Cidade parecia consumar de vez seu caminho de superação dos traços que a vinculavam ao
capitalismo tardio, e a nova conjuntura econômica instalava todos o seus artefatos
institucionais.
Na espreita dessa emergente conjuntura de expansão do setor financeiro, paulistas e
paulistanos puderam finalmente lançar-se à aventura da modernidade. Compre! Compre!
Compre! No saturado cartaz, todo o apelo de uma sociedade em transformação e a sabatina
diária da volúpia no jogo da sorte.
Não espere mais! Seja você também mais um cidadão a apoiar a causa máxima de
São Paulo!

Fig.73. No anúncio das Apólices do IV
Centenário todos estavam sendo
conclamados a participar dessa nova
farra financeira e a se transformar em
mais um cidadão a apoiar a causa
máxima de São Paulo.
Jornal Correio Paulistano,
18.01.1953, p. 13.
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No anacronismo da mensagem, novamente a associação entre o aniversário da
Cidade de São Paulo e toda a simbologia divulgada pela mídia em afinidade à gesta
comemorativa.
O sobressaltado sinal de interrogação (fig.73) e a vasta clientela de pessoas que não
puderam partilhar desse e de outros empreendimentos, ofertados pelo incrementado
mercado, parecem nos denunciar os riscos e os limites desse desenvolvimento. Esse é um
aspecto que, a rigor, precisamos melhor dimensionar na extensa parafernália comemorativa
produzida para o IV Centenário da Cidade de São Paulo.

3.3. Pesadelos urbanos

Quando o cronista, lá pelas duas horas, desceu para a rua, não encontrou os
restos da festa que esperava. Ao contrário, o espetáculo prosseguia, com a mesma
multidão enchendo a Avenida Ipiranga, o Anhangabaú, a rua Barão de Itapetininga.
Foi para casa – a pé, em meio aos milhares de paulistanos desesperançados de
arranjar condução – pensando no entranhado amor desta gente à terra natal ou de
adoção. Pode acontecer o que for: podem vir os desonestos e demagogos; podem
desfilar os farsantes e os “profiteurs”; podem engordar os “tubarões” impunes...
O paulistano, raça imortal, resiste a tudo porque sabe que os homens passam com os
seus defeitos e fica a cidade, essa imensa cidade sofredora, pátria do trabalho, desenho
do futuro... 243

Também não faltaram, naqueles festivos dias de janeiro 1954, declarações que não
se alinharam prontamente ao tradicional ufanismo paulistano, intensificado nos 400 anos
de história de São Paulo. Ainda que em menor intensidade, esses depoimentos revelam,
sem muito alarde, determinados reveses ou expressivas contradições engendradas em
paralelo ao processo de desenvolvimento econômico da Cidade.
No geral, são impressões sem grande visibilidade pública, mas que aparecem como
indícios e vestígios de um implícito e corrente mal-estar, em geral acobertado e contido

243

Jornal Correio Paulistano, 26.01.1954, p .5.
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pela força institucional das manifestações públicas programadas pela Comissão do IV
Centenário.
O caráter identitário dessa programação endereçou as suas inúmeras flechas
subsidiadas e abastecidas com base nos ritos comemorativos e nos símbolos que foram
agregados como ícones de seu estabelecimento.
Nesse sentido, a questão do mito fundador e os marcos identificados como cânone
do passado paulista conquistaram atributos de amálgama nesses diferentes extratos sociais.
A recepção de toda essa parafernália comemorativa e os inúmeros hiatos crivados pelas
alterações econômicas e sociais constituíram um incrementado campo de tensão que
modulou leituras diversas e muitas vezes confrontantes acerca do que estava em jogo na
Cidade. Em outras palavras, estamos diante dos riscos e dos limites que indubitavelmente
o projeto de modernização não conseguiu dimensionar.
Essas são algumas dissonâncias que precisamos acompanhar com atenção, ainda
que pese toda a dificuldade de dimensionar com precisão sua representatividade no estatuto
social. Mas o fato é que a ampliação dos extratos sociais em um campo de forças cada vez
mais urbano moldava de maneira ostensiva uma arena privilegiada para a sua radicalização.
A própria tentativa de popularizar e massificar o evento e de dar legitimidade a
narrativas e à tradição que se constituía com um número cada vez maior de ouvintes foram
aspectos bastante significativos desse esgarçamento.
Na mesma crônica, que ainda há pouco citamos, podemos com clareza encontrar
alguns aspectos desse desalinhamento.
O texto que termina com referências à desanimada platéia que, naquela madrugada,
combinou todo o seu amor pela Cidade às dificuldades para o regresso às suas casas, inicia
a narrativa com um minucioso flerte matutino pelas ruas da capital. O local escolhido foi
a região do Jóquei e os arredores da Avenida Cidade Jardim e o aguardado Grande Prêmio:
Chegar ao Jockey constituiu problema de difícil solução. A exígua “carretera” que
leva à Cidade Jardim, estrangulada ainda pela velha e precária ponte sobre o rio
Pinheiros, fez-se um martírio para quem queria ver de perto Getúlio, All-Khan,
Gualicho e outras celebridades. Do táxi viam-se grandes damas equilibrando-se sobre
os saltos altíssimos e resguardados por amplos chapéus multicolores, desfilando no pó,
pela estrada, como retirantes. Haviam estacionado o “Cadillac” para lá da ponte e
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enfrentaram a canícula... Ao chegar aos portões, o “aplomb” perdera muito com o
cansaço e a poeira. 244

A forma pela qual o autor recheou os parágrafos traduzem com minúcias o que
sugerimos: o texto salta da minoritária vitrine elitista para o festival popular e o clímax
identitário. O registro é eficaz e recupera as originalidades da cena e o deslocamento dos
personagens nesse teatro social. Como num grande palco, os protagonistas encarnam com
naturalidade seus papéis, deslizando entre nacos do velho e centelhas do moderno. Os
objetos e utensílios combinados para a acomodação desse espetáculo intuem um
deslumbramento de culto exterior e a demarcação bem definida das fronteiras para o seu
trotear. Aqui a ausência de povo não foi sentida, e a seleta clientela podia com
tranqüilidade se acotovelar em busca do melhor assento para a sua exposição.
[...] O motorista apertou de novo a buzina: ainda desta vez, nada. Afinal a própria
dama começou, apopléctica a bater o cordão de ouro da sombrinha no vidro do seu
“possante”... Só então o porteiro veio. Olhou para o interior do veículo, assustou-se um
pouco com a expressão de rancor concentrado da ilustre dama... Meio trêmulo, abriu a
porta do carro. Em frações de segundo, o ódio se desvaneceu e a passageira ,
exultante, recolheu-se a ampla saia de tafetá e desceu. Era uma princesa, legítima
princesa tropical, embora o seu tanto velhusca.245

Todo o ódio contido naquele momento passou com o ingresso no evento. O
transtorno da chegada fora aos poucos superados pelos holofotes que a festa contemplava.
Segue a narrativa, e o autor chega finalmente ao outro ingrediente que não estava ali, mas
que era imprescindível para o desenrolar da festa: o povo.
À noite, o cronista, trabalhado por decênios de ceticismo, não pode deixar de se
comover com a sinceridade e o vulto das manifestações populares à cidade. Do alto do
Hotel Excelsior, onde melancolicamente sorvia o seu “whiskey”, a certa altura olhou
para baixo, lá, para a rua, a 200 metros ... A avenida São João não era mais a avenida
São João. Era um mar estuante de cabeças, trezentas ou quatrocentas mil, que
formavam um novo leito sobre o asfalto, desde os longes da praça Marechal Deodoro
até a rampa do Martinelli. Aqui e ali, “ranchos” de crioulos marcavam o seu setor com
o ritmo bárbaro da dança popular [...] A meia noite, quando a “sirene’ da “A Gazeta”
rompeu o seu canto angustiado, e os sinos acordaram festivos, marcando a chegada dos
400 anos da cidade, aquela mole humana se imobilizou inteiramente. Pararam os
“blocos” emergidos da Barra Funda e do Bexiga; cessou a cantoria; morreu nas mãos
244
245

Idem, p.5.
Ibidem, p.5.
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do fogueteiro o último petardo.... 500 mil paulistas estancaram para pensar na cidade
muitos com lágrimas nos olhos. 246

Ao som dos “ritmos bárbaros”, completava-se a partitura da ode, a coreografia das
duas festas e as particularidades que essas geografias intuíam. Não faltou ainda ao atento
cronista a tradicional espetada contra Getúlio, “confundido” entre tantas figuras ilustres
com os animais mais bem qualificados para o disputado derby. O ronronar das vaias,
segundo o autor, tinha o endereço certo:
O aparecimento de Getúlio – digamo-lo sem rebuços – deprimiu um pouco a
generalidade da assistência [...]. Getúlio pareceu ignorar a assuada; não porém o
governador Garcez, que, viram todos, demonstrou, na fisionomia serena de bom
caboclo paulista, o desconcerto que aquela demonstração lhe provocava. Logo, porém,
uma pilheria correu o prado e desafogou o ambiente. Dizia-se que, ao acalmar a
multidão, ouvindo a vaia, Getúlio comentava, entre dentes: - Como o Jânio está
impopular... Como está impopular... 247

A repercussão dessas vaias apareceu com destaque nas manchetes do jornal O Dia
publicado no dia seguinte na Cidade: Getúlio Vargas recebe a maior vaia da história de S.
Paulo; Em Cidade Jardim, o povo condena essas duas figuras: Getúlio e Garcez; Grande
nervosismo entre os situacionistas pelo desabafo popular; Foi o maior espetáculo da terra
bandeirante. 248
A reportagem foi toda direcionada ao assunto:
O público paulistano parece que estava aguardando a visita do Sr. Getúlio Vargas
para, com toda a sua sinceridade e o seu interesse, manifestar-lhe o seu (ilegível). E
isso aconteceu, ontem, em Cidade Jardim. Lá compareceram o presidente da
República, o governador do estado e o prefeito da Capital [...]. Ao chegar a tribuna de
honra do majestoso anfiteatro hípico, e anunciado pelo locutor, o Presidente Getúlio
Vargas foi alvo da mais estrondosa, mais entusiástica, mais demorada, mais sincera
vaia de que há memória na vida pública do Brasil [...]. 249
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Ibidem, p.5.
Ibidem, p.5.
O presidente Getúlio Vargas percorreu naquele dia os principais lugares previstos para as comemorações do
IV Centenário: visita ao Jóquei Clube;Monumento à fundação de São Paulo; solenidade de inauguração da
Catedral da Sé; parada militar no Vale do Anhangabaú e visita ao Parque do Ibirapuera.
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O desagravo aos chefes do executivo estadual e federal, vociferado pela seleta
platéia presente naquela manhã ao Jóquei Clube, foi tratado nesse jornal como uma
autêntica manifestação popular em contraponto à descrição elitista da crônica que
acabamos de utilizar.
A preocupação em revelar a grande participação popular nas comemorações esteve
expressa nas reportagens que cobriram o desenrolar da festa. O tom exagerado e ufanista
dessas chamadas supõe que a credibilidade do evento se atestava com base no
envolvimento popular. O apelo público da programação ampliava sua legitimidade em
decorrência da associação povo-evento e a divulgação dos números funcionou como
veredicto da sua aprovação. Em letras garrafais, os jornais publicaram com entusiasmo a
intensidade do festival popular. São mensagens um tanto quanto estilizadas e que, na
maioria das vezes, inflacionou os números dos que estiveram presentes no evento:
Todo o povo de S. Paulo foi às ruas festejar o IV Centenário da Cidade. De maneira
impressionante e vibrando de entusiasmo, a população paulistana prestigiou as
comemorações do IV Centenário da Cidade.250

A idealização do suposto engajamento popular subtraiu qualquer aspecto mais
pejorativo na feitura desse pontual congraçamento e a relevância atribuída à função
comemorativa se colocava como ingrediente da sua consistência:
O delírio, então, tomou conta de todos, que se abraçaram em plena via pública,
trocando votos de felicidades, como se fosse o início do ano. Foi verdadeiramente
comovedor o espetáculo a que São Paulo assistiu na noite de anteontem e madrugada
de ontem. Nunca a cidade viveu mais jubilosamente que nessas poucas horas que
precederam a passagem do dia 25 de janeiro, e todos que comungaram dessa vibração
cívica por certo nunca se esquecerão da alegria e da satisfação que sentiram em assistir
e participar da grande data. Será um espetáculo para sempre inesquecível, que viverá
para sempre no coração de quantos dele participaram. 251

Impressão oposta registrou um cronista do jornal Diário de São Paulo, editado no
mesmo dia 26 de janeiro de 1954. O ressentido repórter não encontrou pelas ruas da Cidade
o mesmo entusiasmo popular que aparece descrito no texto anterior. Povo nas ruas até que
tinha; o que faltou para a decepção do repórter foi congraçamento e festa:
250
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Inegavelmente, há uma certa decepção quanto aos festejos comemorativos do
quarto centenário da cidade.
O povo com pouco se contenta: a Prefeitura e a autarquia do IV Centenário não
quiseram, ou não puderam por força de circunstâncias que não é mais licito agora
recordar nem criticar, voltar-se para a satisfação de um espetáculo de rua, marcante das
comemorações. As paradas militares são sempre um corolário das festas cívicas. Mas
uma bonita exibição que constituísse um espetáculo para meio milhão, ou mais, de
pessoas que se concentraram no centro da cidade, nas noites de 24 e 25 do corrente,
isto não houve, e é lastimável que nem a Prefeitura nem a Comissão do IV Centenário
tivessem buscado fazer qualquer coisa por isso.
Já se disse que houve muita gente para pouca festa, e isto deveria ter sido em tempo
evitado. Hoje, não se pode esconder que a verificação foi essa e que não tivemos a
festa à altura da expectativa do interesse com que os paulistanos compareceram ao
centro da cidade para tomar parte numa grande manifestação que não se produziu
[...].252

Podemos acrescentar, ainda nesse interessante imbróglio sobre a questão da
participação popular nos festejos de 1954, uma outra interpretação igualmente curiosa. Nela
a presença do povo e o seu engajamento na comemoração independeram dos esforços
institucionais dos governos do Estado e do Município:
Mesmo sem o apoio dos governos (do Estado e do Município) o povo festeja
com entusiasmo o IV Centenário de S. Paulo253.

Em seguida, o autor descreveu com euforia toda a programação prevista para
aquele dia, com destaque para a não grata presença do governador Garcez e do prefeito
Jânio que, segundo o jornal, não poderiam inaugurar nada porque objetivamente nada
fizeram.
Doze meses depois, o editorial do jornal O Dia apresentou, em um contundente
artigo, o saldo do ano de 1954. O título nos sugere uma leitura menos otimista do momento,
com destaque para alguns problemas que, pela época, já se avolumavam: “1954: ludibrio,
mentira e fome”.
Atentemos para a expressividade do relato:
Entre o rojão e a sirene que, arautos do tempo, trombeteam o Ano Bom, o povo de
São Paulo, contempla, entristecido, esse ano que passou.
Há menos feijão nas mesas.
252
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Arroz pouco.
Menos pão.
Viajando nos calhambeques da C.M.T.C, sacolejando pelas ruas em concerto
permanente, pagando pelos produtos da alimentação os olhos das cara, fazendo
misérias de acrobacia dentro do orçamento domestico – o descendente dos
bandeirantes começa a analisar, com mais calma e frieza, os dois governos que o
desgovernam, o do Município e o do Estado.
Sim! Essa miséria que nos ameaça, essa indigência que nos acena, essa privação
que nos fustiga provêm, sobretudo, da calúnia organizada.
Montou-se a indústria do ludibrio.
A produção em massa da burla.
O comércio da mentira.254

O artigo segue atacando com violência o prefeito Jânio Quadros e o governador
Lucas Garcez. Descontando as prováveis afinidades políticas do editor que fatalmente
naquele ano se intensificaram com a proximidade das eleições, o relato nos revela os
impasses mais corriqueiros da sociedade paulistana e que contribuíam profundamente para
uma inversão nos ventos que outrora sopravam apenas otimismo e tranqüilidade sobre a
Cidade de São Paulo:
Para betumar as frinchas podres dos rombos que fizeram nas arcas públicas,
pechincharam, sem pundonor nem honra, empréstimos servis que pudessem esconder a
dolorosa verdade da perdição a que nos conduziram.
E que diabo de obras fizeram, esses dois, o pudico perdulário e o descabelado
energúmeno? [...]
Merecíamos, nós paulistas, coisa melhor. Mas, de qualquer forma, que isto nos sirva de
lição, para que aprendamos, afinal, a correr a toque de caixa das posições de mando
todos aqueles que, empoleirados nas alturas, se esquecem dos mais comezinhos
deveres de honestidade política.
Tivemos, portanto, neste ano que finda, muito palavrório, muito discurso, muita
parlenda, muita demagogia.
O resultado é esse mesmo.
Menos feijão.
Menos arroz.
Menos pão.255

O ano do IV Centenário da Cidade de São Paulo findava para o autor sem muita
nostalgia. Pouco pão, arroz e feijão e muito discurso. Submerso pelo agravamento da
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inflação e dos respingos políticos que a morte de Getúlio ainda provocava, compunha aqui
um libelo com um forte ceticismo até então não demonstrado.256
No editorial do Jornal Correio Paulistano o problema da sucessão ao governo
paulista foi analisado em paralelo ao agravamento da crise econômica. Os registros do autor
descreviam com detalhes a conjuntura econômica do período:
Os últimos anos [...] foram de sacrifícios para o povo brasileiro sem precedentes na
nossa história; a inflação, apesar das promessas constantemente feitas, não se deteve;
em relação ao ano anterior a circulação do mês passado se elevou de mais de dois
bilhões de cruzeiros; os impostos, taxas e tarifas, fomentando escandalosamente a
carestia da vida, vêm sendo aumentados de modo alarmante; da compressão das
despesas oficiais não há qualquer notícia certa; empanturrados de burocracia nada se
faz para limitar os quadros do funcionalismo e melhorar, racionalizando-os os serviços
públicos. As inquietações e os sacrifícios populares crescem continuamente. Tal é, sem
exagero, o quadro sombrio da situação brasileira. 257

Feito o registro econômico, o autor divulgou as pretensões político-eleitorais de
Jânio Quadros para o ano de 1954, suas destacadas realizações e alguns poucos equívocos
no comando do governo municipal.
Em contrapartida, o tratamento dispensado pelo jornal O Dia com o mesmo prefeito
foi, naquele momento, de outra natureza. A associação da imagem de Jânio aos problemas
econômicos ocorreu de maneira direta e sem atenuantes: Rombo de 15 milhões nos cofres
públicos; Com a paralisação das obras do Teatro Municipal determinada pelo Sr. Jânio
Quadros eleva-se a essa importante cifra o montante dos prejuízos. 258
Vencendo as eleições de 22 de março do ano passado, uma das primeiras
providências tomadas pelo prefeito Jânio Quadros foi suspender as obras, sob a
alegação de que tais gastos eram inúteis. Dotado de uma mentalidade tacanha, nunca
podendo compreender o que significa o Teatro Municipal no mundo das artes e ainda,
não compreendendo bem a importância artística da Capital bandeirante [...]. Como se
vê, pela incapacidade administrativa do prefeito da capital, pelas suas decisões sem
256
Não é raro também encontrarmos críticas, nos jornais, ao trabalho da Comissão responsável pelo IV
Centenário. No fragmento citado, a decepção com a festa resultava dos equívocos da Comissão: Apesar de a
Comissão do Quarto Centenário não haver correspondido, com seus esforços, as expectativas gerais, quanto
ao programa que não está à altura da faustosa data, cresce a cada momento a preocupação do civismo
bandeirante em contribuir ao máximo de esplendor das solenidades de segunda-feira próxima [...]. “Ideal de
S. Paulo”. Jornal A Gazeta, 22.01.1954, p. 01.
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cabimento, tolas, ridículas, os cofres públicos terão um prejuízo superior a 15 milhões
de cruzeiros. Isto, em se tratando do caso específico do Teatro Municipal.259

De fato, o contraste entre a euforia preconizada pelas festividades do aniversário da
Cidade e o descompasso econômico do Estado e do Município, naquele momento,
reverberou como um problema para a manutenção da máquina pública às vésperas do
feriado prolongado e o desenvolvimento institucional das comemorações do IV Centenário
e, por isso, aparece com uma certa reincidência em outras reportagens:
Não há dinheiro no tesouro nem para a mais elementar obrigação: pagamento do
funcionalismo – volte amanhã bem cedo, diz o caixa.
A situação financeira do Estado é realmente calamitosa. Não é apenas grave como quis
o governador do Estado [...]. Apesar de haver recebido vultoso empréstimo, que monta
à casa dos 6 bilhões de cruzeiros, o governo, até agora não conseguiu pôr em dia a sua
mais elementar obrigação: o pagamento do funcionalismo.
Aqui na capital, pode andar mais ou menos em dia o pagamento dos servidores
públicos, pois interessa ao executivo tapar o sol com a peneira, para evitar a grita [...].
260

O que estava em jogo nesse cenário era a própria ordenação e o funcionamento do
calendário comemorativo. A troca de farpas entre a Comissão do IV Centenário - autarquia
responsável pela organização do evento - e os chefes do poder executivo estadual e
municipal amornavam quando se tornava funcional para a realização do evento. Essa
inconstância institucional, muitas vezes contraposta por um contínuo reagrupar de forças,
lançava sobre o corpo dos discursos e narrativas um sentimento que transitava entre o
descrédito e o assombro. Uma ambivalente retórica que se evidenciou quanto mais se
aproximavam os dias previstos para se comemorar.
As dificuldades provocadas pelo racionamento de energia receberam, nesse sentido,
um outro tratamento e, por isso, apareceram como um grave problema que, pela sua própria
intensidade, as festividades não conseguiram acobertar:
S. Paulo às claras durante três dias.261
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Hoje, amanhã e segunda-feira não haverá racionamento de energia elétrica – Todos
poderão usar e abusar dos luminosos e da feérica iluminação das vitrines e marquises –
Tudo para esconder as mazelas aos olhos dos visitantes. 262

No jornal Correio Paulistano, a mesma notícia foi apresentada com uma outra
entonação, sem a crítica que aparece na reportagem anterior:
O Departamento de Águas e Energia Elétrica leva ao conhecimento do público que,
em atenção às festividades comemorativas do IV Centenário da Fundação da Cidade
de São Paulo, ficam suspensos nos dias 23, 24 e 25 do corrente, nesta capital as atuais
restrições ao uso de energia elétrica destinadas à iluminação de vitrines, fachadas,
marquises e monumentos, bem assim ao acendimento de anúncios luminosos.
Departamento de Águas e Energia Elétrica, aos 21 de janeiro de 1954.263

Essa batalha de informações resultava do agrupamento político das diversas
tendências em torno às redações dos principais jornais, expondo publicamente suas
divergências. Nesse sentido, os holofotes do IV Centenário tornaram-se um campo
significativo para o esgarçamento dessas tensões. O retoque das mensagens acompanhava
aspectos subliminares que nem sempre aparecem de maneira explícita, mas que são
montados com base na orientação dos editoriais. Em outras palavras, e sem entrarmos aqui
em muitos detalhes, não podemos deixar de mencionar que os principais partidos políticos
que tinham representação em São Paulo estavam, em geral, apoiados publicamente em um
grande jornal, reproduzindo, de certa maneira e com menor violência, aqui na Cidade, o
folclórico conflito que ocorria no mesmo período na Capital Federal entre Carlos Lacerda e
Getúlio Vargas.264
262
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Maria Helena Capelato analisou com profundidade o percurso de desenvolvimento e a ampliação desses
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periódicos e os laços políticos de cada um (para Capelato o jornal Correio Paulistano e o Estado de S. Paulo
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esteve alheio ao desenvolvimento de um cenário mais suscetível à ampliação do mercado interno e todas as
ramificações econômicas e sociais da composição de uma Cidade que caminhava de maneira resoluta para a
era moderna. Destaca-se nesse momento, o que a autora chamou de jornais-empresas: Os jornais-empresas,
apesar das dificuldades enfrentadas, acabaram se revelando negócios sólidos e lucrativos. Acredito, porém,
que o sucesso não se explica por razões de natureza estritamente comercial. Todos eles tiveram atuação
política intensa desde a sua criação. O caráter comercial dos periódicos se evidencia como secundário
quando se constata o empenho de seus responsáveis na luta política.
Outro traço marcante do momento foi a adequação desses jornais ao avanço da sociedade de consumo e a
formatação de novas formas de propaganda e publicidade: [...] os anúncios eram espalhados pelos jornais
ocupando espaços pequenos, médios, grandes e até de páginas inteiras. Em alguns periódicos chegaram a
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O acerto de contas em público produziu muitas narrativas que acenavam para esse
desacordo. No artigo “Glória aos Humildes”, por exemplo, seu autor sugere um IV
Centenário menos festivo. Ao contrário dos fogos e rojões, esse dia deveria ser de reflexão
e balanço:
[...] É dia de balanço, em que os saldos, positivos e negativos, devem ser apurados e
apresentados sem falsos elementos, sem mistificações, quer nos encham de orgulho ou
nos oprimam de vergonha [...]. Fizemos muito, e o que fizemos está aí, perpetuado em
ferro e cimento, cantado no grito das fábricas, simbolizado nos monumentos que se
alteam no panorama da metrópole [...]. Mas, como dissemos, o dia não é apenas de
festa, é de balanço também. É de tomadas de conta, de apurações de responsabilidade,
de definição.265

O autor sugere um movimento radicalmente inverso ao que estava acontecendo
naquele momento na Cidade e que se multiplicava com uma espantosa rapidez pelos jornais
e revistas da época. Na última parte do texto, menciona que o acerto de contas precisava
incluir um crescente débito para com a população mais pobre de São Paulo, principal
expoente de toda essa transformação:
Se São Paulo pode se apresentar neste seu IV Centenário [...] isso se deve
exclusivamente ao trabalho anônimo e nobre, perseverante e estóico, de sua grande massa
obreira. A cidade se tornou rica, mercê da parcela de esforços que lhe deram humildemente os
pobres [...]. Glória aos humildes, glória aos pobres, pois que, da soma de sua pobreza, resulta a
opulência da grande cidade [...]. 266

Também na edição especial do Jornal Folha da Manhã, uma reportagem fez um
importante contraponto ao processo de crescimento da Cidade, apontando para a
necessidade de uma rápida intervenção urbana para conter e disciplinar o desordenado
avanço geográfico do município: “É preciso frenar o excessivo espraiamento de São
Paulo”.

tomar toda a primeira página, mas esse caso era exceção, pois na maioria dos jornais o espaço publicitário
estava longe de constituir a maior parte da matéria impressa como ocorre hoje. Os anúncios publicitários
eram, de início, ilustrados com desenhos que pouco a pouco foram sendo substituídos por fotografias. A
técnica de propaganda foi-se sofisticando e as propagandas simples, diretas ou feitas com humor, foram
cedendo lugar às mensagens mais elaboradas tendentes a influenciar o receptor de modo subliminar.
CAPELATO, Maria Helena Rolim. Os Intérpretes das Luzes. Liberalismo e Imprensa Paulista: 1920-1945.
Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo, 1986, pp.10-15.
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A comissão Orientadora do Plano da Cidade vai levar ao conhecimento do chefe do
executivo municipal o resultado de seus últimos debates sobre vários assuntos ligados
ao Plano da Cidade, focalizando, de preferência, o que diz respeito ao zoneamento e à
limitação do crescimento da cidade, visando impedir a dispersão urbana que origina
graves problemas, desde o encarecimento do transporte à impossibilidade de expansão
dos serviços públicos.
Sobre o zoneamento foram fixados os princípios básicos [...] tornando-se instrumento
capital para frear o excessivo espraiamento da cidade, controlando o seu
desenvolvimento [...].267

Contrapondo-se ao apoteótico pleito do crescimento urbano, a reportagem
corajosamente sinalizou a esquizofrenia desse transbordamento territorial e seus agravantes
urbanos. Todos sabemos que essas indicativas não foram consideradas e, de lá para cá, a
Cidade assistiu à radicalização do crescimento.
A configuração desse processo urbano, que tão intensamente marcou a história da
Cidade ao longo do século XX, ainda não era perceptível em sua totalidade. O quadro de
extensão do território, que culminou com a configuração da região metropolitana da grande
São Paulo, arriscava seus primeiros passos. A contrapartida desse processo foi a imediata
desconstrução dos últimos detalhes provincianos que São Paulo guardava. A velocidade
com que se implantavam os novos projetos arquitetônicos lançava ao chão qualquer
vestígio do velho, transformando em escombros as poucas permanências que faziam
referências ao passado.
Os ruídos desse definhamento urbano são intensamente perceptíveis na crônica
“Serenata ao luar”. A violência com que se redesenhava esse novo cenário urbano não se
constituiu sem açodamentos. A autofagia do momento não se compôs sem atropelos ou
estranhamento. Com rara sensibilidade, o nostálgico autor compôs um depoimento no qual
a imagem que se projeta aparece como filigrana do período:
Nem um latido de cão ou miado de gatos para roubar o sono do paulistano
adormecido. Quando muito, nas vizinhanças de um templo, o rápido ruflar das asas de
uma coruja e o seu pio agourento. Noite pesada, que a garoa refrescava de mansinho,
produzindo arrepios na epiderme nos madrugadores [...]. Velhos tempos que se foram,
num longínquo preterido, perdidos na névoa da distância e da saudade! Noites
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românticas de sonho e poesia! Era feliz, de quietude e simplicidade, quando ainda era
possível ver a lua e sentir a beleza comovente do luar em sua plenitude!268

Muitos desses personagens descritos pelo autor desapareceram por completo do
horizonte da Cidade. A garoa, o luar, os astros eram agora intrépidos testemunhos de uma
outra São Paulo que não mais existia.
A publicação dessa crônica em outro dia talvez não tivesse o mesmo significado
simbólico, na medida em que o 25 de janeiro de 1954 se transformou em artífice de
referência ao novo e de banimento e descarte do velho. Esse contra-senso temático talvez
justifique a hipótese dos pesadelos urbanos a que nos referimos no início deste capítulo. A
inversão aqui é significativa para pensarmos em que medida contradições se avolumaram
nesse momento para, ao mesmo tempo, dimensionarmos a ampliação do mito fundador
Anchieta. São intensas as contradições que, como vimos, não se obnubilaram em face das
comemorações. Essa é uma constatação que precisa acompanhar os endereçamentos
desencadeados pelo mito fundador e a configuração simbólica de sua nomenclatura na
dialética do corpus comemorativo, da memória social e da identidade paulistana.
Na reportagem seguinte, o desacordo entre as imagens que se projetavam sobre
Cidade de São Paulo no IV Centenário e a recorrência aos problemas que se avolumavam
com o processo de modernização estão objetivamente expostos.
A reportagem registra com precisão o espraiamento geográfico da Cidade, citado
como um problema remanescente do incontrolável crescimento de São Paulo. A fatal
configuração entre o centro e a periferia e, por conseqüência, a intensidade da aplicação de
investimentos estabelecidos como estratégicos no cenário das comemorações do IV
Centenário foram novamente creditados às mazelas políticas do prefeito:
Eis a realidade! Enquanto Vila Maria tem as ruas transformadas em charco, com a
lama apodrecendo e águas inservíveis e formando lagos, onde pobres e crianças
brincam, apanhando doenças sérias, Jânio Quadros [...] determina a centenas de
operários que façam do Largo do Arouche um jardim.
Esse é o que se intitula o amigo dos pobres, o devotado servidor dos humildes.
As fotos aí estão. São flagrantes indesmentíveis do abandono em que se encontram os
bairros periféricos da capital paulistana, são documentos para a história da mais
segregada demagogia que se tem notícia nessa nossa história de povo civilizado.
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Jânio tira dos pobres para dar aos ricos [...] flores para os bairros grã-finos e lama para
a gente humilde da periferia. 269

Fig. 74. As imagens expõem cenários bem distintos. Com forte apelo popular, a
vinculação de tais contradições na cena comemorativa, no mínimo, gerava um certo
mal-estar nos discursos que revelavam uma eterna lua de mel com a Cidade.
Jornal O Dia, 25.01.1954, p.05.

Sem muitos rodeios, o repórter imprimiu à notícia todo um caráter de realidade, de
forma que as fotos e o texto se apresentaram como incontestáveis documentos da história
de São Paulo, um registro imutável de uma cena que invariavelmente se reproduziu em
outros cantos da Cidade. Nessa moldura, a periferia apareceu na agenda comemorativa
dos quatrocentos anos da capital paulista, estruturalmente sem tantos motivos para
comemorar e passiva das alterações urbanas que estiveram circunscritas aos bairros
centrais da Cidade. Não resta dúvida de que esses dois paralelos impingem um tensionado
traçado de uma geografia repleta de impasses e desavenças.
269
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O contexto social dessa reportagem, atiçada por seu título extremamente abrasivo –
“Jardim para os ricos e lamaçal para os pobres” –, insinuou os percalços e o alastramento
da dicotomia social e as diversas variáveis que se acomodaram no tecido comemorativo.
Sabemos que não é possível quantificar todos os aspectos contidos nesse entrelaçamento
ou, muito menos, dimensionar a receptividade pública desses chamamentos. O que nos
importa para o curso deste trabalho é o reconhecimento dessa fratura e a inviabilidade de
compor um cenário totalmente estéril de suas contradições. A emersão desses
controversos agouros que ralhavam na contramão da onda comemorativa não podem,
portanto, chegar aos nossos ouvidos apenas como ruídos inexpressivos e de pouca
densidade na polifonia da superfície urbana. O ensaio das forças que se mobilizava no
crepúsculo do pouco que ainda restava da antiga cidade de tradições coloniais estava com
a sua partitura demarcada, na prorrogação de uma ininterrupta partida, repleta de mitos,
heróis e fundadores, de um jogo que há muito tempo vinha sendo jogado.

* * *
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Capítulo IV
Quem Fundou São Paulo?

4.1. A paternidade da fundação

A paternidade da Companhia de Jesus:
Entrar em minúcias a respeito das fundações desses aglomerados urbanos, não é
fazer reconstituição histórica, mas sim mera reportagem.
Eis que discutir sobre os nomes dos autores das fundações e concluir por um deles,
contra os outros, parece-me ser puro bizantinismo!
Isso alterará por ventura a evolução dos acontecimentos ou a linha dos sucessos
históricos?
Que importa que o nome do fundador de São Paulo fosse José, Manuel,
Leonardo, ou Serafim? Em que modificaria a História? Então onde a importância dessa
estéril questão?
A verdadeira responsável pela fundação de São Paulo e pelo povoamento do
Planalto foi a invasão dos vicentinos obrigados a emigrar do litoral pelo funesto
resultado da primeira batalha do açúcar. O instrumento dessa invasão na fundação foi a
Companhia de Jesus. O resto tem importância secundária na minúcia que não deve
tomar tempo de verdadeiros historiadores. 270

A paternidade dos Jesuítas quinhentistas:
[...] João Ramalho, o primeiro homem branco que entrou em contato com o
planalto, devia ter uns bons vinte anos de permanência nessas plagas. Mas, início e
planejamento e consolidação da obra portentosa que alargou e fixou as fronteiras do
Brasil e nos trouxe, comandando um grande Estado à Metrópole magnífica de hoje,
coube ao impetuoso, ao fascinante ardor apostólico dos jesuítas [...]. 271
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A Paternidade de João Ramalho:
[...] ainda se discute uma tese de todo em todo cerebrina. Esta: - “Quem fundou São
Paulo”. E biparte-se entre Nóbrega e Anchieta a opinião dos entendidos. Formam-se
dois partidos... (por que não dize-lo?) políticos, que esse desentender-se, maléfico
subdivisor, é mal orgânico de nossa gente. Há de um lado os lusistas; e de outro, os
sentimentalistas. Nóbrega era português; e a portugueses se há de atribuir a justa glória
do estabelecimento, no continente sul-americano, da “cidade que mais cresce no
mundo”. Anchieta, um ameno canarim e, pois, hispânico: mas suave taumaturgo foi
quem povoou de milagres a Áurea Legenda do Novo Mundo, e codificou a “língua
geral”, instrumento primeiro para a dura empresa da catequese.
Ora, já às vésperas da oficializada comemoração, ainda se debate a questiúncula.
Matéria de “lana caprina”. Permitam os versados a um versejador democrático o
inofensivo direito de um breve aparte. O poeta, como o coração “a sés raisons que la
raison ne conait pas”. Concedido o aparte... afirmo esta minha escandalosa conclusão:
Quem fundou São Paulo foi João Ramalho. 272

A Paternidade de Anchieta:
Sabe-se que um grupo de jesuítas fundou São Paulo. Mas qual deles é o principal?
O verdadeiro fundador?
Para mim, Anchieta.
Desde menino é o que me ensinaram. A Câmara do Senado, em 17 de março de 1685,
diz: “foi o venerável Padre Anchieta que fundou esta vila”. A tradição [...] assim me
traz o seu nome de quatro séculos até a hora atual.
Sentença histórica; passada em julgado, portanto.
Ao lado dos documentos, porém, não podem faltar os fatos.
Se ter fundado São Paulo não podia ser obra de um só e os que ajudaram a fundá-la
são Nóbrega, Tibiriçá, João Ramalho, Martim Afonso e outros, o meu Anchieta é o
principal fundador?273

A Paternidade de Nóbrega:
Padre Manuel de Paiva, designado por Nóbrega celebra a 25 de janeiro a missa
padroeira da inauguração do colégio. Serve-lhe de coroinha, o Irmão José de Anchieta,
indicado por Nóbrega, para seu secretário e primeiro professor de latim do colégio.
Assim Padre Manuel da Nóbrega funda o colégio de Piratininga no dia de São Paulo,
que deu o nome à povoação, à vila, à cidade, à província, ao Estado.
E assim Manuel da Nóbrega fundaste sob o sinal de Cristo e numa Escola, esta São
Paulo de Piratininga.274
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A Paternidade de Tibiriçá:
Tibiriçá, o braço construtor, tornara-se o braço defensor. Não capitularia jamais. A
povoação, obra da orientação dos jesuítas e do seu esforço, era menos deles do que sua
[...].
A 25 de janeiro de 1554, portanto há 399 anos, assistirá à Missa Padroeira, não como
simples expectador, mas como crente e como fundador [...].
Se Tibiriçá foi, como testemunhou o Taumaturgo Brasileiro, em 1963, nove anos
depois de terem os jesuítas instalado no planalto, “fundador e conservador da Casa de
Piratininga”, foi “ipso-fato” fundador da povoação que se formou em torno do Colégio
e veio a transformar-se com os anos na Metrópole Bandeirante.275

Os fragmentos que escolhemos para iniciar este capítulo apresentam, em linhas
gerais, uma síntese das principais correntes que se manifestaram em 1954, na Cidade de
São Paulo em recorrência ao nome do seu fundador. Na maioria das vezes, são opiniões
fortemente divergentes e contraditórias, ainda que algumas procurassem mediar uma difícil
conciliação. De qualquer forma, esses depoimentos representam um ponto de partida para
que possamos resgatar a intensidade do debate sobre o fundador da capital paulista nos
periódicos que circulavam em São Paulo, no alvorecer de seu IV Centenário.
Todo o percurso que fizemos até aqui teve como perspectiva observarmos mais de
perto o endereçamento do mito fundador e as contingências históricas da sua consagração.
Esse não foi um aspecto construído isoladamente das outras discussões. A escolha da
narrativa que pudesse melhor agregar as diversas variáveis que arrolavam aspectos da
fundação e os interesses que se articulavam ao IV Centenário são pontos decisivos para o
entendimento de sua moldagem. O debate que resultou no alargamento das fraturas intra e
extra classe mobilizou institucionalmente um vasto arsenal de formulações. A leitura desses
depoimentos torna-se, pois, decisiva para que possamos reabrir a discussão e procurar
dimensionar as variáveis que corroboraram para que José de Anchieta fosse, de acordo com
essa perspectiva, transformado gradativamente no principal fundador.
As principais correntes envolvidas no tema basicamente se restringiram às variáveis
que aparecem citadas nesses iniciais fragmentos: José de Anchieta, Manuel da Nóbrega,
João Ramalho, Tibiriçá ou todos os jesuítas indiscriminadamente. No entanto, o debate
275
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mais intenso recaiu entre os partidários de Nóbrega e Anchieta. É sobre esse debate que
iremos despender o nosso entendimento. As possibilidades de leituras estarão circunscritas
ao movimento que se fazia dos setores intelectuais e universitários para os meios de
comunicação e a sua extensão pública na Cidade. Os jornais, revistas, emissoras de rádio e
os recentes canais de TV da época reverberam com intensidade as divergências,
reproduzindo as contendas que nasciam e se alimentavam nesses meios. Os anúncios e
propagandas arrolados no período também insuflaram sem neutralidade alguma esse
movimento. Produtos e serviços foram divulgados e vendidos com uma simbologia
associada à imagem de um fundador que provavelmente melhor encarnava o apelo
mercadológico dessa ou daquela empresa. Todas as questões de fundo ideológico que
procuramos acompanhar na formatação deste trabalho endereçaram os seus fundamentos
para a eleição e a vitória de um ou de outro nome, continham objetivamente todos os
interesses que se manifestaram no decorrer do período. O poder de clivagem que se
agregou ao mito fundador se revestiu de conceitos traçados por outras fases da história
paulista. O diálogo com a tradição identitária da Cidade ajustou a distância desses
endereçamentos, compondo símbolos que, em outras épocas, igualmente contribuíram para
estruturar o passado e corporificar a memória social Paulista. Essas são importantes
ressalvas que podem regular o tratamento dado ao núcleo do problema e melhor ajustar
suas variáveis e conotações.
Anchietanos e Nobreguenses: a disputa da tradição
Iniciaremos nossa reflexão por esse debate acompanhando alguns artigos publicados
nesse período pela Revista de História da USP, organizada pela Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras e que contava, em sua comissão de redação, com um representativo grupo
professores de intensa presença nos meios intelectuais e na mídia da época.276
Na edição de número 20 da revista, publicada no final de 1954, encontramos um
artigo do historiador Thomaz Oscar Marcondes de Souza, que assinava como membro da
276
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Sociedade de Estudos Históricos e integrante emérito do Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo. Com o título “Algumas considerações em torno de uma nova lição do Padre
Serafim Leite relativa à fundação de São Paulo”, o autor tornou pública as desavenças para
com o respeitável historiador

jesuíta. A contundência do texto nos parece das mais

expressivas para que possamos filtrar a representatividade desse esgarçamentos e
reingressar nas turbulências históricas da época.
Em uma crítica direta ao historiador, tratado intencionalmente no artigo por
português, Marcondes de Souza apresentou assim o problema:
Se é que compreendemos alguma coisa do que aí quis dizer o sempre
respeitável historiador português, o que pretendeu demonstrar nesse artigo é que, a 25
de janeiro de 1954, - contra o que até hoje vimos acreditando, inclusive o próprio Padre
Serafim Leite – esteve presente em Piratininga o Padre Manuel da Nóbrega ao ser
fundado o Colégio. Sendo este a célula-mater da cidade de São Paulo, mais um título
possuiria Nóbrega para que os seus panegiristas o considerassem “o fundador” de
nossa metrópole.277

Utilizando como testemunho a improvável presença de Nóbrega no dia da fundação
de São Paulo, o capcioso autor arquitetou seu argumento em escritos do próprio Serafim
Leite, cujas referências à presença de Nóbrega no dia 25 de janeiro não foram
anteriormente mencionadas:
O exame objetivo dos documentos dão-nos estas certezas: no dia 25 de janeiro
de 1954 estavam (no campo de Piratininga) os Padres Manuel de Paiva, Afonso Braz e
o irmão José de Anchieta. Estes são os fundadores. Quem mais? 278

Ao revisar sua tese em 1954, Serafim Leite escorregava na ausência de documentos
que pudessem comprovar essa nova versão, um fato que para Marcondes de Souza tornavase injustificável para a história, na medida em que carecia de qualquer fundamentação.
Essa ausência de documentos decorria, segundo o autor, de duas hipóteses: ou de
fato Nóbrega não esteve em São Paulo nessa data ou para os cronistas da Companhia de
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Jesus, a começar por Anchieta, tão obscura se apresentava a figura de Nóbrega, que não
valia o esforço de uma simples menção do seu nome [...].279
Obviamente os dois caminhos traduzem a linha argumentativa do autor, de maneira
que o adjetivo obscuro ali colocado transcorria da parcela de rancor de Marcondes de
Souza a qualquer possibilidade de elaboração de Nóbrega como único fundador da Cidade
de São Paulo. Serafim Leite guiava-se, segundo ele, por atropelos e arroubos de caráter
conjetural e sem nenhum discernimento científico.
A polêmica irrigava-se nas crônicas do Padre Simão de Vasconcelos utilizadas pelo
Padre Hélio Viotti, um fervoroso anchietano, apresentadas para testemunhar a ausência de
Nóbrega no planalto Piratininga naquele fatídico dia.
Mesmo não defendendo a idéia de Anchieta como único fundador de São Paulo, a
participação do apóstolo na montagem do gesto fundador foi extremamente destacada por
Marcondes de Souza. Os desvios e equívocos de Serafim Leite foram então creditados a
deduções de caráter pessoal e sem credibilidade para a história da Cidade:
De tudo que acabamos de expor, chegamos sem o menor esforço a esta dura
realidade: o erudito historiador português, Padre Serafim Leite, não se sente seguro nas
suas afirmativas visando emprestar ao Padre Manuel da Nóbrega o privilégio de único
fundador de São Paulo de Piratininga, de vez que o que mais o preocupa não é a
verdade histórica, mas sim dar expansão à uma exagerada vaidade nacional. Tanto isso
é verdade que, com espanto geral de seleto auditório, na terceira sessão plenária do
Congresso de História realizado nesta Metrópole, a 10 de setembro do corrente ano,
declarou textualmente que “há paixão nas discussões (sobre a fundação de São Paulo) e
paixão por paixão, a mim basta a de Nóbrega”. 280

Toda essa contenda associava-se às diligências de cunho nacional sumarizadas nas
disputas entre a tradição portuguesa e a espanhola

pela hegemonia da identidade

paulistana. Esse debate, que aparece de maneira velada durante as Conferências
Anchietanas, ganhou no decorrer das festividades do IV Centenário uma outra dimensão,
contribuindo para reforçar as teorias que se agrupavam de um ou outro lado. Nem mesmo a
declaração pública do Papa Pio XII, reconhecendo Manuel da Nóbrega como fundador da
Cidade de São Paulo, conseguiu arrefecer as disputas. O pronunciamento foi identificado
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como extensivo ao burburinho gerado pelo surto nacionalista do historiador jesuíta
português:
No dia 8 de setembro do ano em curso, o papa Pio XII atribuiu ao Padre Manuel da
Nóbrega a fundação de São Paulo. Não fez, porém, essa declaração ex-cathedra, isto é,
como chefe da Igreja, mas sim louvando-se em informações do Padre Serafim Leite,
conforme noticiaram os jornais de Roma.
Mesmo que falasse ex-cathedra, as suas palavras não teriam valor, porque não nos
consta que Sua Santidade se dedique ao estudo da história do nosso país. E depois, já
se foi o tempo em que os papas tudo nos impunham [...].281

Como podemos verificar, a importância de Serafim Leite na acentuação e no
desenrolar desse debate foi decisiva. Responsável pela organização e escrita dos principais
trabalhos relacionados à presença dos inacianos no Brasil, o historiador jesuíta colecionava
prestígio suficiente para transitar com expressão na mídia e no circuito intelectual na época,
de forma que sua tese sobre o fundador da Cidade de São Paulo contava com grande
representatividade.
Novas páginas de História do Brasil apresentou-se inteiramente como um volume
dedicado à revisão de fatos relativos à imagem do sacerdote, recuperados diante da
proximidade do IV Centenário. Em outras palavras, um livro que tinha como principal
missão defender publicamente o nome de Nóbrega como fundador e, por isso, a veemência
da crítica de Marcondes de Souza. Alguns argumentos utilizados pelo autor revelam o
porquê do imbróglio com a corrente anchietana:
Novos documentos, inéditos uns, conhecidos outros [...] convidam a estudar de
mais perto esse facto de tamanhas conseqüências históricas; e a própria celebração do
IV Centenário impunha que se insistisse nos textos fundamentais e no esclarecimento
de diversos pontos miúdos obscurecidos pelo tempo ou omissos pelos homens.282

O primeiro capítulo dessa obra foi todo dedicado aos aspectos históricos relativos à
fundação de São Paulo e às ações desenvolvidas por Nóbrega em sua contribuição:
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Sendo antes uma tapera e povoando-se, não por um movimento espontâneo dos
índios, mas para aprenderem a doutrina e se batizarem: com este ato solene nasceu
cristãmente a aldeia. E esta Aldeia de Piratininga nunca mais deixou de existir até hoje
– e é São Paulo.
Este nome recebeu-o da Casa-Colégio, que Nóbrega aí fez inaugurada a 25 de
janeiro de 1554, dia da Conversão de São Paulo. Por isto: porque asseveram alguns que
não foi ele quem deu o nome a São Paulo?
Asseveram-no, ao que parece, para favorecer Anchieta [...].283

A tese de Serafim Leite tinha como argumento o próprio percurso realizado por
Nóbrega pela região, antes de janeiro de 1554, em um périplo que deveria ser
compreendido como gesto preparatório e que contribuíra para o curso da fundação. Quando
Anchieta e os outros religiosos aportaram no continente, o projeto da nova vila já possuía
dia e hora marcada para acontecer.
Nesse sentido, a fundamentação do “partido anchietano” não tinha consistência
histórica e reluzia por certezas inverossímeis numa

mistura de fatos históricos e

entusiasmo de dolo canônico:
Entretanto, por aquela mesma confusão adrede estabelecida, talvez se não faça
ainda a Nóbrega plena justiça no presente centenário. Não porque o ponto essencial da
fundação se não apresente historicamente certo. O que há, quer-nos parece, é o hábito
adquirido, antes de se conhecer e aprofundar todo a documentação, de atribuir a
Anchieta para efeitos da sua causa canônica [...]. 284

Serafim Leite via no IV Centenário a oportunidade de revisar os encaminhamentos
relativos ao nome de Nóbrega, esquecido injustamente durante as comemorações:
[...] contra este esquecimento se insurgiram instituições e historiadores brasileiros
do mais alto valor. Mas os que direta ou indiretamente promoveram agora esse
esquecimento nas Comemorações do IV Centenário de São Paulo, reconhecem, enfim,
que o grande Jesuíta é o principal fundador da excelsa e nobilíssima cidade [...]. 285

No capítulo intitulado “Nóbrega e a sua herança em São Paulo de Piratininga”,
Serafim Leite carregou o texto com argumentos ainda mais redundantes. Esse artigo atiçou
profundamente a rivalidade com os partidários de Anchieta. A categorização de todo
percurso histórico que culminou com a fundação do colégio que daria origem à Cidade foi
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acompanhada de perto por Nóbrega.286 O reconhecimento de outros personagens nesse
movimento não esgarçou a autoria do predestinado fundador. Ao contrário dos anchietanos,
Serafim Leite testemunhou a presença do religioso na região e rebateu com fragmentos de
cartas a tese da omissão defendida por alguns de seus principais opositores:
O fato sucedeu a 25 de janeiro de 1554, celebrando-se a missa inaugural do novo
estabelecimento, primeiro nele, não na aldeia; e era o dia da Conversão de São Paulo,
que ficou padroeiro do estabelecimento que se deve ao P. Manuel da Nóbrega [...].
Com esta verdade fundamental, hoje esclarecida e assente, há estudo
circunstancial de miudezas secundária, que têm de abrir caminho através do peso
morto de afirmações confusas passadas em julgado [...]287

Enfim, a sentença histórica estava dada e testemunhada por informações
fundamentadas em fragmentos de cartas do próprio Anchieta. A rigor, Serafim Leite
tencionava tratar o assunto como esgotado para história, transitado e julgado, e sem
possibilidade de qualquer contestação:
Já a propósito do presente centenário, da nobilíssima cidade de São Paulo, se
esmerilaram outros pontos miúdos, uns porque não eram claros em si mesmos, outros
porque se tinham corrompido em autores de segunda ou terceira mão. Parece que terá
algum interesse, ao menos relativo, proceder também a uma breve pesquisa sobre a
origem daquela referência inicial de Simão de Vasconcelos ao P. Paiva, e sobre o lugar
em que Nóbrega estava ou não estava no dia 25 de janeiro de 1554: o que dizem os
documentos do século XVI e com que olhos os viu o cronista de século XVII.288

Esse pensamento não foi partilhado com o mesmo entusiasmo por um outro
importante jesuíta, o Padre Hélio Abranches Viotti, que subsidiou as principais referências
que aparecem nas proposições elaboradas por Marcondes de Souza. Na Revista de História
editada em janeiro de 1955, foi o próprio Padre Viotti quem encaminhou o problema.
Hábil na abordagem, o autor se esquivou da contenda, mas reforçou a tese de que em 1554
Nóbrega estava muito mais preocupado com a missão do Paraguai do que com a fundação
de São Paulo. A provável ausência do religioso naquele ano reforçou a importância de
Anchieta na fundação do colégio Piratininga:
286
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287
Obra citada, p. 47.
288
Idem, p. 76.

190

[...] A Capitania de São Vicente, em particular, não oferecia sequer a perspectiva
de progresso material. Por isso foi sempre sua intenção, estabelecer no Paraguai um
novo centro de atividades.289

Distante de São Paulo em 1554, Nóbrega tinha a sua importância na fundação, mas
o gesto fundador não poderia ser de sua inteira responsabilidade:
[...] Fosse porem onde fosse, o certo é que, nesse ano da fundação de São Paulo,
[...] estava situado a centenas de léguas do campo de Piratininga.
Note-se que jamais negamos que dele tenha partido a decisão autoritativa, pela
qual se fundou a 25 de janeiro, na Aldeia de Piratininga, o Colégio de São Paulo.

Por fim, Viotti decretou a importância de Anchieta na fundação da Cidade de São
Paulo. Em suas cartas, enviadas aos superiores da Companhia de Jesus entre maio e
setembro de 1554, declarou que a principal razão da escolha de Piratininga, para ali se
ter fundado, a 25 de janeiro a casa dos jesuítas era constituir nesse local uma etapa no
caminho de outras gerações do sertão [...]. 290
A defesa da causa anchietana por parte do Padre Viotti aparece com maior
intensidade em um livro editado posteriormente por ele, em 1966, em que se nota a
reelaboração dessas idéias, em um momento em que o debate nutria outra intensidade. As
premissas são as mesmas, e o texto sedimenta a causa como praticamente resolvida:
[...] Uma nova missão e o primeiro “colégio” dos jesuítas no Novo Mundo, eis o
que se instalou em Piratininga, a 25 de janeiro de 1554. A coincidência do dia de
chegada e da primeira missa fez que se chamasse “Colégio de São Paulo”.
Um jovem religioso, de vinte anos incompletos, dotado de notável talento,
invejável memória, grande energia de vontade, único que possuía formação
humanística, por sinal esmerada, sustentaria esse colégio. Chamava-se José de
Anchieta. E vinha timbrado pela santidade. Se a cidade de São Paulo procede do
colégio, de que recebeu o nome, e se a existência do colégio dependeu da presença de
Anchieta, está demonstrada a importância de seu papel para a existência de São
Paulo.291

Esses embates entre nobreguenses e anchietanos geraram também situações
inusitadas. O concurso de Ensaios Literários, organizado pela Comissão do IV Centenário
289
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embaraçou profundamente essas divergências. A derrota do trabalho “Anchieta”, de
Joaquim Thomaz, que no ano de 1952 tinha conquistado pela Academia Brasileira de
Letras o prêmio Joaquim Nabuco, foi atribuída a questões nebulosas e ocultas. O autor, que
assinou o trabalho com o pseudônimo de José de Reritiba em recorrência ao apóstolo,
acusou a comissão de má vontade, especialmente Sergio Milliet, que criticou a obra por
considerá-la uma biografia, e não um ensaio:
Como, pois, o Sr. Sérgio Milliet achou biografia num ensaio que fiz sobre
Anchieta? Por obnubilação?
Por querer cometer um erro de fato, como se diz juridicamente?
Por má vontade?
Por má fé?
Por não conhecer do assunto?
Evidentemente só e só pela terceira pergunta: má vontade !
Má vontade comigo?
Não!
Má vontade para com Anchieta?
Exato!292

Na mesma edição da Revista de História que há pouco utilizamos encontramos
outro artigo, de certa maneira igualmente contundente. Escrito por Eduardo Fernandes Y.
Gonzáles, dos Institutos Históricos e Geográficos de São Paulo e de Sergipe, afirma:
Nos últimos tempos tem-se tentado felizmente sem sucesso desconsiderar
quanto a figura do Venerável Padre José de Anchieta
que foi, sem a menor dúvida, um dos principais fundadores da cidade de São Paulo
[...].
Numa inútil tentativa que não tem mais fundamento que a paixão, a afinidade
ou o excessivo patriotismo de alguns e o desejo de notoriedade de outros, pretende-se
apresentar a respeitável figura do Padre Manuel da Nóbrega, português, como único
fundador da cidade de São Paulo, o que não corresponde à verdadeira realidade
histórica.293

Com transparência, o autor pontuou como poucos a intensidade do problema. A seu
ver, a natureza das divergências se associava potencialmente à nacionalidade dos autores.
Esse é um aspecto que invariavelmente sempre regressava no calor do debate identitário.
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Se levarmos em conta o perfil populacional da Cidade de São Paulo naquele momento e o
grande contingente de imigrantes que aqui moravam, essas divergências, colocadas nesses
termos, indiscutivelmente endereçavam fortes significados. Em outras palavras, a
representatividade que o mito fundador deveria agregar transpunha os limites simbólicos
cunhados em tempos anteriores. De tal maneira que a imagem da fundação aos poucos
ficou cada vez mais circunscrita a Anchieta e Nóbrega, em contraposição a outros símbolos
que foram utilizados no passado. Nessa hipótese, a imagem de Anchieta agregava múltiplos
sentidos e ampliava o seu campo de representação, justamente em um momento em que a
heterogeneidade social mais se configurava. Por tudo isso, o tema sempre retornava ao
debate, fundamentando para ambos os lados o significado da discussão, e colocando além
da configuração do passado os ícones arbitrados na fundação. De tal maneira que José de
Anchieta tornou-se o mito fundador mais apropriado e capaz de agregar, em um universo
cada vez mais cosmopolita e diversificado que se estruturava pela Cidade, ampliando um
ângulo cuja mensagem seria audível e extensiva a pluralidade de ouvintes que na paulicéia
se aglomerava.
Não se tratava, portanto, segundo o autor, de tomar partido de um ou outro lado. A
fundação da Cidade deveria ser compreendida como uma obra feita em equipe, por uma
trupe de jesuítas e colonos que igualmente contribuíram com o alicerce da fundação, de
maneira que todos os gestos produzidos por esses protagonistas tinham sua relevância.
A fundação de São Paulo é obra de equipe, no que muitos contribuíram, ademais
das duas destacadas figuras antes mencionadas [...]. 294

O artigo segue enumerando, parágrafo a parágrafo, os gestos realizados por cada
um dos fundadores. A lista é extensa e abarca momentos e períodos diversos. Termina
finalmente com Manoel da Nóbrega e José de Anchieta, este último um nome que
resplandece na fundação de São Paulo:
[...] o Santo Bandeirante de almas, o meigo, humilde dinâmico e
abnegado irmão José de Anchieta, que a paixão de muitos pretende
inutilmente eclipsar. 295
294
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Segundo o autor, o imbróglio Nóbrega-Anchieta reverberava na época como um
indigesto problema motivado por conta de vaidades nacionais e que apenas objetivava
ofuscar o trabalho desenvolvido por Anchieta, daí a crítica aos devaneios do historiador
Serafim Leite:
Julgamos, pois que desperdiçam lastimavelmente o seu tempo quantos por um
ou outro motivo pretendem negar que Anchieta foi um dos destacados fundadores de
São Paulo [...].
A questão Nóbrega-Anchieta, que é motivo principal do atual debate sobre a
fundação da cidade de São Paulo, não pode ser conduzida pelo escorregadio caminho
do patriotismo ou mesmo do da respectiva nacionalidade dessas duas relevantes
figuras, sempre tão unidas, na fundação desta grande e hospitaleira cidade.296

Essa leitura enfraqueceu a representatividade de Nóbrega e, ao mesmo tempo, abriu
caminho para o crescimento do papel de Anchieta na fundação de São Paulo, na medida em
que os outros religiosos também presentes naquele janeiro não conquistaram, ao longo da
história, a mesma notoriedade. Dessa maneira, configurava-se um grande momento para
que a imagem de José de Anchieta se descolasse do grupo de fundadores e se transformasse
no principal artífice da fundação.
Nota-se que as narrativas que no período difundiram a fundação da Cidade de São
Paulo como um trabalho em grupo da Companhia de Jesus acabaram se diluindo em
leituras constitutivas do mito fundador Anchieta, de forma que os outros religiosos
aportados naquela época no Planalto Piratininga, Nóbrega inclusive, eram sempre
nomeados a partir do apóstolo que aparece como único patriarca encabeçando a lista de
fundadores.297
Em sentido inverso, nas argumentações que endossaram o nome de Nóbrega como
fundador,

não

existiu

espaço

para

outros

interlocutores,

uma

interpretação
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indiscutivelmente mais sectária, que defendia a tese da unicidade e exclusividade do
religioso na fundação.
Podemos encontrar essa percepção no trabalho do historiador Tito Lívio Ferreira,
um árduo proponente da corrente Nóbrega, cujas argumentações não nos pareceram nem
um pouco heterodoxas. Concluídos quase dez anos após o IV Centenário, os dois volumes
da sua História de São Paulo reorganizaram boa parte desses escritos que apareceram de
maneira dispersa no decorrer de toda primeira metade do século XX, quando o nome do
autor foi apresentado como autoridade histórica para mediar os encontros organizados pela
Rádio Record em defesa do religioso como fundador da Cidade.298

Fig.75. A Rádio Record gozava de
grande popularidade em 1954. Com
uma programação voltada
maciçamente para um público
popular, seus programas, eram com
recorrência, divulgados na imprensa
escrita.
Jornal O Diário de S. Paulo,
12.01.1954, p. 09.
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A legitimidade do currículo do autor, de certa maneira o colocava com certo destaque no debate da época.
Além de um cargo no Museu Paulista entre 1946 e 1963, o historiador acumulava, entre outros, a vice
presidência do Instituto Geográfico de São Paulo.
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Fig. 76. O anúncio destaca
a presença do Historiador
Tito Lívio Ferreira no
programa que se propunha
a fazer a reconstituição da
verdade histórica sobre
São Paulo.
Jornal Diário de S. Paulo,
13.01.1954, p. 8.

Nas homenagens iniciais da obra, o autor acenou com os contornos históricos que
daria nestes escritos: Aos meus irmãos Portugueses, Lusotupis e Lusoafricanos a quem o
Brasil deve a sua formação e a sua integração no Lusocristianismo. Aos meus irmãos
Paulistas Brasileiros e Brasileiros Paulistas que na Terra de São Paulo engrandecem a
Pátria Brasileira.299
Na linha argumentativa de Serafim Leite, Tito Lívio enveredou também pelas
questões de metodologia da história e pelo embasamento documental que uma versão tinha
sobre a outra. A idéia de uma história-verdade, refém da análise objetiva dos documentos,
compunha os caminhos para que o autor juramentasse a idoneidade de sua versão.
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As

possíveis características outorgadas por nossa tradição colonial portuguesa não eram
fundamentalmente responsáveis pelos impasses do mundo moderno.301 De forma que, no
299
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nomeado como de “redescobrimento do Brasil”. Atentemos para a explanação do autor: O redescobrimento
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acerto de contas entre Brasil e Portugal, o débito brasileiro era impagável, não tendo,
assim, sentido algum

trocar o patriarca português da nossa principal cidade por um

fundador espanhol. A Cidade de São Paulo agraciava-se como o principal símbolo e
pungentemente alienada à funcionalidade do Estado e da tradição lusitana:
Nessas condições, a História do Brasil e, consequentemente, a História de São
Paulo, são capítulos da história de Portugal, ao longo de mais de trezentos anos. Daí o
lusobrasileiro e o lusopaulista caminharem juntos na História lusobrasileira de 1500 a
1822. Mas foram os lusopaulistas [...] os continuadores da obra sem exemplo dos
nossos antepassados lusíadas [...] realizam, com o Bandeirantismo, o maior
expansionismo terrestre da história da civilização, em prolongamento ao maior
expansionismo oceânico da história do mundo.302

Segundo a explanação do autor, a principal marca de Nóbrega era a consignação de
um gesto fundador português, que culminou com a fundação da Cidade de São Paulo, uma
caminhada que lembra, em grande medida, as entusiasmadas acepções de Eduardo Prado
acerca do diferenciado protagonismo luso nos idos anos da colonização.303
Nesse Bandeirantismo integral, porque realizado pelo Lusocristianismo, interatuam
todas as forças vivas da sinergia lusíada. Ora, o lusíada, ou o português tinha a alma
bandeirante [...]. E com o padre Manuel da Nóbrega, primeiro secretário da Educação
do Brasil-Lusitano, fundador de São Paulo e bandeirante de Deus no Brasil; João
Ramalho, Patriarca dos Bandeirantes do Brasil e Antonio Raposo Tavares, rei do
Bandeirantismo; com esses três maiores bandeirantes lusíadas surge, forma-se,
agiganta-se a vocação brasileira dos bandeirantes paulistas [...]. 304

do Brasil pode ser registrado na própria sucessão das produções historiográficas posteriores à revolução de
1930. A Revolução, se não foi suficientemente longe para romper com as formas de organização social, ao
menos abalou as linhas de interpretação da realidade brasileira – já arranhadas pela intelectualidade que
emergia em 1922, com a Semana de Arte Moderna, de um lado, e com a fundação do Partido Comunista, de
outro. Assim, contrapondo às explicações autorizadas de Varnhagem, Euclides da Cunha, Capistrano de
Abreu e Oliveira Vianna concepções até então praticamente inéditas, e que soariam como revolucionárias
para o momento [...]. MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da Cultura Brasileira. São Paulo, Editora Ática,
1978, pp. 27-28.
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Avançando algumas páginas no texto, chegamos finalmente ao momento fatídico
em que o autor descreveu a fundação de São Paulo e, com uma inesperada ironia, inseriu
outros religiosos na cena, Anchieta inclusive: E assim o gago e o corcundinha vão se unir
por mais catorze anos, para realizarem juntos a grande obra do Lusocristianismo.305
A referência ao corcundinha e aos outros religiosos que, ao lado do gago, não
esmoreceram na tarefa da fundação, não representou a anuência do autor para com os
outros intelectuais que confundiam os verdadeiros atributos de cada um desses adoentados
personagens no protagonismo da fundação. E, como um testemunho da sua tese, o texto, de
maneira didática, deixa a prosa para estilizar em versos a sua mensagem principal:
Padre Manuel da Nóbrega entrepara,
um momento no alto da colina;
alonga o olhar pela paisagem clara
e a sua alma toda se ilumina.
Padre Manuel de Paiva entre a coivara,
na humilde capela pequenina,
a missa padroeira celebrava,
enquanto Anchieta os curumins ensina.
O Pátio do Colégio é o verde engaste
onde a estrela dos filhos de Loiola,
fulge acesa no topo da restinga.
E assim Manuel da Nóbrega fundaste,
sob o sinal de Cristo e numa Escola,
esta São Paulo de Piratininga. 306

No prefácio dessa obra, Tito Lívio nomeou a capital paulista, como a Cidade de
Manuel da Nóbrega e esboçou, nesse trabalho, grande parte dos argumentos que
corporificaram a corrente luso-Nóbrega no debate da fundação.307
Em contrapartida, um dos melhores exemplos que podemos estabelecer entre os
Anchietanos e as proposições que acabamos de observar dos nobreguenses, está expressa
na obra de Álvaro Amaral, O Padre José de Anchieta e a Fundação de São Paulo. O livro,
também publicado após o IV Centenário, consegue com profundidade transpor e atualizar a
dimensão e a intensidade do debate que transcorreu naquele momento, em especial
relacionado às questões impulsionadas pela temática nacional.
305
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A análise de Álvaro Amaral impressiona por sua complexidade argumentativa. A
fortuna crítica recomposta pelo autor não esmera desvios e reconstitui com detalhes a
maioria dos temas e autores que vimos até aqui percorrendo.
Descolando o saudoso apóstolo da sua linhagem étnico-nacional, o autor procurou
desconsiderar o argumento de um José de Anchieta espanhol. Na abordagem reconstitutiva
da vida do religioso jesuíta, Álvaro Amaral o descreveu como um ser nômade e sem traços
nacionais. Ancorado nas palavras do padre e historiador espanhol Francisco de Mateos,
proferidas durante as conferências que ocorreram na institucionalização do dia nacional de
Anchieta, e posteriormente editadas no volume Anchietana, o autor decompôs como poucos
os vínculos nacionais de Anchieta, esmorecendo as pretensões de quem ainda insistia em
alimentar esse debate:

[...] pode-se concluir que José de Anchieta compreenderia que a sua
nacionalidade era uma questão um tanto nebulosa, não havendo elementos positivos
para se considerar como pertencente a uma nacionalidade indiscutível, certa e
determinada.
[...] por parte de mãe, poderia se considerar: ou um nativo de raça guanche,
descendente dos antigos berberes, primitivos povoadores da Ilha de Tenerife; ou
mesmo um português, pois, como vimos, Portugal sempre manteve pretensões de que
as Ilhas Canárias lhe pertencessem; - ou um espanhol, eis que a Espanha, na época do
seu nascimento, era a nação que governava aquelas ilhas [...].
Portanto, à vista do exposto, parece-nos que Anchieta era praticamente um
desterrado, um exilado [...]. 308

A moldura argumentativa procurou acentuar o deslocamento do apóstolo pelo
Estado Português, a sua formação na Universidade de Coimbra em um insistente processo
de desapego e rompimento com os trajes e ranços nacionais.309 Um desenraizamento sem
máculas ou traumas que declinava da natureza nômade do apóstolo, muito mais apegado
aos desafios da alma do que às crendices terrenas:
[...] não seria necessário que ele tivesse chegado a se considerar como tendo
perdido a nacionalidade de seu nascimento [...]. O que imaginamos é que ele nunca
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teria tido um verdadeiro amor patriótico, eis que nunca chegara a ter uma verdadeira
Pátria.310

No limite, esses argumentos se direcionavam contra o maior algoz dos Anchietanos,
o Padre Serafim Leite, para quem esse desprendimento nacional de Anchieta decorria do
seu passado e origem nebulosa, não revelada à Companhia de Jesus quando da sua entrada
na congregação. Diz Amaral: 311
E fica assim destruída, mais uma vez, esta deselegante acusação feita ao nosso
Taumaturgo Padre José de Anchieta pelo Pe. Serafim Leite obcecado pela defesa que
pretende fazer de mui ilustres jesuítas portugueses [...]. 312

Ao contrário de historiador Jesuíta, que considerava a fundação do colégio de
Piratininga o principal gesto fundador da Cidade de São Paulo, Álvaro do Amaral relatou o
desconforto de Nóbrega com os índios e colonos, suas pretensões em partir para o
Paraguai313e, sobretudo, questionou a participação do religioso na celebração da missa:314
Como, pois, dizer que Nóbrega, naquele dia, “fundou” São Paulo, ou mesmo,
que pretendeu lançar as bases de uma obra definitiva, que iria se transformar em uma
vila oficial, a qual viria a se transformar nesta nossa querida cidade de São Paulo?315

O foco da crítica à “escola” de Nóbrega decorria, na abordagem do autor, da
predileção tendenciosa e insistente de sempre vincular o histórico da fundação aos traços
de origem genuinamente portuguesas, desconsiderando as contingências históricas que
dimensionavam tanto Portugal quanto a Espanha na lógica da cristandade e notabilizando a
“conquista espiritual da América” como uma obra única:
Mas o Padre Serafim Leite é deveras curioso quando estuda fatos que se acham
relacionados ao Venerável Padre José de Anchieta que, por não ser português, passou a
ser considerado por ele como elemento estranho aos interesses dos portugueses no
desenvolvimento da História do Brasil [...].316
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Após recolocar o problema da nacionalidade de Anchieta, Álvaro do Amaral passou
a recompor, de maneira didática, o corolário de autores que contribuíram para fortalecer a
tradição anchietana ao longo de todo o século XX. Iniciou por Capistrano de Abreu, que
assinou um artigo em 1927 destacando a obra de Anchieta no Brasil, confirmando a
presença do apóstolo no dia de fundação de São Paulo.317
Movendo o foco reflexivo, o autor adentra finalmente no aspecto mais importante e
complexo de seu trabalho: a questão da unicidade do fundador da Cidade de São Paulo,
uma abordagem que preponderantemente esteve vinculada aos discursos dos nobreguenses.
Como veremos, Álvaro Amaral conseguiu objetivamente compor o que desde o início deste
trabalho procuramos insistentemente afirmar: a hipótese de que o mito fundador Anchieta
nasce num primeiro momento como uma representação menos sectária e agregadora, uma
imagem ilibada, reconstituída e em companhia de outros fundadores:
Assim, dizer-se que uma pessoa fundou uma vila aqui no Brasil, na era colonial,
é positivamente um contra-senso.
Portanto não houve um fundador de São Paulo.
O que se pode dizer é que houve uma, ou algumas pessoas que, com o seu
trabalho, o seu sacrifício, o seu amor, contribuíram para que a pequenina semente
lançada no dia 25 de janeiro de 1554, em um ato religioso, não governamental –
desabrochasse mais tarde nesta Metrópole atual.
Mas quem foi essa pessoa, ou quem foram essas pessoas, depende em grande
parte do modo de ver de cada um.
Podemos porém positivar uma coisa: esse modo de ver, tradicionalmente, é
indicado pela Vox Populi.
E quem sempre foi considerado pela tradição da gente paulista como fundador
de São Paulo?
E a nossa cidade – São Paulo – sempre foi chamada como a cidade de quem?
São perguntas às quais somente não saberão responder os que não são paulistas.
Para nós, piratininganos, a resposta é uma só, e como disse o maior historiador
das coisas paulistas:
“Anchieta noster es”.
E, em contrapartida: São Paulo é a cidade de Anchieta! 318

E, como não podia deixar de ser, Álvaro Amaral descarrega toda a sua crítica
sobre Serafim Leite, que, por não ser paulista, não tinha capacidade e nem lisura para
analisar e comentar os acontecimentos que ocorreram aqui:
317

Ibidem, p. 72. Álvaro do Amaral destacou a importância de Capistrano de Abreu para montagem da
tradição anchietana e ao mesmo tempo criticou a utilização arbitrária e às avessas dos escritos do autor
realizado pelos nobreguenses.
318
Ibidem, pp. 108-109.
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Não precisamos de que um estranho às nossas tradições venha dar-nos lições
baseada não em documentos, mas em simpatias ou antipatias pessoais, frutos de um
racismo antipático e destruidor do nosso patrimônio espiritual de quatro séculos.319

Em seguida, o autor passou a enumerar alguns fragmentos de vários autores sobre o
momento da fundação, todos com visões muito próximas ao que foi citado acima e
rebatendo igualmente a idéia da unicidade na fundação. 320
Como último elemento em referência a essas problematizações, cabe ainda citar
uma intrigante discussão apresentada pelo autor e que ocorreu em torno da proposta de
criação de um monumento em homenagem ao fundador de São Paulo.321 A discussão, que
foi acompanhada pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, contemplou as agruras
e dissonâncias que procuramos mostrar até aqui. A presença de Taunay na contenda torna o
assunto ainda mais apetitoso. Ao lado de Antônio Piccarolo e Omar Simões Magro, ele
compunha uma comissão organizada pelo Instituto para deferir o destino do monumento.322
O registro das falas dos autores, e o que inicialmente aparece como uma guinada
para o partido dos nobreguenses, aos poucos modulam fidelidade à tese anchietana. O
embuste transcorre da afirmação inicial de Taunay:
Se se trata de erigir um monumento ao Fundador de São Paulo, caberá a
Nóbrega esta homenagem mais do que a Anchieta.323

Como dissemos, aparentemente Taunay apresentou seu argumento reforçando a tese
da unicidade de Nóbrega na fundação de São Paulo. Mas correlato aos remanejados
discursos que se proferiam na época, a semântica da frase outorgava, para o atento Álvaro
do Amaral, ainda um outro significado:
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Ibidem, p. 109.
Os autores citados por Álvaro Amaral são os seguintes: Silvio Romero, Melo Morais, Eugênio Vilhena de
Morais, Rocha Pombo, Afonso Taunay, José Pedro Leite Cordeiro, Padre Fernando Pedreira de Castro,
Batista Pereira, J.M. Pereira da Silva, Barão do Rio Branco, Nuto Sant’Ana, Afrânio Peixoto, Alfredo Elis
Júnior e Pedro Calmon. É importante destacar que alguns desses autores aparecem como elementos
estruturantes na concepção da corrente nobreguense, revelando, como já dissemos a ambivalência dessas
fundamentações históricas que transcreviam dos autores só aquilo que contribuía para justificar uma tese ou
idéia.
321
O monumento em questão foi inaugurado em junho de 1925 com título “Glória Mortal aos Fundadores de
São Paulo”; todavia as discussões sobre sua realização remontam à primeira década do século XX. Quanto à
localização da obra, por conta do Centenário da Independência do Brasil em 1922, a Câmara Municipal de
São Paulo definiu ela seria construída no centro da Cidade, no então Largo do Palácio.
322
AMARAL, Álvaro do. Obra citada. Ibidem, pp. 130-131.
323
Ibidem, p. 131.
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Desde logo verifica-se que o Dr. Taunay foi conclusivo, mas não decisivo.
Declarou simplesmente que: “Caberá a Nóbrega mais do que a Anchieta”. Não disse
ele: “Cabe a Nóbrega exclusivamente” [...]. 324

Afora as questões que se travestiam como picuinhas semânticas, o autor guardava
na algibeira a totalidade do debate, temperando, ao seu gosto, o reingresso do ilustre
historiador na contenda, em uma cirúrgica observação:
Agora se trata de homenagear não o fundador e sim o mais ilustre dos
fundadores de São Paulo, aí sim, caberá a primeira plana a Anchieta
incontestavelmente [...]. 325

Por fim, o parecer de Antônio Piccarolo deu cabo do problema, liberando o caminho
para que a tradição anchietana agregasse mais esse nocaute em seu caminho:

A questão levantada [...] relativa ao projetado monumento ao Padre José de
Anchieta, fundador de São Paulo, não é das mais simples [...]. Uma cidade é um fato
material e moral, é urbs e civitas; pode portanto ter um fundador material e um
fundador moral. Agora, não se pode negar que Anchieta, se não foi o fundador material
da cidade, concorreu, como nenhum outro, à formação primitiva daquela entidade
moral que se tornou em seguida a Cidade de São Paulo. 326

Não existia sentido algum em atiçar, naquele momento, esse insano debate,
fundamentado exclusivamente por nostalgias secretadas em divergências nacionais. A
tradição da Cidade São Paulo, cotejada pelo processo de metropolização com feições do
capitalismo moderno, abria o cenário para uma leitura simbolicamente mais abrangente. No
entanto, a miopia dos extratos nobreguenses preferia parafrasear a máxima do padre e
discursava às pedras, desconsiderando os outros atores, que ao lado de Nóbrega,
arregimentaram o projeto de transposição dos limites da serra do mar e deram início à
interiorização da colonização portuguesa.
O monumento em questão deveria, portanto, superar essas animosidades e
indistintamente homenagear todos aqueles que, à sua maneira e disposição, participaram
nos marcos da fundação:
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Ibidem, p. 131.
Ibidem, p. 132.
326
Ibidem, p. 132.
325

203

[...] sem distinguir se foram eles descendentes de lusitanos ou castelhanos –
bastando saber que foram heróis que tudo quanto deram para que hoje possamos
agradecer [...]. 327

Esse foi um dos principais aspectos para o processo de hegemonização da corrente
Anchietana. A visão menos fechada que se constitui em torno do taumaturgo abarcava,
naquele contexto social, outros artífices, em uma Cidade de muitas nacionalidades, de
várias culturas e, por que não, de vários fundadores. A associação de Anchieta como um
mito fundador agregava a diversidade de tribos que se amontoavam no conglomerado
urbano da Cidade, incorporando sentidos diversos e contemplativo à inserção social da
babel que se adornava. A ressignificação simbólica do mito fundador e a atualização de sua
possível representatividade potencializaram o perfil histórico de Anchieta, sempre
representado como um símbolo menos intransigente, empreendedor e de perfil mais
compreensível na polvorosa urbana que se arquitetava.328
Nas imagens que se projetaram sobre o apóstolo no período, esse endereçamento
simbólico é sem dúvida o aspecto mais destacável. O tom carismático e mediador do
fundador, sua aura serena e tranqüila em companhia dos índios e Bandeirantes e de tantos
outros, que por força da presença e acolhimento do fundador, não foram um empecilho para
que a Cidade conquistasse o título de urbe que mais crescia no mundo.
Por tudo isso, a associação por vezes um pouco exagerada entre povo e mito
fundador, destacada pelos anchietanos - na medida em que se omite e naturaliza a ação
deliberada do Estado e das vozes dominantes em forjar no passado os elementos
constituintes da memória social – se estabelece como pedra de toque para a credibilidade
dessa tradição. Os anchietanos circularam os discursos nessa associação e se utilizaram
dessa caracterização para nomear o apóstolo como mito fundador, projetando uma cena
coletiva e conclamando, na sua imagem, a idéia de exclusividade canônica e verdadeira.
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Ibidem, p. 133.
José de Alarcón Fernandes escreveu um artigo muito claro em relação ao tema. Destacando a concepção
menos fechada de Anchieta e o movimento expansivo das bandeiras, pela primeira vez encontramos, nos
documentos, uma referência explícita ao conceito de “universalismo anchietano”: Para crer nela e difundir a
universalidade das Bandeiras piratininguaras, irmanando-se à universalidade anchietana [...] de titânica
atuação um século depois [...]. Sempre e, desde os seus anos coimbranos de estudante, José de Anchieta quis,
com o seu voluntário anonimato e irretorquível modéstia, calcar presença na sua já ganha universalidade,
fazendo questão de despir-se de sua personalidade física e moral [...]. FERNANDES, José de Alarcón.
“Anchieta, o apóstolo do Brasil”. Jornal A Gazeta, 26.01.1954, p. 9.
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Essa foi uma proposição que angariou discursos em períodos dos mais diversos. O
regresso do debate em datas posteriores ao IV Centenário e a demarcação de uma
cronologia de exaltação aos artifícios de Anchieta como mito fundador aparece requentado,
por exemplo, em 1969, durante um novo ciclo de palestras também

nomeadas

Conferências Anchietanas, assim como ocorreu em 1896. A conferência realizada por
César Salgado recuperou boa parte das divergências que procuramos contrapor e apresentar
até aqui. Outra vez, o assédio pelas contendas nacionais foi o destaque.329

Fig.
77.
Capa
do
livro
Conferências
Anchietanas
publicado em 1969, como parte das
atividades relacionadas ao dia de
Anchieta.

Antes de ingressar de vez no tema, o autor justificou seus argumentos comparando
o ofício do historiador ao do juiz, no intuito de desconstruir os argumentos projetados
pelos nobreguenses, considerados por ele equivocados por montarem o seu testemunho em

329

Essa conferência foi proferida no dia 9 de junho de 1969 no Pátio do Colégio, em São Paulo, com o título
“José de Anchieta o primeiro mestre escola de São Paulo”. Ver SALGADO, César. Conferências
Anchietanas. Comissão nacional para as comemorações do dia de Anchieta. Rio de Janeiro, Editora
Americana, 1969, p.100.
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argumentos de fórum pessoal, colocando a história a serviço de pessoas, grupos ou
nacionalidade [...].330
Para o autor, essas considerações derivavam de uma tendência estampada durante o
IV Centenário com o claro objetivo de exaltar a obra colonizadora dos lusos em nossa
terra.331 O norte principal da crítica era contra os nobreguenses, que desencadearam, no
período, uma verdadeira cruzada revisionista, apenas com o objetivo de atacar a figura de
Anchieta:
E surgiram, então, manifestações surpreendentes, na imprensa, na cátedra e na
tribuna: a Manuel da Nóbrega, todas as honras, pois São Paulo lhe deve mais do que a
qualquer outro; exclua-se Anchieta dos pretendentes ao título de fundador de São
Paulo, que pertence unicamente a Nóbrega.332

Quinze anos depois dos embates ocorridos em 1954, se ambientavam essas novas
Conferências Anchietanas, sem a mesma força inaugural e desconectada do furor do seu
debate na época. As explicações do autor, deslocadas do momento, soaram como um
discurso que parece evasivo: Teriam razões históricas ditadas esses pronunciamentos?
Não, razões de ordem meramente patriótica ou interesseira. Fosse Anchieta Português...333
A procedência dessa pergunta e resposta do autor circula bem o escopo do
problema, na medida em que boa parte dessas divergências foi postergada ou se deslocou
ao longo da história, instalando-se em outros nichos. A transformação por que a Cidade
passou, arrebatada pela aura modernizadora, transportou o debate para outros lugares, de
maneira que a outorga da narrativa anchietana fundadora percorreu e sobrepôs impasses,
calou e enfraqueceu novos opositores, superando o regresso de divergências num esforço
em vão dos novos emboabas que não perceberam que Anchieta é inatingível, porque se
refugiou no coração de São Paulo. 334 A deliberação desse movimento e os recheios de sua
impostação revelam os traços da sua projeção na memória social da Cidade de São Paulo,
antes, durante e depois das comemorações do IV Centenário.
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Idem, p. 103.
Ibidem, p. 104.
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Ibidem, p. 104.
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Ibidem, p. 104.
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Ibidem, p. 109.
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4.2. O périplo da tradição
Pontilhando a coreografia de São Paulo descobre-se os
passos do Apóstolo. Toda ela predica a geração presente. Fala de
Deus aos homens pelo homem lembrado nas relíquias
venerandas.335

O caminho de incrustação do mito fundador anchietano na memória social de São
Paulo trilhou períodos históricos diversos e foi estrategicamente endossado e recomposto
com base na própria cronologia realizada pelo religioso no Brasil. A permanência de
algumas dessas farpas e divergências após 1954 testemunha a indigestão

para os

nobreguenses, da hegemonia simbólica do apóstolo em relação à fundação. A obstinação
da célula Nóbrega não esmoreceu diante do crescimento da corrente anchietana. Esse
silencioso percurso de consagração da identidade paulistana e dos signos inseridos pela
imagem do mito fundador é um fenômeno social muito intrincado, e a prevalência de uma
tese sobre a outra não resultou apenas do esforço institucional, mas especialmente da
receptividade e representatividade dessa ou daquela versão sobre a outra.
Em outras palavras, quando destacamos a hegemonia da narrativa anchietana
pensamos especialmente nos caminhos de sua oficialização como representação de uma
memória histórica da cidade, sem que os outros inúmeros símbolos do passado tivessem
obrigatoriamente que desaparecer. Ou seja, é a maneira pela qual uma determinada
representação se transforma em única, sem concorrência, é uma espécie de senso comum
no imaginário das narrativas que em tempos diversos recompõem a trajetória histórica da
Cidade. Esse complexo fenômeno social pode ser circunstanciado nesse exemplo, na
medida em que paulatinamente essas dissonâncias foram desaparecendo ao longo da
história – ainda que seus interlocutores insistissem no tema em momentos distintos - e a
imagem de José de Anchieta tinha se transformado no único fundador, descolando-se e
isolando-se da companhia dos outros fundadores.
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A frase aparece em uma reportagem sobre a “Exposição anchietana” que ocorreu no Colégio São Luis na
Cidade de São Paulo, em janeiro de 1954, em homenagem a José de Anchieta. Segundo o jornal as palavras
foram ditas pelo presidente do Instituto Histórico Nacional, Macedo Soares, em visita à exposição na escola
da ordem jesuíta. VILHENA, J. Nunes. “Anchieta e a exposição anchietana”. Jornal A Gazeta, 15.01.1954, p.
08.
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Já havíamos evidenciado esse processo quando acentuamos o significado das
Conferências Anchietanas para a constituição do mito fundador. Todavia, vale ressaltar que
a documentação pesquisada também revela outros momentos em que a tradição anchietana
foi igualmente constitutiva e estrategicamente importante para, inclusive, potencializar os
discursos proferidos em 1896.
O exemplo mais eloqüente de irradiação dessa tradição encontramos em 1934, ano
comemorativo do IV Centenário de nascimento de José de Anchieta. Transformado em
feriado nacional pelo governo Vargas, o dia 19 de março, como nos revelam as imagens da
época, se transformou em um grande festival público de exaltação ao nome do apóstolo.

Fig. 78 a 80. A exploração pública
da imagem de Anchieta foi
extremamente recorrente em 1934.
As comemorações do IV Centenário
de seu nascimento aparecem como
um espaço importante para a difusão
do mito anchietano.
Jornal O Estado de S. Paulo.
Suplemento em rotogravura,
25.01.1933, pp. 15-17.
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Fig. 81 e 82. Imagens publicadas no IV centenário do nascimento de Anchieta.
Jornal O Estado de S. Paulo. Suplemento em Rotogravura, 30.04.1934, pp. 9-11.
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Fig.83. Participação do interventor
federal no IV Centenário de
nascimento de Anchieta.
Jornal O Estado de S. Paulo,
30.04.1934, p. 11.

A atitude comemorativa do governo federal obviamente estava ainda muito
contaminada pelos rescaldos do ano de 1932, de maneira que a inserção dessa data no
calendário nacional se projetava como uma estratégica mea culpa em relação ao Estado de
São Paulo. Nessa linha, a participação do novo interventor federal no endereçamento
simbólico do evento e o protagonismo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o
IHGB, na organização de um novo ciclo de conferências, conferiam também

uma

perspectiva política muito mais representativa ao acontecimento.336
336

A representatividade política do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro pode ser dimensionada com
base no elaborado artigo de Manuel Luís Salgado Guimarães, publicado na Revista de Estudos Históricos do
Rio de Janeiro. Traçando uma síntese do IHGB desde sua criação, o autor descreveu as principais atribuições
do Instituto. Criado em 1838, o órgão surgiu com a missão de definir o perfil da nação brasileira e os
elementos de sua identidade, em um momento em que a heterogeneidade social era um traço social quase
indelineável. Influenciados pelos trabalhos de Varnhagen, proferiram a criação do Estado Nacional como
continuidade da obra iniciada pelos portugueses, em um percurso sem ruptura com o passado colonial. Essa
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No prólogo do volume editado pelo IHGB em 1935 a filiação com as primeiras
Conferências Anchietanas ficou patente:
Começam hoje, as 17 horas, no Instituto Histórico, as conferências públicas
sobre a vida e as obras de José de Anchieta, preparatórias das grandes solenidades
projetadas para comemorar o quarto centenário natalício do insigne missionário, a 19
de março vindouro.
Não se digas que há antecipação nessa homenagem.
Entretanto, já a 17 de julho de 1896, isto é, pouco menos de um ano antes,
iniciava-se na Sé Catedral de S. Paulo a abertura da série de Conferências, promovidas
por Eduardo Prado, para celebrar aquele acontecimento.
A antecedência justifica-se com o intuito de chamar a atenção do público sobre a
pessoa, o tempo e a missão do Apóstolo. 337

O expressivo engajamento do Instituto na elaboração desse evento, que aparece sem
parcimônia no prólogo, não deixa dúvidas sobre o sentido das amarrações simbólicas que se
formaram antes do IV Centenário da Cidade de São Paulo:
[...] A presente contribuição do Instituto Histórico procedeu da seguinte
proposta, unanimemente aprovada na seção de 17 de abril último:
1.º) Considerando que a 19 de março do ano próximo futuro se comemora o
quarto centenário do nascimento do venerável Padre José de Anchieta; o Apóstolo do
Novo Mundo;
2.º) Considerando que a magnitude inegável da obra realizada durante quase
meio século [...] coloca justamente o seu nome entre os dos mais ilustres construtores
da nacionalidade;
tentativa da elite nacional de padronizar uma visão sobre o Brasil norteou os principais trabalhos
desenvolvidos pelo Instituto ao longo de toda metade do século XIX. Segundo o autor, a leitura histórica do
IHGB tinha um duplo projeto: dar conta de uma gênese da Nação brasileira, inserindo-a, contudo numa
tradição de civilização e progresso. Nesse ponto, a perspectiva de uma ação planejada do instituto em relação
à imagem de Anchieta tinha o intuito de sedimentar os discursos de uma tradição que, dilacerada no tempo,
contribuía para sincronizar os aspectos constitutivos do passado, o que independia da leitura regional que se
pudesse fazer acerca da ação do missionário em terras brasileiras. O autor ainda enfoca um outro elemento
igualmente importante nas leituras projetadas pelo Instituto. Comprometido com uma interpretação histórica
marcada por um processo linear e pela noção de progresso, procurava-se mapear uma linha evolutiva da
nossa história e assim justificar a tese da dominação dos traços culturais brancos frente às outras etnias aqui
colocadas. Essa argumentação de sobreposição em relação aos índios e negros atribuía funções diferentes
entres os inúmeros atores sociais envolvidos. A maneira pela qual Anchieta era representado tinha, em certa
medida, essa perspectiva, no sentido de qualificar os traços do profeta e suas qualidades que contribuíram
para consumar essa “cadeia civilizadora” que, com a sua inevitável presença garantiu e assegurou a plena
civilização. Os impasses do Instituto nos anos dourados tinham naturalmente outros desafios, mas que
fatalmente já apareciam delineados, por esses atributos iniciais. GUIMARÃES, Manoel Luis Salgado. “Nação
e Civilização nos Trópicos: O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Projeto de uma História
Nacional”. Revista de Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n.1, 1988, pp. 5-27.
337
ANCHIETA. Quarto Centenário do seu nascimento. Livraria do Globo, Porto Alegre, 1935, p. 5.
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3.º) Considerando que o estudo aprofundado, sob os seus múltiplos aspectos
dessa obra extraordinária, entende com a solução de problemas capitaes relativos aos
primórdios do nosso passado histórico;
4.º) Proponho que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, rendendo ao
grande vulto todas as homenagens que lhe são devidas nessa gloriosa efeméride,
promova, desde já, sobre Anchieta e a sua obra uma série de conferências especiais, a
cargo de sócios do Instituto ou de outros estudiosos, adrede convidados, as quais
deverão constituir posteriormente um tomo da revista consagrada à comemoração do
referido centenário.338

O texto do Conde Afonso Celso que aparece acima, publicado também no Jornal do
Brasil de 27 de maio de 1933, reafirma bem o entrelaçamento de gerações e de autores ao
longo da primeira metade do século XX. Esse é um aspecto que acreditamos ser central
para cimentar Anchieta como um mito fundador da São Paulo, uma hipótese que
procuramos destacar no item acerca das Conferências Anchietanas.
Igualmente representativo nessa escalada simbólica do mito anchietano foram
alguns requerimentos, leis ou portarias promulgadas em referência ao nome de Anchieta.
Um decreto assinado pelo então governador de São Paulo, em setembro de 1940,
determinou que o retrato do religioso fosse colocado nas escolas para que assim a imagem
do apóstolo servisse de exemplo e estímulo à mocidade.

339

Em 1934, por conta de um

decreto do interventor de São Paulo Armando Sales de Oliveira, o mesmo que aparece com
destaque nas reportagens do feriado criado por Getulio, a Ilha dos Porcos passou a se
chamar Ilha Anchieta, numa referência direta à tradição que se agregava em torno do
religioso. E finalmente em dezembro de 1954340, como que fechando o ano de
comemorações dos quatrocentos anos da Cidade, inaugurou-se na Praça da Sé o
Monumento a Anchieta, um marco para a consagração de sua tradição.
No ano do IV Centenário da Cidade de São Paulo, outras medidas de caráter
institucional igualmente enovelaram o campo de forças dessa tradição. A lei assinada pelo
governador Lucas Nogueira de 21 de janeiro de 1954341, devolvendo à Companhia de Jesus
o terreno do Pátio do Colégio, impressiona por sua força simbólica, em particular porque o
corpo comemorativo do IV Centenário apoiou-se no geral em rituais que projetavam a
338

Idem, p. 6.
MOUTINHO. Bibliografia para o IV Centenário da Morte do Beato José de Anchieta 1597-1997. São
Paulo, Edições Loyola, 1999, p. 165.
340
Idem, p. 165.
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Ibidem, p. 166.
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Cidade para o futuro, representado especialmente na construção do complexo de
monumentos agregados ao Parque Ibirapuera. Nesse caso, o gesto regressivo firmado pela
devolução do terreno repercute como uma nota de um jornal antigo, uma rota de retorno,
um desvio na contramão do que se propalava. Todavia, o ato, ainda que adventício e
aparentemente consternador, era profundamente necessário para amarrar toda a
fragmentação de uma Cidade que crescia triturando seu passado, desenraizando-se em um
fabuloso “frisson” de insígnias tatuadas por imagens temporãs. A fresta de entrada para o
mito fundador e as contradições que foram parasitando em seu caule atestam a parcela de
imprevisibilidade e até de um certo constrangimento em relação ao discurso moderno.
Nomeava-se o novo, mas reconhecia-se, por vezes de maneira acanhada, um cânon antigo
que pudesse comunicar a semântica polifônica daquele momento.342

Fig. 84. Essa nota foi
publicada no jornal O
Estado de S. Paulo em
25.01.1954, p. 155.

342

Em 25 de janeiro de 1953 o Governador já havia ensaiado essa devolução ao inserir na agenda oficial
daquele dia de comemorações uma visita ao lugar: Comemorando a passagem do 399 aniversário da
fundação da cidade de S. Paulo, que será festejado na data de hoje, foi organizado o seguinte programa de
atos oficiais; às 8:30 horas, o governador depositará uma coroa de flores no Monumento da Fundação de
São Paulo, no Pátio do Colégio. Jornal A Gazeta, 25.01.1953, p.1.
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Curiosamente o maior testemunho deste impasses identitários está no livro
Anchietana, que analisaremos com mais profundidade na segunda parte desse capítulo. O
discurso proferido pelo deputado Yukishigue Tamura, representante da colônia japonesa
em São Paulo, reconstitui com detalhes os acontecimentos que antecederam a assinatura
dessa lei e a devolução do terreno aos jesuítas que, segundo a fala do político, não
aconteceu sem gerar polêmicas na época:
Inspirado nos seus ideais de confraternização com o povo brasileiro, quando
desejamos participar das comemorações do IV centenário da Fundação da Cidade de
São Paulo, houvemos por bem apresentar um projeto de lei à Assembléia Legislativa
de São Paulo, que visava dar à Companhia de Jesus o domínio pleno do imóvel situado
no Pátio do Colégio, para que a Companhia pudesse ali reconstruir o monumento
histórico do Colégio São Paulo e igreja anexa, a fim de prestar uma justa homenagem
aos verdadeiros fundadores de São Paulo [...]. Pois bem, Sr. Presidente, por incrível
que pareça, a minha proposição não lograva a aceitação do meus pares. A resistência se
fazia, sobretudo do ponto de vista constitucional e do ponto de vista religioso. Do
ponto de vista constitucional, alegando-se que um patrimônio do Estado não poderia
ser doado à Igreja, e do ponto de vista religioso eu encontrava da parte dos meus
queridos irmãos evangélicos a mais tenaz das oposições.343

Apesar do grande número de opositores ao projeto, a devolução do terreno contava
com o estratégico apoio do governador do Estado:
Por outro lado, o governador de então, o sr Lucas Nogueira Garcez, não se
abalançava a enviar a mensagem para a reconstrução do monumento. E aquele velho
casarão, que já fora Assembléia, que já fora residência inclusive de S. M. o Imperador,
aquele casarão ia sendo destruído e ia desabando sob a implacável picareta do
progresso.344

Entre idas e vindas e poderosos apreços jurídicos, o projeto foi finalmente
encaminhado à aprovação da Assembléia do estado em fins de 1953, acelerado pela
proximidade do IV Centenário. A redação do texto dizia devolver o imóvel do pátio do
Colégio à Companhia de Jesus para ser reconstruído o monumento histórico do Colégio de

343
TAMURA, Yukishigue. “Enaltecido, na Câmara Federal, o nome de Anchieta”. In: Anchietana. Comissão
Nacional para as Comemorações do Dia de Anchieta. São Paulo, Gráfica Municipal, 1965, p. 442.
344
Idem, p. 442.
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São Paulo, Igreja anexa, bem assim a casa de Anchieta, para nela funcionar o Museu
Colonial.345
A parte mais complexa do discurso do deputado e extremamente reveladora em
relação ao que se associou à simbologia do mito anchietano, e que de certa maneira reforça
as hipóteses que encaminhamos em relação a sua superação frente aos outros fundadores de
São Paulo, resume-se ao caráter heterogêneo da população da cidade em 1954 e o seu
ingrediente imigrante. O casamento do apóstolo com esse novo perfil urbano remetia à
superação de problemas passados e à atualização da mensagem presente, ressignificada em
decorrência de novos atributos e da perspectiva de um mito fundador sem anacronismos
nacionais e naturalmente senhor do mundo, uma imagem que José de Anchieta mais do que
os outros nomes conseguia melhor propalar:
Eu sonhava mais ainda; incorporar todos os imigrantes japoneses e seus filhos
nesta festividade, iniciando pela construção do monumento do Pátio do Colégio para se
estender, a todas as capitais do Brasil, com a construção de um grupo escolar BrasilJapão, onde se veria Anchieta afagando a cabeça de um índio e, ao lado dele, a figura
de São Francisco Xavier afagando a cabeça do filho do imigrante japonês. Queria
repetir, 400 anos depois, a obra apostólica de Anchieta com os novos Anchietas do
século XX . O material humano já deixava de ser o indígena, para se transformar no
filho do imigrante, não apenas japonês, mas de todas nacionalidades [...].346

Novos desafios, novos indígenas e um velho missionário em plena ebulição do
século XX: esses eram os impasses que se apresentavam naquele momento como num
intrincado jogo, com lances e peças que se moviam estrategicamente.
Nesse cenário de reconfiguração dos traços urbanos e populacionais, aparecem com
destaque na imprensa outras referências que igualmente puderam atenuar nesse momento a
força dos discursos que propalavam os novos símbolos e monumentos que eram
inaugurados por toda a Cidade. O concurso de monografias sobre a Igreja do Pátio do
Colégio e as referências à casinha de palha de Anchieta foram entrecortadas por fogos de
artifícios do progresso e apareceram com destaque nos mesmos periódicos em que se
propalavam todas as consagrações inseridas pela parafernália moderna.

345
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Ibidem, p. 443.
Ibidem, p. 433.
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Fig. 85. Tradicional tela com a
imagem de Anchieta, publicada no
jornal A Gazeta, 23.01.1954,
p. 30.

Fig. 86 e 87. A publicação na íntegra da monografia sobre a igreja do Pátio do
Colégio, escrita por J. Nunes Vilhena, esboça o esforço midiático de configurar, na
região, uma memória histórica da fundação. No artigo de Luiz Tenório de Brito, o
IV Centenário da Cidade se configurou como um fluxo da mesma tradição.
Jornal A Gazeta, 25.01.1954, p. 32.
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Publicado no Jornal Correio Paulistano. 25.01.1954, p.18.

Fig. 88. O jornal O Estado de S. Paulo organizou, nesse dia, várias vistas
aéreas da Cidade. Nessa foto se destaca o Pátio do Colégio e O Parque D.
Pedro II. Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, s/n.
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Algumas publicações avalizadas pela Comissão organizadora do IV Centenário
também merecem atenção. A edição dos textos poéticos de Anchieta, incluída na Biblioteca
do IV Centenário e organizadas criteriosamente pelo crivo do Museu Paulista na figura da
Dra. Maria de Lourdes de Paula Martins, possui alguns atributos que nos interessam.347

Fig. 89. Capa do Livro de Poesias de José de Anchieta,
editado em 1954 pela Comissão do IV Centenário da
Cidade de São Paulo.

A edição dessa obra foi acompanhada de perto pela Companhia de Jesus que, após
um pedido do museu, concordou com sua publicação e com a escrita do prefácio. O enlace
entre a Comissão, os preparativos para o aniversário de Cidade e conclusão da obra
indiscutivelmente acrescentaram maior solidez às narrativas anchietanas. A simbiose entre
347

ANCHIETA, José de. Poesias, São Paulo, Comissão do IV Centenário da cidade de São Paulo, 1954, p.
21.
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esses diferentes extratos convergia para a mesma tradição, projetando “glamour” e
reverência ao nome do apóstolo, de maneira que a sua imagem pudesse ser compreendida e
estudada. 348
Na dedicatória da obra, percebemos esse enovelamento e a fixação definitiva do
apóstolo como marco cabal desse congraçamento:
A veneranda e tantas vezes ilustre Academia Paulista de Letras, expressão legítima
da inteligência, do valor, do dinamismo e da glória perene da Terra bandeirante,
semeada pela mão fecunda de Joseph de Anchieta para que ela fosse o que ela hoje é;
uma colméia onde trabalho esplende com a intensidade da luz do próprio sol [...] 349

Outra obra igualmente patrocinada pelo serviço de comemorações culturais da
Comissão do IV Centenário atuou, por sua vez, em uma embocadura de outra natureza, na
medida em que o seu autor – Ernani Silva Bruno – não ingressou diretamente nos embates
entre anchietanos e nobreguenses. Todavia, as categorizações desenvolvidas pelo autor não
deixam de ser igualmente significativas na tentativa de recompormos os traços que se
engastaram e deram volume à montagem da tradição anchietana.
História e Tradições da Cidade de São Paulo foi publicada pela primeira vez em
meados de 1953, às vésperas das comemorações do IV Centenário. Editada em três
volumes, a obra contou com a exclusividade de alguns desenhos de Cândido Portinari e,
ainda, com o prefácio de Gilberto Freyre350. Não resta dúvida de que a presença dessas duas
personalidades no livro diferenciou a obra de outros trabalhos organizados pela Comissão.
O pintor paulista era responsável pela imagem difundida a quatro cantos como principal
representação de Anchieta351 e o escritor pernambucano, por sua vez, seguia seu árduo
caminho em defesa da colonização portuguesa nos trópicos. Só pela presença dessas duas
figuras, a obra continha de antemão ingredientes de sobra que a projetavam com
credibilidade. O estilo de escrita de Ernani Silva Bruno impressiona também pela riqueza
de detalhes sobre a cultura material e sobre a história social de São Paulo.

348

Idem, p. 17.
Ibidem, p. 3.
350
BRUNO, Ernani Silva. História e Tradições da Cidade de São Paulo. São Paulo, Editora Hucitec, 1991.
351
A conhecida imagem de José de Anchieta escrevendo poemas na areia se multiplicou rapidamente pela
mídia e se transformou no principal emblema do apóstolo. Essa imagem foi editada como capa da revista O
Cruzeiro, publicada especialmente em homenagem ao IV centenário da Cidade. Ver p. 11.
349
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Aparentemente esse trabalho se eximiu das contendas sobre o fundador da Cidade,
não apresentando argumentos para um ou outro lado. Entretanto essa aparente neutralidade
contém igualmente aspectos polêmicos. Os textos e as referências utilizadas pelo autor
foram, na sua grande maioria, mencionados como base teórica para os nobreguenses;
todavia as imagens, em particular os desenhos de Cândido Portinari, sutilmente deram força
às representações anchietanas. Por ser um trabalho que não procurou ingressar no debate
sobre o fundador de São Paulo, a obra indiretamente ganhou importância por alimentar uma
representação menos exclusivista do apóstolo, conseqüentemente projetando a tese de um
mito fundador menos sectário.
Em outras palavras, o tom brando da narrativa aplaca subliminarmente os principais
atributos anchietanos ainda que as referências atuem nas perspectivas utilizadas pelos
nobreguenses. O que aparentemente ressoa como contradição, na medida em que os
desenhos de Portinari retratam especialmente a imagem de Anchieta liderando a tríade
central da colonização Piratininga - índio, bandeirante e jesuítas – edifica, ao longo do
ensaio, um processo que naturaliza os impasses iniciais da colonização. A harmonização
entre a natureza e o homem, e as características desses colonizadores, atenuam o foco do
problema. Ainda aplacam uma espécie de redenção e superação dos conflitos e impasses
históricos que ocorreram na gênese da plêiade paulista. Estrategicamente não tinha sentido
ele regressar naquele momento, em que se festejavam os quatrocentos anos desse árduo
caminho. Portanto, o foco da obra subtraiu os principais argumentos que açodavam o
debate sobre o fundador de São Paulo e o núcleo das divergências que eram em especial
apresentadas pelos nobreguenses para legitimar sua causa.
A leitura do prefácio de Gilberto Freyre, por sua vez, perfaz um caminho
igualmente singular e de difícil compreensão, dentro dos atributos que se endereçavam na
época e das indicativas da obra. Passavam-se mais de vinte anos da publicação de Casa
Grande & Senzala e naturalmente algumas dessas idéias já tinham se cristalizado ou ainda
repicavam as polêmicas iniciais. O próprio Gilberto Freyre comemorou o estilo do trabalho
de Ernani Silva Bruno e se regalou de suas possíveis influências sobre o novato escritor.
Descontando essas pendengas que ressoavam mais como um auto-elogio do autor, o
prefácio sugere a junção de tradições e a sobreposição de leituras e interpretações do nosso
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passado, confrontantes ou não, e que provavelmente se enovelaram ao corpo comemorativo
se aprumando a outras narrativas difundidas no período.
As categorias de análise proclamadas pelo autor como inequívocas para um trabalho
de peso aparecem com destaque no texto de Gilberto Freyre e foram apontadas como
estruturantes em História e Tradições da Cidade de São Paulo. A perspectiva de uma
análise interdisciplinar

e as ramificações entre tradição e progresso

foram assim

acentuadas :
Sob o critério de combinação, mas não de confusão de métodos assim diversos
de estudo, é que o paulista Ernani Silva Bruno, num trabalho que surpreende pelo que
há nele de paciente e lúcida pesquisa não só de arquivo e de biblioteca como de campo,
aproxima-se desse denso complexo que é, dentro da realidade brasileira, o complexo
metropolitano paulista, isto é, o da segunda e, sob alguns aspectos, primeira cidade do
Brasil. O Complexo que hoje se concentra na arca em que se expandiu, quase por
milagre, a remota Piratininga, de simples aldeia de jesuítas e cablocos em cidade
múltipla. A única área do Brasil de hoje em que os economistas encontram uma
economia maduramente capitalista em contraste com ainda verdemente capitalistas dos
Estados do sul e a retardadamente pré-capitalista dos Estados do Norte [...].352

Toda a retórica de Gilberto Freyre nesse prefácio procura destacar os melhores
atributos luso-brasileiros que resultaram do processo de colonização, principal marca do
pensamento do autor.353 A defesa desses atributos, resultantes da colonização portuguesa,
352

Idem, p. 10.
Não é nossa intenção ingressar com profundidade nas categorias analíticas elaboradas por Gilberto Freyre.
Acreditamos que na perspectiva conceitual que estamos trabalhando, nos bastam as referências de Dante
Moreira Leite transcritas do seu clássico O Caráter Nacional Brasileiro. Nele, o autor conseguiu compor a
contento os principais problemas teóricos endereçados pelo polêmico escritor: E a teoria de Gilberto Freyre
é, pelo menos em Casa Grande &Senzala, uma tentativa de descrever e explicar a história brasileira através
do processo de miscigenação [...] Para essa colonização nos trópicos, nenhum povo estaria mais preparado
do que o Português – povo indefinido entre a Europa e a África [...]. Quanto à natureza tropical, Gilberto
Freyre discute a imagem estereotipada, tão freqüente nas descrições do Brasil [...]. A esse respeito Gilberto
Freyre voltaria várias vezes, para afirmar que, em suas tentativas de colonização tropical, os europeus
nórdicos foram menos eficientes que o português [...] que revelaram-se capazes de criar uma civilização
adaptada aos trópicos Em relação aos temas gerados pelas questões regionais, Dante Moreira Leite
igualmente conseguiu circular o problema com objetividade: Quanto às características regionais, Gilberto
Freyre acentua diferenças e semelhanças entre certos tipos regionais [...]. Aproxima o paulista do cearense,
principalmente pela sua mobilidade, de outro lado, salienta o contraste entre o entusiasmo do paulista e a
resignação dos brasileiros de outras regiões [...] o pernambucano estaria mais próximo do paulista e do
gaúcho, através do que se poderia denominar sua maior agressividade [...]. LEITE, Dante Moreira. O
Caráter Nacional Brasileiro. São Paulo, Livraria Pioneira editora, 1969, pp. 275-279. De certa maneira, esse
tipo de comparação poderia ser transposta para o contexto do IV Centenário em face da heterogeneidade
populacional da cidade e representativo número de imigrantes. Enfim, descontando os pontos de tensão e
divergências, muitas das análises realizadas pelo autor apareceram desordenadamente em outras narrativas,
confirmando toda polêmica referente aos efeitos da herança colonial na história do Brasil. O importante, no
353
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possui imbricamentos extremamente difíceis de serem dimensionados aqui, e não é esse o
nosso propósito. O que pesa nessas informações são as influências indiretas na elaboração
do passado paulista além das contradições que entrecortaram determinadas premissas
teóricas. Muitas premissas foram transformadas em novas categorizações, plasmadas em
inúmeros cruzamentos e clivagens que resultaram, no urgir do IV Centenário, em tradição
e memória nutridas e incorporadas ao mito fundador anchietano. Como vemos, sua
hegemonia transpôs impasses de base e compôs estratos em que muitas vezes a questão da
nacionalidade pesava mais forte. Se a origem espanhola de José de Anchieta não teve
relevância para a sua consignação como fundador é porque o poeta-santo era lembrado
menos por suas características nacionais e mais pelos compostos e qualidades sociais
atribuídos a ele por aquela geração, o que torna essa leitura extremamente próxima da
chave interpretativa de Eduardo Prado, que tratamos nos passos iniciais deste trabalho.354
Enfim, a narrativa composta por Ernani Silva Bruno consegue transitar com cuidado por
esse ardiloso caminho.
Parte desses imbricamentos e clivagens resultavam também do entrelaçamento entre
calendário e mito fundador que, particularmente no caso de Anchieta, agregou datas que
originariamente

não

se

relacionavam

apenas

a

seu

nome.

Por

mobilizarem

institucionalmente autores e eventos, luziram igualmente na tradição anchietana. Além do
terceiro centenário da morte e o quarto centenário de seu nascimento, que já apontamos
algumas vezes, também os quatrocentos anos de criação da Companhia de Jesus em 1940
se transformaram em edificantes para a difusão do nome do religioso. Observando a Revista
de Estudos Brasileiros, editada especialmente em homenagem a essa comemoração,
encontramos um elenco de autores que estiveram presentes em outros momentos e que
atuaram de forma engajada para difundir essa tradição. Na revista, existem inúmeros artigos
relacionados a Anchieta ao lado de outros estudos sobre a presença da Companhia de Jesus
no Brasil e os principais atributos dos colonizadores. A contar pela complexidade da obra e

caso da solidificação do mito anchietano, é indiciar os caminhos pelos quais essa tradição foi se constituindo
e, como toda tradição, o estatuto social é, na maioria das vezes, diverso e ambíguo, verificado na proporção de
dilemas, impasses e contradições que ela introjeta.
354
A proximidade temática que sugerimos não representa uma fidelidade conceitual direta e sem
transmutações. Muitas dessas idéias foram efetivamente atualizadas ou contingenciadas em novas categorias
de análise.
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pela pluralidade política e social dos autores que ali aparecem, o trabalho está distante de
uma leitura monolítica do missionário.
Essas contradições também ressurgem com igual intensidade na obra Anchietana,
cuja composição de autores modela um campo de forças que, num primeiro momento,
aparece em uníssono, mas igualmente ambíguo pela diversidade e a variedade de matizes e
temas. Responsável pela consagração simbólica e institucional derradeira do mito
anchietana, em um período histórico extremamente complexo, o livro conceitualmente
pode ser entendido como um compêndio de tudo aquilo que vinha se endereçando em favor
do nome do fundador, desde as primeiras Conferências Anchietanas, dentro e fora da
Cidade de São Paulo.

4.3. Anchietana
A obra Anchietana, publicada em 1965, é com certeza o melhor exemplo de registro
da composição e montagem dessa tradição, dos limites e contradições implícitas ao
processo de modulação e equalização de pensamentos, além de teorias, vertentes políticas
e sociais, num mesmo estatuto social. Muitas dessas falas foram proferidas, em 1954, mas
em certa medida ainda ressonavam os seus atributos iniciais. Os ensaios e os artigos
compilados nessa obra recompõem o percurso de outorga e deliberação da memória social,
a supremacia de determinadas informações sobre outras e a perspectiva de projeção de um
consenso social.
Outro aspecto significativo de Anchietana reside no contexto histórico da sua
publicação e nos visíveis vínculos políticos correlatos ao lançamento da obra. A
consolidação do regime militar e reafirmação pelos “novos” grupos políticos hegemônicos
desses símbolos pretéritos reforçam uma estratégia desenfreada pela busca de uma
representatividade social. Esse talvez seja o aspecto mais relevante para a nossa pesquisa.
Cremos que as narrativas elaboradas no contexto da ditadura militar e os contornos
políticos do momento traduzem com mais clareza alguns atributos que contrariamente
ainda não estavam totalmente externados em 1954. A função simbólica da tradição
anchietana e o distanciamento de pouco mais de uma década transferem o campo de tensão
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para uma outra órbita que, talvez desgarrada dos seus acintes iniciais, pode com mais
cuidado ser desembaraçada.
No discurso proferido por Júlio Mesquita Filho, notamos com lucidez alguns lances
indicativos desse jogo. As referências ao presidente Castelo Branco, que presidiu a sessão
solene realizada no dia 9 de junho de 1965, os vínculos com as Conferências Anchietanas e
a predestinada visão de Eduardo Prado foram os contrapontos iniciais para aproximar a
obra de Anchieta dos desafios que o regime militar encontrava. É curioso como os
predicados do apóstolo ganham nesse momento outras atribuições; agora, nada de índios
indomáveis e insaciáveis colonizadores; os inimigos de Anchieta eram outros:
Agora, a idéia em boa hora concebida pelo Exmo. Sr. Marechal Castelo Branco
de instituir o Dia de Anchieta no aniversário da morte do grande místico, assume
outras proporções [...].
É pois um ato de afirmação que neste instante participamos – afirmação que se
traduz no propósito em que está a Revolução de permanecer fiel àquele humanismo
cristão que nos legou Anchieta e que a subversão comuno-nacionalista pretendia banir
da nossa comunhão [...].355

Feito o esboço anticomunista, o autor ainda acrescenta as relações do apóstolo com
a Cidade de São Paulo e o congraçamento com a tradição européia:
A presença de Anchieta, cada vez mais sensível em nossa terra, à medida que
nos vamos distanciando do dia em que o suave apóstolo abriu a primeira escola no
topo das colinas de Piratininga e o fervor com que foi acolhido pela gigantesca urbe de
hoje o chamamento do Exmo. Sr. Presidente da República são a prova do que
afirmamos [...]. Povos, todos eles de cultura mediterrânea saberão, como nós, quando
soar a hora do destino, voltar às suas fontes, às aspirações por um mundo melhor de
uma justiça mais humana.356

A curta réplica do presidente Castelo Branco ao discurso de Júlio de Mesquita Filho
estrategicamente fixou os limites entre as funções dialógicas do Estado e da Igreja e
também realçou o papel do governo na difusão dos ícones nacionais. Num tom claramente
polido, o presidente se esquivou das animosidades e fechou sua mensagem destacando o
modelo brasileiro como símbolo para a evangelização do mundo.357
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Essas indicativas iniciais da Anchietana endereçam um caminho muito mais
explícito com os vínculos políticos. Ao mesmo tempo, o apóstolo passa agregar outras
atribuições. Aqui, as questões ligadas à fundação de São Paulo parecem já resolvidas, de
maneira que o religioso poderia agora capitalizar outras atribuições. O título de Apóstolo do
Brasil, matizado pelo general no decorrer de sua fala, sugere esse novo caminho.358
O regresso ao tema da fundação de São Paulo na Anchietana desponta com muita
força nas palavras de Cassiano Ricardo, que indicia escrever do auge do debate de 1954.
“Meu Anchieta” talvez seja o relato mais cúmplice em defesa da causa anchietana. 359
Contrapondo-se à nacionalização do nome do apóstolo, que os textos iniciais da
obra pareciam encaminhar, o escritor paulista recolocou em cena os vínculos regionais do
religioso e, em poucas, frases reforçou os gestos de fundador:
Anchieta de todos, universal. Mas há um Anchieta paulista, que é o meu
Anchieta – um Anchieta como eu o encaro toda vez que estudo a sua obra
piratiningana [...].
Meu Anchieta é o poeta, o fundador de São Paulo, o santo de minha devoção.
Não por mim inventado mas um Anchieta como ele foi e mais ninguém. 360

Nada poderia ser comparado aos artifícios desempenhados por José de Anchieta em
seu percurso pelo planalto Piratininga. Um calvário com passos sempre determinantes para
a consumação da urbe paulistana. Um esboço insuperável, que segundo Cassiano Ricardo,
fora firmado na vitória da tradição ossificada na própria história da Cidade:
Sabe-se que um grupo de jesuítas fundou São Paulo. Mas qual deles o
principal? O verdadeiro fundador?
Para mim, Anchieta [...].
Sentença histórica; passada em julgado, portanto.361

No desenvolvimento do texto, Cassiano Ricardo recupera novamente alguns
argumentos que foram utilizados em 1954 pelos principais defensores da causa Anchietana:
Anchieta não foi o único fundador de São Paulo, mas o principal fundador. A questão
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Anchieta espanhol e Nóbrega português são atribuídas ao padre Serafim Leite362. Um
argumento, contudo, merece destaque na longa explanação do escritor, em especial por
inovar no contraponto e na distinção entre a obra dos dois missionários jesuítas:
Houve quem dissesse: a obra de Nóbrega talvez não assumisse as
proporções que assumiu se lhe tivesse faltado o auxílio de Anchieta.
O que se alega é que o então Provincial idealizou o plano, em parte o
executou e em parte o mandou executar. Os outros foram meros operários.
Não me convence tal alegação. Idealizar, por si, não chega a ser fundar, isso
não. Executar em parte também não chega a ser fundar verdadeiramente já que o é
apenas em parte. Mandar executar é, antes, delegar a fundação a outrem. Os meros
operários é que terão sido os verdadeiros fundadores face aos mandantes que terão sido
meros mandantes.
Quem quer, faz; quem não quer, manda. 363

Anchieta não mandou, mas fez. E, ao fazer, fundou a Cidade de São Paulo; assim,
de forma sentencial, o escritor conferiu a causa como que pateticamente julgada, para em
seguida decifrar, com minúcias, os enigmas desse ato fundador e identificar as profecias do
apóstolo no gigantismo do que seria, no futuro, a quatrocentona metrópole:
Fundar, no caso de Anchieta, nem era apenas executar como operário a suposta
ordem de Nóbrega. Era coisa muito mais complexa [...] era iniciar um processo, mas
um processo complexo, lento, arriscado. Era praticar vários atos ao mesmo tempo e
muitos outros depois para afinal assegurar a viabilidade da idéia, o êxito da decisão.
Anchieta dominou o ambiente, aproveitou os padrões culturais indígenas de
comportamento [...] garantindo a fundação contra o facílimo assalto de que ela podia
ser, como de fato foi, vítima. [...]
Mais um pormenor: foi Anchieta, e só ele, quem prognosticou o que seria São
Paulo no futuro – uma das maiores cidades do mundo. E assim previu, com a intuição
de fundador, uma coisa que nada fazia prever quando tudo aqui era mato [...].364

Desarmando a linha argumentativa dos discursos que se opunham ao nome de
Anchieta como fundador, o autor destacou, também, a visão predestinada do apóstolo em
relação à Cidade de São Paulo. O tônus da gesta anchietana não indiciava nenhuma
ambivalência para com as demais narrativas que igualmente outorgavam a redenção dos
males pelo avanço da modernidade. Aqui fica explícita, tal qual em outros autores que já
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citamos, a recorrência imperativa de nomear no passado os símbolos indicativos do
presente.
Essas divergências incomodavam profundamente Cassiano Ricardo, de forma que a
sua explanação beira à redundância. Insatisfeito com os argumentos utilizados até então, o
autor enveredou pelos caminhos da análise histórica, documentação e metodologia. O
avanço nessa polêmica refletia os embates epistemológicos que ajuizavam as teses de
anchietanos e nobreguenses. Sua tática tinha como função desconsiderar as argumentações
favoráveis ao nome do padre português, mesclando tradição e crença popular:
Negar ao canário o caráter fundador se me afigura até um ato de profanação
histórica. A cidade de Anchieta guarda o seu nome como uma legenda. Os fuçadores
de arquivos que se desenganem. Não há documento que valha contra o juízo definitivo
da História, notadamente quase esse juízo se transforma em justa crença, inabalável.
Crença dentro da qual nascemos e queremos que nossos filhos continuem. [...]
Ninguém faz história a seu talante, embora todos possam estoriar a seu modo,
quem disse que não? A História com H maiúsculo não é simples produto da vontade
humana. Muito menos uma relação cronológica de acontecimentos arbitrariamente
dispostos e numerados. Há algo que explica os fatos, sociologicamente, e que
condiciona a aceitação deles como verdadeiros.
Se há um juízo histórico é o da própria História e não de alguns historiadores
mais ou menos retardatários. No caso de Anchieta, por exemplo, ele é o fundador de
São Paulo porque o juízo da História o consagrou como tal. 365

Estão implícitas aqui toda as críticas ao padre Serafim Leite, identificado pelos
anchietanos como o principal proponente do revisionismo que procurava nublar a imagem
de José de Anchieta. E, por sua vez, ao circular por essa via temática, Cassiano Ricardo
perfaz também um itinerário que o filiava ao núcleo da tradição anchietana e dos autores
que contribuíram indiretamente para o avanço de sua representação simbólica associada à
difusão do mito fundador. Com certeza, essa é a parte mais densa do texto na medida em
que os argumentos indiciam temas vinculados ao mito por outros autores, de épocas
diversas e que eram reordenados no translado textual do autor. O debate entre colonização
litorânea versus planalto e o significado do Caminho do Mar para São Paulo representaram
a deixa para ele retomar o tema da questão nacional:366
365
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E enquanto para o lusíada era preciso defender a praia, por razão dos navios e da
comunicação fácil com Portugal, a subida da serra e a localização no altiplano era um
rasgar violento de horizontes novos a que se juntaria um estilo de vida diferente, já
inicialmente americano, já por certo fundado em valores indígenas que seriam a base
de nossa autenticidade brasileira.
Anchieta abre caminho à empresa fabulosa [...]. 367

Devia-se a Anchieta a superação do modelo inicial da colonização portuguesa
“agarrada como caranguejos às praias”, a qual o padre Nóbrega etnicamente se ligava. Por
isso Anchieta era o melhor símbolo da fundação de São Paulo, protagonizado na superação
dos estreitos limites do litoral e a ousada conquista do sertão. De maneira que sua
representação como mito fundador reafirmou, ao longo de toda a primeira metade do século
XX, a vocação natural de uma São Paulo indivisível e indissociável do processo do
desenvolvimento e progresso do país. A tese de fazer o Brasil ecoava, ondeando outros
clichês e jargões que se colavam à imagem do povo paulista.368
A coroação dessas categorias de análise resultou na caracterização e vinculação dos
bandeirantes aos traços étnicos e culturais do espanhol, uma estratégica brecha que o autor
precisava para outorgar de vez a supremacia do mito fundador Anchieta no processo de
colonização:
O Bandeirismo tem muito de espanhol por seu amor ao épico temperado pelo
idealismo lírico-sentimental português. Que haverá, por exemplo, de mais quixotesco
do que Anhangüera pondo fogo na vasilha de álcool e ameaçando de incêndio a água
dos rios? [...]
Mas a primeira contribuição psico-social, em sentido espanhol, para a gênese do
bandeirismo, ainda se situa em Anchieta [...].369

épica abordagem de Sérgio Buarque de Holanda, no capítulo O semeador e o ladrilhador, no clássico Raízes
do Brasil.
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Anchieta estava predestinado à consagração como mito fundador, agregando
qualidades num processo que pari passo à Manoel da Nóbrega, só acentuava as diferenças.
Então como poderia a Cidade ser fundada por alguém cujo maior desejo era seguir para o
Oeste?
Em sentido oposto, o perseverante apóstolo continuou preso à terra paulista e não
abandonou o território:
[...] Só ficou renitente, consumido em sua missão de fundador de São Paulo,
Anchieta. Esse nunca pensou nisso, em abandonar Piratininga. Mesmo na fase mais
dura, mais pungente, contentava-se com as aperturas do seu lugar.370

O tema da omissão de Nóbrega em relação à fundação torna-se o mote para dar
legitimidade à causa Anchietana. Essas eram significativas informações que principalmente
as crianças deveriam saber sobre o passado histórico da sua Cidade:
São Paulo não existiria, depois, não só por vontade dos tamoios e carijós mas
também por omissão de Nóbrega, já que a conseqüência da remoção do Colégio para
Assunção seria essa. 371

Enfim, o autor concluiu os ajustes e as ponderações sobre todos os fundadores e os
atributos de cada um na história da São Paulo quinhentista. Um acerto de contas que
inflacionou os atos de Anchieta no planalto Piratininga:
Meu Anchieta é o principal fundador de São Paulo, aquele que fundou e
defendeu a fundação que os indígenas revoltados queriam destruir e que Nóbrega quis
remover para o Paraguai – outra forma de destruição.372

Cassiano Ricardo estende ainda várias páginas destacando as principais vicissitudes
de José de Anchieta. Um último aspecto, entretanto, indicado pelo autor, sinaliza um
atributo extremamente importante e que se insere com propriedade nos problemas teóricos
relacionados às funções simbólicas do mito fundador: as filiações com a tradição
modernista pela chave do indianismo. Esse aspecto - que iremos analisar mais diretamente
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no último capítulo - aparecerá com profundidade no texto de Guilherme de Almeida na
Anchietana, que compõe o mote final para o escritor paulista fechar seu texto:
Anchieta é de vanguarda sob todos os aspectos; não só porque foi como primeiro
indianista de todos os tempos, não porque ainda o é no apelo ao primitivismo que,
como até hoje acontece, se tornou um recurso pra se começar de novo em arte. [...]
Os neo-indianistas de 22 [...] não fizeram mais que repetir Anchieta, em muitas
passagens de sua obra primitivista.373

A importância do poeta Guilherme de Almeida na recomposição da memória
paulistana, elaborada no decorrer da primeira metade do século XX, é inquestionável.
Personalidade no mínimo polêmica, o autor perfaz um caminho singular nas festividades do
IV Centenário, não só pelos vínculos com a Comissão do IV Centenário, mas
especialmente por figurar entre os principais autores que circulavam com uma
impressionante regularidade na imprensa e nos meios intelectuais da época. No entanto, as
referências do autor acerca do debate sobre o fundador da Cidade de São de Paulo são
desapaixonadas e evasivas, o que em certa medida não significa uma postura desengajada
e apartidária. Entre os vários depoimentos que apresentamos no capítulo, por exemplo,
aparece um fragmento de um artigo do autor que, no auge das intrigas entre anchietanos e
nobreguenses, estocou a tese de João Ramalho como fundador da Cidade de São Paulo.374
Ironia e provocações à parte, o poeta foi extremamente importante no enfeixamento da
tradição que deu subsídios e força argumentativa ao mito anchietano, por mais que ele não
tenha ingressado com intensidade, tal qual outros tantos autores, nessas controvérsias.
Regressando ao ano de 1934, nos dias que antecederam o feriado do IV Centenário
de Nascimento de José de Anchieta, encontramos no jornal O Estado de S. Paulo, em que
o autor escrevia regularmente, um artigo do poeta paulista que configura melhor a sua
inserção nesse campo de forças. Em “Anchieta e o sentido da terra”, explicitam-se melhor
alguns entendimentos que raramente apareceram com tanta clareza em outros artigos
373
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escritos pelo autor. Expressão como um “santo nacionalizado” ou mesmo o contraponto às
concepções de Nóbrega sobre a colonização, poderiam figurar entre as melhores
justificativas apresentadas como rumo argumentativo dos anchietanos. Como dissemos
acima, não encontramos em 1954 referências tão diretas do poeta paulista ao tema, talvez
pelo envolvimento que tinha com a organização das festividades e as prováveis articulações
políticas que o cargo exigia, o que torna o texto ainda mais lapidar:
Por que insular, nascido do isolamento colonial das canárias, e mais,
desnacionalizado pelos preceitos severos de uma ordem religiosa e por um exílio
voluntário e definitivo, Anchieta teve a pátria que quis ter. E porque ele foi o único que
amou a terra: foi a exceção à dura regra de Padre Nóbrega: “Nenhum tem amor a esta
terra: todos querem fazer em seu proveito porque esperam de cá ir... Não querem nem
`a terra, pois têm sua afeição em Portugal”. 375

Como externou Guilherme de Almeida, o processo de desnacionalização de
Anchieta se iniciou com o ingresso na Companhia de Jesus e se completou pelo domínio
incomparável que o apostolo tinha da língua portuguesa.
As imagens que acompanharam o artigo condizem, sem imparcialidade, com a
profundidade da tradição em que Guilherme de Almeida, ao menos nesse momento, não
receou de ingressar e que, na Anchietana, aparece dimensionada sob outros postulados em
um enquadramento temático que se limitou apenas rascunhar, como já fizera aqui nesse
artigo, a relevância de Anchieta para a língua e a literatura portuguesa. 376
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Fig. 90 a 92. As imagens publicadas ao lado do poema de Guilherme de Almeida reforçam os traços
de um Anchieta agregador, enfrentando as adversidades naturais e os desafios da conversão do gentio.
Jornal O Estado de S. Paulo, 18.03.1934, p. 8.

232

O excerto intitulado “Anchieta: precursor do nativismo”, inserido na Anchietana,
foi originariamente escrito como tese para um concurso de monografias e, de certa maneira,
deu seqüência às problematizações elaboradas pelo texto de Cassiano Ricardo. Por isso, se
trata de uma narrativa que precisa ser observada com base nas atenuações e ponderações,
que contextualizamos em relação ao lançamento da Anchietana, uma premissa fundamental
para compreender e descortinar os possíveis nexos relacionados a toda tradição que
naquele momento se enovelava.377
O texto recompõe o cenário da colonização e a difícil inserção do apóstolo naquele
ambiente em que as habilidades foram determinantes para o avanço da civilização e do
progresso. A apropriação do tupi e a adaptação da liturgia católica à cultura dos selvagens
foram determinantes. 378.
Guilherme de Almeida tratou todo o trabalho de conversão como um precoce e
original sentimento nativista da Anchieta:
Ora essa índole nativista, esse apego à terra [...] Anchieta tinha superiormente
compreendido e sabido aproveitar. Enxertou nesse sentimento a idéia de um Deus
novo, protetor e forte, senhor de um exército invencível de anjos e de santos, pronto a
auxiliar o crente na luta e socorrê-lo no perigo. Iniciou a nova crença no ânimo do
silvícola e, com isso, fortaleceu-lhe a confiança em si, o amor ao torrão na vida, a
convicção de ser dono.[...]
Anchieta foi mais um herói do que um poeta. Por isso, menos nos seus versos do
que na sua ação admirável sobejam exemplos de amor ao solo e abnegação à gente [...].
379

Todas essas qualidades externavam a vocação e a predestinação que consagraria
Anchieta como precursor de um “nacionalismo embrionário”, irmão gêmeo do nativismo
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que o apóstolo inicialmente plantou. Se, para muitos, o título de criador da literatura
brasileira era exagerado, ao menos cabia a ele o papel de iniciador.380
O poeta paulista finalizou dessa maneira o excerto, não tocando na fundação da
Cidade de São Paulo. Contudo, em nenhum momento desqualificou a importância de
Anchieta no percurso da conquista espiritual, um prato cheio para o enriquecimento dos
argumentos que subsidiaram a corrente Anchietana e que, vindo em particular dele, tinham
outro significado e importância.
Marcondes de Souza, que já citamos como um anchietano preponderante, teve
também um texto inserido na Anchietana e, tal qual ocorreu em 1954, intensificou as
criticas contra nobreguenses. Os argumentos foram similares à época do IV Centenário. No
artigo “A fundação de São Paulo e José de Anchieta”, o autor atacou, como fizera nos
preparativos do IV Centenário, as argumentações de Serafim Leite381 e, apoiado nos
escritos do padre Hélio Viotti, destacou a suposta ausência de Nóbrega no dia da fundação
e a carência de documentos da tese defendida pelos nobreguenses:
Portanto os frágeis argumentos de que se serve o padre Serafim Leite para
emprestar a Nóbrega o título de fundador da Aldeia de Piratininga esboroam-se como
um castelo de cartas.382

A simbologia de uma Cidade criada a partir de um colégio, que se consagrou como
principal representação da imagem-memória da fundação de São Paulo, colocava Anchieta
como centro do projeto, perfazendo assim um caminho irrefreável. Essa foi uma imagem
que nunca se descolou da figura do apóstolo. Se pensarmos na sua reprodução sistemática
pela mídia e nos ritos burocráticos que culminaram com a devolução do Pátio do Colégio à
Companhia em 1954, conseguimos imaginar sua força e compreender o porquê do discurso
repetitivo do autor:
Para os que cuidam da História com carinho e sem se deixar contagiar pelo que
escrevem ou dizem os aventureiros da erudição, a fundação do Colégio que
inegavelmente teve o poder de atrair como um ímã ao seu derredor a população
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dispersa pelos campos de Piratininga, foi o resultado de magnífico trabalho de uma
selecionada equipe de membros da Companhia de Jesus [...].383

Sabemos que essa imagem do colégio foi aos poucos limando os outros jesuítas que
ali também estavam presentes em 25 de janeiro de 1954, e que terminantemente quem
sempre aparecerá ao lado da simples casinha de palha é o Padre José de Anchieta.
As páginas finais da Anchietana foram reservadas aos registros de discursos
proferidos pelos parlamentares na Câmara Federal em referência ao dia de Anchieta. São
falas que documentam mais diretamente o entroncamento da tradição anchietana com os
aspectos políticos, e o caminho pelo qual sua imagem foi sendo apropriada como
representação do passado e sobreposta, como unanimidade, na memória social da Cidade,
fazendo desaparecer todas as querelas e as divergências que acompanhamos até aqui.
No geral são discursos que recuperam os clichês que associaram o conceito de
progresso e crescimento urbano às categorias endereçadas pelo mito fundador. Vale a pena
aqui passarmos rapidamente pela oratória de dois parlamentares que representavam o
Estado de São Paulo no congresso e reordenar, na perspectiva da obra Anchietana, algumas
variantes de significados.
No primeiro discurso, o parlamentar iniciou o falatório destacando o papel de
Anchieta na fundação de São Paulo e a projeção nacional desse trabalho na ratificação do
cristianismo.
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Em linhas gerais, o político parece mais preocupado com o processo de

beatificação do apóstolo e, por isso, projetou todos os atos do religioso, inclusive a
paternidade da urbe Piratininga, como feitos milagrosos. Já o segundo pronunciamento
filia-se aos temas plantados como centrais para a geração de 70 e que serviram de
paradigma para a análise do período quinhentista.
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Nesse sentido, o tradicional

parlamentar fixou os problemas enfrentados por Anchieta como

presságios de um

deslocamento maior, concebido como base para interiorização da colonização portuguesa, e
portanto, tal qual sugeriram Eduardo e Paulo Prado, para a superação de um pernicioso
modelo de ocupação litorânea que marcou os anos iniciais da colonização:

383

Ibidem, p. 422.
O parlamentar de São Paulo chamava-se Yukishigue Tamura. Ibidem, pp. 439-441.
385
Tratamos dessas filiações temáticas no capítulo 2, no item relativo as Conferências Anchietanas. Ver pp.
87-89.
384

235

O contacto imediato com a gente do mar, forasteiros e aventureiros, se
apresentava corruptor e fatal. Por outro lado, a raça européia não podia medrar, no
começo da sua integração tropical, na costa onde o clima lhe era desfavorável.
Procuraram, pois os jesuítas penetrar no Planalto, varar-lhe as brumas e as montanhas e
a 25 de janeiro de 1554, fundaram a Casa de São Paulo, em Piratininga, núcleo da
cidade opulenta [...]. Logo depois, erguiam-se o colégio e o templo que marcaram
definitivamente o nascimento de São Paulo.386

As desdobradas palavras do deputado encaminharam, enfim, a Anchietana para os
agradecimentos e as ponderações finais:
Glória, pois, à memória imortal do implantador de nossos ideais de Brasilidade!
Na derradeira frase do político a ampliação do raio de ação da tradição anchietana e
a junção de novas funções. Essa reconfiguração das atribuições do mito fundador cumprem
com clareza as conceituações de Marilena Chauí sobre o problema, que utilizamos no início
deste trabalho. A incorporação de outros matizes a uma simbologia antiga e a reabertura
desse debate em momentos diversos agregam aos atributos iniciais do mito fundador outras
funções, daí a recorrência ao festival público em que ele é constantemente submetido. Os
autores que apareceram na Anchietana igualmente circularam em outros momentos nos
quais a tradição do apóstolo foi modulada. O discernimento de algumas dessas falas, ora
mais engajadas, ora mitigadas pelo ajustes e compromissos sociais de cada um, não
conseguiram exaurir a totalidade dos temas que o violento processo de urbanização e
metropolização da Cidade geravam no provimento simbólico e sua memória social. Talvez
por isso o problema regurgitou tantas imagens, cenas e histórias em um espaço de tempo
razoavelmente curto, mas que foi decisivo para a consolidação do mito fundador.

* * *
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BUENO, Cunha. Anchietana. Obra citada, p. 446.
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Capítulo V
Cenas, histórias e biografias da fundação.

A única casa que havia era bonita, amarela, mas só tinha uma
janela. Era o Sr. João de Barro que morava dentro dela. Um picapau carpinteiro picava pau, dia inteiro, fazendo um bruto rumor.
Mas picava de mentira porque o madeiro engraçado sem perceber
as pancadas do pica-pau carpinteiro ficava dando risada de flor.
Mas quando chegou Anchieta, o Sr. João de Barro e o Sr.
Pica- pau e o Martin Pescador lhe vieram oferecer sua casa de barro
e sua lenha cor de brasa e o seu peixe festivo ainda vivo. Um vagalume apareceu de vela acesa, e um papagaio pousou-lhe no ombro;
e uma onça preta lhe lambeu as mãos, cheia de assombro...
Então Anchieta animado com tanto oferecimento fundou a
primeira casa no planalto garoento. E agora onde as arapongas
malharam seu doudo martelo na longa bigorna do dia, o operário
paulista é quem bate moldando as vigas de ferro da cidade
oficina!387
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RICARDO, Cassiano. Jornal Diário de S. Paulo, 26.01.1954, p. 6.
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Jornal Folha da Manhã, 25.01.1954, p.1.

Jornal A Gazeta, 25.01.1954, p.144.

Jornal A Gazeta, 25.01.1954, p.1.

Jornal. Correio Paulistano, 22.01.1954, p.1.

Fig. 93 a 96. Essa seqüência de imagens transcreve a difusão do tema da fundação pelos principais
periódicos da época. O foco no fundador e as alegorias que matizavam a sua passagem no gesto da
fundação emolduram os diversos sentidos da imagem. A repetição saturada dos ingredientes que
configuravam o passado complementa a arquitetura do cenário.
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De fato, como procuramos alinhavar no capítulo anterior, o conjunto das imagens,
cenas e histórias que circularam nos jornais e nas revistas, nos dias que antecederam o
feriado do IV Centenário, revelam uma diversidade e uma dessemelhança de temas e
informações as quais testemunham a amplitude das dissensões. Divergências colocadas
como modulares para os argumentos que constituiriam o escopo do mito fundador por mais
que, segundo a perspectiva trabalhada até aqui, já existisse nesse momento uma tendência
mais dominante em relação ao nome de Anchieta.
Portanto, as asserções que faremos neste capítulo objetivam sublinhar melhor esse
campo de forças, o espaçamento dessas narrativas e o rescaldo da tradição que se consumou
como nuclear para o mito fundador anchietano. O ritmo com que se essas leituras se
apresentavam e se propagavam seguiu uma lógica extremamente disforme. Em outras
palavras, ao mesmo tempo em que a imagem de Anchieta aparece realçada como o
principal matiz temático da fundação da Cidade de São Paulo, outros registros inserem
igualmente feitos e representações de Nóbrega e de outros personagens, apresentados na
mesma proporção com atributos e qualidades suficientes para também se qualificarem
como candidatos a fundador. Esse ambíguo emaranhado reproduz as principais
contradições da época e, de acordo com a linha diretiva de determinado jornal, o
engajamento político de seu articulista ou o grupo social que representava, penderam mais
para um ou outro lado. Todavia, o que mais importa nesse recluso traçado é denotar a forma
pela qual esse campo de forças foi se organizando e como os discursos se apropriaram de
determinados registros em detrimento de outros, em uma modelação pouco harmoniosa,
mas armada com o objetivo de realçar estratégicos significados que, acoplados à caricatura
do fundador, faziam de seu passado um rastro de memória atualizada socialmente no corpo
da Cidade e redimensionada com base nos atributos compostos durante aqueles dias de
festa.
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5.1. Cenas e Imagens da Fundação

Fig. 97 e 98. O
registro do esquete
teatral no jornal
reverberou o
acontecimento. Ao
reviverem a época da
fundação, encarnando
índios, bandeirantes e
Anchieta, os
estudantes
preconizaram uma das
mais bizarras
intervenções que
ocorreram durante as
comemorações do IV
centenário. O tom
carnavalesco da
representação não
esconde o esforço
identitário dos futuros
bacharéis da
tradicional Faculdade
de Direito.
Jornal Diário de S.
Paulo,
25.01.1954, p. 155.

Nada impressiona mais naqueles festivos dias de janeiro de 1954 do que a
recorrência escancarada aos índios, bandeirantes e jesuítas como principais arquétipos
simbólicos da fundação da Cidade de São Paulo. A amplitude e a intensidade das cenas
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multiplicadas indiscriminadamente pelos inúmeros periódicos que circulavam naquele ano
por toda capital paulista atestam o rigor desse movimento. Disseminado entre marcas,
produtos e slogans que acompanharam o desfile moderno, direcionaram publicamente as
imagens

da tradição que se modelava. Não resta dúvida de que esse era o melhor

enquadramento que anchietanos pleiteavam e, por isso mesmo, toda a simbologia acoplada
ao apóstolo compartilhou com ênfase de tal embocadura. A expansão projetada por essa
disforme harmonização e os instrumentos que corporificaram as insígnias dessa simbologia
chocavam-se com as categorias que moldavam as qualidades de seus principais
concorrentes, isolando-os em um cenário urbano que, como já destacamos, explanava um
horizonte diverso e repleto de novos agentes sociais. Ao reportar uma narrativa ambivalente
e de fôlego espesso, rompiam os anchietanos com os estribos históricos que marcaram o
caminho do apóstolo pelo planalto, atualizando uma mensagem que se mantém viva frente
aos desafios que os novos tempos conclamavam.
A reportagem que há pouco citamos engasta-se com profundidade nessa
perspectiva. O texto destaca o desempenho protagonizado pelos estudantes da Faculdade
da Direito e transcreve boa parte das mesuras que marcaram os limites, o espaço do jogo e
as incongruências que se apresentavam. Não sabemos ao certo os nomes dos estudantes que
ali se fantasiaram de índios e bandeirantes e nem mesmo uma indicativa do universitário
que encarnou José de Anchieta. Aparentemente, o roteiro da performance não arbitrara o
nome do apóstolo como fundador da Cidade e, como outras tantas vozes que ecoaram
naqueles dias, reverberava de maneira evasiva o apelo de uma tradição que se acoplava à
chave de uma história sincronizada por acordos e concílios em um enredo que o tempo
consumava:
Em ambiente de grande animação, os estudantes de Direito, congregados pelo
Centro Acadêmico XI de Agosto, deram uma das notas mais alegres e curiosas das
comemorações de ontem. Cerca das 22 horas, em dois caminhões e diversos
automóveis, os universitários chegaram a um palanque, armado em frente ao Museu da
Independência, para iniciar a animada serenata.
Um estudante encarnava o Padre Anchieta, numerosos outros os bandeirantes
que desbravaram os nossos sertões e ainda um grupo simbolizava ao tempo da
fundação de São Paulo [...]. 388
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Jornal Diário de S. Paulo, 25.01.1954, p.155.

241

A alegoria dos anônimos atores marcou, com os passos de uma gloriosa procissão, a
parábola de regresso ao passado. A encarnação de Anchieta dançando entre índios e
bandeirantes à frente do Museu da Independência operou, no limite, como uma fronteira
entre a enormidade de narrativas que transitaram no decorrer do IV Centenário. O périplo
do mambembe teatro, agregado a outros tantos gestos que igualmente, de maneira anônima
e sem o mesmo aparato histórico municiado pelo debate entre a intelectualidade anchietana
e nobreguense, alvejou outros tablados que abrangeram, por sua exposição pública, igual ou
maior significado. Essa hegemonização que sobrepôs uma tradição às outras circunscreveu
aos poucos toda a geografia da cidade e, como uma burlesca carreata, partiu do Ipiranga e
aos poucos se avizinhou de outras paragens, divulgando o tempo da fundação. Comparada
a outros movimentos que, ao mesmo tempo, se inseriram pelas hostes anchietanas, essa
despretensiosa encenação não teve menor importância até porque os documentos que
empregaremos neste capítulo sugerem um divisor de águas que pode significar a
preeminência dessas narrativas anchietanas em relação às outras.
Na eminência do tempo, e partindo para outros recantos desta terra, os
seresteiros se despedem aqui do Ipiranga. Partem para o Largo da Concórdia, no
romântico Brás. A São Paulo, nossas homenagens, aos amigos do Ipiranga, o nosso
adeus.
Com idêntico espírito os estudantes prosseguiram a serenata, passando ainda
pelo Largo Concórdia, no Brás; pelo Largo do Belém; pela Praça dos Esportes, na
Ponte Grande – chegando à meia-noite no Largo de São Francisco para a grande
concentração. Até a alta madrugada, os estudantes continuaram a serenata, por outros
pontos da Cidade.389

Na seqüência de reportagens que passaremos a observar, veremos a incorporação
física de representantes de algumas tribos indígenas à programação oficial organizada pela
Comissão do IV Centenário, que confidencia, com expressividade, esse cenário de
avivamento simbólico compartilhado na exposição comum dos principais elementos que
intensificavam a reconciliação da Cidade com os primórdios coloniais. Não encontramos
aqui personificado no palanque institucional, como na farra dos estudantes, o vulto de José
de Anchieta. Entretanto a inserção da temática indígena no enredo comemorativo era quase
indissociável e subliminar aos contornos que se integravam ao nome do apóstolo, uma
389

Idem, p.155.
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associação que, ao menos em relação ao nome do Padre Manuel da Nóbrega, a rigor, não
tinha o mesmo efeito. Dessa maneira, os ingredientes que foram se agregando à instalação
da festa capitalizaram indiretamente os principais argumentos que apareciam dispersos
pelas narrativas que nutriam o nome de Anchieta como fundador. Mais do que nunca, a
pacificação simbólica com os Bandeirantes e a difícil intermediação com as populações
indígenas eram atributos indeléveis e exclusivos a ele, o que a nosso ver foi preponderante
para a proeminência da sua imagem na história da fundação da Cidade.
Essa é a percepção abstraída quando examinamos os pormenores que compõem o
enredo das imagens da fundação. A mediação e o entroncamento pretérito entre índios e
bandeirantes, atualizados ao novo cenário social de uma Cidade repleta de migrantes e
imigrantes, além do impasse que desafiava esses novos adventícios a também sentirem-se
reconhecidos e integrados aos diversos símbolos que ancoravam

a memória social

paulistana, foram o divisor de águas para a fixação de Anchieta como o mito fundador.390
Esse

complexo e pouco

clarificado

processo de identificação, disforme na sua

intensidade, e por vezes inconcluso em seu caminho, alistou, portanto, esparsos elementos
arrolados temporalmente com mais objetividade na década de 1950 e especialmente no IV
Centenário.
A cronista Helena Silveira registrou, com rara sinceridade, a paisagem urbana que
no horizonte paulistano se formava. O heterônimo cenário social exigia outras molduras e
predicados para que se pudesse processar a multiplicidade léxica que socialmente a Cidade
vicejava:
Foi preciso que homens aventureiros embarcassem um dia, há quatro séculos,
de um mundo distante e varassem mar, intempérie, dramas, para que acontecessem
arranha-céus e lares, amores e ternuras, nesta nossa São Paulo de Piratininga. Uma
longa história foi escrita com entrelaçados de vidas e mortes de paixões e de ódios, de
nervos, de sangue, de suor, de despedaçamento, de frustração e de realização... E a
história continuará a ser escrita por gente que chegou nos primórdios e por gente que
chegou agora. Brancos e negros e mestiços, loiros nórdicos, amalgamavam-se para
390

É preciso destacar ainda algumas especificidades que se alicerçavam ao histórico de Anchieta pelo
Planalto Piratininga. A habilidade lingüística do autor que, em tempos remotos, transpôs para a língua nativa
os autos religiosos, agregou à sua imagem forte valor. Se algumas expressões, apontadas pelo historiador
Nicolau Sevcenko, se tornaram recorrentes desde os “frementes anos 20”, tais como “novos gentios” e
“assimilamos ou seremos assimilados”, é bem provável que o quadro social cosmopolita que se consumava
em São Paulo, e a conseqüente diversidade de línguas, sotaques , sons e expressões conferiam ao significado
de José de Anchieta maior credibilidade. Ver SEVCENKO, Nicolau. Obra citada, pp. 245-246.
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melhor amar a Cidade grande. A Serra do Mar foi o crivo por onde passou a coragem
dos primeiros colonos. Os fracos ficaram à orla da praia. Os que tinham poderes de
águia, músculos vencedores ascenderam até a atmosfera de heroísmo do planalto. E,
através dos séculos, mesmo vencidos os obstáculos, um crivo, invisível contorna a
cidade de eleitos, de homens fortes. O Planalto é premio dos que nasceram para vencer
[...]391

O bizarro desfile público dos silvícolas pelas ruas da Capital simulou em certa
medida essa perspectiva e só ganhou sentido quando observado à luz dos contrastes
urbanos que o discurso dominante procurava abafar. Atentemos para esses episódios que se
alinhavaram aos outros nós no intricado emaranhado simbólico que então se formava:

Fig. 99 a 104. Na seqüência de
fotos e reportagens que
acompanharam a participação
dos indígenas nas
comemorações do IV
Centenário, o assunto ganhou
um tom um pouco mais
comportado. São imagens fortes
simbolicamente e erráticas na
cobertura realizada pelos
tablóides. O esforço para
naturalizar esse bucólico
reencontro dos paulistanos com
as suas origens genealógicas
pareceu frustrante na sua
disforme alegoria, mas ao
menos por algumas horas,
tranqüilizou as narrativas que se
desesperavam em fundamentar a
paulistanidade.
Jornal Diário de S. Paulo, 26.01.1954, p. 8.
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SILVEIRA, Helena. “Minha Cidade e Minha Amada”. Jornal Folha da Manhã, 25.01.1954, p. 1.
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Jornal Diário de S. Paulo, 29.01.1954, p. 9.

Jornal O Estado de S. Paulo, 26.01.1954, p. 11.
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Jornal Diário de São Paulo, 26.01.1954, p. 9.

Jornal A Gazeta, 22.01.1954, p. 4.
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Alguns argumentos citados ao longo dessas reportagens são importantes e precisam
ser observados com mais detalhe. A simples participação dos indígenas no evento grafou ao
acontecimento um sentido histórico extremamente diferenciado. Se levarmos em conta
todas as questões que permearam a temática indígena ao longo da história da Cidade de
São Paulo e do Brasil, desde o início do século XX, esse cerimonial público ganha ainda
mais sentido.392 Podemos também aproximar essas cenas de alguns conceitos e expressões
elaborados por autores da tradição paulista produzidos em tempos diversos, muitos
inclusive já citados aqui, e provavelmente esse bizarro desfile cristalizado nas páginas dos
jornais adquirisse outro sentido.393 Por outro lado, se transpusermos esse acontecimento
para outro período, fatalmente algumas expressões e comentários elaborados pelas
personalidades envolvidas no evento teriam da mesma maneira o sentido atualizado. Por
fim, todas essas atenuações não podem perder de vista o que parece ser mais central nesse
acontecimento e que resultou na ampliação de um panorama mais aderente aos estímulos
anchietanos: a conexão entre a origem e o desenvolvimento do homem paulista e a
ascendência do que existia de melhor no elemento indígena em sua constituição étnica.
Por tudo isso, a impressão mais latente nesse espetáculo público resulta da tentativa
de legitimar as narrativas que incorporavam o elemento indígena como central do passado
paulista, de tal maneira que não bastava simplesmente representá-lo através de imagens ou
cenas - como fizeram tão intensamente as empresas na divulgação de seus serviços e
produtos. Igualmente era imperioso testemunhar, com base na exposição pública e ao vivo,
evocada naqueles dias de comemoração e festa, os laços de identidade do povo paulista
com seus antepassados. A variante dessa perspectiva naturalmente colocou na linha de
frente as melhores propriedades de José de Anchieta, acendendo uma fresta para que ele se
notabilizasse como o centro de superação dos desafios do período colonial. Dessa maneira,
392

A Semana de Arte Moderna de 22, por exemplo, em certa medida resvalou na temática indígena, em uma
chave muito particular e recheada pela busca incessante das raízes que dariam subsídios à cultura nacional. A
apropriação do tema pelo movimento e o entroncamento com outras matizes produziram uma grande
variedade de categorizações que não vem ao caso aqui aprofundar. O fato é que esse enlace possibilitou que o
assunto conquistasse, na época, uma envergadura maior. Lembramos, também, que o Centenário da
independência do Brasil em 1922, colocou em evidência na Cidade a questão dos elementos utilizados como
formadores para a identidade nacional e o protagonismo de São Paulo para a consagração do Estado Nacional.
Esses são aspectos que contribuíram para que a questão indígena permanecesse ainda por muitos anos com
vitalidade na agenda social da Cidade.
393
Pensamos aqui, especialmente, nos autores que destacamos nos capítulos anteriores, entre eles, Eduardo
Prado, Paulo Prado, Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida e Alfredo Ellis Junior. Todos, em algum
momento, tiveram inserções nesse complexo tema.
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as alegorias que mais se integravam ao percurso do apóstolo no planalto foram tão
violentamente ratificadas no decorrer daqueles dias: a primeira igreja, a rudimentar casinha
de palha e, obviamente, a figura do índio

Jornal Diário de S. Paulo, 24.01.1954, p. 9.

Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p. 23.

Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p. 96.

Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p. 106.

Fig. 105 a 108. Os textos dessas propagandas fizeram menção direta aos vínculos da metrópole
paulistana às suas origens: Nascida em torno ao colégio São Paulo cresceu e se tornou metrópole sob o
signo da cultura; As comemorações que engalanam São Paulo na passagem do seu IV centenário da
fundação significam também um ato de fé; Subindo a Serra do Mar Anchieta lançou, a 25 de janeiro de
1954, no Planalto Piratininga, as bases que dariam início ao humilde vilarejo.

248

O prenúncio da televisão naquele momento ampliou o significado dessas imagens
no universo social da Cidade. A linguagem da mídia televisiva tinha naturalmente outra
perspectiva que, ao engajar-se no alvoroço comemorativo daqueles dias, fatalmente
redimensionou algumas matérias que os outros veículos da expansiva indústria de massas
não conseguiram com a mesma densidade impactar. As primeiras transmissões ao vivo,
restritas ainda à pequena parcela da Cidade, adensou um elemento importante nesse
circuito, que ousaremos chamar de imagem-verdade. A transmissão de determinadas cenas
fixou para os telespectadores a integração de fatos que rapidamente conquistaram o status
de testemunhos da veracidade. Ainda estávamos longe de uma televisão para as massas;
entretanto, a difusão do novo veículo, o próprio estranhamento social e o desconforto que
a tralha de equipamentos provocava deram logo a essa novidade atributos que conferiam,
no transe coletivo do acontecimento transmitido, um selo de verossimilhança. Expressões
comuns de outros tempos já ameaçavam pulular nas ruas da Cidade pelas bocas dos
populares: “deu nos jornais”; “eu vi na TV”. O advento dessa imponente indústria, que em
poucos anos seria central no processo de massificação social, dava seus primeiros passos,
se firmando como privilegiada para a formatação do imaginário social. 394

394

O desenvolvimento da televisão em São Paulo foi anunciado com grande entusiasmo e protagonizado por
inúmeras polêmicas associadas a Assis Chateaubriand.
É importante lembrar que a TV em certa medida, era o processo final da incontrolável revolução por que os
setores de comunicação e da indústria de entretenimento passaram desde o advento da fotografia. O Cinema,
por exemplo, entrou nos anos 30 com a inclusão da sonorização, notabilizando outro aparato às produções de
Hollywood. A Cidade de São Paulo já contava, na década de 50, com inúmeras e luxuosas salas que exibiam
filmes do circuito comercial mundial. Nesse sentido, o aparecimento da indústria televisiva em São Paulo
consumava, finalmente, a morosa rota da Cidade em direção à modernidade. Analisando as alterações sociais
que cercaram a inauguração do cine Paramount, em São Paulo no final da década de 20, Francisco Rocha
destacou com exatidão as ramificações simbólicas que essas inovações tecnológicas provocavam: [...] Além
do atributo de novidade, a sensação de brevidade do tempo, do fluxo veloz das horas, era o veredicto para a
modernidade do espaço onde o ritmo pulsava em sintonia com um universo pretensamente cosmopolita. Para
aqueles que buscavam imprimir ao seu estilo de vida, os hábitos da civilização moderna, o Paramount
assinala o lugar de evasão da cidade morosa. Se ali as horas escoam rapidamente e se isso evidência um
índice de distinção do espaço, é porque ali se afirma o imaginário que transcende o indolente provincianismo
em direção ao mundo dinâmico orientado pelo avanço técnico. ROCHA, Francisco. Obra citada, p. 133.
Outro exemplo desse audacioso processo de “ver para crer” diretamente articulado à temática indígena, foi o
sucesso da exibição na década de 20 de um documentário produzido pelo Marechal Rondon sobre a vida dos
índios Coroados, feito com “índios de verdade”, “elementos aborígenes puros, fora do contato das praxes
civilizadas dos brancos”. Ver SEVCENKO, Nicolau. Obra citada, p. 249.
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Do folclórico dia em que a TV Tupi entrou no ar, em setembro de 1950,
transcrevemos a canção de encerramento. A música, cuja letra fora escrita por Guilherme
de Almeida, fechou aquela requisitada noite de festa. Os versos do poeta paulista incluíram
nas rimas o recorrente elo de filiação entre épocas diversas. O nome da emissora facilitou
um pouco o trabalho do autor e, como apareceu em diversas campanhas empresariais da
época, serviu para acomodar Anchieta entre os principais símbolos e artefatos que
remetiam ao prenúncio de uma São Paulo moderna. Em 1954, a emissora de Chateaubriand
já não era tão inexperiente e, com certeza, repercutiu com outra qualidade os
acontecimentos organizados para aqueles saudosos dias do IV Centenário:

Vingou, como tudo vinga
No teu chão Piratininga,
A cruz que Anchieta plantou:
Pois dir-se-á que ela hoje acena
Por uma altíssima antena
Em que o Cruzeiro pousou.
E te dá, num amuleto,
O vermelho, o branco o preto
Das contas do teu colar.
E te mostra, num espelho,
O preto, o branco o vermelho
Das penas do teu cocar.395
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MORAIS, Fernando. Chatô. O Rei do Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1994, p.504.
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Fig.109. O anúncio da empresa
de televisores apresentou São
Paulo “como uma das maiores
cidades do mundo” e ambientou
uma cena extremamente familiar.
A estática representação
congelou, na tela do
revolucionário eletrodoméstico, o
lugar da fundação, sobrepondose à selva de arranha-céus.
Jornal Diário de S. Paulo,
25.01.1954, p. 16.

O excessivo ingresso no tema na perspectiva em que ele foi sendo encaminhado
desenvolveu naquele momento, tanto pelas ilustrações que reproduziam um matiz uníssono
como pela perspectiva das narrativas que, face a face às imagens os anúncios
acompanhavam, parece não relutar em relação à função de Anchieta para o sucesso do
pleito. As mensagens chegam a sugerir um coerente consenso assaz distante da impetuosa
disputa simbólica pela fundação de São Paulo, que verificamos em outras fontes, e que
desmontam a hipótese de uma tradição fleuma e conciliada. À frente desse descompasso,
talvez esteja a resolução, ao menos por ora, da equação tributada à superação tardia dos
entraves que afastavam o Brasil, e por que não?, a Cidade de São Paulo, do capitalismo
moderno. A familiarização das elites locais com os artefatos e a nomenclatura da nova
época refinou o desfile público, transformando o processo de metropolização no ajuste final
e derradeiro de um movimento que evoluía desde a primeira década do século XX.
Contudo, se com essa perspectiva as elites conseguiam ao menos provocar um inusitado
adensamento simbólico, o problema não estava ainda totalmente resolvido. Tratava-se de
projetar uma atmosfera que pudesse igualmente aclimatar a extensa e disforme massa
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urbana que, de maneira cética, assistia aos estrondos diários de um tempo cronometrado na
vulgarização de expressões que diariamente se multiplicavam pela imprensa: São Paulo,
cidade-dínamo do presente; A cidade dos homens que acordam cedo mais cedo no mundo;
a cidade oficina; a cidade sem rugas; a cidade dos homens que não dormem e outras tantas
com conteúdo similar.
O economista Reinaldo de Souza Gonçalves, que participou do I Congresso de
Economistas, ocorrido na Cidade em 1954, deixou um rápido testemunho sobre essa
assintonia, que em certa medida apontava para os inúmeros projetos que, com a peculiar
violência e arrogância das classes dominantes brasileiras, procuravam “educar” o povo para
os desafios do mundo moderno:
[...] precisamos batalhar, abrir clareiras e seguir o exemplo histórico dos
bandeirantes que fizeram grande parte da história, não só de São Paulo, como do Brasil
[...]. Os economistas desejam um Brasil que se reforme pela luz da inteligência, pelas
soluções de equilíbrio e por uma vontade dinamizada na conduta para a verdade e para
as grandes realizações benéficas. Entretanto, antes de usarmos a técnica econômica
num país como o nosso, temos antes que realizar um trabalho de educação, de
orientação e de esclarecimento. Não adianta redigir relatórios, muito bem feitos, não
adianta a publicação de obras magistrais se a coletividade não está à altura de assimilálas, de pôr todos esses progressos científicos em realização.396

Nas reportagens que destacavam a participação dos indígenas na programação do IV
Centenário, o contraste entre o mundo moderno e primitivo atestava a superação pelo
progresso dos antigos desafios. Como em um túnel do tempo, os paulistanos podiam enfim
regressar, se reconciliar com passado e, ao mesmo tempo, reverenciar o processo de
consagração do intercessor branco-europeu no prenúncio da civilização cristã e de tradição
européia que se fixava no planalto dos trópicos. Trazidos a São Paulo pelo sertanista
Orlando Villas Boas, os índios das quatro tribos – Crumaré, Sariruá, Maricá e Cajabi –
provocaram, segundo nos conta a reportagem, um verdadeiro “frisson” nos paulistanos:

A visita dos índios é o assunto do dia na família em que reside a família Trench,
parente de Orlando. Dezenas de vizinhos e curiosos, especialmente crianças, invadem
396

Jornal O Dia, 05.01.1954, p. 5.
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o terraço de entrada, para admirar pela janela seus patrícios de Mato Grosso. Quando
os selvagens os olhavam, entretanto, os meninos disparavam pala escada, em direção à
rua.
- Podem olhar, mas não saiam correndo – recomendou Orlando Villas Boas à
criançada. Os índios são seus amigos [...].397

Na atividade patrocinada por Chateaubriand e os Diários Associados, o desfile foi
ainda mais efusivo e articulado com os protocolos oficiais das comemorações. Os vínculos
do folclórico jornalista com as questões da Cidade, em particular decorrentes do seu poder
de comunicação municiado diariamente pelos seus jornais, revistas e a recente TV,
imputaram ao acontecimento um significado extremamente diferenciado. Destaque no
processo de crescimento da mídia paulistana, Chateaubriand era presença regular na
imprensa da época, e o apreço que ele tinha pelo tema, e que aparecerá em outros
momentos de sua vida, deu ao acontecimento um poder de comunicação expressamente
representativo na capital paulista.398
Vindos especialmente para as comemorações do IV da fundação da cidade de
São Paulo, os índios do Xingu abriram o imponente desfile cívico da noite de ontem,
no Vale do Anhangabaú. Foram delirantemente aplaudidos pelo povo. O Sr Assis
Chateaubriand desfilou com os indígenas até o fim do Anhangabaú, segurando pelas
mãos os dois indiozinhos [...]. Diante do entusiasmo de ambos, tendo o diretor dos
Diários Associados perguntado o que desejavam, responderam, pedindo em português,
lenços brancos e bandeirinhas brasileiras para acenarem ao povo.399

Esses episódios, se comparados ao “happening” estudantil, operaram em uma chave
histórica muito próxima, todavia supomos que a representatividade simbólica que
alcançaram no estatuto da Cidade possuiu um calibre maior. Essa não é uma constatação
tão simples de se dimensionar, mas inquestionavelmente o apelo público desses
397

Jornal A Gazeta, 22.01.1954, p. 4.
O papel de Chateaubriand na mídia de São Paulo é certamente um capítulo à parte na história da Cidade e
do país e que não nos acabe aqui aprofundar. Contudo, o curioso envolvimento do jornalista com a temática
indígena em 1954 já fora outras vezes anunciado, como em 1951 quando a revista O Cruzeiro protagonizou,
com grande cobertura, o folclórico casamento entre uma índia e um funcionário do Serviço de Proteção ao
Índio. O fato, que posteriormente terminou de maneira trágica, com a morte da nativa durante o parto em
uma maternidade do Rio de Janeiro, é extensivo ao que ele realizou em janeiro de 1954 e que aparece nas
imagens apresentadas. Abrindo as comemorações oficiais, com direito a discurso no palanque e tudo mais,
desfilou à frente das tropas militares para a multidão que acompanhava as festividades, com dois curumins
caiapós. Ver MORAIS, Fernando. Obra citada, p. 576.
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Jornal Diário de S. Paulo, 26.01.1954, p. 8.
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acontecimentos era subjacente aos outros eventos programados pela Comissão do IV
Centenário para aqueles dias de festa. Por isso ingressaram na agenda oficial
comemorativa. Aqui voltamos ao caráter deliberado do festival público e o modo pelo qual
esses acontecimentos foram dirigidos e incorporados à memória social, na medida em que
foram instituídos em um ritmo análogo às outras seletas categorias que se propagavam com
a mesma rapidez por outros cantos da Cidade. O limite entre os dois movimentos - o
resoluto e o não deliberado – chega a ser imperceptível de forma que, se as legendas fossem
trocadas, provavelmente não saberíamos quem eram os estudantes e quem eram os índios.
Destarte, a acomodação social desses eventos e o código simbólico que formavam eram
intrínsecos, como peças de um mesmo mosaico.
Do renovado escambo ocorrido durante o encontro entre os irmãos silvícolas e os
comandantes da Força Pública ao banho de mar com short modelo Miami Beach
perseguiu-se um mesmo sentido simbólico procurou-se obstinadamente harmonizar, para
os milhões de pessoas que se acotovelavam na Cidade, a função social do indígena na
definição do homem bandeirante paulista.
A linha de frente desses discursos destacou a transposição entre o mundo selvagem,
personificado na imagem do índio, e a intervenção predestinada dos jesuítas, Anchieta ou
mesmo Nóbrega, em sua transposição para a civilização. Esse foi o escopo das narrativas
que se propagaram no decorrer de 1954, de maneira que o ingresso na questão indígena
sempre apareceu como um norte entre tempos históricos diversos, uma espécie de antes e
depois. A manipulação desse arcabouço temático aparece como basilar na onda publicitária
que, a partir da década de 30, se tornara mais intensa no sentido de galvanizar a parafernália
moderna.400
Mas foi efetivamente no período do IV Centenário que essa coligação ganhou maior
consistência. O exemplo da próxima propaganda condensa, sem entreveros, a fidelidade e o
discernimento dessa extensa orquestração simbólica.
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Na introdução do volume 3, da História da Vida Privada no Brasil, encontramos uma referência
extremamente cândida sobre o tema, outra vez exposta com a mesma clareza argumentativa de Nicolau
Sevcenko. Segundo o historiador, impulsionadas pelo desenvolvimento da indústria de comunicações, a
televisão, inclusive a elite dominante, conseguiu impor seus padrões culturais, “amestrando” as massas
iletradas, num violento processo que, galvanizado pela linguagem midiática, estampou como ícones do
progresso o crescimento populacional e industrial. A adoção da nomenclatura indígena no expirar desse
período em contraposição ao advento da enxurrada de novos produtos e mercadorias ampliou ainda mais as
possibilidades de comunicação. SEVCENKO, Nicolau. “O prelúdio republicano, astúcia da ordem e ilusões
do progresso”. In: História da Vida Privada no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1988, pp. 34-39.
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Fig. 110. Na propaganda da empresa, o
ângulo do arco e flecha indígena
enquadrou as chaminés, símbolo do
desenvolvimento industrial da Cidade.
Diário de S. Paulo, 25.01.1954, p. 7.

O texto do anúncio publicitário não poderia ser mais direto: o planalto era dele. A
nostalgia da mensagem contrasta com os novos símbolos do progresso industrial,
enquadrados no combalido ângulo do arco e flecha. O tempo – ontem, como hoje e amanhã
- parou à espera do remido tiro e, contraposto às novas armas da modernidade, poderia
finalmente reintroduzir o índio “novo” tamoio ao ventre de sua Cidade. A antiga floresta,
sobreposta por artefatos de cimento, reencarnou naquele momento o espírito do índio
guerreiro, e gratos por seus aguerridos arroubos lembraram, todos os paulistanos, a
pertinência de um fugaz ideário nativista no aniversário que se celebrava.
Na descrição de uma empresa de capitalização, o relato desse choque civilizatório
não cortejou igual tratamento em relação ao índio tamoio. A publicidade, lançada com
entusiasmo durante o aniversário de São Paulo, presenteou o assunto por outro viés,
sobressaindo a liderança de Anchieta na transgressão dos entraves que tolhiam o avanço da
comitiva colonizadora no planalto:
Subindo os alcantis da Serra do Mar, Anchieta fundou no Planalto, junto à
porta do sertão, o colégio dos jesuítas, “apenas uma cabana feita de terra e coberta de
capim, onde folhas de bananeira serviam de mesa, e uma esteira de porta”. Assim,
humildemente, nasceu São Paulo – foi este o primeiro milagre do apóstolo do Novo
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Mundo. E São Paulo cresceu, repelindo os ataques das legiões bárbaras, vencendo a
sanha, destruidora dos tamoios ... Hoje é a Cidade prodígio que se atira para o alto e
acende letreiros no cimo dos arranha-céus, a cidade dinâmica que neste 25 de janeiro
festeja o IV centenário de sua existência [...].401

A incoerência de enfoque apontada nas duas propagandas mostra que a transposição
do tema para a agenda moderna contava com inúmeras incongruências. Despejando
ilustrações pela imprensa e sublinhando mensagens sobre a questão indígena, as empresas
transcreveram, do tema, apenas o naco que interessava e que agregava as suas marcas
algum tipo de associação simbólica mais pertinente aos apelos do mercado. Por isso, o
transcurso de sujeição à ária indígena, em 1954, sustentou uma publicidade com
apropriações e significados tão ambivalentes.
Em certa medida, esse ambíguo cenário que as empresas espelharam intensamente
no IV Centenário reproduzia polêmicas e divergências que marcaram a linha argumentativa
do pensamento paulista em períodos anteriores, delineadas no fluxo do tema pelos meios de
comunicação, resistindo temporalmente a mudanças conjunturais, na medida em que se
travestiram de novas roupagens e categorias ou, ainda, porque simplesmente silenciaram
diante de novo cenário social.402
Talvez o exemplo mais caricato do que estamos falando - e que permite clarificar
melhor o sentido dessas incongruências, as fronteiras que delimitaram esse sinuoso
caminho de retomada da questão indígena na onda publicitária e o reduzido diálogo de
tempos passados com a tradição bandeirante que as imagens em 1954 procuraram
sistematicamente harmonizar – encontra-se na década de 1920, mais precisamente em maio
de 1919, ano da montagem da peça O Contratador de Diamantes, de Afonso Arinos, cuja
401

O anúncio foi dirigido por uma suposta Companhia Nacional, que tinha por objetivo favorecer a economia
nacional. Vinculada ao Hotel Amazonas, a empresa inseriu a publicidade sob o título No alto de uma serra,
junto à porta do sertão aconteceu o milagre. Jornal Correio Paulistano, 25.01.1954, s/p.
402
No artigo “A brasilidade Verde-Amarela”, Mônica Pimenta Veloso situou, com detalhes, as divergências
que se manifestaram no decorrer do Movimento Modernista de 22 e que, pelo que revelam os documentos em
1954, ainda repicavam em muitas oposições. O parágrafo a seguir clarifica esse debate: A partir do
denominado segundo tempo modernista (1924 em diante) consolidam-se as diferenças entre as várias
correntes do movimento. Se, num primeiro momento, a questão da atualização da nossa cultura uniu
indistintamente os modernistas da luta contra os gêneros literários tidos como ultrapassados, agora o
problema muda de configuração. Para modernizar o Brasil urge conhecê-lo, considerar as suas
peculiaridades e propriedades [...]. O ingresso na modernidade deve ser mediado pelo nacional. A grande
questão que se coloca é dar conta do nacional. E nesse ponto vão se situar as divergências quanto à forma
mais adequada de apreendê-lo. VELLOSO, Monica Pimenta. “A brasilidade verde-amarela: nacionalismo e
regionalismo paulista”. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 6, n.11, 1993, p. 8.
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representação contou com a participação de elementos de tradicionais famílias
quatrocentonas de São Paulo.403As concepções que aparecem no enredo da peça traduzem
os caminhos que deram voz ao pensamento da elite paulistana e seu engajamento, por
vezes inconcluso e desconexo no processo de deliberação da memória social.
Sem nos ativermos a aspectos específicos do enredo composto por Afonso Arinos, a
montagem da peça apareceu no itinerário de elaboração do pensamento dominante paulista
como um ponto de entroncamento, tanto para as análises que já prenunciavam a Semana de
22, quanto para as teorias que posteriormente desembocaram em outras abordagens e que
esparsamente se reorganizaram no decorrer do IV Centenário. A discrepância no tratamento
do índio tamoio, verificada nas propagandas citadas, possui origem em divergências
temáticas anteriores que ficaram temporariamente homogeneizadas na esfera comemorativa
e que emergiram em incongruências, compensadas e disfarçadas aqui e acolá pelo excesso
de imagens e pela saturação das narrativas vinculadas na imprensa entre 1953 e 1954.
O fato de O contratador de diamantes não ter colocado no palco nenhum elemento
indígena em contraposição aos “negros de verdade”, que dançaram uma empolgada
congada, nos parece o aspecto mais singular desse espetáculo. Pontualmente, a trama
elaborada por Afonso Arinos filiava-se ao grupo de autores que tentaram obstinadamente,
no primeiro quartel do século XX, consagrar o mito do bandeirante e suas relações com a
construção do Estado nacional. A peculiaridade desse nativismo, que se firmava na
exaltação das qualidades nascidas congenitamente com os homens de São Paulo, não
deixava espaço para outros parentescos. De fundo, devemos lembrar ainda o cenário social
e econômico que se consolidava no primeiro pós-guerra e que, aos poucos, ruía com os
alicerces da antiga aristocracia cafeeira. Ou essa aristocracia se modernizava e
acompanhava o ritmo industrial ou cairia passiva frente à expansão e o crescimento
econômico dos estrangeiros. Por isso, ao encaminhar a construção simbólica de São Paulo
nesse momento, as narrativas dominantes fixaram-se sistematicamente na imagem do
bandeirante, transformado em mito e projetado como paradigma racial, numa afronta ao
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Tanto Nicolau Sevcenko quanto Carlos Eduardo Ornelas Berriel apontaram em seus trabalhos, como um
acontecimento central na arquitetura e definição dos rumos que moldariam o pensamento da elite paulistana.
Grande parte das observações que faremos sobre esse tema resultou de interpretações e análises alimentadas
pela leitura atenta que fizemos desses autores. Ver BERRIEL, Carlos Eduardo Ornelas. Obra citada, pp. 6978. SEVCENKO, Nicolau. Obra citada, pp. 238-245.
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avanço dos novos gentios, sinalizando, como um farol, as fronteiras culturais e o espaço de
cada um na geografia social da Cidade.
É nesse sentido que a não inserção de índios na peça provavelmente não resultava
apenas de aspectos articulados e intrínsecos ao seu enredo. Na chave em que trabalhavam
esses autores e da qual Afonso Arinos fazia parte, a adaptação do silvícola despontava
como uma etapa já superada da nossa evolução social. Subjugado e convertido ao
cristianismo, o “bom selvagem” vergou-se às regras do bandeirante e, pela miscigenação,
fecundou o novo homem do Planalto Piratininga, síntese da bravura e da altivez guerreira
do nativo, sobreposta na escala evolutiva pelo sangue dos melhores homens, que
desafiaram a natureza para fundar a Cidade de São Paulo.404Essa imagem atribuía ao
passado uma espécie de “excepcionalidade histórica” em comparação às outras províncias
da América Portuguesa. Exceção também nas feições de um tipo único e empreendedor - o
bandeirante-paulista - à regra que tinha criado a imagem do colono preguiçoso, indolente e
serviçal do governo.405
Em 1954, não era mais possível a recusa do elemento estrangeiro. O processo de
industrialização tinha estruturalmente avançado, e a antiga civilização do café e os seus
baluartes sociais encontraram novos artifícios econômicos. O rescaldo dessas distensões
que ainda apareceram desordenadamente na época testemunha a complexidade do problema
e confirma a variedade de divergências que verificamos em 1922 e que reaparecem num
esboço errático e descontínuo na década de 1950. Os arranjos estabelecidos nos primeiros
404

A filiação de Afonso Arinos com a família Prado não resultava apenas de questões conjugais (o autor era
casado com a irmã de Paulo Prado). A proximidade com Eduardo Prado e as constantes viagens para Paris
influenciaram profundamente o autor. Em certo sentido, podemos colocá-lo ao lado de Paulo Prado como
central no vínculo com a temática difundida pela Geração de 70, que tratamos anteriormente.
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Os aspectos excepcionais da colonização do Planalto Piratininga foram destacados com intensa
originalidade por Danilo Zioni Ferreti e Maria Helena Rolim Capelato no artigo “João Ramalho e as Origens
da Nação: os paulistas na comemoração do IV centenário da descoberta do Brasil”. Discorrendo sobre a
questão da paulistanidade, que circulou com recorrência pelos setores da intelectualidade paulista em fins do
século XIX e início do XX, autor e autora conseguiram, com clareza, pautar os caminhos que contribuíram
para enfatizar a hegemonia do tipo paulista no cenário nacional. O núcleo dessa elaboração simbólica articulase à discussão sobre o passado da província e à formulação do conceito “exceção histórica”. Essa discussão
evoluiu no texto, apontando para alguns encaminhamentos de extrema importância para o que ocorreu em
1954. De toda forma, a afirmação dessa especificidade histórica, que sobrepôs o regional ao nacional, e o
projeto de um “edifício simbólico da identidade paulista” arquitetado pela historiografia da época com base
em uma série de “mitos fundantes” e ossificados em narrativas, traduzem as rupturas e divergências
intraclasses que ao longo do tempo foram se demarcando. FERRETTI, Danilo J. Zioni e CAPELATO, Maria
Helena Rolim. “João Ramalho e as Origens da Nação: os paulistas na comemoração do IV Centenário da
descoberta do Brasil”. In: Revista Tempo. Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Rio
de Janeiro. V. 4, n. 8, 1999, pp. 2-5.
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trinta anos do século XX, que colocaram em destaque Paulo Prado, Afonso Arinos,
Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida e outros tantos autores que deixamos de citar
aqui, não podem ser dispensados e muito menos equalizados em uma única categoria. Os
dois últimos provavelmente assistiram ao vivo à chuva de papéis prateados e o engalanado
desfile de Chateaubriand com seus dóceis indiozinhos. Da arquibancada ou mesmo de
camarote, prepararam com cuidado as peças do quebra-cabeças simbólico que ainda estava
sendo montado.

Fig. 111. Para a empresa
de imóveis, São Paulo era
uma cidade sem fronteiras,
mas com sólidas raízes no
passado. A imagem
moderna se arvorava em
um passado em que as
dificuldades impostas pela
natureza não impediram
seu crescimento.
Jornal Diário de S. Paulo,
25.01.1954, p. 9.

Os poucos mais de vinte anos que divisavam a movimentação identitária da
paulistanidade pela chave da imagem bandeirante não partilhavam da mesma
exclusividade. A fotografia do IV Centenário parecia regressar ao crepúsculo do século
XIX, retrocedendo às antigas querelas pelo mito fundador, mas submersa em um contexto
histórico dessemelhante. Embora as contendas regionais e a excepcionalidade da
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colonização Piratininga ainda pautassem as narrativas dominantes na Cidade, a conjuntura
social e os problemas eram outros e clamavam por novos matizes. Os traumas políticos de
épocas anteriores e as cisões dentro desses setores tencionavam em prol de outros
encaminhamentos. Aqui reside o retorno ao tema da fundação e a restauração do debate
pela primazia do mito fundador. As efígies que se esboçaram em 1954 guardam um pouco
de tudo isso e, na medida em que interpõem novos motes, a memória social complementa o
cerco da corrida identitária. Os personagens que estiveram ausentes no drama de Afonso
Arinos conquistaram outra oportunidade no teatro dos quatrocentos anos. De fato não
estiveram sós, mas para quem, em tempos atrás, sequer tinha feito uma humilde figuração,
a mudança no “script” era imensa.
Por sua vez, o regresso dos indígenas ao palco social da Cidade endossou os traços
das personalidades ligadas ao tema e, com toda ambivalência que a carga simbólica
denunciava, num caminho homólogo ao esboço do mito fundador.
Essa dicotomia ampliou o espaço para que Anchieta simbolicamente entremeasse a
melhor tipificação do índio tamoio, ajustando as definições e as interpretações que se
faziam sobre ele. Quando a nomenclatura do silvícola estampava a dosagem selvagem, o
apóstolo afluía seus instintos regeneradores à baila da conversão. Se, porventura, a
narrativa colocava o tamoio como um extrato essencial no entroncamento da raça paulista,
Anchieta se transformava imediatamente no melhor exemplo do fenômeno da genuinidade
da civilização que se desenvolveu no planalto Piratininga. Mais uma vez o apóstolo tinha o
seu percurso adensado em face dos encaminhamentos arbitrados em público pelo clamor da
mídia nas comemorações do IV Centenário.
A disseminação hiperbólica do tema, na perspectiva em que ele foi sendo
apresentado, tanto pelas ilustrações que reproduziam um matiz uníssono ou, ainda, pela
perspectiva das narrativas que face a face às imagens os anúncios acompanhavam, ampliou
a função de Anchieta para o sucesso do pleito. As mensagens chegam a sugerir um coerente
consenso, assaz distante da disputa simbólica pela fundação que outras fontes denunciaram.
Grosso modo, projetou-se naquele horizonte urbano uma memória social combinada por
dessemelhantes substâncias e unidas em variáveis associativas que, agrupadas à eficácia
simbólica do mito fundador, prescreveram , ao menos por ora, o tempero das suas
divergências.
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Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, pp. 26 e 95.

Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, pp. 66 e 20.

Fig. 112 a 115. Os registros dessas propagandas encaminham com fidelidade a imagem de Anchieta como
mito fundador. Os textos, em geral, adensaram essa perspectiva fundindo a qualidade de seus produtos aos
traços característicos do apóstolo: Era a cruz que Anchieta plantara onde antes tudo era rude e selvagem;
Uma estrutura de barro, argamassado por mãos indígenas e abençoado por Manuel da Nóbrega e pela
angélica beatitude de Anchieta; Hoje transcorridos quatrocentos anos, podemos ajuizar a significação
desse fato; Saudamos nossa pujante Cidade, berço de tantas iniciativas arrojadas, célula máter da
grandeza do país.
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Por outro lado, ao observarmos a maneira pela qual o Padre Manuel da Nóbrega
ingressou nessa agenda comemorativa, o ambiente se clarifica. Ocorreu de igual maneira
uma difusão histórica de seu trabalho. Contudo não encontramos, tal qual no caso de
Anchieta, uma vinculação tão estreita com a temática indígena, e muito menos adveio à
sua imagem um processo ininterrupto de aproximação com o elo bandeirante. Essa não é
uma observação estéril e desacompanhada de fundamentos. Um olhar rápido sobre as
diversas edições comemorativas organizadas naquele dia sugere a força dessa hipótese. O
esvaziamento da representatividade histórica de Nóbrega se fez ao mesmo tempo em que
Anchieta colava-se ao rápido processo de transformação da pequena Cidade em uma
insurgente metrópole. No rascunho desse desenvolvimento, o apóstolo vinculou-se a tudo
aquilo que estratificava arrojo, superação e progresso. A alcunha de primeiro

escritor

nativista, que Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo, cada um à sua maneira em seus
versos preconizaram, tinha nesse cenário o seu caminho outra vez ratificado. É muito
provável que, ao revisarmos como se processou a transposição dessas histórias para os
inúmeros suplementos especiais organizados pela imprensa em janeiro de 1954, possamos
clarificar o circuito social que fixou definitivamente essa tradição como um mito fundador
da Cidade de São Paulo.

5.2. Histórias da Fundação
Uma pequena nota que encontramos em um periódico publicado em 1954 indicia
que a homologação dos relatos da fundação trilhou no período um caminho extremamente
disforme. O grande número de matérias exclusivamente editadas com a finalidade de
validar uma determinada sentença histórica, por sua exposição pública, tornou o espaço da
mídia o lugar principal do debate, um verdadeiro campo de forças, pela hegemonização da
memória social. A rápida notícia comunicou o lançamento de um livro pelo escritor
beneditino J. B. Monnoyeur-Guesde intitulado Magis amica veritas: três conversões de
primeira plana, operadas pelo fundador principal de São Paulo, o venerável José de
Anchieta. Segundo esse trabalho, a Cidade de São Paulo tinha três fundadores, com
razoável ascendência para Anchieta:
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[...] Anchieta, fundador plenário (como mestre operário, de 1554 a 1560, de
personalidade onicompetente, amoldando, formando, educando e edificando São
Paulo); Nóbrega, fundador inaugurador (mestre-arquiteto que, como provincial,
inaugurou e iniciou a cidade); e João Ramalho, fundador de um São Paulo postiço,
imperialista e escravocrata (e posteriormente convertido por Anchieta).406

Para o escritor beneditino, “os três fundadores de São Paulo” só tinham em comum
a vinculação com “tempo da fundação”, que remetia ao contexto do período colonial. A
associação de João Ramalho ao processo da escravidão indígena revela que, nesse
momento, o nome do colono já encontrava grande resistência e se distanciava dos apelos
que o proclamaram no início do século como um mito fundador, reforçando a hipótese de
que o campo de forças que se articulou em 1954 ficou cada vez mais circunscrito à
Anchietanos e Nobreguenses. Aqui voltamos ao artigo de Danilo Ferretti e Maria Helena
Capelato. Segundo o texto, em fins do século XIX ocorreu um significativo movimento
pela exumação histórica de João Ramalho muitas vezes apresentado até como antecessor
de Cabral na descoberta do Brasil.407 Querelas à parte, o processo culminou com a
associação do primeiro colono ao discurso da paulistanidade e precursor do bandeirantismo
no contexto de hegemonização de São Paulo no cenário nacional. Este quadro galgou certa
representatividade até a década de 1930 e, em face das transformações políticas que
marcaram o período, recolocou o debate novamente em questão. O transcurso desse
processo, segundo essa perspectiva, demarcou uma nova inflexão sobre os elementos que
projetaram a paulistanidade, um flanco que produziu a conjuntura ideal para ascensão de
outras narrativas, em especial aquelas associadas ao universo jesuítico:
406

Jornal A Gazeta. Dia 23 de janeiro de 1954, p.9.
Esses autores discutiram a hipótese levantada por outro pesquisador beneditino. Ele argumentava que o
folclórico testamento do colono português indicava sua chegada no Brasil em data anterior às viagens de
Cabral e de Colombo. Essa polêmica questão passou por idas e vindas ao longo da história paulista. Em fins
do século XIX, a hipótese foi praticamente achincalhada e associada a pendengas nacionais. Sob a batuta de
uma comissão liderada pelo IHGSP para analisar o caso, o assunto estagnou ao mesmo tempo em que a
questão indígena ganhou mais espaço. Nesse momento, à sombra de Eduardo Prado, a Companhia de Jesus
teve o seu trabalho destacado e os nomes de Anchieta e Nóbrega relevados. Na primeira década do século
XX, a questão ganhou outra inflexão. Na esteira das comemorações do Jubileu Nacional que reacendeu o
debate sobre as origens do Brasil, o tema novamente se intensificou. Recém-chegado em São Paulo,
Washington Luís se dedicou ao estudo da história paulista, inocentando João Ramalho das acusações que
faziam contra ele. A regeneração do bandeirante, nesse momento, o credenciou para que, nas duas décadas
seguintes, ele se transformasse no principal “fundador da estirpe paulista”. O tom conciliador que
acompanhou o problema até aqui foi abandonado e ganhou um novo tratamento, e reforçado pelos
depoimentos de Alfredo Ellis Jr. e Taunay que cravou nesse percurso, enfim, o seu maior momento.
FERRETTI, Danilo J. Zioni e CAPELATO, Maria Helena Rolim. Obra citada, pp. 10-14.
407
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Na década de 30, com a destituição dos paulistas do poder federal e a
ascensão de um novo grupo político marcado por valores centralizadores
contrários à autonomia regional, o discurso da paulistanidade foi colocado em
xeque. Após o surto de paulistanismo observado no levante de 1932, o
imaginário regional ficou relegado a segundo plano, uma vez que notamos o
aparecimento de uma nova forma de conceber a relação entre a identidade
nacional e a regional. Partindo de diversos setores da sociedade brasileira, mas
contando com a atuação determinante de Vargas e dos novos homens do poder,
predominou uma nova identidade: a identidade nacional coletiva. A despeito de
setores da elite paulista procurarem ainda investir no culto aos heróis
identitários de São Paulo, a nova orientação acabou suprimindo a valorização
das particularidades regionais em nome da unidade nacional.408
A supressão de uma identidade marcada pela ascendência regional e apegada ao
conclame nacional pode ser vista pela variedade de eventos que já apontamos aqui. A
exemplo dos institutos regionais, o IHGB passou também a participar com mais
regularidade desse debate, organizando conferências que foram editadas posteriormente em
livros. Nessa escalada simbólica, o passado foi contabilizado a partir de uma cronologia
especial, que escalonava o tempo em quadras maiores e em andamentos esparsos que
seguiam os aspectos terrenos do mito na região. O culto aos “centenários” insere-se nessa
perspectiva,

agregando

ao

acontecimento

um

atestado

de

longevidade.409Esse

“centenarismo” atuou diretamente no sentido de alimentar o debate sobre a fundação.
Especialmente, no caso de Anchieta, como já frisamos em outro capítulo, os trezentos anos
de sua morte e os quatrocentos de seu nascimento serviram de arcabouço para organizar as
ações dos anchietanos. Esses trinta e poucos anos que afastaram os dois centenários não
foram suficientes para desarticular os argumentos que saudavam o apóstolo como mito
fundador. Se de fato, a partir dos anos 1930, o debate identitário passou por uma grande
inflexão, curvando-se a uma simbologia em que a brasilidade superava uma dimensão de

408

Ibidem, p. 24.
Esse intenso culto a longevidade produziu o que podemos chamar de “centenarismo” e, como tal,
mobilizou todas as datas possíveis: IV Centenário da descoberta do Brasil (1900) e I Centenário da
independência (1922); IV Centenário da fundação da Companhia de Jesus (1940), III Centenário da morte de
Anchieta (1896) e IV Centenário do seu nascimento (1934), e finalmente, o IV Centenário da Cidade de São
Paulo.

409
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aspectos clânicos, a brecha que os anchietanos tanto esperavam estava prontamente
encaminhada. 410
O debate entre brasilidade e paulistanidade teve nesse sentido seu curso
redimensionado, e a efeméride bandeirante restrita a um bocado menor. Embora, à primeira
vista, as imagens laureadas na imprensa para as comemorações do IV Centenário pareciam
ainda não prescindir do mito bandeirante, o debate sobre a fundação da Cidade ficou cada
vez mais polarizado entre Nóbrega e Anchieta.411 É bem provável que a tradição portuguesa
que se vinculou anteriormente ao nome de João Ramalho tenha se reagrupado em torno a
Nóbrega, procurando na imagem do padre português o seu derradeiro suspiro.412 Quanto
aos anchietanos, a conjuntura não poderia ser melhor: um apóstolo espanhol, mas desde
jovem desnacionalizado; missionário andarilho que arranhou as praias de São Paulo, Rio de
Janeiro e Espírito Santo, desprendido de qualquer vínculo exclusivamente regional. Enfim,
um santo nacional fundador do principal núcleo econômico da nação, mas engajado desde
os primeiros tempos com o projeto de construir a nação. O poema “Brasileiros de São
Paulo”, de Murillo Araújo, confirmou na última estrofe a ligação de Anchieta com o
sentimento de brasilidade:
Anchieta não fundou simplesmente um colégio,
não criou só uma vila,

410

Esse deslocamento do nacional (brasilidade) para o regional (paulistanidade) encaminhou as ações do
governo federal em relação à Cidade de São Paulo, especialmente aquelas que se vincularam a José de
Anchieta, como o feriado de 1934 e, posteriormente, a instituição do dia nacional de Anchieta em 1969.
411
Na interessante análise produzida por Silvio Luiz Lofego, esse deslocamento do campo simbólico decorria
de outros entraves e contornos políticos. Segundo o autor, o período foi também marcado pela concorrência
interna da simbologia bandeirante, manifestada pelo engajamento de outros municípios do Estado de São
Paulo nas comemorações do IV Centenário. Nesse caso, a permuta com a imagem dos jesuítas encaminhava
outros problemas: De tal forma, a imagem da força desbravadora do bandeirante precisa estar associada a
outro fator que estabeleça a diferença e seja capaz de forjar uma identidade paulistana. A solução para esse
caso será evocar os responsáveis pela criação de São Paulo, os jesuítas. Ao reunir elementos da identidade
paulista: desse modo, a capital assegura a condição de centro. LOFEGO, Silvio Luiz. Obra citada, p. 160.
412
Guilherme de Almeida, por exemplo, que no auge da discussão sobre o fundador de São Paulo em 1954 se
esquivou do assunto ou, nas raras referências que fez sobre o tema, estocou sem grande entusiasmo, a tese de
João Ramalho como fundador da capital. O caso de Afonso Taunay talvez seja o mais explícito em relação a
essa provável reordenação. No jornal O Diário de S. Paulo, encontramos um anúncio que deixa claro esse
encaminhamento: Padre Manuel da Nóbrega, o Fundador da Cidade de São Paulo. Dando início á uma série
de entrevistas com os mais consagrados historiadores e escritores de São Paulo, a Rádio Bandeirantes
levará ao ar, hoje, às 22,30 horas, a primeira dessas palestras, ouvindo a palavra do professor Ernesto de
Souza Campos, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e ex-ministro da Educação.
Falará também o Sr. Afonso d’Escragnole Taunay, um dos mais expressivos historiadores brasileiros da
atualidade. Jornal O Diário de S. Paulo, 24.01.1954, p. 13.
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não teceu o pouso apenas de uma raça viril;
não: na terra paulista Santo Anchieta fez mais,
semeou com a semente encantada o Brasil.413

Na coluna semanal Movimento Literário do jornal Folha da Manhã, encontramos
um artigo de Maria de Lourdes Teixeira em que o delineamento desse cenário foi de certa
maneira circunscrito. Anunciando a lançamento da obra de José de Melo Pimenta,
intitulado Quem Fundou São Paulo, a autora expôs com detalhes a viabilidade desses
prováveis entrelaçamentos. Das personalidades, citadas pelo autor no livro como
providenciais para a difusão da cartada nobreguense, muitas se vincularam no passado ao
nome de João Ramalho. A referência ao IHGSP completou o arranjo conceitual da obra,
entranhando ainda mais o debate com as principais correntes que agregaram suas categorias
de análise às particularidades do Instituto:
[...] Temperamento polêmico, o autor adota como instrumento de divulgação a
linguagem jornalística e, através de crônicas, artigos e conferências mostra-se desde o
início partidário do padre Manuel da Nóbrega. Sua atuação na sociedade Amigos da
Cidade e no movimento para o levantamento do monumento à fundação se baseia nas
conclusões do Instituto Geográfico de São Paulo.
O livro, com essa finalidade direta e informativa, detalha a série de
conferências que constituíram o curso da história de São Paulo nos primeiros tempos, e
nas quais personalidades [...] chegaram à conclusão unânime: quem fundou São Paulo
teria sido Manuel da Nóbrega.414

Segundo a colunista, entre personalidades que contribuíram para testemunhar a tese
do livro, e que só recentemente enveredaram pelo assunto, destacavam-se Afonso E.
Taunay, Capistrano de Abreu, Joaquim Nabuco, Serafim Leite, Afrânio Peixoto, Rocha
Pombo e Pedro Calmon, alguns deles bastante identificados com a construção da
paulistanidade pelo crivo do mito bandeirante.
Com base nesses testemunhos, a pergunta título do livro - quem fundou São Paulo?
- foi respondida de maneira categórica - o padre Manoel da Nóbrega. Entretanto, um último
aspecto, para Maria de Lourdes Teixeira, não poderia passar despercebido no livro, a
nacionalidade do autor:

413
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ARAUJO, Murillo. Jornal A Gazeta, 06.02.1954, p. 37.
TEIXEIRA, Maria de Lourdes. “Quem fundou São Paulo”. Jornal Folha da Manhã, 23.01.1954, p. 5.
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Mas há no trabalho um caráter que não deve passar despercebido. O autor, de
ascendência portuguesa, e que já publicou um livro de título característico, se propõe
assim, e com razão, realizar obra de luso-brasilidade, evocando por direito e
fundamento a gloria da fundação de São Paulo a Manoel da Nóbrega.415

Novamente os estribos que mapearam o debate identitário se deslocaram para os
atributos elaborados no início do século. A questão da nacionalidade do escritor aparecia
como principal endosso para o nome de Nóbrega. A reiteração dessas categorias se insere
na maioria das vezes no registro midiático de maneira descontextualizada. Assim, autores
que num determinado momento foram apresentados como referência pelos Nobreguenses
podem aparecer em outro período ao lado de Anchieta. Claro que a vinculação se fazia
subtraindo unicamente aqueles aspectos que agregassem ao mito fundador algum tipo de
ingerência. Vejamos como essas incongruências produziram narrativas que chegaram a ser
contraditórias.
No artigo “O Ideal de São Paulo” o cronista sinalizou o IV Centenário como o
acontecimento ideal para rememorar a obra dos missionários da Companhia de Jesus que
no dia da consagração do Apóstolo dos Gentios, lançaram o marco inicial do povoado que
evidenciou incontinente a vocação para os impulsos do progresso civilizador.416 A conexão
entre o gesto fundador jesuítico e a idéia de brasilidade está muito próxima do trajeto que
apresentou o mesmo conceito pelo viés do bandeirantismo:
Existem argumentos insofismáveis em favor da tese que apresenta Piratininga como
o prodígio da evolução brasileira. A interpretação psicológica da história pátria
confirma o papel desempenhado por São Paulo à margem do adiantamento nacional,
São Paulo é livre de influxos coloniais, desembaraçou-se logo dos empecilhos que
retardaram a avançada de outros centros, e isso de modo nenhum expressa aquele
cosmopolitismo dado por muitos como predominante aqui [...]. São Paulo é o ponto
culminante da brasilidade [...] as repercussões do jubilo paulistano que é como a
transfusão do maior ardor de patriotismo e de orgulho nas realizações de nossa raça
[...].417

Como vemos, o extrato intui que o arranjo das narrativas endereçadas ao tema da
fundação deslizou por uma nuance extremamente limítrofe, retirando da estrutura
unicamente aquilo que ligasse o assunto aos particularismos do mito fundador. Termos
415

Idem, p. 5.
Jornal A Gazeta, 22.01.1954, p. 1.
417
Idem, p. 1.
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como nossa raça, brasilidade, adiantamento nacional e liberdade dos influxos coloniais
foram argumentos parelhos àqueles que se empenharam em apontar a primazia de João
Ramalho no processo de colonização.
Na primeira parte do editorial do jornal Correio Paulistano essa dilatada conexão
apresentou o nome de Nóbrega, passo a passo, com os movimentos de ação laica. O
processo histórico ressurgia em um cenário de redenção, ausente de distúrbios e
divergências, encarnado pelo derradeiro e providencial discernimento do padre e a terraempresa:
[...] espetáculo deslumbrante e confortador a visão destes quatro séculos em
que São Paulo, milagre do trabalho, mas, sobretudo, prodígio de fé, nascendo tão
simples e humilde quanto Jesus num curral, tanto se agigantou e aformoseou e adquiriu
incomparável prestígio [...].418

Em tom diáfano, o editorial percorreu com clareza o andamento da colonização de
São Paulo e os personagens que participaram com mais regularidade da novela Piratininga.
O controle e a direção portuguesa desse grande movimento corroeram os nós que se
acumulavam naquelas primeiras décadas da ocupação e, nesse aspecto, o comando de
Nóbrega foi o mais notável:
A todos os instantes é possível ver e tocar no alto da colina central, o lugar
ilustre e sagrado, o Pátio do Colégio, onde a cidade surgiu. Já os primeiros
colonizadores portugueses por aqui se encontraram quando a expedição de Martim
Afonso de Sousa, batizando São Vicente, marcou o início da posse política da terra,
base indispensável à construção do seu futuro. João Ramalho primeiro homem branco
que entrou em contato com o planalto devia ter uns bons vinte anos de permanência
nestas plagas. Mas início, planejamento e consolidação da obra portentosa que alargou
e fixou fronteiras do Brasil e nos trouxe, comandando um grande Estado, à metrópole
magnífica de hoje, coube ao impetuoso, ao fascinante ardor apostólico dos jesuítas. A
chefia era de Manuel da Nóbrega [...].419

Subitamente, quando o tema da narrativa parecia estar enfim resolvido, o editorial
do tradicional jornal paulista passou a rasgar elogios a José de Anchieta. A digressão do
editor embaralhou as principais vicissitudes do apóstolo com o processo de beatificação e
os ingredientes identitários, plasmando tudo o que no passado da capital paulista
418
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Jornal Correio Paulistano, 24.01.1954, p. 5.
Idem, p. 5.
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representasse arroubo, despojo e abnegação. Nessa tumultuada clivagem, o lado poliglota
de Anchieta encontrou, como fizeram os melhores escritores anchietanos, o cenário ideal
para

encaminhá-lo como mito fundador.420 O texto teve o cuidado de não utilizar a

expressão novos gentios. Contudo, indiretamente o autor penetrou na mesma chave que
seus principais interlocutores:
[...] Recebendo homens de outros Estados e de todos os pontos do globo, com
eles aqui se repete o permanente milagre da fé e amor de Anchieta; chegados à terra
logo porfiam em benquerê-la e em servi-la [...]. 421

Esse é um interessante exemplo de como as narrativas publicadas na mídia naquele
momento tiveram diferentes tonalidades e significados. Seu sentido inicial foi muitas vezes
invertido, de maneira que a separação dos assuntos por ordem de fundadores nem sempre
acompanhou uma seqüência lógica e foi gerida com regularidade. Por isso o alastramento
esparso desses temas no corpo das narrativas, nas imagens e cenas que se apresentaram no
IV Centenário, constitue um universo simbólico extremamente complexo e difícil de ser
decifrado.
Na abordagem do editor do Correio Paulistano, a Cidade de São Paulo se
transformou, no espraiar da modernidade, em um território sagrado, um santuário
materializado pelos acontecimentos do passado, berço da brasilidade enraizada desde o
período colonial e potencializada nos tempos da independência. O resguardo ao “lugar de
memória”, a materialização simbólica das origens e o embalsamamento dos responsáveis
pela sua criação ungiu o Pátio do Colégio de um especial significado. Restabelecido e
devolvido à Companhia de Jesus em 1954, representava agora a prova cabal para os mais
céticos dos mortais daquilo que realmente deveria ser lembrado do passado ou, como disse
o próprio autor, um chão de memória para se ver e tocar

420

Foram inúmeros os artigos que destacaram as qualidades literárias de Anchieta, em especial em relação à
multiplicidade lingüística do missionário. No próximo fragmento, o autor nomeou Anchieta como fundador
da literatura brasileira: Cabia-lhe ensinar o latim àquela gente das florestas, cuja língua era o tupi. Como
poderia desempenhar a tarefa sem entender os alunos? Tratou, então de aprender o Tupi. E, tão depressa se
tornou senhor do idioma, começou a escrever poesias e peças dramáticas que ensinava aos seus alunos.
Jornal O Diário de S. Paulo, 02.01.1954, p. 10.
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Jornal Correio Paulistano, 24.01.1954, p. 5.
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O Brasil-nação nasceu aqui e o ciclo das epopéias não se interrompe. Aqui foi
evangelizada, e bem realizada a República. Para mantê-lo como país livre, sob o
augusto império da lei, daqui partiu a arrancada gloriosa de 32. 422

Em 18 de janeiro de 1954, encontramos no jornal A Gazeta, um texto de Tito Lívio
Ferreira, tradicional historiador nobreguense. Ao contrário de outros momentos, o autor
ingressou no debate destacando o lançamento de uma obra em comemoração ao IV
Centenário. Trata-se do livro A visão de quatro séculos, de Jorge Carneiro, e, como não
poderia deixar de ser, o portentoso nobreguense testemunhou novamente a supremacia de
Nóbrega na colonização de São Paulo. Entretanto os argumentos do historiador agora foram
retirados do romance de Jorge Carneiro.
A visão a que se refere o título da obra, na verdade, tratava, segundo o autor, de uma
profecia de Nóbrega ocorrida em um sonho e confidenciada a Anchieta em 1554. O estilo
literário da narrativa gerou outro tipo de resultado, diferente do tom ensaístico em que se
produzia a maior parte dos debates. O romance buscava incrementar a contenda com
pitadas novelísticas. Esse interessante jogo simbólico, notadamente naquele momento,
produziu um sabor peculiar, em contraposição ao violento processo de racionalização dos
discursos que a Cidade enfrentava. Um efeito que ganhava mais sentido dentro da órbita
das comemorações. Como bem destacaram Paul Connerton e Fernando Catroga, o
significado desses eventos para as sociedades em via de transformação ligava-se à busca de
sentido, uma forma de intercessão com a ancestralidade e de cavar representatividade no
passado. O edifício da memória social, e aqui valem também as acepções de Maurice
Halbwachs, constrói-se de artefatos, recobrados em períodos anteriores, e que só ganham
expressão e importância quando contemplados em forma de cânon.423 Em outras palavras, o
leitor de Tito Lívio foi convidado ao debate pelo campo da subjetividade no qual a imagem
do padre saía humanizada, num esforço incomensurável dos nobreguenses de constituir
uma representação messiânica que refreasse a vantagem de Anchieta, que, sem muito
422

Idem, p. 5.
Ver HALBWACHS, Maurice. Obra citada, pp. 23 e 76.
Na homenagem publicada por um laboratório, essa transcendência com o passado percorreu todas as linhas do
texto: À cidade de São Paulo, berço dos mais nobres tradições da raça bandeirante... À terra que pisamos e
sob o qual dormem seu sono secular os heróis do passado... Aos homens de ferro que marcham das lutas de
ontem para as glórias de amanhã... À alma paulista da cidade que cresce e da terra que sonha... À coragem,
ao valor e ao caráter dos paulistas que jamais perderam a fé e amor a S. Paulo. Jornal O Estado de S. Paulo,
22.01.1954, p. 102.
423
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esforço, partira na dianteira como um santo, poeta e milagreiro. Vale ainda dizer que o
reconhecimento por parte do próprio Anchieta da visão apocalíptica de Nóbrega em relação
ao futuro da metrópole igualmente objetivava legitimar os atributos de mito fundador que o
padre português, por intermédio de seus adversários, procrastinava em ser.
Tocante ao encontro entre de Nóbrega e Anchieta em São Vicente. O mestre narra
ao discípulo o sonho que tivera durante a noite. Aparecera-lhe São Paulo e mostra-lhe a
metrópole futura [...] 424

A disposição dos personagens na cena do romance insinuava a hierarquia do enredo.
O discípulo Anchieta, uma década depois desse saudoso encontro, relembraria a profecia
do mestre Nóbrega e, enfrentando um assalto dos tamoios, confirmaria a predestinação:
[...] Não! Tua visão maravilhosa, Nóbrega, não há de ser mentirosa. A vila que
fundaste subsistirá, para a glória deste país imenso [...].425

A abordagem final do artigo complementa a tese do padre Manuel da Nóbrega como
fundador da Cidade de São Paulo. Com entusiasmo, Tito Lívio reafirma seus
compromissos, categorizando cada um dos personagens quinhentistas dentro do romance,
mas, sobretudo, na história paulista:
[...] Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo; irmão José de Anchieta, seu
estrênuo secretário; Padre Manuel de Paiva, celebrante da missa padroeira; João
Ramalho, Patriarca dos Bandeirantes e seu sogro Tibiriçá, leal defensor da terra
piratininguara [...]. 426

Há muito tempo esses argumentos já eram rebatidos com rigor pelos anchietanos. A
resiliência no tema reforça a hipótese de uma tradição que se intensificava cada vez mais no
âmbito dos dois jesuítas, da mesma forma que as referências a João Ramalho ou mesmo a
Tibiriçá, naturalizadas e sem rebarbas, sinalizavam enfim a ordenação dos discursos
identitários numa faixa em que os dois adversários jesuítas conseguiam subtrair dos
“derrotados” apenas os ingredientes que pudessem ser absorvidos.
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LIVIO, Tito Ferreira. “História de São Paulo. Nóbrega e Anchieta no Romance”. Jornal A Gazeta,
18.01.1954, p. 2.
425
Idem, p. 2.
426
Ibidem, p. 2.
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A predestinação de Nóbrega em relação ao crescimento industrial da Cidade
escancarou-se em anúncios, e o sonho-metrópole do padre português ressurgiu em 1954,
como uma porta de entrada para os empreendimentos que insinuavam a pertinência desse
arroubo empresarial:
Era a primeira vez que olhos civilizados ali se detinham. Em palavras ardentes
contemplando a grandeza adormecida do planalto, o Padre Manuel da Nóbrega,
fundador da cidade, dissera: “Esta terra é a nossa empresa”.
E o espírito gigantesco de força e confiança que naquele momento animou
suas palavras alentou-se na seiva miraculosa da terra e eternizou-se – para ressurgir,
cada vez mais impetuoso, cada vez mais vivo, no espírito de cada novo homem que
viesse habitar o Planalto. Era a misteriosa ânsia de trabalho e amor à luta que
simbolizaria o paulista: um entranhado amor à sua terra, à sua cidade, a todo esforço
que pudesse fazê-la maior, mais rica, mais poderosa [...]. Outros Centenários virão:
mas, assim como no passado e no presente, sempre lutaremos e trabalharemos
ardorosamente; porque no espírito de cada paulista, de cada ser que pisa este Planalto
de Piratininga, ressoa ainda, com o mesmo calor de fé, a expressão do Padre Manuel da
Nóbrega, pronunciada naquele longínquo 1554: esta terra é a nossa empresa. 427

Fig.116 e 117. Duas raras propagandas
que endereçaram Nóbrega como
fundador. Nelas os vínculos com o
padre se associam de forma direta aos
princípios empresariais.

Jornal O Diário de S. Paulo, 25.01.1954, p. 7.
427

Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, s/p. Um anúncio do Sindicato do Comércio Varejista funcionou
também na lógica de associar Nóbrega ao sucesso empresarial: Entre os homens que ao lado do abnegado
jesuíta desbravaram o planalto e alicerçaram a Vila de São Paulo de Piratininga não se pode deixar de
destacar a presença de inúmeros comerciantes, pequenos comerciantes; em sua obra, ininterruptamente,
através de 400 anos que nos separam da fundação de São Paulo. Esse homens que fazendo com que seu
comércio de desenvolvesse à medida que crescia o pequeno burgo [...].Os sucessores daqueles heróicos
batalhadores prosseguiram em sua obra ininterruptamente, através dos 400 anos que nos separam da
fundação de São Paulo.Esse arroubo empresarial inicial influenciou toda a história da Cidade, fundada por
Nóbrega com a ajuda de Anchieta, João Ramalho, Manoel de Paiva e Tibiriçá. Jornal O Diário de S. Paulo,
25.01.1954, p. 4.
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Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p. 116.

A conjugação do verbo da popular máxima de Nóbrega no tempo presente
confirmava seus prognósticos para o futuro da Cidade de São Paulo, reificando a cena
moderna que se definia em uma torrente de esforço e messianismo. Por ora, a configuração
desse novo espaço urbano ganhou ares de fatalismo e predestinação, suprimindo do passado
tudo quanto fosse intrínseco à história.428 A instalação dos subsídios que estruturaram a
memória social da Cidade acompanhou pari passo os relatos que se articularam ao debate
do mito fundador. O desempenho de Anchieta e os inúmeros acenos que coloriram a opaca
428

Observamos na reportagem “Uma obra divina retocada pelo homem” publicada no jornal O Dia, uma
interpretação bastante estilizada sobre o assunto, de maneira que o discurso da iniciativa divina dos jesuítas
recebeu no percurso histórico um ultimo acabamento terreno. Na avaliação dos autores, a terra de Anchieta e
de Nóbrega verificou nas violentas transformações urbanas o testemunho da “Cidade predestinada”.
Referindo-se às impressões de Zweig reveladas em 1938, quase duas décadas depois, a previsão do autor se
confirmava: Metrópole onde se arrasa com rapidez assustadora, tudo o que ainda lembra o dia de ontem. De
anteontem. Jornal O Dia, 25.01.1954, p. 29.
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fotografia da fundação

cruzaram-se com essas

e outras nomenclaturas. Para os

correligionários de Nóbrega bastavam as máximas do autor e os testemunhos de Tito Lívio
Ferreira e Affonso Taunay, como bem aparecem nas próximas imagens.

Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p. 114.

Jornal Correio Paulistano, 31.01.1954, p. 11.

Fig.118 e 119. Os dois anúncios apresentam Nóbrega como centro da cena da
fundação. Fragmentos de textos de Tito Lívio e Affonso Taunay foram inseridos
para testemunhar historicamente a veracidade da informação. De uma maneira geral
a simbologia associada a Nóbrega foi muito mais pobre em relação aos signos que
subsidiaram a sua participação na fundação.

Numa rápida inversão, Anchieta apareceu ainda, às vésperas de 25 de janeiro de
1954, solitário e bem distante da renitente cena da fundação. No desenho, nada de índios,
árvores e os irmãos jesuítas. Sobre essa híbrida e vertical floresta de prédios, o poeta foi
contido em escrever na areia suas tradicionais redondilhas. E do relógio observou um
tempo de regresso ao passado, pois no chão da Cidade moderna foram outros
interlocutores que os seus versos tiveram que rabiscar.
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Jornal O Diário de S. Paulo, 25.01.1954, p. 17.
Fig.120. Na propaganda, o apóstolo aparece como o único
semeador da planta que daria origem à futura cidade.

5.3. Biografias da fundação
Para um leitor mais desavisado, a grande exposição pública, em 1954, das biografias
de Anchieta e Nóbrega, se traduzia apenas como mais um acontecimento extensivo às
Comemorações do IV Centenário. A batalha simbólica pela consagração do mito fundador
em curso nesse momento e que se reproduziu em uma verdadeira avalanche pelos jornais
de artigos, crônicas, poesias

que retratavam as peculiaridades da vida dos dois jesuítas,

representavam temas subjacentes e naturais

ao aniversário da capital paulista, sem

distúrbios ou contendas. Num esforço desmedido, esses grupos ocultaram as raízes desse
movimento, encobrindo os inúmeros desafetos que, desde as primeiras décadas do século
XX, tanto inflacionaram os relevos identitários da cena paulistana e que chegaram à
infância daquele segundo quartel aparentemente renovadas e definidas.429
429

Trataremos a excessiva divulgação de biografias na imprensa escrita pelo termo biografismo. Além das
trajetórias individuais de Anchieta e Nóbrega, as próprias variáveis históricas da Cidade foram da mesma
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Fig. 121. A imagem da empresa
acompanhando o progresso de
São Paulo é emblemática. Os
entroncamentos e conexões que o
debate identitário apresentava
estavam acima das soluções
caseiras que a empresa buscava
oferecer.
Jornal Diário de S. Paulo,
25.01.1954, s/n.

Os aspectos ligados à nacionalidade dos dois jesuítas, por exemplo, eram ainda um
ponto-chave para a partidarização da discussão sobre o fundador. A polarização desse tema
nos artigos evidenciou um gradativo processo de afunilamento do debate, de forma a
apresentá-lo como uma credencial para o ingresso na cena da fundação. A exploração das
biografias de Anchieta e Nóbrega intui essa perspectiva simbólica.430
O artigo “A providência na História de S. Paulo” aparece como um protótipo desse
endereçamento na medida em que o autor relacionou a moldura da Cidade moderna como

forma, personificadas e ganharam unicidade. Passou-se a contar o passado da Cidade como quem descrevia os
conflitos e acontecimentos comuns à vida de uma pessoa. Os relatos produzem essa sensação. Portanto, o
conceito de biografismo corresponde à maneira pela qual o passado da Cidade de São Paulo foi singularizado
e contado como um fato pessoal.
430
Numa seqüência organizada pelo jornal Correio Paulistano, a questão da nacionalidade dos dois religiosos
foi contraposta à hierarquia na cena da fundação. Primeiro, a reportagem percorreu a terra natal de Anchieta,
apresentando aos paulistanos as origens do apóstolo: Canárias, berço de Anchieta. O arquipélago que se
tornou famoso, as ilhas e seus atrativos e a casa do taumaturgo em Laguna. Em seguida, o artigo “Manuel da
Nóbrega – O Precursor” retomou seus vínculos portugueses na colonização e a política de boa vizinhança do
padre com os colonos portugueses quinhentistas. A coerência entre as duas abordagens fazia-se pela
afirmação dos traços nacionais de cada um dos jesuítas como atributos inquestionáveis para o sucesso da
colonização. Jornal Correio Paulistano, 24.01.1954, pp. 3-5.
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uma somatória de gestos portugueses. Pesava sobre os ombros de todos os paulistanos a
missão de continuar os arroubos iniciais lusitanos:
Os lusitanos que percorreram as amplidões da terra realizando seu magnífico
programa de cristianização legaram ao povo de São Paulo a tarefa de continuar sua
nobre faina.431

O legado que sugeriam essas reflexões e que comprimia a absorção das novas
populações aos signos da tradição portuguesa fez de Anchieta um continuador da obra de
Nóbrega, em uma faixa de análise que distendeu a lógica de conflito na medida em que,
assim ordenada, colocou “cada um seu lugar”. Não se tratava, portanto, de renegar a
importância de Anchieta na colonização do Planalto Piratininga, mas, sobretudo, de
aplainar o seu papel naquele momento pelos laços de obediência e de fidelidade:
[...] Nesse colégio e nessa povoação, Anchieta fez valer a palavra de paz e de
trabalho dos colonizadores, sob a égide de Cristo, continuando a missão
evangelizadora de Nóbrega [...]. 432

Para José Nunes de Vilhena, a aportada de Anchieta nessas terras embutia aspectos
da providência divina na medida em que, contrariando a hostilidade do cenário
quinhentista, o frágil Anchieta conseguiu vergar as dificuldades da época e impor o seu
gesto colonizador. Os aspectos temporais e espirituais se fundiram em um único nicho que
tornava inviável embargar sua imagem de mito fundador. Esse foi, com certeza, um dos
principais movimentos da tradição anchietana e inevitavelmente indispensável para
deslocar o campo das narrativas e representações que cercavam o nome do apóstolo como
primordial na disputa identitária:
Enviado pela providência, como penhor seguro de nossa civilização cristã, aí
chegava também o Apóstolo frágil e jovem, cuja santidade devia glorificar a Igreja e a
Companhia de Jesus. O anjo tutelar do novo mundo que devia plasmar a nacionalidade,
modelar a alma e formar o coração generoso do povo brasileiro fundido no gentio e no
europeu.433
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Jornal Diário de S. Paulo, 26.01.1954, p. 6.
OLIVEIRA, Ferreira de. “Manuel da Nóbrega – o Precursor”. Suplemento especial do jornal Correio
Paulistano, 24.01.1954, p. 3.
433
VILHENA, José Nunes. “Joseph de Anchieta e o dia 25 de janeiro de 1554”. Jornal A Gazeta, 04.01.1954,
p. 19.
432
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Duas poesias divulgadas nesse momento chamam especial atenção por sua forma
gramatical. Na primeira, intitulada “Prece de Anchieta”, o próprio apóstolo aparece
narrando em primeira pessoa as dificuldades que enfrentou no século XVI. Os infortúnios
daquele momento e a confirmação da metrópole paulista em 1954 representavam a prova
de que a sua pregação pelo Planalto Piratininga decorreu de um abnegado discernimento.
Os primeiros passos daquilo que se transformaria, para os orgulhosos olhos de Anchieta, no
mais violento processo de urbanização a que o Brasil poderia assistir no século XX
conectava-se aos subsídios religiosos de outrora. Ele reconhecia, desde a infância da
capital, alguns sintomas desse progresso e sua regeneração social, própria da história de
todos os gigantes:
Cidade do meu amor – como estás diferente!
Os meus olhos quase que te não conhecem...
Só a saudade é que me faz ver em ti, depois de tantos séculos, aquela pobrezinha a
quem dei todo o meu amor de monge, aquela cidadezinha a quem ensinei a ler e a
rezar.
Hoje que és cidade luz;
hoje estás no coração do Brasil
hoje que o mundo inteiro vem a ti,
Pelo penacho de tuas fábricas
E pelo exemplo de tua gente.434

O segundo poema narra, também em primeira pessoa, uma exortação à Cidade,
descrita por um mameluco. O miscigenado arauto relacionou a Cidade moderna à saga de
todos os personagens que plantaram a semente da civilização:
Oh Nóbrega! Anchieta! Raposo Tavares!
Fernão Dias Pais! Vós, desbravadores
que em meio dos índios erguestes altares,
a nas terras do ouro plantastes os lares
marcando as pegadas dos conquistadores,
correi, vinde ver! [...]
erguendo seus braços de mil chaminés.
S. Paulo, gigante crescido num salto [...]435

434
435

JUNIOR, Correia. “Prece de Anchieta”. Jornal A Gazeta, 25.01.1954, p. 107.
NETO, Oliveira Ribeiro. “Exortação Mameluca”. Idem, p. 70.
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Essas inversões de tempo articulam-se à própria lógica identitária e simbólica que se
comprimia na época. Variando o tempo da narrativa e os verbos que conjugavam a ação,
transportava-se o tema para um ciclo próprio à cadência contemporânea, marcado por
compassos menos esparsos e em andamento mais veloz. A junção dessas escritas com a
exposição nos jornais de uma variada seqüência de biografias encaixou a questão,
projetando um limítrofe traçado de coerência entre épocas, problemas e interpretações
notadamente diferentes. A prova de que nem tudo estava em seu devido lugar é que o
próprio Anchieta protagonizou as estrofes do poema, mas não reconheceu mais a Cidade
em 1954.
Por sua vez, a divulgação dessas biografias se enlaça à forte exposição de
argumentos que se intensificaram em especial com as proximidades do IV Centenário,
alimentando em certa medida esse “movimento genealógico”, perceptível na idolatria
seletiva ao passado o qual esboçou uma infinidade de análises sobre as principais marcas
dessa “gente de São Paulo” e as particularidades do fluxo colonizador. A popularização
desses relatos foi extensiva ao que vinha ocorrendo em outras áreas, nos meios de
comunicação. Em outras palavras, essas biografias reconstituíram o cenário da fundação e,
ao mesmo tempo, fundiram as vidas de Nóbrega e de Anchieta ao processo histórico da
Cidade. Essa simbiose entre os religiosos e a metrópole foi estruturante para os substratos
sociais que deram corpo ao mito fundador, e independente de quem era mais qualificado ao
cargo, ambos cravaram nos jornais as idiossincrasias próprias aos seus relatos de vida.436
O primeiro exemplo desse movimento encontramos no jornal Correio Paulistano. A
página inicial dessa edição foi toda encaminhada ao assunto. O artigo “Os fundadores de
São Paulo de Piratininga”, de Nuto Sant’anna, fez um apanhado geral do movimento de
colonização, traçando, ponto a ponto, uma síntese das histórias pessoais de cada um dos
fundadores de São Paulo. Na mesma página, em contraposição ao conteúdo do artigo,

436

Outra variável desse biografismo foram os concursos de monografias criados por anchietanos e
nobreguenses. Um deles, organizado com o respaldo do IHGSP, divulgou uma curiosa nota no jornal: O
movimento Pró-Manuel da Nóbrega fundador da cidade de S. Paulo cientifica a todos os interessados que a
Comissão Julgadora do Concurso, por unanimidade, resolveu não conceder o 1º prêmio, a nenhum dos
concorrentes. Ao prêmio Padre Manuel da Nóbrega concedeu dois segundos prêmios [...]. Ao prêmio João
Ramalho um segundo prêmio [...]. Ao prêmio Tibiriçá um segundo prêmio [...]. Ao prêmio José de Anchieta
não foi concedido prêmio algum. Não sabemos as razões para a ausência de prêmios aos que concorreram
com uma monografia sobre Anchieta. Mas a nota é no mínimo acintosa em relação ao nome do apóstolo.
Jornal O Diário de S. Paulo, 13.01.1954, p. 9.
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destaca-se uma imponente imagem de Anchieta acompanhada pela epígrafe “Glória ao
fundador de São Paulo” e, ao fundo, uma foto da Cidade totalmente verticalizada.
No texto, Nuto Sant’anna destacou, em ordem alfabética, todos os personagens que
acompanharam Nóbrega na ocupação do Planalto Piratininga:
Quatrocentos anos depois, rendendo devido preito aos padres Manoel da
Nóbrega e Leonardo Nunes. Pioneiros da cruzada sem par, em ordem alfabética os
nomes dos que deram corpo à idéia [...].437

Quase um dos últimos na lista, a biografia de José de Anchieta foi traçada por suas
tradicionais qualidades, mas dissociada da fundação de São Paulo. Tanto o Padre Leonardo
Nunes e, em especial Manuel da Nóbrega, não se enquadraram nessa relação. Superior a
qualquer cronologia, Nóbrega era um caso aparte: já estava aqui antes dessa nova leva de
colonizadores e em companhia de Tibiriçá e João Ramalho, dera início à ocupação do
Planalto. Alinhavando os fragmentos de cada um desses personagens, o autor circunscreveu
os principais passos e os conflitos da fundação, cingidos em um único orbe. A contradição
entre o ampliado rosto de Anchieta, que ocupou a página inteira do jornal, e a epopéia de
Nóbrega, contada no longo texto de Nuto Sant’anna, endereçou, cada um a sua maneira,
um lugar de destaque para os religiosos na cena da fundação. Essa ambivalência, que
observamos outras vezes nas reportagens e notícias da época, encaixilhou num mesmo raio
de ação essas diferentes leituras.
O jornal Folha da Manhã divulgou de forma mais enfática as biografias de Nóbrega
e Anchieta. Extraídas do dicionário Informações históricas sobre São Paulo no século XVI,
de Edith Porchat Rodrigues, os longos verbetes traçaram as marcas dos dois religiosos no
planalto sem inovar nas informações. Ao menos em relação aos dois jesuítas, a autora
parece ter reproduzido as tradicionais características que eram divulgadas pelos jornais na
época. A exposição desses currículos seguiu a cronologia de costume do período,
conjecturando uma saliente superioridade de Nóbrega na fundação de São Paulo, com base
no repetido ciclo idealização e consolidação da fundação.
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SANT’ANA. Nuto. Os fundadores de São Paulo de Piratininga. Jornal Correio Paulistano, 24.01.1954,
p.1.
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Padre José de Anchieta – (1534-1587) Jesuíta - espanhol de nascimento, com
uma cultura adquirida em Portugal, poderíamos entretanto considerá-lo também
brasileiro, pela sua grande atuação durante os 44 anos de apostolado no Brasil. Foi um
dos fundadores de São Paulo, e quem consolidou a obra de Nóbrega [...].
Padre Manuel da Nóbrega – (1517 -1570) Jesuíta – Fundador de São Paulo,
encontrou em Anchieta o seu mais abnegado colaborador [...]. 438

Numa extensa reportagem publicada no polêmico periódico O Dia, igualmente em
25 de janeiro de 1954, Nóbrega foi novamente apresentado como o principal idealizador da
fundação. O título e o resumo da reportagem intuem o conteúdo do registro:
Nóbrega: o grande arquiteto. Das brumas da história ressurge o nome do
grande jesuíta. Foi Nóbrega o legítimo iniciador da extraordinária metrópole que hoje
completa o seu IV Centenário. Um pouco sobre a vida do grande e quase esquecido. 439

O texto escrito por Mário Silva, somado ao artigo de Nuto Sant’ana e o dicionário
de Edith Porchat, insinua um resgate da tradição nobreguense. Em certa medida, como
sugerem os últimos documentos, o campo de forças esboçou, em 1954, um aparente
reequilíbrio, todavia, insuficientes para alterar por completo a hegemonia de Anchieta
como mito fundador.
Se observarmos a caracterização desse biografismo e o epicentro das forças que
movimentaram as controvérsias do mito fundador a partir de dois artigos de Sérgio Buarque
de Holanda e Afonso Taunay, publicados em janeiro de 1954, talvez possamos compor
melhor o ângulo do truncado pêndulo identitário.440
Os dois longos artigos apareceram na edição comemorativa do IV Centenário do
jornal Folha da Manhã com os seguintes títulos: “Piratininga: 1532-1560” e “Os Séculos
de São Paulo”, escritos respectivamente por Sérgio Buarque e Afonso Taunay441. As
representações que acompanharam a introdução dos textos sugerem algumas categorias que
seriam endereçadas pelos autores na estrutura do texto; todavia, como assistimos, em outros
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RODRIGUES, Edith Porchat. Jornal Folha da Manhã, 25.01.1954, s/p.
Jornal O Dia, 25.01.1954, p. 35.
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Como dissemos no início desse item, sob o guarda-chuva desse biografismo inúmeros autores organizaram
suas narrativas. Em particular, esses dois artigos, não se apresentaram propriamente como biografias de
Nóbrega e Anchieta, contudo são abordagens que se movimentaram dentro de um foco, cujo traçado pode ser
revisto como em um caleidoscópio de registro e interpretações variáveis.
441
Esse último tratava-se de alguns fragmentos adaptados do livro lançado pelo autor, no mesmo ano, com
título homônimo.
439

281

documentos, ao movimento imagem-texto nem sempre foi marcado por um sentido de
coerência.442 O lugar dos dois autores no debate identitário, estimulado pelos meios
intelectuais da Cidade, possui também caminhos diferentes, mas com igual intensidade.
Ambos circulavam com relativa regularidade na mídia, e pela época já haviam publicado
alguns de seus principais trabalhos.
Essas considerações são importantes na medida em que condicionaram o espaço de
oscilação dessas duas narrativas, cambiadas à rede de disputas da memória social. O
delineamento de tal produção e a tradição anchietana que se modelou hegemônica não
conseguiram mascarar o nível de cisões que encaminhou o debate do fundador. O
crepúsculo desse confronto, já no cintilar das quatrocentas velas de aniversário da Cidade,
suscita o histórico dessas dissensões, o desconcerto na escrita dos substantivos eletivos da
paulistanidade e o caminho que transformou, após aqueles ardentes dias de comemorações
e festa, uma das muitas variáveis – à anchietana - em única e extensiva a todos os paulistas
e paulistanos.
Por isso o endereçamento produzido pelos dois autores torna-se ainda mais
intrincado, na medida em que os artigos, em sentido inverso ao movimento de
hegemonização do mito fundador Anchieta, ratificaram uma conjuntura favorável ao nome
de Nóbrega. A diluição das cizânias e o reequilíbrio das ações identitárias ressoam como
uma espécie de advertência à estrutura do debate.
Objetivamente, o texto de Sérgio Buarque ficou mais circunscrito aos aspectos da
fundação de São Paulo, enquanto o vôo de Taunay foi mais panorâmico, demarcando as
principais divisas históricas do processo de consolidação da Cidade. Os vínculos do autor
com o bandeirantismo apareceram consolidados ao longo do texto e, como já fizera em
outros momentos, descreveu o ciclo como definidor para a afirmação do ideal de progresso
que se proclamava de forma repetida por toda Cidade. Num rápido lampejo quinhentista, o
autor relembrou o momento mais crítico da colonização combalida entre João Ramalho,
Tibiriçá e o auxiliar Anchieta:
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O artigo de Sérgio Buarque de Holanda teve como moldura os retratos de Nóbrega e de Anchieta, em
tamanho igual e sem nenhum favorecimento para nenhum dos dois jesuítas. No texto de Afonso Taunay, a
imagem foi mais recheada de símbolos. Em primeiro plano aparecem Anchieta, um Bandeirante e um índio.
Acima um encortinado com os dizeres Fundação de S. Paulo. Ao fundo, a casinha de palha, a Igreja e o
cenário da Cidade já verticalizada. Jornal Folha da Manhã, 24-25. 01.1954, s/n.
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Correu o azemel de Nóbrega e Anchieta, o risco gravíssimo de desaparecer,
oito anos após a gloriosa manhã do dia rememorado da conversão do apóstolo dos
gentios. Em junho de 1562 resistiu vitoriosamente ao assalto das tribos [...] do planalto,
graças a violência da repulsa esperado na superioridade do arcabuz sobre o arco, à
coragem de João Ramalho, à fidelidade de Tibiriçá, a energia piedosa, e sem
desfalecimento de Anchieta e seus companheiros de roupeta.443

Taunay cruzou direto e sem muitos detalhes a cena da fundação, elencando os
principais degraus da escalada evolutiva da Cidade: A era das bandeiras; São Paulo
elevada à categoria de cidade; Fim do Bandeirantismo; O movimento da Independência; o
primeiro jornal paulistano; a Revolução Liberal; incremento industrial; surto de
progresso; depressão econômica e reerguimento.444
Sabemos que o autor ingressou no tema da fundação em outras ocasiões e que a
aparente neutralidade esboçada aqui cumpria arroubos de momento. A naturalização dos
tempos históricos e a confirmação das previsões mais otimistas sobre as oscilações
históricas da Cidade certificavam a prevalência do projeto português quinhentista, irmão
siamês da exacerbada concepção que o autor nutria sobre as raízes étnicas e culturais do
homem paulista.445 Essas pareciam ser, ao menos por ora, as principais preocupações que
coloriam o cartão de visitas do autor. Nesse caso, ao ignorar os clássicos detalhes que
davam consistência às narrativas e ao mapa da fundação de São Paulo, Taunay referendava
subliminarmente o nome de Nóbrega como fundador, em um relevo que movimentava o
passado pela ordem de chegada, desconectado de qualquer desvio ou interrupção e refletido
na originalidade da cronologia quinhentista.446
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Idem, s/n.
Ibidem, s/n.
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Em um artigo de fôlego, Taunay estruturou sua recorrente versão sobre o papel de João Ramalho na
configuração da colonização portuguesa no Planalto Piratininga. O artigo foi publicado na íntegra da edição
especial do IV Centenário do jornal O Estado de S. Paulo. Ver TAUNAY, Affonso. “João Ramalho e São
Paulo”. O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, pp. 10-15.
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Os nobreguenses não foram os únicos a apresentar uma cronologia propositiva e favorável ao ingresso de
Nóbrega no momento derradeiro da colonização do Planalto Piratininga. A disposição do exército de
colonizadores em uma seqüência evolutiva, que culminou com a chegada de Anchieta ao continente, apareceu
igualmente como base em diversas reportagens. Nesse sentido, a próxima reportagem que encontramos no
jornal O Dia, nos parece exemplar: José de Anchieta e a fundação de São Paulo. Início da colonização do
litoral, onde aparecem Martim Afonso de Sousa, Antônio Rodrigues, João Ramalho e outras grandes figuras
da nossa história. Aportam à nova terra os primeiros padres-jesuítas. Um noviço que se transformou em
figura de realce entre os companheiros e naturais da terra, ganhando o título de apóstolo do Brasil. Jornal O
Dia, 25.01.1954, p. 27.
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Nos estertores do artigo, um encaminhamento terminal, mitigado, e à deriva de
qualquer nivelamento entre fundador e cofundador. A mensagem foi direta e cambiada ao
assentamento dos contornos modernos e à plástica do progresso que a enormidade da
urbanização e verticalização tentava mascarar:

Fig. 122. Parte final do artigo de Taunay, em que aparece a clássica
comparação “Nóbrega-fundador” e “Anchieta-cofundador”. Artigo
publicado no Jornal Folha da Manhã, 24.01.1954, p. 18.
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O fluxo da trilogia - biografia, fundador e cidade - conduziram o debate para um
ponto decisivo no IV Centenário. As movimentações entre anchietanos e nobreguenses
pela mídia fundamentava-se em categorias muitos próprias, encorpadas por fundamentos
que se exercitaram nessa tênue hermenêutica midiática. O esboço que Sérgio Buarque
compôs no seu artigo não destoou estruturalmente desse cenário; contudo, pela própria
abrangência do texto, o autor conseguiu contornar alguns atalhos e vislumbrar outros
extratos em um percurso que raramente chegamos a divisar.
Através da erudição que lhe era peculiar, o historiador se apropriou da discussão
com uma irrepreensível profundidade, uma vez que o artigo iniciou o debate analisando os
aspectos mais estruturais da colonização portuguesa447 :
A fundação, há quatrocentos anos, de um povoado de portugueses apartado
doze léguas do litoral atlântico, em sertão quase ínvio – só acessível através de ásperas
veredas, que até ao século passado seriam o tormento ou o espantalho dos viajantes –
sugere problemas que transcendem o alcance de uma simples história regional. Em
parte alguma das suas conquistas, certamente em lugar algum do Brasil, tinham os
lusitanos formado um assento urbano tão longe da costa marítima ou de rios
navegáveis. O princípio que, expresso ou não, governa por essa época toda a sua
expansão ultramarina, manda que as regiões da terra a dentro não se povoem antes de
assegurado o povoamento, a defesa e a posse marinha [...]448

O peso dessas observações no debate do IV Centenário provavelmente robusteceu a
hipótese da excepcionalidade da colonização Piratininga. O extravio dos paradigmas do
Estado português por colonos portugueses, que ocasionaram a suplantação de uma
geografia circunscrita ao litoral, tornou o núcleo populacional edificado serra acima em um
modelo de excentricidade e superação. Essa imagem era reincidente e sempre volvia à
tipificação do paulista e à vocação do fundador que encarnou a plêiade triunfal. O mais
importante nessa subversão da ocupação quinhentista foi a vitória do homem sobre a
natureza que, em tese, angariou, tanto para aqueles poucos colonos lusos quanto para os
primeiros soldados de Cristo, o ônus e a glória da nova configuração:
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Como sabemos, o escritor paulista consagrou uma grande produção sobre essa temática. O debate sobre a
questão da herança colonial que marcou os pensadores da sua geração alimentou muitas de suas análises.
Nesse sentido, o artigo citado aqui provavelmente revisitou algumas dessas reflexões.
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HOLANDA, Sérgio Buarque. “Piratininga: 1532-1560”. Jornal Folha da Manhã, 24-25.01.1954, s/n.
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[...] Mas a exceção existe. Existe, paradoxalmente, no ponto exato onde a
barreira das montanhas, que no Brasil acompanham a orla costeira parece oferecer
maior estorvo ao acesso a penetração do território. Ainda mais: o empenho de triunfar
sobre esse natural obstáculo e de instalar serra acima parece perseguir os colonizadores
logo depois de familiarizados com o litoral vicentino [...]. 449

O paradoxo configurado não equalizou as ações entre colonos e jesuítas. É visível,
na análise do autor, o esforço para elaborar um enlace histórico em que Martim Afonso de
Souza, João Ramalho ou mesmo o índio Tibiriçá, ao menos nos movimentos iniciais, não
tiveram a sua importância reduzida. A laicização da fundação não era um tratamento novo,
mas é provável que a proscrição de Nóbrega da escalada inaugural do Planalto alimentou,
entre os mais variados leitores, algumas perguntas: Quanto da fundação de São Paulo
estivera a cargo do padre português? A composição de uma hierarquia, estribada em
fundador e cofundador, reproduzida agora entre Martim Afonso e Nóbrega, não era similar
àquela propalada entre o padre português e o noviço espanhol?

Essa disposição não

deixava Anchieta ainda mais isolado da cena da fundação, na medida em que ele aparecia
apenas em um terceiro momento? E, se de fato o apóstolo não estivera nesse gesto
inaugural da colonização, qual o pedaço lhe cabia na fundação? Em contrapartida, o
deslocamento de Anchieta para um lócus desprovido desses conflitos iniciais não colaborou
para reposicionar o religioso em uma conjuntura mais benévola e aderente a uma imagem
medianeira e mítica de fundador, combalida pelos chiados que interrompiam a
comunicação entre os diversos grupos que ocupavam a cidade moderna?
Ainda que o gabarito dessas questões encontre-se incompleto, independente dos
inúmeros impasses ocorridos ao nível do mar, serra acima se fertilizou o movimento de
idealização e construção da Cidade que, quatro séculos mais tarde, seria transformada e
comemorada como berço de Anchieta. Os atos organizados pelos dois jesuítas petrificaram
os vínculos da capital paulista ao enredo religioso. Sérgio Buarque notou, com sinceridade,
o esquecimento da primeira fundação – a laica - nas comemorações do IV Centenário em
favor do que fizeram Nóbrega e, depois, Anchieta no século XVI. Mas, seja como for, ao
menos nessa biografia da Cidade, se desvelava com mais transparência a incoerência em
ratificar um processo histórico, todo ele determinado pelo voluntarismo de um único
fundador:
449
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[...] Sabe-se hoje que a fundação dessa nova aldeia, por iniciativa e esforço de
Nóbrega, ocorreu no dia 29 de agosto de 1553. Quando a 25 de janeiro do ano
seguinte, se inaugurou a casa nova, de taipa, destinada aos irmãos, ainda se conservava
no local a velha cabana em que ficara situada a “escola de meninos” do irmão Afonso
Rodrigues, diferente da “escola de gramática”, ou de latim do irmão José de Anchieta.
O adjetivo “velhíssimo” expressamente aplicado ao edifício no texto jesuítico onde
vêm consignados esses fatos, não combina facilmente com a suspeita de que datasse
apenas do estabelecimento preliminar dos inacianos anterior a cinco meses à fundação
oficial e ao batismo do povoado. É perfeitamente natural, por outro lado, a suposição
de que subsistisse ainda em 1554, no local, alguma das taperas da vila de Martim
Afonso de Sousa. Nesse caso não é audacioso dizer que o povoado de Nóbrega se
enlaça perfeitamente ao de Martim Afonso e, assim, que as comemorações atuais se
hão de referir, não tanto à fundação inicial, como a uma segunda e definitiva fundação
[...] Nada disso diminui o papel que coube ao Provincial dos jesuítas nas origens da
atual São Paulo [...] coubera a ele ver as vantagens ao menos para o mister da
catequese, de uma entrada e fixação nas áreas de serra-acima.450

A relevância na condução dessa narrativa foi vincular o corpo das comemorações do
IV Centenário aos episódios da segunda fundação, em que tanto Nóbrega quanto Anchieta
tiveram maior relação. O apagamento, em 1954, dos acontecimentos que um ano antes à
celebração da primeira missa já previam a movimentação portuguesa pelo planalto
robusteceu os gestos dos dois inacianos. A ausência de isonomia entre esses dois
movimentos possibilitou que todos os atos antecessores ao conúbio religioso fossem
desconsiderados ou deslocados para o ostracismo; e que é perceptível naquele momento
pelo abatimento de Martim Afonso de Sousa, João Ramalho e Tibiriçá do debate
identitário. A saudação de uma memória limitada aos gestos comemorativos de Nóbrega e
Anchieta resumiu o debate apenas a esses dissídios. O primeiro circulou pelos dois
momentos e não se apegou a nenhum, já o último, vitimado à nova tapera do planalto, teve
a sua biografia toda ali circunscrita. Esses são alguns indícios para intuirmos a tradição que
se ossificou em 1954. Popularizada nas comemorações do IV Centenário, essas cenas,
histórias e biografias deram subsídios e dados de momentos, períodos e de autores diversos.
Se de fato Nóbrega não esteve associado aos primeiros gestos que circundaram os
portugueses na região, como mencionou Sérgio Buarque, grande parte dos autores que se
utilizaram desse refrão para lembrá-lo como fundador caíram em desatino. Não bastava
450
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dizer, como fizera quase nas últimas linhas o artigo, que essa hipótese não diminuía a
importância de Nóbrega nas origens de São Paulo, mesmo porque se o primeiro colégio que
daria origem à Cidade guardava vínculos com os escombros da vila fundada por Martim
Afonso de Souza, a tese que descrevia o padre português como único e principal
idealizador da metrópole escorregava ladeira abaixo. Restava ao padre, ainda, a confecção
da casa que antecedeu, em um ano, a celebração da missa em janeiro de 1954, o que era de
fato muito pouco para quem tentava desesperadamente alcançar os anchietanos, que
dispararam, por outras razões, à frente na corrida identitária.
Nesse ponto, é possível que aquele desavisado leitor que mencionamos no início
dessas biografias tenha observado os anchietanos distantes e ausentes de todas as querelas e
conferido que eles não haviam ingressado no debate por essa via. Constatou, sem muitas
explicações, que pouco importava a eles estar ou não na primeira fundação ou que a casa
criada pelo apóstolo fosse uma extensão de um projeto arquitetado e desenhado por
Nóbrega. Ao contrário dos nobreguenses, os correligionários do poeta espanhol se
enfronharam desde cedo no universo citadino e passaram a tratar o jesuíta sob novas
categorias, impasses e desafios enlaçados à rapidez da inconsistência urbana que a Cidade
comprimia nas décadas que prenunciaram o advento do IV Centenário.
Atormentado pela avalanche de informações e imagens, o nosso leitor deparou,
ainda, com uma matéria sobre o folclórico ex-governador paulista Adhemar de Barros.
Incomodado com a distância do poder político, em um estilo muito próprio, sinalizou para
o que vinha acontecendo, enquanto projetava o mote para futuras campanhas. A reportagem
publicada no jornal O Dia não disfarçou ou obscureceu as claras afinidades políticas dos
editores: Mensagem do paulista que mais governou o Estado de São Paulo. Adhemar de
Barro: próximo governador de São Paulo e futuro presidente da República.451
A composição da página é o melhor exemplo de como se organizaram essas
matérias. A repetição exaustiva de clichês e a poluição de frases, em geral desarticuladas de
qualquer contextualização, esboçaram as artérias por onde circulavam o debate identitário
irrigado pelo mito fundador. Algumas expressões comuns em outros momentos foram
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enxertadas na reportagem sem qualquer constrangimento: paulistanos. Paulistas de São
Paulo. Brasileiros de São Paulo. Estrangeiros de São Paulo.452
A repetição pelo político do mapeamento histórico da Cidade idealizado, a partir
dos estribos nacionais de outras épocas, contribuiu para depurar a tradição a que ele se
filiava.453O discurso da originalidade urbana da capital paulista se encaixou, sem grande
esforço, nessa conurbação:
Se o estilo [...] é o espelho da alma, pelo seu estilo de vida febricitante, tem São
Paulo alma própria. Não somos cidade tipicamente tropical. Não somos uma New
York em menores proporções. Não temos o aspecto citadino norte-americano nem
apresentamos a austeridade da arquitetura européia. Temos o nosso estilo, a nossa
própria forma de ser. Pode-se ir à Itália sem sair de São Paulo. Ao Japão, sem arredar o
pé da zona urbana [...]. Pode-se saborear tanto o vatapá baiano quanto o espaguete
italiano e o quibe sírio. Aqui é um mundo em miniatura: São Paulo hoje rivaliza-se em
cosmopolitismo até mesmo com a antiga Xangai.454

O cosmopolitismo tardio da metrópole Piratininga orientou não só a variedade de
iguarias servidas nos restaurantes todos os dias, mas principalmente o assédio diário por
esses diferentes grupos que não podiam mais passar despercebidos na configuração social
da Cidade. Como aparece acima, a indiferença política de tempos passados deu lugar a um
notório cerco às populações adventícias.
Por último, Adhemar de Barros ainda lembrou ao insistente leitor que o
deslocamento para o litoral paulista estava muito mais facilitado. O caminho do mar se
transformara, pelos feitos de sua administração, em uma moderna rodovia, batizada com o
nome do apóstolo jesuíta:
Quando disse a alguém [...] que ia rasgar a serra que separa São Paulo de Santos, ia
perfurá-la para encurtar distâncias, ia vencer a natureza adversa e agressiva, edificando
uma rodovia que se tornaria famosa e citada como exemplo no mundo inteiro, esse
alguém me respondeu:
- Mas, isso é uma utopia!
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Idem, p. 8.
O ex-governador repetiu o velho chavão que preconizou a Cidade de São Paulo como síntese do
desenvolvimento nacional: São Paulo é o eterno grito do Ipiranga pela proclamação da independência
econômica da Pátria. Ibidem, p. 8.
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Essa utopia se tornou realidade e a Via que recebeu o nome de um dos fundadores de
São Paulo aí está para quem quiser supor fantasia a própria realidade [...]. Em São
Paulo se a terra é grande, o homem é maior ainda [...].455

Na aurora da modernidade, o nosso leitor e os demais paulistanos podiam enfim se
movimentar com agilidade pelo planalto e, inversamente ao que fez Anchieta no século
XVI, sem muito esforço descer a serra e contemplar as ondas do mar. A temerosa serra não
representava mais, naquele momento, como fora para os primeiros colonos e religiosos
quinhentistas, um empecilho para o alastramento comercial e o intercâmbio da Cidade com
outras localidades. Tampouco os preconceitos que se imputavam fortemente aos homens do
litoral guardavam o mesmo significado; remodelados pelo incontido sucesso da epopéia
urbana e acometidos pelo deslumbramento da cidade-velocidade – para ficarmos apenas no
termo de Guilherme de Almeida – as barreiras da serra do mar que Sérgio Buarque ainda
há pouco mencionou eram para os paulistanos de 1954 entraves de um tempo que poucos
conseguiram vislumbrar.
A metáfora da serra e da superação dos desafios naturais nos parece o melhor
momento para encerrarmos, em companhia desse despreocupado leitor, os problemas que
encaminhamos no decorrer deste capítulo. O apóstolo angariou, nesse enovelado percurso,
um lugar de exclusividade. A dispersão das divergências que alimentavam o debate
identitário foi, a passadas curtas, se naturalizando e cristalizando o nome de Anchieta como
mito fundador. Sabemos que nem tudo era consensual; contudo, da mesma forma que
poucos se arriscariam, em 1954, a descer a serra do mar por outro caminho que não fosse a
Rodovia Anchieta, ninguém conseguiria com facilidade naquele momento deslocar do
jesuíta espanhol o archote que iluminava o seu rosto como mito fundador.
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Ibidem, p. 8.
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Fig.123. A trajetória do progresso se configurava nos inúmeros caminhos que o paulistano
podia, em tempos modernos, traçar. O espiral do IV Centenário, cravado ao novo traçado que
levavam os bandeirantes ao mar, se apresentavam como a redenção nostálgica sem remorsos
com o passado. Jornal A Gazeta, 25.01.1954, p. 129.

Finalmente, o nosso leitor chegava ao término de mais essa edição especial.
Cansado, assistiu sem muito incômodo à memória social da Cidade se configurar. E com o
tempo já escasso e o feriado prolongado que prenunciava em terminar, notou que nas
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últimas páginas de outro jornal uma imagem apontou para as futuras gerações o julgamento
e a sentença identitária final para todos os paulistas e paulistanos:

Fig.124. Segundo o
anúncio, transcorriam-se
já quatro séculos desde
que Anchieta fundou
São Paulo. O trabalho,
proscrito reverberado no
progresso que a
metrópole agora
apresentava, confirmava
a visão predestinada do
seu fundador.
Jornal A Gazeta,
25.01.1954, p. 116.

* * *
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Considerações finais

Fig.125. No anúncio da empresa,
se destaca a presença de Anchieta
abençoando toda a Cidade
apequenada diante do
Monumento à fundação no Pátio
do Colégio. O texto configura a
unção e o esforço sobre-humano
do apóstolo em vencer tantas
adversidades na época: São
Paulo, lançada ao seio da velha
capitania de São Vicente, há
quatro séculos, impeliu, pela
força de seus moradores, os
limites do território que lhe coube
[...].
Jornal Correio Paulistano,
26.01.1954, p. 5.

Contar o itinerário de uma pesquisa quando ela já chegou a
uma conclusão (ainda que se trate, por definição, de uma conclusão
provisória) sempre comporta, é óbvio, um risco: o da teleologia.
Retrospectivamente, as incertezas e os erros desaparecem, ou se
transformam em degraus de uma escada que leva direto à meta: o
historiador sabe desde o início o que quer, procura, por fim
encontra [...] Mas na pesquisa real as coisas não são assim [...].456
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Por muito pouco, o artigo “Rádio em todos os setores” não passou despercebido
entre os inúmeros documentos que manipulamos no decorrer deste trabalho. Inserido entre
outras matérias que descreviam a evolução do rádio em São Paulo até aquele momento, o
texto parecia não ter tanta importância para o que vínhamos tratando. Todavia, contrariando
essa impressão inicial, constatamos, posteriormente a uma leitura mais atenta do artigo, que
o autor encaminhou alguns problemas relativos ao rádio que se encaixam perfeitamente no
que ocorreria com os outros veículos de comunicação na Cidade, também em notável
expansão. Nesse sentido, partiremos das observações sugeridas pelo autor para traçarmos
essas últimas considerações que, acima de tudo, objetivam reordenar um pouco da
redundância determinada pela variedade de narrativas que se articularam ao debate
identitário e que se espiralaram à medida que a pesquisa avançava para estes argumentos
finais.
A matéria assinada por Osvaldo Moles457 sugere alguns problemas que acometiam o
rádio paulista em 1954 e que, indubitavelmente, transladaram também por outros registros
midiáticos do período. Se levarmos em conta os impasses sugeridos pelo autor, associados
ao setor de rádio, as polaridades que se organizaram na montagem da cena comemorativa
do IV Centenário e que sacramentaram para as gerações posteriores a imagem de José de
Anchieta como fundador, precisam ser mensuradas na perspectiva de um complexo
processo de alterações dos paradigmas que geriam os setores de comunicação da Cidade e
do qual o rádio era apenas uma pequena parte. A profusão em grande escala da
massificação midiática foi de extrema importância para a constituição dos nutrientes que
alimentaram o imaginário coletivo da Cidade. A ressonância dessas questões, tanto em
menor quanto em maior escala, são aspectos inalienáveis ao condicionamento ulterior das
informações que ganhavam força na esfera pública. A configuração de uma mídia cada vez
mais veloz e tecnológica, ancorada na proliferação diária de notificações que circulavam
dos periódicos às emissoras de rádios e vice-versa, certamente produziu algum tipo de
interferência e ruído na comunicação. O desenvolvimento de novas tecnologias que
consumaram a ampliação gradativa do rádio em escala nacional e a conseqüente
popularização do que era noticiado ao vivo aos paulistanos fizeram das programações
457
Parceiro incondicional de Adoniran Barbosa em várias composições, o compositor Oswaldo
Moles,construiu toda uma história ligada ao rádio paulista. Roteirista do lendário programa de rádio-novela
História das Malocas que permaneceu por quase uma década na rádio Record na liderança da audiência.
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diárias um instrumento de ancoragem, prestígio e notoriedade social. Os embaraços
expressados na voz franca de Osvaldo Moles são indícios para pensarmos a variedade de
contornos que se incorporavam entre a locução e a transmissão feita nos estúdios e a
recepção dos programas pelos moradores desta Cidade. Se considerarmos, tal qual vimos
tratando até aqui, as comemorações IV Centenário como um momento privilegiado para a
consolidação dos mitos fundantes da paulistanidade, os elementos que ficam notórios no
texto de Moles tornam–se uma confluência para nos aproximarmos do que aconteceu.
A especificidade da análise de Osvaldo Moles relativa à rádio paulistana revela um
ambiente de dissintonia inerente ao crescimento vertiginoso da Cidade e à conseqüente
ampliação do número de ouvintes. Essa instabilidade provocou alguns cortes e hiatos nas
ondas de comunicação. O crítico comentário traçado pelo consagrado roteirista radiofônico
pressupõe, então, alguns distúrbios no diálogo entre as emissoras e os ouvintes. Vejamos
como esse processo foi abordado pelo autor.
Num primeiro momento da evolução das transmissões radiofônicas, as
programações eram, segundo o autor, em sua maioria, preparadas em uma pauta endereçada
para o público da elite:

É que o Rádio paulista começa a funcionar de cima para baixo. O vértice das
“elites intelectuais” está procurando irradiar para a base, em que figuramos a massa
popular.
Então ao tempo da predominância das elites, o Rádio procurava, na Educadora
Paulista, a apresentação de programas para chamada “classe A”, o que não admitia os
auditórios nem a escola de samba [...].458

Com o grande afluxo populacional para a região, decorrente de um intenso
processo de urbanização que desabou sobre a capital paulista no início do século XX, o
rádio vislumbrou uma nova fase deferida pelo esforço que se justificava em uma natural
vocação de apelo midiático. Não era mais possível excluir o grande exército de ouvintes,
sedentos por informações e sequiosos em preencher o pouco tempo que lhe restava, entre
lar e trabalho, com um pouco de diversão e entretenimento:
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Um dia, então, decerto obedecendo a uma intenção comercial, o rádio se
transformou. Há uma espécie de terremoto [...]. E o Rádio passa a condensar toda a sua
importância na classe popular. E agora da base para a vértice que são feitas as
irradiações. A elite ou é atingida pela influência da base popular, ou abandona o Rádio.
E foi o que aconteceu. Aos poucos a nata intelectual e social se desligou do som a
domicílio, para entregá-lo inteiramente ao povo [...].
Não há mais brioches no sem-fio. O que há agora é pão e, por vezes, falta até o
pão...459

Acossado entre o povo e a elite, a radiofonia chegava enfim à década de 50,
combalida por impasses e à procura dos rumos para sua sobrevivência. Protagonista dos
programas com uma forte temática de crítica social que se inspirava naquele ambiente de
violência urbana imposta pela consagração de uma Cidade industrial, Moles denunciou, de
maneira direta, a alienação que passou a dominar os programas de rádio e o desvelado
boicote à difusão de uma linguagem de conotação popular:
Isso durou o tempo suficiente para que se verificasse uma reação do tipo
burguesa [...]. É preciso bitolar os acontecimentos. Não se pode nem fazer declarações
e nem atirar galinhas ao auditório [...]. E começa, assim, o Rádio a encaminhar-se para
a sua luta atual: a sobrevivência [...].460

Os impasses chegavam finalmente muito próximos ao IV Centenário. E agora mais
do que nunca, urgindo pela busca de uma saída conciliada, uma espécie de meio termo, o
rádio precisava transitar entre os diferentes extratos sociais. Estrategicamente, as elites não
poderiam mais se desfazer por completo do ingrediente popular e, por conseqüência, as
transmissões que cruzavam diariamente, pelas ondas médias, toda Cidade tinham que se
desvincular de uma programação com linguagem totalmente fechada e alheia à recente
conurbação social que se configurava naquele momento:
Mas quando vêm a televisão e ele precisa de um toque de Asuero, é que
começam a surgir, aqui e acolá, as grandes atrações radiofônicas e os programas que
possam novamente interessar o clero e a nobreza, a burguesia e povo. Estamos nessa
fase. A fase da luta pelo retorno a um rádio médio [...] que não espantam nem a
aristocratas nem a plebe [...] 461.
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Se o rádio perder, hoje em dia, o auditório e atirar pela janela a galinha que
antes atirava à multidão ululante, poderá ainda sobreviver e realizar uma obra
importante no sentido da diversão e da cultura. Rádio não precisa de erudição. Mas é
muito bom que haja um ecletismo na sua força de programação para que atinja a todos
os públicos. O que é difícil é angariar ouvintes de todas as classes com um só
programa [...]. 462

O complexo cenário descrito por Moles pode servir de parâmetro para pensarmos o
debate identitário verificado nos jornais do IV Centenário e que procuramos reabrir no
decorrer nos capítulos anteriores. Não é pouco provável que a recepção pública dessas
mensagens, que se associava à difusão do mito fundador, tenha enfrentado problemas
semelhantes aos que Moles relatou. Em primeiro lugar, porque não foram diferentes os
impasses aqui apresentados na programação radiofônica da lógica que concretizou o debate
sobre o fundador da Cidade de São Paulo. Os deslocamentos das narrativas entre
anchietanos e nobreguenses incorporaram, em suas categorias de análise, a conjunção de
uma nomenclatura afinada a essa onda populacional, social e etnicamente diversa e que, em
termos práticos, cambiou em relativa vantagem para a imagem do apóstolo.

Fig. 126. O lançamento do filme na
véspera do dia 25 de janeiro configurou
um inusitado acontecimento: Os artistas
do filme desfilarão no palco do
Art-Palácio na sessão da meia-noite,
comemorando a hora zero do IV
Centenário.
Jornal Folha da Manhã, 25.01.1954,
p. 18.
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Um segundo aspecto a ser pensado, ainda na perspectiva endereçada por Moles, é
dimensionar o quanto desse cenário foi decisivo para selecionar os argumentos
encaminhados como estruturantes na memória social que fundamentou o processo de
reconstituição histórica da Cidade de São Paulo na preeminência de seus quatrocentos anos.
A construção mítica do passado da Cidade e o alicerce em que se ancoravam os
diversos símbolos definidores e representativos da paulistanidade se guiaram por caminhos
em geral tortuosos, o que revela o esforço das elites nacionais em incorporar, em uma ação
de Estado, as diversas insígnias e nomenclaturas com relevo popular. Marilena Chauí
destacou com clareza o momento dessa captura ideológica em que se modela a interface de
um discurso que transita com a eficácia de quem congrega duplamente o regional e
nacional. Segundo a autora, essa mitologia “verde-amarela” foi criada pelas elites para
servir de amparo à difusão de uma “auto-imagem celebrativa” e que acabou por consignar
uma “mitologia bifronte que conserva o passado bondoso e paternalista, e promete um
futuro de grandezas sem igual” em uma temporalidade cuja história regressa em narrativas
sempre ausentes de rupturas.463
A hegemonização do mito anchietano e a multiplicação simbólica, na imprensa dos
quatrocentos anos, do apóstolo como fundador deve ser pensada, portanto, entre o início da
bifurcação e a saída desse entroncamento. As inúmeras atenuações que adiaram o debate
identitário por um espaço intermediário entre os particularismos regionais e as projeções
estruturantes da nação, ou mesmo o tênue esboço simbólico do progresso como interface
conciliatória ao povo, foram decisivos na trajetória identitária paulista. A despersuasão do
que restava de antinômico nesse debate foi significativo para o endereçamento social dos
substratos que derivaram posteriormente em procedências simbólicas difundidas pelo mito
fundador. Nessa chave, Anchieta encarnou a densidade mítica ideal ao novo traçado urbano
e moderno para a qual Cidade radicalmente se aclarava.
O cotejamento do aniversário de quatrocentos anos de história da Cidade de São
Paulo com outras comemorações de relevo mundial, elaborado por Miguel Reale no artigo
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de Meditação do IV Centenário, percorreu também alguns elementos que vicejamos ao
longo das narrativas examinadas à guisa dessas considerações finais.
Os aspectos implícitos aos ritos comemorativos foram analisados pelo autor com
um olhar extremamente nobiliárquico. Sem nomear a origem dos seus interlocutores,
Miguel Reale destacou os diversos significados que se articulavam aos atos comemorativos.
A revelação do passado, atualizado como apoio sistemático para uma simbologia do
presente, e a recuperação da trajetória cultural da Cidade, que se sustentava culturalmente
pela transcrição regeneradora, organizada a partir de seletos ingredientes identitários,
derivou das formulações que conceituamos em relação à memória social. O registro do
autor não chegou a tanto, mas constatou a fixação de algumas imagens que foram
selecionadas por conta de um exercício de criteriosa observação e clareza conceitual:
Generaliza-se de ano para ano, o gosto pelas comemorações das datas mais
significativas na experiência cultural dos povos. Como que sentimos necessidade de
relembrar [...] Em certos casos, a nação inteira atende ao chamado do tempo [...].
Tais fatos exprimem, de modo eloqüente, a inquietação de nossa época, mesmo
porque cada recordação de vultos ou de acontecimentos do passado vem quase sempre
acompanhada do propósito de encontrar-se um ponto de apoio ou de justificação para o
ideal que acalentamos. O certo é que nos debruçamos sobre as páginas da história,
tentando vislumbrar, ansiosos, as linhas denunciadoras de uma trajetória ou de um
destino envolto em perplexidades. 464

A nitidez com que o autor tocou no tema concretizou, quase nas últimas frases do
texto, a descrição de algumas imagens muito raras entre os jornalistas que cobriram
intensamente o assunto. Nada mais importante para o reordenamento interpretativo da cena
comemorativa e a fermentação identitária que entrou em ebulição nas comemorações do IV
Centenário do que a presentificação imagética da aniversariante travestida de trajes
modernos. Tal reconfiguração da temporalidade, em continência ao ato comemorativo,
retirou de cena o que em outras épocas poderia representar algum novo obstáculo, de
maneira que os ritos que reelaboraram os quatrocentos anos se referiram mais ao presente
do que ao passado, embora os nexos de memória despertassem de símbolos reverenciados
como testemunhos de épocas anteriores. Nesse cenário de constantes recaídas amnésicas,
de apagamento contumaz do passado, em que tudo prescreve e está por amadurecer, o
464

REALE, Miguel. “Meditação do IV Centenário”. Jornal Diário de S. Paulo, 02.01.1954, p. 12.

299

sentido dos ritos comemorativos funcionou como uma plástica de rejuvenescimento. Por
sua vez, nessa perspectiva, o mito fundador Anchieta se constituiu em uma forte
representação do passado redimido e conciliado ante o presente elaborado pelo advento da
verticalização, industrialização e ingerência do capital financeiro; um passado que se
encarnava na extemporânea imagem de Anchieta convertendo os índios e escrevendo
poemas na areia.
Como apareceram tão claramente nos inúmeros registros midiáticos da época,
nomeava-se e cultuava-se o novo ao mesmo tempo em que os contornos urbanos retocavam
a maquiagem pretérita. Adorava-se a metrópole industrial nascida da humilde tapera de
taipa dos jesuítas sempre redesenhada em companhia de novos produtos que, para o deleite
e o consumismo das elites modernas, surgiam sempre representados perto do lócus de
nascimento da Cidade.
A estrutura comemorativa precisava desses atributos, que dariam recheio e
concretude aos elementos da memória social. Essa é uma questão central no IV Centenário,
e de maneira efetiva resultou em um organograma identitário de clamor autoritário e
unidirecional. A profusão de Anchieta como mito fundador participou desse dialético
movimento em que tudo foi, ao mesmo tempo, conciliação e renovação: conciliação,
quando a tradição cultuada como subsídio central da memória coletiva dava conta de
resolver sozinha todas as incontinências e desarranjos identitários; renovação, porque se
adaptava bem aos desafios das populações adventícias mal-acolhidas no espaço
contemporâneo da Cidade que não parava de crescer, extraviando os poucos registros de
memória que, pela constante dicotomia construção-desconstrução, amanhecia todos os dias
oculta e desfigurada de qualquer identidade.
Por tudo isso, a dialética que marcou esse contexto histórico não pode ser pensada
sob um único relevo. Não é pouco provável que esse momento de turbinada velocidade, em
que o cenário citadino se alterava quase que completo da noite para o dia, tenha repercutido
no envolvimento que os paulistanos tinham com os símbolos identitários da Cidade. O
desapego e o desleixo “pelo amor as raízes” dos habitantes do “burgo anchietano”,
refletiram, de alguma maneira, na representatividade social que o mito fundador emplacava.
De certa forma, essas são algumas observações que o cronista tinha clarificado ao

300

evidenciar a imagem de São Paulo, delimitada verticalmente no “espaço”, e não no
“tempo”:
Mas, convenhamos, não é o passado a nota dominante neste ano de 1954. A
cidade, ao alcançar o quarto centenário, veste-se do branco dos arranha-céus,
rejuvenesce-se e articula-se nos braços dos viadutos, esparrama-se pelas avenidas
abertas entre o casario pobre que já se sabe sacrificado [...]. Por onde quer que se
volva o olhar, há construções novas, tapumes provocando interrogações sobre o
número de pavimentos e a ousadia do estilo, tocados que já nos encontramos de justo
orgulho por nossa arquitetura.
Verticalizamo-nos no espaço, enquanto outras cidades, em igual ocorrência,
verticalizam-se no tempo [...].
Do antigo burgo anchietano nada resta; bem pouco resta da cidade provinciana
do império.
Já é tarde, porém, para nos lamentarmos do sucedido, mais vale procurar
compreender o significado que se oculta nessa nossa tendência sistemática de construir
[...] sem amor pelas raízes, e até mesmo com precipitação, que vem de longa data, pois,
consoante e arguta observação de Saint Hilaire, não se vêem em São Paulo frutas
maduras nas árvores porque os paulistas nós as comemos verdes...465

Nesse esforço em ratificar, nestas considerações finais, o caminho analítico que
realizamos ao longo de todo o trabalho, garimpamos algumas matérias que chegam a
parecer inusitadas

e que, pelo fato de estarem muitas vezes deslocadas

do núcleo

argumentativo central da pesquisa , implica um esforço hermenêutico maior.
Um exemplo precioso do que estamos falando, verificamos em uma matéria sobre a
culinária organizada para os festejos do IV Centenário: Regulamentações dos pratos
nacionais durante os festejos do IV centenário. O tom irônico e jocoso da reportagem
repassa sobre outros caminhos, esses impasses que, mesmo sem evanescer a plenitude dos
problemas, recoloca a turbulência social daqueles dias de festa e comemoração como um
problema central para a sustentação subsidiária da memória social no debate do sentido da
paulistanidade.
Na apresentação da matéria, o jornalista nomeou o problema sob outro ponto de
vista, desconstruindo a idéia de que nos quatrocentos anos da Cidade de São Paulo tudo foi
pacto e conciliação. Esses contrastes revitalizam o rastro de um caminho que, apesar da
tentativa oficial de soçobrar qualquer dissonância ou contradição, vertia silenciosa e esparsa
em vestígios ulteriores:
465
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Mais alguns dias apenas e Piratininga terá completado seu quarto centenário de
existência. IV centenário é expressão que enche a boca neste princípio de 1954, quando
o preço do arroz já está beirando a casa dos vinte cruzeiros e há ameaças de novas
majorações nas passagens de ônibus, cinemas e taxímetros. Enche tanto a boca e com
tal entusiasmo é pronunciada em certos setores da “gente troçó” que até dá a impressão
de que a frase dos carcamanos caiu em desuso, tornou-se arcaica. Hoje, ninguém
acreditará na possibilidade de “fazer a América”. Quantos, no entanto, crêem piamente
nessa perspectiva risonha que é “fazer o IV Centenário...” São frases que lembram
concessões, golpes felicíssimos, valorizações incríveis e um boom capaz de furar a
pobre barca deflacionária do ministro Osvaldo Aranha. 466

Como é possível perceber, não foram poucos os impasses sugeridos pelo artigo. O
esforço comemorativo precisava desatar alguns nós e compensar, pela reverberação
ritualística, muitas fissuras sociais que permaneciam abertas e que reapareceram como um
problema para a convergência identitária naquele momento. A escalada inflacionária, com
repercussões diretas no custo de vida, desambientava as parcelas estrangeiras, nivelando-as
pela convergência de problemas aos outros grupos sociais da Cidade. O esforço em
aproximar o trocadilho “fazer a América” de “fazer o IV Centenário” claramente indicia a
complexidade do momento. A homogeneização desses distúrbios completava um quadro de
“concessões, valorizações e golpe” que transformavam o propósito da hipótese de “fazer o
IV Centenário” em uma possibilidade presunçosa e remota. Acompanhando a ironia
endereçada nos argumentos iniciais, o autor passou a lembrar às autoridades engajadas na
organização do IV Centenário que nem tudo eram bienais:
Já é tempo, portanto, de as autoridades caírem em si e compreenderem que o
IV Centenário não é apenas uma exposição “Bienal” plantada no Ibirapuera. Nem
valorizações de terreno, nem planetário e nem mesmo a inauguração da Matriz da Sé.
Os festejos – deseja o “Zé Povinho”- não podem ficar na dependência do “granfino”.
Nem tudo são “bienais” agora que Piratininga vai completar quatrocentos anos vividos
debaixo de uma garoa que coitadinha também vai rareando, racionada [...]. O
pobrezinho que mora na Cidade, que durante o ano sofreu nos balaústres dos bondes,
que comeu o pão tabelado pelo COAP. Que esperou outros tabelamentos que não
vinham, que se decepcionou com os tabelamentos feitos, esse pobrezinho que não é
turista também tem direito a um pouquinho de sossego nos festejos do IV
Centenário.467
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O cronista escancarou todo o embelezamento utilitário realizado na Cidade em
função do IV Centenário. Mas, como é possível perceber, o acabamento comemorativo não
conseguiu fazer tantos milagres assim, mesmo porque não eram rugas que a maquiagem
procurava ocultar, mas a estrutura das contradições que eram inerentes ao processo de
consagração da Cidade Moderna. O sentido comemorativo fundia-se de forma corrente aos
interesses que não disfarçavam os ideais identitários do mito fundador, dilatando a fenda
para que Anchieta entrasse como ligadura entre esses dois extremos que dia-a-dia se
ampliava, transparecendo as inúmeras seqüelas que um processo naturalmente violento e
autoritário colateralmente provocava. A Cidade do turista não era a mesma do “Zé
povinho”. Mais preocupado com o preço do pão e com a qualidade do transporte coletivo,
qual então o significado para ele desses quatrocentos anos? O festival comemorativo tinha
então uma dupla função: congregar o efusivo desejo de quem chegou à capital apenas com
o intuito de comemorar a efeméride paulista e acalmar as centenas de milhares de
moradores que, ao fim do feriado prolongado, enfrentavam, em dias normais, os problemas
que eram comuns aos populares da cidade.
Nesse ponto vale o alerta do artigo aos visitantes: para flanar nas artérias urbanas da
Cidade, o turista “rei dos quatrocentos anos” iria viver por alguns dias as agruras diárias
que eram conhecidas dos paulistanos normais:
[...] é preciso convir que o turista (o rei da casa neste aniversário
secular) vai defrontar-se em São Paulo com uma série de problemas que
necessitam de uma solução. Não nos referimos aos hotéis, nem à condução
fraquíssima. Muito menos às calçadas cheias de buracos, e que, provavelmente,
irão enlamear as meias das mulheres [...]. São Paulo não parece muito disposta
a dar bom tratamento ao estômago do turista [...].468
Enfim, o deslocamento analítico do autor chegava ao propósito inicial do texto que
era tratar da culinária nos festejos do IV Centenário. A natureza do tema possibilitou ao
autor deslizar por problemas dos mais diversos e que conseguem compor um quadro geral
bastante revelador das transformações a que a Cidade assistia cotidianamente em seu IV
Centenário. Aqui os registros do autor foram precisos para justapormos o que estava
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ocorrendo e articularmos, como bem chamou Michele Perrot, alguns desses “conteúdos
residuais de uma época”. 469
Utilizando como elemento simbólico a imagem-metáfora do “estômago”,
conseguimos diagnosticar, em traços tênues, à indigestão tanto das comidas e dos seus
diversos acompanhamentos, como de outros “pratos” que o banquete moderno preparava
para aquela exigente variedade de paladares:
[...] E levando em conta o velho adágio sobre a mulher que prende o homem ao
lar através do estômago, as pessoas responsáveis pelo maior brilho das festividades do
IV centenário deverão ter em conta que o turista precisa encontrar algo barato, bom e
regional para forrar a pança cosmopolita.470

Precisa na análise, a matéria reconheceu a imprevisibilidade própria à
conurbação urbana que marcava o quadro social da Cidade de São Paulo naquele momento.
Com escracho, mencionou os embaraços “para forrar a pança cosmopolita”. A Comissão do
IV Centenário tinha responsabilidades pelo despreparo gastronômico da capital para
conquistar “pelo estômago” a multidão que foi convidada a participar do aniversário da
Cidade. Qual a comida verdadeiramente paulista que poderia ser apresentada aos turistas
naqueles dias? O cardápio mostrava, quase de forma lacônica, que os pratos mais populares
não eram genuinamente de São Paulo. Com exceção do “virado a paulista’ que a cada dia
ficava mais desfigurado, a minguada feijoada chamada na Cidade de “feijoada à carioca”
era uma iguaria de conotação nacional. A “pizza napolitana” se transformou na principal
paixão local, de tal forma que se comia mais pizza em São Paulo do que em toda a Itália.
Exageros à parte, a descrição do autor não deixa dúvidas quanto à diversidade social,
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Num pequeno e belo artigo sobre a importância da obra A Invenção do cotidiano de Michel de Certeau, a
autora primou por apontar alguns caminhos desenvolvidos pelo trabalho do surpreendente autor. Cabe aqui,
no contexto em que vimos trabalhando, ou seja, em que procuramos circunscrever algumas dessas
imprevisibilidades inerentes ao espaço de intensa transformação urbana, um pequeno fragmento como
referência: ele sugere que uma sociedade não poderia se reduzir à vigilância que a gera e à programação
que pretende produzi-la; um livro [...] em suma sobre a liberdade dos atores cotidianos e a poética do espaço
[...] e do retorno do sujeito. A memória operária, para Michel de Certeau, alimenta-se não apenas dos
instrumentos que produzem controle e violência, mas também e principalmente, da própria transcendência
diária que se reverte dos espaços de controle e adequação ao trabalho: Por detrás das categorias unificadoras,
indivíduos; por detrás da linearidade de percursos simples, os mil atalhos das intrigas particulares.
PERROT, Michele. “Mil maneiras de caçar”. In: Revista do Projeto História. Trabalhos da Memória. São
Paulo, EDUC, 1998, n.17, pp. 56-61.
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Jornal Correio Paulistano, 22.01.1954, p. 9.
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estruturada pelo processo de metropolização na cidade moderna. A sustentação dessa
cultura de traços cosmopolitas indubitavelmente transformou não só o estômago dos
paulistanos e visitantes, como também os paradigmas identitários; e o deslize da Comissão
do IV Centenário, apontado aqui somente no quesito alimentação, pipocou também em
outros fundamentos comemorativos.
Encontramos ainda, entre os inúmeros registros midiáticos daqueles dias, outros
despretensiosos versos do poeta Guilherme de Almeida. Tal como os artigos de Osvaldo
Moles, Miguel Reale e a reportagem sobre os pratos nacionais, desajustados do contexto
histórico que procuramos cotejar no decorrer dessa pesquisa, eles não dizem muito ao leitor
que, por vezes desatento e confuso, percorreu as diferentes páginas dos periódicos que
chegaram às bancas durante os dias de comemoração do IV Centenário. E como foi
habitual em grande parte dos autores, imprimiram suas opiniões sobre diferentes temas
relacionados ao passado da Cidade, mas nem sempre expuseram a fundo as contradições
subjacentes aos assuntos, obliterando os desvios e obstruções que polarizaram o debate
identitário:
Completas hoje mais um ano de existência.
Parece que sou eu – e não és tu – quem envelhece.
Porque estou todo em ti e estando em ti, eu sou o efêmero
e tu és a imperecível [...]
Tenho a impressão de que te vi nascer [...]
de ter rezado a teu lado, quando as mãos de um santo jesuíta
se ergueram para o céu, mais brancas do que a hóstia,
para o céu tirar e baixar sobre ti, como uma bênção pura, esse nome que tens
[...]. 471

A discussão entre o eterno e o perene, que aparece nesses fragmentos do poema, traz
à luz os diversos tempos presentes no percurso comemorativo, em intercessão com a
remodelação urbana, adequada às novas regras que codificavam, no cotidiano citadino, os
novos rumos preconizados pelo sistema capitalista. Os ritos inscritos na festa articulavam
uma cronologia ramificada no espaço presente, revelados em traços de timbre moderno
previstos para a inserção dos convidados. O recolhimento da efemeridade humana a esse
esboço corpóreo e terreno, por um tempo que dilacerava e limitava sua ação, situava o
471

ALMEIDA, Guilherme de. “Epistola à aniversariante”. Jornal A Gazeta, 25.01.1954, p. 70.
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poeta e todos os outros mortais em uma plataforma inferior que não coincidia com o tempo
histórico da Cidade. O reconhecimento, nos versos de Guilherme de Almeida, dessa
fragilidade humana, era irrefutável para o que se esperava como a outorga da memória
social.472
O próprio espaço da Cidade moderna se adornava em um ritmo temporal inovador.
O desenvolvimento das novas tecnologias ligadas ao entretenimento e à comunicação
faziam do tempo diário um desembaraço para a frouxidão das tipóias as quais sustentavam
o atraso secular de fraturas e que cambaleavam nas pequenas reminiscências do passado de
tradição rural e colonial. Do passado, os novos grupos queriam apenas as representações
que idealizaram um congênito e precoce sentimento de abnegação, audácia e destemor. São
Paulo era, nesse sentido, o arquétipo ideal para a configuração desse novo ritmo regido pelo
mercado industrial e financeiro. Por tudo isso as imagens-narrativas que se multiplicavam
foram tão recorrentes ao tema, sugerindo representações em que a debutante Cidade
acompanhava, num compasso indissociável, a curva gráfica sobreposta pela silhueta das
representações da modernidade.473

472
No poema “São Paulo”, de Maria Pagano de Botana, essas diversas temporalidades foram contempladas
como um soberbo monumento de arquitetura. Vejamos: Minha São Paulo querida e gloriosa! O teu
Centenário não nos fala apenas do teu passado épico, entremostra-nos o teu futuro. O teu refulgente futuro
de glória certa e luminosa. Em que vens embalada desde aquela remota madrugada cristã! O abençoado
torrão da terra Brasileira!. Jornal A Gazeta, 23.01.1954, p. 11.
473
As imagens citadas traduzem bem o tratamento da questão da modernidade no espaço citadino e a forma
pela qual as referências ao progresso aparecem como sinônimos de um processo histórico triunfal. Nesse
contexto, as observações de Elias Thomé Saliba são importantes para enfeixar melhor o assunto.
Escarafunchando a obra do poeta Manuel de Batista Capellos, o historiador encontrou um poema efusivo ao
mito do bandeirismo em que aparece uma referência a Anchieta como fundador. As entonações com o tempo
e os distúrbios que são anômalos de estresses modernos cintilam com clareza na bonita análise. Valemo-nos
dela para encaixilhar os degraus seguintes do problema: É significativo que a figura do fundador apareça,
num vislumbre rápido, como sortilégio raro, apenas no final. O bordão do andarilho é associado à
melancolia do poeta e emerge rápido, como a contrapor sua lentidão e a sua transcendência ao ritmo
imanente e sem finalidade da velocidade e do progresso. A errância melancólica do jesuíta contrasta
fervorosamente com aquela mobilidade vocacional, sempre atribuída aos bandeirantes [...] a confusão entre
o passado e o presente – dada pelo poeta, talvez a única forma de arrostar e desafiar o ritmo imanente da
velocidade e do progresso em si mesmos. SALIBA, Elias Thomé. Obra citada, p. 567.
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Fig.127 e 128. Os dois anúncios
configuram a intensidade em vincular
os traços da Cidade moderna ao relevo
do passado. Nessa radical clivagem, o
percurso histórico interrompe qualquer
extravio e configura-se no presente
totalmente redimido. A história aparece
como uma memória social acabada,
redentora de tantas explicações que
silenciam no presente.

Jornal Diário de S. Paulo, 25.01.1954, p. 18.

Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p. 10.
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Nas rimas seguintes, transcritas de um cordel versado em linguagem popular, o
poeta reconhece os estragos dessa circunscrição e contempla otimista o problema um século
depois:
Em dois mil e cinqüenta e quatro
Terão grandes novidades.
Vem o quinto centenário
Trazendo grande saudade.
As eternas recordações
Do povo das antiguidades.
E que jeito estará São Paulo
Com quinhentos anos de idade. 474

Essas foram algumas das variantes que procuravam se configurar dentro do cenário
do IV Centenário. A adequação do mito fundador Anchieta nesse espectro traduz os
diversos significados do alcance de sua inclusão indiscretamente hegemônica na mídia
impressa dos quatrocentos anos que projetou a imagem do apóstolo para o futuro como
molde de uma tradição configurada sem divergências e dissonâncias. Nesse sentido,
podemos então afirmar que o apóstolo foi uma das poucas e raras imagens do passado
paulista – outra seria a do bandeirante - que os novos grupos dominantes procuraram salvar
da ação voraz das picaretas regeneradoras475. A recepção subliminar dessa imagem, em
períodos posteriores manifesta, portanto, a adequação identitária possível entre tantas
vertentes sociais que se organizaram, e o melhor perfil que ela conotava. As extemporâneas
aparições do apóstolo nos versos de Guilherme de Almeida e nas rimas do efusivo cordel
sugerem uma hegemonização desse campo de forças em uma corrente de adequação do
debate. A potencialização de alguns espaços que provoca um afluxo de regresso ao passado
quer por sua preservação tácita e monumental - como o Pátio do Colégio, a Catedral e a
Praça da Sé – ou mesmo pela avalanche descontínua processada na proliferação moderna
de marquises, parques, museus e monumentos, que subvertem, dilatam e reorganizam os
substratos sociais da memória e da reconstrução da história. Tudo isso são atitudes
474

ROQUE, Bastião. “Fundação de São Paulo”. Jornal A Gazeta, 06.02.1954, p. 37.
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remissivas à filtragem comemorativa que emerge na reorganização da ação mítica do
fundador, dentro da fornalha da megalópole moderna.476
Nas imagens que recorremos com reincidência em vários momentos da pesquisa,
essa hipótese se tornou ainda mais explícita. O descortinamento, para além do IV
Centenário, de José de Anchieta como mito fundador da Cidade de São Paulo, resume
algumas das diferentes situações que a Cidade enfrentou. O apagamento do frágil rastro
desse contínuo movimento que, desde o final do século XIX, depositava, na representação
do apóstolo, um peso considerável para a confirmação de um caminho que desse sentido à
paulistanidade, fez-se de maneira sintomática ao processo de metropolização que, em
passos largos, na região se confirmava. A abrupta transposição das imagens que apareciam
no cenário no século XVI para o século XX – com toda deformidade que uma justaposição
radical de aspectos tão díspares não conseguia plasmar, assim como as inúmeras alterações
históricas que a região enfrentou, foram importantes para sua consolidação como uma
imagem única da fundação. O despiste e o descarte dos outros grupos identitários e o
notório desmantelamento dos argumentos que davam força e existência ao debate, se
configuraram em alicerce subsidiário dos instrumentos que orientaram a memória social da
Cidade.
Não encontramos nos documentos que retomaram a imagem do apóstolo para
reelaboração dos significados da brasilidade em plena ditadura militar sequer as ranhuras da
peleja entre anchietanos e nobreguenses, reavivadas nas páginas deste trabalho. É verdade
que não vasculhamos com a mesma profundidade os periódicos imediatamente posteriores
ao ano de 1954, para verificar se neles ainda reverberava, com a mesma intensidade e de
maneira ostensiva, esse debate. Entretanto, acreditamos que a variedade de indícios
476

A criação de uma geografia dos espaços de reverência à memória coletiva, conciliada em monumentos,
obeliscos, museus, enfim em “lugar de memória”, ao menos no caso de São Paulo, cravou uma curiosa
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por violentas adaptações à cartilha moderna. Ver pp. 310-312. Obra citada.
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deixados nos diversos caminhos que a pesquisa investigou até aqui, foram por ora
suficientes para recolocar o tema em questão e permitir que outros pesquisadores possam
também agregar novas contribuições ao assunto
Sabemos que não é possível, como propositadamente sugere Ginzburg na epígrafe
dessas considerações finais, chegarmos até aqui com um feixe de tudo o que procurávamos
nas mãos. Os constantes extravios de uma travessia tão longa, as incorporações de novos
matizes e conceitos inerentes ao processo de escrita e de elaboração de uma narrativa
histórica, os óbices e desvios a que (in) voluntariamente somos levados ao incorporar
novos autores, nos múltiplos momentos em que apenas os documentos não conseguem
falar, são alguns problemas próprios à natureza imprevisível da pesquisa histórica e do
ofício do pesquisador.
Passados poucos mais de cinqüenta anos, a Cidade caminha lentamente para o seu V
Centenário. Em repetidas comemorações que ocorrem no dia 25 de janeiro, o mito fundador
não representa mais um assunto que mobilize a mídia e a intelectualidade paulistana,
embora o feriado municipal seja sempre uma data

emblemática na reprodução de

narrativas que retomam alguns aspectos históricos, em que a memória social da Cidade é
tomada para afirmar e dar sentido aos novos estímulos de reificação da paulistanidade.
Nessa data, São Paulo é duplamente rebatizada como a Cidade dos bandeirantes e a Cidade
fundada por José de Anchieta, em uma equação no mínimo paramnésica.477 O rastro desse
debate entre anchietanos e nobreguenses se apagou por completo, pois nos jornais e
revistas, ou mesmo nos inúmeros veículos da indústria de comunicação que a cada dia vem
agregando novas tecnologias com uma velocidade incontrolável, quando o assunto é a
fundação da Cidade de São Paulo, ninguém mais discute que o religioso vindo das canárias
foi o seu único fundador.
A representação do apóstolo tatuada no imaginário coletivo da Cidade e o remédio
amargo da aculturação (imagem 129) não servem mais aos novos contornos sociais da
paulistanidade no século XXI. O organdi, modelo IV Centenário (imagem 130), que caiu
como uma luva nas centenas de milhares de personagens tocadas pelas películas de papel
prateado que substituiu, por alguns minutos, a saudosa garoa paulistana, hoje mal serviria
de indumentária a uma comédia de costumes ou à reedição de uma chanchada de revista.
477
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Todos foram personagens que, obnubilados no centro da cena e transformados em pano de
fundo do drama paulista, testemunharam solenemente, de maneira fluida e superficial, na
medida em que mal tiveram tempo para representar, a aurora comemorativa do dia 25 de
janeiro de 1954. O que não faz deles, em hipótese alguma, um estorvo ou um embaraço
para que possamos desfazer o engodo e profanar as imagens-narrativas de uma memória
histórica triunfal, apanágio de uma paulicéia que postergou a elaboração de um enredo em
que as inúmeras idiossincrasias sociais fossem inversamente de bom grado para a trama
final.

Fig. 129. Essa propaganda nos
parece a mais completa em
relação ao endereçamento
simbólico do mito fundador
anchietano. Na sua estreita
moldura, aparecem quase
todos os ingredientes
identitários que configuraram o
apóstolo como fundador da
Cidade: Anchieta, o índio, o
Pátio do Colégio, a Cidade
moderna e o remédio amargo
da aculturação.
Jornal A Gazeta, 22.01.1955,
p.1.
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Fig. 130. A loja anunciou o seu
Organdi permanente. Todavia,
como procuramos mostrar ao
longo desse trabalho, a Cidade
continuava o seu intenso
movimento de transformação,
fazendo dos seus produtos, mas
principalmente de seus
moradores, personagens
efêmeros e em contínua e
constante desconstrução. Jornal
Correio Paulistano,01.01.1954,
p.1.
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Fig. 88. O Estado de S. Paulo. 25.01.1954, s/n
Fig. 89. Capa do livro de poesias de Anchieta, 1954.
Fig. 90. Jornal O Estado de S. Paulo, 18.03.1934, p.8.
Fig. 91. Jornal O Estado de S. Paulo, 18.03.1934, p.8.
Fig. 92. Jornal O Estado de S. Paulo, 18.03.1934, p.8.
Fig. 93. Jornal Folha da Manhã, 25.01.1954, p.1.
Fig. 94. Jornal A Gazeta, 25.01.1954, p.144.
Fig. 95. Jornal A Gazeta, 25.01.1954, p.01.
Fig. 96. Jornal Correio Paulistano, 22.01.1954, p.1.
Fig. 97. Jornal Diário de S. Paulo, 25.01.1954, p.155.
Fig. 98. Jornal Diário de São Paulo, 25. 01.1954, p.155.
Fig. 99. Jornal Diário de S. Paulo, 26.01.1954, p. 8.
Fig. 100. Jornal Diário de S. Paulo, 26.01.1954, p. 8.
Fig. 101. Jornal Diário de S. Paulo, 29.01.1954, p. 9.
Fig. 102. Jornal O Estado de S. Paulo, 26.01.1954, p. 11.
Fig. 103. Jornal Diário de S. Paulo, 26.01.1954, p.9
Fig. 104. Jornal A Gazeta, 22.01.1954, p.04.
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Fig. 105. Jornal O Diário de S. Paulo, 24.01.1954, p. 09.
Fig.106. Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p.96.
Fig.107. Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p.23.
Fig.108. Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p.106.
Fig.109. Jornal O Diário de S. Paulo, 25.01.1954, p.16.
Fig.110. Jornal O Diário de S. Paulo, 25.01.1954, p.07.
Fig. 111. Jornal O Diário de S. Paulo, 25.01.1954, p.09.
Fig. 112. Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p. 26.
Fig. 113. Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p.95.
Fig. 114. Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p.66.
Fig. 115. Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p.20.
Fig. 116. Jornal O Diário de S. Paulo, 25.01.1954, p.07.
Fig. 117. Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p.116.
Fig. 118. Jornal O Estado de S. Paulo, 25.01.1954, p.114.
Fig. 119. Jornal Correio Paulistano, 31.01.1954, p.11.
Fig. 120. Jornal O Diário de S. Paulo, 25.01.1954, p.17.
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Fig. 121. Jornal O Diário de S. Paulo, 25.01.1954, s/n.
Fig. 122. Jornal Folha da Manhã, 24.01.1954, p.18.
Fig. 123. Jornal A Gazeta, 25.01.1954, p.129.
Fig. 124. Jornal A Gazeta, 25.01.1954, p.116.
Fig. 125. Jornal Correio Paulistano, 26.01.1954, p.05.
Fig. 126. Jornal Folha da Manhã, 25.01.1954, p.18.
Fig. 127. Jornal O Diário de S. Paulo, 25.01.1954, p.18.
Fig.128. Jornal O Estado de.S. Paulo,25.01.1954, p.10.
Fig.129. Jornal A Gazeta, 22.01.1954, p. 01.
Fig. 130. Jornal Correio Paulistano, 01.01.1954, p.01.
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