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Esta é uma biografia do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, médico 

irlandês radicado em Campinas, no período de 1845-1893, monarquista, 

católico e conservador. Homem de opiniões marcantes, sua ação como 

médico e político é abordada aqui em interação com o processo de 

crescimento e modernização da cidade, no contexto de expansão do 

Capitalismo, no século XIX.

This is a biography of Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, irish physician 

fixed in Campinas, since 1845 to 1893, conservative, catholic and 

monarchist. Man of strong opinions, his action as a physician and politician is 

here approaching in interaction with the process of growing and 

modernization of the town, in the context of the Capitalism expansion, in the
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Nenhum homem é uma ILHA isolada; cada homem é uma 

partícula do CONTINENTE, uma parte da TERRA; se um 

TORRÃO é arrastado para o MAR, a EUROPA fica 

diminuída, como se fosse um PROMONTÓRIO, 

como se fosse o SOU\R de teus AMIGOS ou 

o TEU PRÓPRIO; a MORTE de qualquer 

homem ME diminui, porque sou 

parte do GÉNERO HUMANO.

E por isso não perguntes 

por quem os SINOS 

dobram; eles 

dobram

“Elegendo uma nova patria não se contentou o Dr. Ricardo 

Gumbleton Daunt em ser o philantropo alliviador da miséria 

de tantos brasileiros, nem o cidadão em cujo civismo forte e 

esclarecido se inspiraram tantos dos 

compatriotas. Tradicionalista apaixonado, perscrutou 

passado do Brasil com verdadeiro amôr, empolgado pela 

grandeza da obra daquelles que rechassaram, quasi para o 

sopé dos Andes, o castelhano e a linha de Tordesilhas e cujo 

sangue corria nas veias dos seus filhos.

Deve-lhe a nossa historia o conhecimento - e quiçá a 

preservação - de um documento básico para o estudo das 

velhas gerações vicentinas. Absolutamente integrado na 

comunhão brasileira, há de lhe o nome ser lembrado como o 

de um dos mais dedicados e illustres servidores de nossa 

terra, de um dos mais notáveis e benemeritos filhos adoptivos 

do Brasil.”



APRESENTAÇÃO

1 IHGB. Coleção do Instituto Histórico. Lata no. 177. Documento 68 DL177.68. p.2v.
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Em uma extensa carta a Francisco Adolpho Varnhagen, datada de 

sete de outubro de mil oitocentos e cinquenta e um, queixava-se o Dr. 

Ricardo Gumbleton Daunt:

A esse respeito, encontramos uma leitura acurada dessas mesmas 

cartas, realizada por Sérgio Buarque de Holanda, no Prefácio à tradução das 

memórias de Thomaz Davatz. O grande historiador soube reconhecer, em

mais sahirão!!! 0 século XIX he essencialmente [inimigo] 

ás tradicções! Será q- bem appreciadas envergonhão 
0?...”’

“He sobremaneira afflictivo á quem ama e respeita o 

passado o ver como de dia em dia se vão apagando pela 

ceifa da inexorável morte as memórias dos grandes 

acontescimentos de outra ora tão poéticos e tão 

romantescos e q- indicão um estado social tão differente 

do actual. De 50 annos para cá que de tradicções 

interessantíssimas cahírão em uma oblivião donde nunca

Nessa, como em várias outras cartas que, no Apêndice, houvemos por 

bem transcrever, o médico irlandês, naturalizado brasileiro e radicado por 

longos anos em Campinas e Itú, dava vazão ao seu inconformismo em 

relação a um certo tipo de modernismo que caracterizava como uma grave 

ameaça à identidade nacional e, principalmente, paulista. Dizia ter uma “mui 

positiva birra com a tendencia extrangeira de grande parte dos homens 

educados em nossas faculdades de Direito”2; bem como criticava 

acerbamente a introdução de europeus de origem plebéia no seio das 

famílias paulistas.
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meio aos comentários excêntricos e reacionários do Dr. Ricardo, uma 

vocação crítica do processo de modernização vivido pelo Brasil no Segundo 

Reinado:

Sérgio Buarque estende-se por um longo parágrafo reproduzindo a 

essência das ideias do Dr. Ricardo e procurando situá-las no contexto das 

modificações que estavam ocorrendo na província de São Paulo nos idos da 

década de 1850. Já em trabalho anterior, o historiador recorrera aos 

apontamentos históricos e genealógicos do médico irlandês ao tratar das

: IHGB. Coleção do Instituto Histórico. Lata no. 321. Documento 23. DL321.23. p.21.
3 DAVATZ. Thomas. Memórias de um colono no Brasil: 1850. Belo Horizonte. Ed. Itatiaia: São 

Paulo. EDUSP. 1980. [Reconquista do Brasil: nova série: v. 111 Prefácio de Sérgio Buarque de 
Holanda, pp.32-33.

“Excepcionalmente houve por esse tempo em São Paulo 

quem pressentisse graves perigos no constante afluxo 

de imigrantes europeus, que ameaçavam transformar 

radicalmente nossa paisagem económica e social. Não 

era paulista, não era sequer brasileiro quem assim 

pensava e não o animava um zelo apenas sentimental 

pelo passado da terra adotiva. Irlandês, católico e 

fidalgo, havia em Ricardo Gumbleton Daunt, no anti- 

modernismo de que insistentemente se ufanava, tanto de 

devoção e fervor quanto de inteligência lúcida e 

compreensiva. Detestando cordialmente o sistema 

representativo, a centralização excessiva do poder, “a 

insensata admiração pelas instituições de outros povos e 

outras raças” achava, um pouco ao modo de Donoso 

Cortez, que os povos verdadeiramente livres se formam 

por simples evolução interna e desenvolvimento natural, 

que suas instituições não devem ser arbitrariamente 

modificadas e retorcidas pela mão do homem, posto que 

são de natureza divina.”3



em com seu
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Surpreenderá ao leitor constatar que, embora baseadas na mais pura 

ortodoxia monarquista e católica, muitas de suas ideias e iniciativas para 

modificar a paisagem da cidade e fazer frente aos desafios do crescimento 

económico acelerado do perímetro urbano, eram essencialmente práticas e 

muito mais próximas da modernidade, do que ele mesmo imaginaria; que 

este homem encontrava-se em contato epistolar com importantes figuras 

públicas de seu tempo e que, além de desempenhar as funções de médico, 

político e cronista da história, o Dr. Ricardo recebia e repassava todo tipo de 

publicação dos mais diversos pontos do mundo ocidental.

Por esse e vários outros fatores, que iremos revelando aos poucos, 

resolvemos perpassar pela discussão sobre a relevância da biografia 

histórica, em nossa introdução teórica. Do mesmo modo, o leque variado de 

suas atividades e a complexidade das transformações históricas ocorridas 

durante o século XIX, levaram-nos a desenvolver um longo ensaio histórico e 

historiográfico, sob a forma de primeiro capítulo, no qual recuperamos 

algumas das discussões mais importantes para o entendimento da trajetória 

singular do Dr. Ricardo.

raízes brasileiras4, revelando uma das variadas atividades exercidas por este 

intelectual eclético que a história oficial relegou.

4 HOLANDA. Sérgio Buarquc de. Raízes do Brasil. 26ll.ed. São Paulo. Companhia das Letras. 1995. 
p. 130.

Esta tese poderia ter como objetivo central a elaboração de uma 

biografia linear do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, entretanto, isso ficou ao 

largo da pesquisa ao percebermos a relação de amor e ódio vivida por esse 

médico com a cidade de Campinas. Assim, nosso trabalho transformou-se 

não apenas no estudo de sua trajetória ou do processo de modernização da 

cidade, mas também num mergulho criterioso nos encontros e desencontros 

provocados pelo advento da modernidade em choque 

temperamento conservador e reacionário.



passado.
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Esse Dr. Ricardo surgido através das páginas desta tese, entretanto, 

não pode ser reduzido a rótulos político-partidários, bem como a estereótipos 

psicanalíticos de fácil assimilação. Revelou-se um rebelde de primeira 

ordem, fugindo às nossas tentativas de situá-lo cronológica e historicamente, 

deixando sempre uma incógnita e um mudo protesto pela vã inutilidade das 

fórmulas literárias para a compreensão do íntimo do ser humano. Dessa 

nossa renhida luta, resultou um retrato multi-facetado do homem e da cidade 

em que viveu a maior parte de sua vida.

A questão do surgimento de políticas sanitárias excludentes 

socialmente, na génese da saúde pública brasileira compõem esse capítulo e 

introduzem, de certo modo, os perfis da cidade e do médico que se lhe 

seguem.

Desenvolvida quase que essencialmente sobre documentação 

primária, a presente tese procura o âmago da relação do homem com a 

cidade, suas identidades e seus antagonismos. Percebendo um uso 

diferenciado para a biografia histórica, realizamos uma tentativa de fundir o 

homem e a cidade num único sujeito, visando, a partir dessa relação híbrida 

e íntima, desvendar o impacto da modernização no cotidiano de ambos. Ao 

longo das décadas, seguimos a ação e a percepção de um homem que 

tentava, ao fazer a ponte rumo ao futuro, conservar aqueles elementos que 

considerava formadores da sociedade, em um constante resgate do

A trajetória do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt foi relegada ao 

esquecimento porque suas idéias foram varridas pelo advento do regime 

republicano. Ao tornarem-se detentores do poder político e da elaboração da 

memória oficial, seus desafetos houveram por bem dar seu nome, ainda em 

vida, a uma rua marginal ao perímetro central urbano, apenas como “Dr. 

Ricardo”. De modo que as poucas iniciativas para perpetuar sua lembrança 

esbarraram na indiferença das gerações subsequentes.
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Para compreendè-lo, tivemos de mergulhar nos significados de sua 

formação profissional, ou seja, o que era ser médico, na segunda metade do 

século XIX, em Campinas, com formação européia, com origens fidalgas, 

com interesses humanos variados, com antipatias ferozes e paixões de fé. 

Tivemos de recuperar cada pequeno fragmento de informação, até mesmo 

sob a forma de “mexericos”, disponível sobre sua pessoa e sua família.

Nesse sentido, devido à ausência de uma indexação onomástica 

abrangente, em muitos arquivos históricos, tivemos de realizar longas buscas 

infrutíferas, em toda sorte de papéis avulsos, na esperança de encontrar 

novos fragmentos de memórias.

Assim, oferecemos ao leitor não um retrato fiel do Dr. Ricardo 

Gumbleton Daunt, mas o trabalho meticuloso do paleontólogo que luta 

através dos anos e ao fim de tudo apenas consegue mostrar um esqueleto, 

pálidos ossos em um arremedo do que seria o ser original que os carregou. 

Da cidade de Campinas, imagens narrativas congeladas no tempo que 

apenas acenam para um retrato maior, difuso e fugidio. Entretanto, é na 

relação entre esses dois sujeitos que a narrativa ganha maior vigor e que o 

lavor do historiador revela-se com maior clareza.

Convidamos, então, o leitor a despir-se dos preconceitos deste nosso 

século eletronicamente dependente e mergulhar em um mundo onde as 

horas transcorriam de modo muito diferente. Um tempo em que o progresso 

causava literalmente vertigens e as notícias e as pessoas deslocavam-se 

decididamente em proporções épicas. Que a nossa reconstrução dessas 

memórias possa servir aos interesses do estudo da História.

Desde já podemos afirmar que, certamente, não tivemos acesso a 

todo o material disponível, pela variedade de interesses demonstrados ao 

longo de sua vida, que levaram-nos a empreender consultas aleatórias a 

coleções e fundos documentais que pudessem ter qualquer relação com sua 

vida e seus interesses, sendo o tempo disponível insuficiente para tanto.



INTRODUÇÃO
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Corria o ano de mil oitocentos e noventa e três, a cidade de Campinas 

procedia a diversas obras de saneamento básico, em uma desesperada 

tentativa de superar os acontecimentos trágicos decorrentes das epidemias 

de febre amarela. Entretanto, nem todos os seus cidadãos viam com bons 

olhos o modo como as novas medidas estavam sendo impostas. A estratégia 

de guerra, que viria a ser a marca registrada do regime republicano, no 

combate às endemias e epidemias, invadia porta adentro dos lares, 

provocando reações inusitadas.

Em quinze de fevereiro do dito ano, deu entrada no Juízo de Direito 

da 2.a Vara da comarca de Campinas, uma ação de Preceito Cominatório, 

ajuizada pelo Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, contra a Camara Municipal da 

cidade. A petição inicial era a seguinte:

“Diz o dr. Ricardo Gumbleton Daunt, cidadão brasileiro, 

por seu advogado, que:

1. °) Elle suppe. possue mansa e pacificamente, há 

annos, um poço que mandou abrir na casa de sua 

propriedade e residência, a rua Marechal Deodoro desta 

cidade;

2. °) Foi elle suppe., de ordem da Camara Municipal, 

intimado para dentro do prazo de oito dias fazer entupir 

esse poço, sob a ameaça de, caso não obedeça e deixe 

de dar cumprimento á intimação no prazo assignado, ser 

o projectado entupimento feito contra a sua vontade por 

ordem da municipalidade;

3. °) Esta intimação foi-lhe feita de accordo com uma 

postura, que lhe consta haver sido adoptada pelo ultimo 

Conselho de Intendência, e que por sua manifesta 

exorbitância não seria, segundo se dizia, comprida pela 

actual camara.

No regimen que actualmente entre nós // vigora, 

procurou-se dar maior [ilegível] á acção do poder
17
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E o texto continua, solicitando a proteção do Judiciário para que 

impeça o entupimento do poço, bem como a intimação do Intendente de 

Finanças da Camara, cidadão José Maximiano Pereira Bueno, para 

comparecer à primeira audiência, onde seria feita a propositura da causa e 

uma eventual tentativa de conciliação.

A idéia central, ou seja, o argumento essencialmente redutível da 

petição acima, gira em torno do uso e da posse do poço pelo seu 

proprietário. As garantias que a constituição republicana, através de uma 

maior ingerência do Judiciário, junto aos outros poderes, previa para o 

resguardo da propriedade privada de seus cidadãos. Em um momento em 

que o caos disseminado pela doença, justificava atitudes despóticas de 

várias municipalidades no país, o Dr. Ricardo esfregava, por assim dizer, a

5 CMU/AH. TJC. l.° Ofício. Cx. 310. Doc. 5968. pp.2-2v.

judiciário em garantia dos direitos individuaes á 

semelhança do modelo offerecido pelos Estados Unidos 

da America do Norte = a Constituição incumbiu-o de 

cortar qualquer excesso tanto da parte do poder 

executivo como do legislativo. Assim que, cabe-lhe 

expressamente conhecer dos actos e das leis emanados 

dos outros poderes - Const. Fed. art. 59, § III, letras a e 

b.

Ora, não se pode levantar dúvida ácerca da exorbitância 

da intimação feita ao suppe., como da postura que lhe 

deu origem, pois que uma e outra atacam francamente o 

direito de propriedade, em toda a sua plenitude 

garantido pelo art. 72 § 17 da Const. Fed. e pelo art. 57 § 

12 da Const. deste Estado, salvo o caso único de 

desapropriação por necessidade ou por utilidade publica 

mediante previa indemnisação. ...”5



Este processo continua, revestindo-se cada vez mais de aspectos 

bizarros, mesmo após o Juiz ter deferido a petição inicial; isto é ter acolhido 

os argumentos dò advogado do Dr. Ricardo, o Dr. Moraes Salles. Na 

audiência solicitada, comparecem a uma das salas da Camara Municipal6, o 

Juiz da 2.a Vara, Alcibíades Uchôa, o escrivão Tenente Coronel Antonio Luiz 

Rodrigues, bem como o Dr. Ricardo e seu representante, o solicitador 

Orosimbo Maia e, pelo Intendente de Finanças Pereira Bueno, seu advogado 

Dr. Alberto Sarmento. A linguagem hierática e preestabelecida do escrivão 

oferece uma vaga idéia da temperatura dos ânimos durante a dita audiência.

constituição nas próprias barbas daqueles que a haviam idealizado e 

imposto.

”... por seu advogado Doutor Alberto Sarmento que 

apresentou procuração e fez o seguinte requerimento: 

Que sendo o despacho que deferio a petição do 

embargante [s/ etc ia quantum] requer que o mesmo seja 

reconsiderado por não caber no caso a acção de 

manutenção de posse, visto que pelo Decreto de quinze 

de Janeiro de mil oito centos e noventa em que as 

Municipalidades como poder administractivo, ficaram 

com competência dupla para legislar sobre factos que 

digão respeito aos interesses das localidades e tendo a 

Camara pela resolução de vinte e nove de julho de mil 

oito centos e noventa e dois, approvado pelo Governo 

Estadual em gráo de recurso pelo mesmo embargante 

não fes mais embargada do que exercitar seu direito e 

cumprir seu dever mandando entupir // entupir poço do 

embargante que não póde suppor excepção diante da 

disposição que tornou essa medida obrigatória e geral

6 Até bem avançado o século XIX. as audiências em Campinas eram realizadas nas residências dos 
Juízes. Posteriormente. passou-se a usar as dependências da Camara Municipal c. somente adentrando 
ao século XX é que foram destinadas salas específicas para o uso do Judiciário, em prédio próprio.
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A linguagem contida e impessoal do escrivão, contudo, revela até que 

ponto chegava o antagonismo entre o Dr. Ricardo, ele mesmo vereador por 

então, e a Camara Municipal, fosse quem fosse seu representante. 

Impressiona e desperta nossa curiosidade a sequência em que discute-se 

quem fez o quê com o conteúdo da fossa. Quais teriam sido as verdadeiras

proceder pedindo a 

embargante pelos meios

para os moradores de Campinas; e tanto assim é que a 

Camara já entupio em casa do embargante uma latrina 

de propriedade do mesmo sem que este protestasse ou 

reclamasse, quer em relação a foça, quer em relação ao 

seu conteúdo, actos esses que envolvem como aquelle 

que se pretende embargar restricção natural ao direito 

de propriedade por necessidade de salvação publica são 

elles toleráveis consagrados e acceitos como estando 

dentro das normas administrativas da municipalidade. 

Pelo embargante por seu referido procurador foi dito que 

labora manifesto engano a embargada quando crê que 

pelo facto de poder legislar pode lançar mão de 

propriedade alheia sem a competente indemnização. 

Que também não serve de base o facto da em //

1 CMU/AH. TJC. l.° Oficio. Cx. 310. Doc. 5968. pp.5v-6-6v.

embargada ter-se apoderado do conteúdo da foça 

entupida e ter ella ou alguém por ella feito d’elle o uzo 

que lhe aprouvesse. Sendo duas propriedades do 

embargante, este muito bem podia abrir mão de seus 

direitos em relação a um e não em relação a outro. Que 

tendo o embargante sido ameaçado na turbação de sua 

posse mansa e pacificamente regular foi 

procedimento digo, 

manutenção até que o 

regulares trata de desapropria-lo (s/c)...”7



Cabe aqui uma digressão explicativa para que possamos apreender 

os diversos níveis de leitura do documento em questão. A ação ajuizada pelo 

Dr. Ricardo foi denominada por seu advogado, Dr. Moraes Salles, como 

preceito cominatório8-, entretanto, durante a audiência, o representante da 

Camara Municipal, Dr. Alberto Sarmento, referiu-se ao Dr. Ricardo como 

embargante e denominou a mesma ação como manutenção de posse9 

Trata-se de uma das chaves para decifrar, para além do jargão jurídico, o 

que realmente movia a ação, quais as motivações e os interesses 

mascarados pelo poço, a fossa e seus respectivos conteúdos.

Encarando o processo de um ponto de vista essencialmente jurídico, 

Moraes Salles movera a ação errada, uma vez que a questão entre o Dr. 

Ricardo e a Camara Municipal não pressupunha mau uso do poço e muito 

menos qualquer relação de vizinhança. Antes protestava-se pelo uso e 

posse mansa e pacífica do bem e, nesse caso, conforme percebera 

Sarmento, a ação adequada seria realmente a de manutenção de posse. 

Ocorre aí uma inversão de papéis bem interessante.

De fato, se a prefeitura tivesse ajuizado uma ação de preceito 

cominatório contra o Dr. Ricardo, estaríamos muito mais perto da real 

situação; uma vez que, em plena epidemia de febre amarela, invocando a 

salvação pública, a municipalidade pretendia lacrar poços e latrinas, e o Dr. 

Ricardo recusava-se a cumprir tal determinação no que se referia ao seu 

poço; isto é, seu comportamento poderia ser lido como o mau uso de seu

palavras empregadas e as emoções despertadas nos protagonistas da 

audiência, que o escrivão sepultou para sempre em seu formalismo jurídico?

8 NUNES. Pedro dos Reis. Dicionário de tecnologia jurídica. 1 l.*ed. revista, ampliada e atualizada.
Rio de Janeiro. Freitas Bastos. 1982.

Afirma este autor: “Aquela que o proprietário ou locatário de um prédio, prejudicado pelo uso 
nocivo de seu vizinho, ou quando esteja em ruína e ofereça perigo, promove contra o seu dono, para 
que seja obrigado a fazer cessar o incómodo que lhe causa ou a ameaça do mal próximo, ou a demolir 
ou modificar a obra, sob pena de multa, no caso de desobediência, ou a prestar caução de dano futuro 
(C. C.. arts. 554-555).".
9 Havia de fato uma ação idêntica correndo na 1.* Vaia, sob a denominação de Manutenção de Posse.
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Entretanto, curiosamente, dá-se o contrário, é o Dr. Ricardo que, 

alegando o descumprimento da Constituição, no que tange à preservação da 

propriedade privada, invoca a proteção do Judiciário. Nesse primeiro nível, 

essencialmente jurídico, sua ação se revela meramente protelatória, uma vez 

que tendo dado entrada a uma ação idêntica também na 1 ,a Vara, e ai sim 

denominada manutenção de posse, conseguiu criar tal confusão, que pouco 

pode-se apurar do destino do infortunado poço.

bem, colocando em perigo aos seus vizinhos, incorrendo, aí sim, no caso do 

preceito cominatório, e facultando à Camara Municipal o direito de interpelá- 

lo judicialmente para bem da comunidade.

No final, o Juiz Uchòa manda dar cumprimento ao mandado, as partes 

são chamadas a tomar ciência, e as custas do processo, calculadas em rs. 

8:600 (oito mil e seiscentos réis) são cobradas de Alberto Sarmento. Como 

não existe qualquer outra informação no documento, não podemos saber 
22

A Camara Municipal conseguiu que o Juiz Uchòa cancelasse o 

primeiro despacho e lhe concedesse um mandado para proceder ao 

entupimento do poço. Entretanto, na ação que tramitava na 1 ,a Vara, o Juiz 

Carlos Guimarães acolheu as razões do embargante e pronunciou-se contra 

a Camara Municipal. Alberto Sarmento, então, dirigiu-se ao Juiz Uchòa 

explicando que o mandado ficou sem execução devido ao despacho do Juiz 

Guimarães, e solicitou providências.

Uchòa, valendo-se do fato de que a ação tramitando na 2.a Vara fôra a 

primeira a ser ajuizada, chamou a si o outro processo, alegando 

litispendência e protestando pela completa incompetência do Juiz Guimarães 

na questão. Assim, houve o traslado do outro processo nos autos e o 

cancelamento do despacho do outro Juiz, por considerar-se que o 

julgamento era de competência do primeiro magistrado a receber a ação. 

Toda essa confusão levou exatamente oito dias, os oito dias de prazo que o 

Dr. Ricardo tivera para proceder ao entupimento do poço.
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Esse segundo nível, mais denso povoado das mais complexas 

relações, irá conduzir-nos à análise mais detalhada da medicina e da política 

durante o século XIX, bem como a um mergulho na vida pública e privada do 

Dr. Ricardo, vindo a constituir o principal estofo desta biografia. Iremos 

percorrer as origens, a educação e as principais idéias deste monarquista 

“de quatro costados”, católico, conservador e defensor de valores que 

ficaram na contramão do século que viu a ascensão definitiva da burguesia e 

a expansão frenética do capitalismo.

Em um segundo nível, onde entrelaçam-se as questões pessoais e o 

momento histórico, podemos tomar este documento como ponto de partida 

para entender-mos a trajetória de vida do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt e, 

realizando uma análise circular, voltamos a ele por ocasião das conclusões 

necessárias à Tese.

quando, se e como o poço foi entupido. Entretanto, chama a atenção que, 

tendo a Camara Municipal saído vitoriosa do processo, tivesse de arcar com 

as custas, que sempre são sabidamente o ônus da parte derrotada.

A opção pelo formato de biografia, não constitui ao nosso ver 

elemento limitador ao uso das metodologias mais tradicionais de análise 

documental. Apesar de valorizar sobremodo a narrativa, devemos frisar que 

este trabalho conserva o rigor científico. E, nesse sentido, insere-se nos

Do mesmo modo, conforme consta da Apresentação, esta não é uma 

biografia linear ou convencional. Optamos por recuperar não apenas a 

trajetória pessoal do Dr. Ricardo, mas também percebê-lo na relação que 

desenvolveu com sua profissão, seu ideário político e religioso e, 

principalmente nas suas repetidas tentativas de domesticar a cidade de 

Campinas, em sua representação formal, isto é, no legislativo e no judiciário. 

Nesse sentido, a cidade acabou adquirindo uma identidade própria e 

revelou-se irredutível e indomável, constituindo um co-sujeito da biografia.
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Eduardo Silva remete seu embasamento teórico aos trabalhos de 

Cario Ginzburg e Robert Darnton12, inserindo-se assim, na vertente de uma 

historiografia que transita muito próxima aos estudos antropológicos. 

Ginzburg celebrizou-se entre nós ao recuperar os processos culturais e 

mentais que levaram o moleiro Menocchio Scandella a desenvolver sua tão 

bizarra cosmogonia, que lhe custou mais de um processo perante a 

inquisição católica. Nesse trabalho, Ginzburg demora-se em uma discussão 

sobre o que seria “cultura popular” e as sérias dificuldades na análise de 

suas fontes, geradas a partir de uma outra cultura de cunho dominante. 

Discutindo de Lucien Febvre a Mikhail Bakhtin, procura convencer-nos do 

estranhamento e da indecifrabilidade de determinados comportamentos e 

estratos culturais, que foram varridos da memória humana, pela sucessiva

debates sobre o retorno desse gênero de texto, ou seja, das biografias, 

existentes contemporaneamente na historiografia brasileira e européia.

É nesse contexto que encontramos a seguinte afirmação de Eduardo 

Silva ao introduzir seu instigante estudo biográfico sobre Dom Obá II 

cfÁfrica10:

“O propósito de estudar um homem comum como 

individualidade pensante, e, ao mesmo tempo, 

como via de penetração em uma elusiva cultura 

popular ou mentalidade coletiva não pode ser 

considerado novo.

11 SILVA. Eduardo. Dom Obá d’África, o príncipe do povo: vida , tempo e pensamento de um 
homem livre de cor. São Paulo. Companhia das Letras. 1997. p.15.

: GINZBURG. Cario. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela 
inquisição. São Paulo, Companhia das Letras. 1987.

DARNTON. Robert. O grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural francesa. 
2*.cd. Rio de Janeiro, Graal. 1986.

10 Rei Obá II era um liberto brasileiro que perambulou ao longo do Segundo Reinado, 
reivindicando uma condição real que não lhe pertencia, e alimentando as mais variadas reações de 
seus contemporâneos, que iam do escárnio à reverência, conforme o meio social em que era recebido. 
Trata-sc de um dos trabalhos mais recentes da historiografia nacional, publicado em 1997, tendo sido 
a tese de doutoramento do autor, defendida em 1992 na Universidade de Londres.
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Nessa mesma linha de pensamento, gostaríamos de acrescentar os 

trabalhos de Natalie Zemon Davis13, também interessada em aprofundar o 

arcabouço conceituai sobre cultura popular. Não poderíamos deixar de fora 

desta discussão, devido à sua pertinência, seu belíssimo estudo intitulado O 

retorno de Martin Guerre, no qual, partindo das narrativas remanescentes de 

um processo judiciário sobre usurpação de identidade, a autora reconstitui o 

cotidiano dos aldeões da região basca francesa, com precisão e rara 

sensibilidade.

preponderância económica e intelectual de uma classe dominante de origem 

ocidental com projetos hegemónicos de expansão.

DAVIS. Natalie Zemon. O retomo de Martin Guerre . Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.
[Coleção Oficinas da História. v.4[;  Culturas do povo: sociedade 
e cultura no inicio da França moderna: oito ensaios. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1990.

Nesse sentido, cabe salientar que histórias como as de Menocchio 

Scandella e Martin Guerre, embora destaquem-se por seu caráter particular, 

foram usadas com raro talento por esses historiadores para aproximar-se do 

universo cultural de seus protagonistas. Assim, a metodologia empregada, 

de procurar sempre desconstruir o discurso do narrador notarial ou 

inquisitorial, à procura da voz original desses personagens, permanece

Por outro lado, Robert Darnton resgatou diversos documentos 

narrativas populares franceses, que procurou inserir dentro de uma 

perspectiva histórica, mas usando métodos mais próximos da antropologia 

para analisar suas fontes discursivas. Não apenas o episódio do massacre 

de gatos, no qual a partir da narrativa memorial de um dos protagonistas, 

procurou identificar o significado de vários comportamentos ritualísticos ou 

de duplo significado, no ato de sacrificar os “bichanos”; mas também um 

primoroso trabalho de análise dos contos infantis franceses, em suas 

versões originais, um tanto obscuras e plenas de reticências significativas; 

estes trabalhos são verdadeiros exercícios de “vivissecção" analítica, que 

marcaram particularmente muitos historiadores de nossa geração.
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válida para os trabalhos contemporâneos. Mas afigurasse-nos insuficiente 

para recuperar a plenitude da personagem que visamos analisar nesta tese.

Assim como Eduardo Silva, que localizou suas premissas teóricas 

nesse tipo de trabalho, não negamos sua influência para o desenvolvimento 

de uma metodologia de análise das fontes, mas gostaríamos de ir além no 

questionamento teórico. Não se trata apenas de uma mudança no tratamento 

da documentação, mas de perceber que existe hoje um movimento de 

retorno à elaboração de biografias que merece maior atenção.

A abordagem histórica da biografia diferencia-se da jornalística e da 

psicológica pela atenção com que procura inserir cada indivíduo em sua 

época. Buscando aqueles elementos que o tornam típico ou atípico, mas que 

o definem enquanto sujeito histórico de um período e local determinados.

Nesse sentido, Jacques LeGoff, em seu artigo Comment écrire une 

biographie historique aujourd'hui?14. não apenas trata dessa questão do 

indivíduo na biografia histórica, como também localiza a origem da outra 

linhagem de historiadores que voltaram suas atenções para esse gênero. Ao 

formular:

“Andemos mais longe. O historiador das estruturas, 

farto do abstrato, tinha fome do concreto. Ele queria se

Se alguns chegaram a essa forma de narrativa, através dos estudos 

de caso, trabalhando paralelamente aos antropólogos, como os casos já 

citados, outros historiadores preferem investir suas pesquisas em biografias 

de moldes mais clássicos, entretanto, nada indica que teremos uma 

revivescência do estilo ou do gênero cultivado por Michelet ou Stephan 

Zweig.

[Coleção Oficinas da História)
H LEGOFF . Jacques. Comment ccrire une biographie historique aujourd’hui? IN LE DÉBAT, 54. 

mars-avril 1989. pp.48-53 (trad. mimeo).
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16

“Mais ainda que Marc Bloch, Lucien Febvre tinha a 

convicção de que a economia não explica sozinha as 

estruturas e a evolução de um grupo social. Esta 

convicção incitou-o a dar um novo nome à revista: 

Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. A economia 

continuava à frente, mas o social instalava-se no cerne 

do projeto, em posição de comando, e o lugar que lhe

tornar verdadeiramente o historiador como o dizia Marc 

Bloch, aquele que é “como o ogro da fábula” e que “lá 

onde ele fareja carne humana sabe que aí é que está 

sua presa”. Melhor ainda, esta presa não sendo mais os 

homens em sociedade, tomados coletivamente, mas o 

homem individual, um personagem histórico particular. 

Já a reação contra a tendência à supremacia da história 

económica e social, da história económica sobretudo 

(marxista e não marxista) tinha favorecido 

desenvolvimento ou a eclosão da história cultural, da 

psico-história, da história das mentalidades, da história 

do imaginário”.15

LEGOFF. Jacques. Op. cit. (trad. mimeo. p.l).
BLOCH, Marc. Os reis taumaturgos: O caráter sobrenatural do poder régio. França c Inglaterra.

São Paulo, Companhia das Letras, 1993.
17 DUBY. Georges. Guilherme Marechal, ou o

Graal. 1988.

LeGoff chama a atenção para a vertente da historiografia francesa que 

tem trabalhado com o conceito de longa duração, desenvolvido por Fernand 

Braudel, mas aplicado à cultura, ao imaginário, à percepção das 

mentalidades inerentes a cada época. Nesse sentido, parece-nos que os 

precursores dessa retomada da biografia seriam Marc Bloch16, com seu 

maravilhoso Os reis taumaturgos, e Georges Duby17 com o ensaio sobre 

Guilherme Marechal. É o próprio Duby quem nos relata a evolução do 

pensamento dos fundadores da “Escola dos Annales":
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Nesse sentido, Mikhail Bakhtin20, foi muito além de Febvre, utilizando 

a obra de Rabelais como a chave de um código a ser decifrado, para 

compreender-se o universo mental do século XVI. Suas interpretações 

ousadas e a ênfase dada ao Carnaval, aos charivari, e às celebrações do 

desgoverno, vieram a influenciar a obra de Ginzburg, Darnton e Davis, como

Essa ruptura realizada por Lucien Febvre fica patente em seu ensaio 

sobre Rabelais19. A necessidade de transcender as construções 

economicistas deu lugar a análises em que tentava-se recuperar estruturas 

arquetípicas de pensamento. Não era algo tão perigoso como o conceito de 

“inconsciente coletivo”, mas um mergulho na nova categoria que tomava 

forma e que viria a ser denominada mentalidades. Assim mesmo, no plural, 

pois embora se procurasse um substrato compreensível verticalmente por 

toda a sociedade, logo ficou evidente que as diferenças sociais, entre outras, 

refletiam-se também nas percepções culturais e linguísticas.

havia sido atribuído pelos fundadores em 1929, 

complementar, não acessório, pelo contrário, aberto 

para o futuro da pesquisa, incumbia agora às 

“civilizações”, ou seja, ao que hoje denominaríamos 

cultura. Com efeito, ao contrário de Braudel, cuja 

maneira de escrever a história deriva de uma conjunção 

entre as abordagens do geógrafo e do economista, e 

que confessava sem reticências hesitar arriscar-se pelo 

terreno da cultura, particularmente do religioso, Lucien 

Febvre, de sua parte, extraindo suas informações mais 

de obras literárias que das cartas e muito mais que das 

estatísticas, sentia-se mais à vontade nesse terreno que 

em qualquer outro.”18

18 DUBY. Georges. A história continua. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed.; Ed. da UFRJ. 1993. p.87.
19 FEBVRE, Lucien. O problema da descrença no século XIX. A religião de Rabelais. Lisboa. Inicio,

s.d.
BAKHTIN. Mikhail Mikhailovitch. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o 

contexto de François Rabelais. São Paulo. HUCITEC; Brasília. Ed. da UnB, 1993.



Se, durante muitas décadas, as tendências historiográficas dividiram- 

se na escolha de suas metodologias, privilegiando alguns a economia, outros 

a sociedade e ainda a cultura, este final de século pode ser um indício de 

que podemos produzir conhecimento histórico, assimilando esses três 

aspectos de uma época, sem privilegiar necessariamente um ou outro. 

Como? Através da biografia. Ao recuperar a trajetória do indivíduo, podemos 

fazê-lo a partir da sociedade e da cultura a que pertence, bem como de sua 

própria personalidade.

E, nesse sentido, Giovanni Levi antecipa-se às críticas que poderiam 

advir dos meios mais ortodoxos:

afirmamos anteriormente. Assim, podemos perceber que, a negação de uma 

história voltada para o estudo das estruturas foi gerando, ao longo deste 

século, trabalhos cada vez mais voltados para a recuperação da sociedade 

e, mais recentemente, do próprio indivíduo.

Devemos ressaltar, entretanto, que embora em alguns momentos a 

historiografia marxista tenha transitado por caminhos ortodoxos, 

mecanicistas e deterministas, também presenteou-nos com as obras de Eric 

J. Hobsbawm, Christopher Hill, Edward P. Thompson e seus seguidores. 

Trabalhos estes que ainda repercutem de modo bem marcante em uma boa 

parte da historiografia brasileira.

“Pode-se escrever a vida de um indivíduo? A questão, 

que levanta pontos importantes para a historiografia, é 

seguidamente esvaziada por meio de algumas 

simplificações que tiram seu pretexto da ausência de 

fontes. Meu objetivo é o de mostrar que não se trata aí 

da única e nem mesmo da principal dificuldade. Em 

muitos casos, as distorções mais gritantes provém de 

que, enquanto historiadores, nós imaginamos os atores 

históricos obedecendo a um modelo de racionalidade
29
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Essa idiossincrasia particular aos historiadores, de “afogar” suas 

descrições em dados e mais dados, na tentativa de cobrir todas as 

possibilidades de contextualizar o sujeito estudado, tolhe e inviabiliza 

freqúentemente o fluir da narrativa biográfica. Pois, afinal, é da narrativa que 

estamos tentando encontrar o caminho. Levi chama a atenção para nossa 

tendência quase escolar de linearizar o tempo da ação humana, deixando 

passar despercebidas, ao mesmo tempo, as transformações que sua 

passagem produz nos indivíduos. Tendemos a formar uma opinião daqueles 

a quem estudamos, atribuindo-lhes qualquer incongruência a fatores 

externos. Para nós historiadores é difícil mergulhar na personalidade do 

sujeito. Falta-nos aparelhagem metodológica para tanto.

Nesse sentido, as críticas de LeGoff também são pertinentes, quando 

afirma:

anacrónico e limitado. Seguindo nisso uma tradição 

biográfica estabelecida, e a própria retórica de nossa 

disciplina, nós voltamos a cair sobre modelos que 

associam uma cronologia ordenada, uma personalidade 

coerente e estável, ações sem inércia e decisões sem 

certezas.” 21

21 LEVI. Giovanni. Les usages de la biographie. In Annales. Économies, Sociétés. Civilisations.

“Eu contesto também não a validade mas o próprio 

pertencer ao gênero biográfico de obras 

freqúentemente de qualidade mas onde o personagem 

histórico que se tenta colocar em primeiro plano é 

afogado em seu próprio ambiente. O título ou o subtítulo 

seguidamente o indicam, somando ao nome do 

personagem a menção “e seu reino”, “e sua época”, 

etc.. Salvo pelo fato de guardar ao indivíduo o lugar 

central e dominante em um feixe de relações com seu
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Por outro lado, ao aprofundarmo-nos neste estudo e na redação, 

constatamos o surgimento de um sujeito paralelo na temática da biografia, 

que é a própria cidade de Campinas. Freqúentemente a trajetória do Dr.

meio e seu tempo, essas obras não são verdadeiras 

biografias.

Uma verdadeira biografia é de saída a vida de um 

indivíduo e a legitimidade do gênero histórico passa 

pelo respeito a esse objetivo: a apresentação e 

explicação de uma vida individual na história. Mas uma 

história ela própria esclarecida pelas novas concepções 

de historiografia. ...”22

Procuramos essa liberdade maior, sem afastar-nos por isso das fontes 

documentais, mas objetivando resgatar aquilo que nos fascinou e nos levou 

a escolher o Dr. Ricardo Gumbleton Daunt como sujeito desta biografia: seu 

caráter vivo, a irredutibilidade de suas atitudes a modelos pré-concebidos e o 

anacronismo de seus princípios, considerado quase patético por alguns de 

seus contemporâneos, que sustentou até o fim de seus dias. Precisamente 

aquilo que facilitou o esquecimento de sua figura, após um século de seu 

desaparecimento. O Dr. Ricardo que surgiu a partir desta pesquisa 

transcende sua própria historicidade, poucos indivíduos conseguem 

participar ativamente da sociedade de sua época, sobrepondo seu caráter a 

suas ações políticas. E é isso que procuraremos resgatar.

De modo pertinente, LeGoff coloca em seu devido lugar qual deve ser 

a prioridade da biografia histórica, isto é, o indivíduo. Permitir que o contexto 

de época sobreponha-se à vida do biografado, inviabiliza completamente 

qualquer trabalho. Sem deixar de lado o rigor científico indispensável, 

devemos valorizar o texto através de uma abordagem que valorize a 

narrativa.
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Ricardo funde-se com a da própria cidade. Nesse sentido, procuramos uma 

solução narrativa que demonstrasse essa simbiose, de uma maneira 

historicamente plausível. Acompanhando o desenvolvimento da cidade e 

suas transformações, tanto aquelas que provieram dos esforços do próprio 

Dr. Ricardo, quanto aquelas que simplesmente passaram ao largo de sua 

percepção ou oposição, seguindo o rumo quase inexorável da expansão 

histórica do capitalismo.

22 LEGOFF. Jacques. Op. cit. (trad. mimeo. p.3.).
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CAPÍTULO I:

MEDICINA E POLÍTICA NO VERTIGINOSO SÉCULO XIX.
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Existe uma passagem significativa no Prefácio de A formação da 

classe operária inglesa, de Edward P. Thompson, que gostamos de citar com 

frequência, devido à lucidez com que o autor consegue situar a ação humana 

no contexto histórico, bem como os limites de nossa interpretação, enquanto 

historiadores;:

Entretanto, este pequeno e primoroso parágrafo de reflexão teórica 

poderia também, e deveria, justificar a recuperação de idéias e memórias de 

outros sujeitos históricos que, embora não marginalizados socialmente,

Não são apenas o evidente lirismo e a humildade teórica demonstrada 

que justificam a inserção novamente deste trecho em um de nossos 

trabalhos. Acima de tudo, encontra-se aqui a justificativa que levou-nos, em 

pesquisas anteriores, assim como a muitos historiadores de nossa geração, 

a optar pelo resgate de uma História dos segmentos sociais “excluídos”. Uma 

História daqueles que as constantes transformações económicas dos últimos 

duzentos anos, relegaram à periferia do mundo e da memória.

passa por 

industrialização e de formação de instituições 

democráticas, sob muitos aspectos semelhantes à nossa 

própria experiência durante a Revolução Industrial. 

Causas que foram perdidas na Inglaterra poderiam ser 

ganhas na Ásia ou na África.”23

“Não deveríamos ter como único critério de julgamento o 

fato de as ações de um homem se justificarem, ou não, à 

luz da evolução posterior. Afinal de contas, nós mesmos 

não estamos no final da evolução social. Podemos 

descobrir, em algumas das causas perdidas do povo da 

Revolução Industrial, percepções de males sociais que 

ainda estão por curar. Além disso, a maior parte do 

mundo ainda hoje passa por problemas de 

de formação de

23 THOMPSON. Edward P. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro. Paz e Terra,
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foram excluídos sistematicamente da narrativa oficial, por descaso ou 

indiferença, uma vez que as idéias que defendiam foram sendo superadas 

pelas noções de progresso e modernidade, tão caras às elites dominantes.

Assim, ao trabalharmos estes anos todos pesquisando e estudando a 

trajetória de vida do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, procuramos ter em mente 

que, embora sua concepção de mundo tenha sido superada e derrotada, 

ainda durante a sua vida, não podemos deixar de perceber que as suas 

idéias estavam de acordo com suas origens, sua educação, e o lugar 

socialmente específico que ocupava em um mundo bem definido.

Ser médico e político, na segunda metade do século XIX, no interior 

do Brasil, em uma cidade como Campinas, com origens e formação 

européias, constituíam elementos essencialmente importantes para a 

delimitação de suas idéias. O mais, proveniente de caráter, personalidade e 

vivência, deve ser considerado, mas recuperado com ressalvas, uma vez que 

não podemos perder de vista que este é um estudo histórico e não 

psicanalítico.

1987. 3v. V.l, p.13.

Desse modo, conforme as argumentações de LeGoff e Duby, já 

reproduzidas na Introdução, devemos recuperar o homem e seus 

significados históricos, sem deixar que o contexto sufoque sua mobilidade e 

sua possibilidade de ação. Nesse sentido, devemos ver o que caracteriza um 

médico no período estudado, quais as modalidades de medicina praticadas, 

e como a política poderia influir nas escolhas e nas iniciativas referentes à 

clínica e ao tratamento de pacientes. Do mesmo modo, devemos verificar 

qual a representatividade social da classe médica e do médico em questão, 

em particular. Só assim poderemos ter um ponto de partida adequado para 

examinar sua trajetória de vida, de um ponto de vista histórico.
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O papel desempenhado pelos médicos nesse processo, embrenha-se 

nas discussões sobre o próprio conceito de saúde e de saúde pública, não 

apenas no Brasil, mas no hemisfério ocidental como um todo. A distinção 

entre saúde pública e privada torna-se primordial para a segunda metade do 

século XIX. Assim, entendemos por saúde pública o momento em que o 

Estado toma a si a responsabilidade pelas condições de seus cidadãos; 

nesse sentido, no que se refere ao Brasil, essa preocupação apenas 

começou a tomar forma às vésperas da República.

De todos os autores consultados, embora abordem o assunto de modo 

diferente, uma certeza surge, a de que o conceito de saúde pública 

desenvolve-se paralelo à industrialização, no âmbito do Capitalismo. Antes 

de pensar em saúde pública, seria mais sensato pensar em políticas 

sanitárias, uma vez que a ilusória existência de amplos serviços de saúde, 

pertence muito mais ao nosso próprio século. Para compreender melhor o 

momento estudado, passaremos a discutir esses conceitos, conforme foram 

formulados por diversos autores.

A burocracia, de origem portuguesa, sempre dera muito crédito aos 

bacharéis e magistrados em geral, determinando desse modo a escolha 

profissional de gerações e gerações de representantes da elite na máquina 

do Estado. Entretanto, com a fundação das faculdades de medicina e com o 

crescente interesse dos jovens médicos de participarem ativamente da 

gestão pública, a fim de modificarem o perfil da saúde no país; o século XIX 

acabou por presenciar a rápida inserção desses quadros médicos não 

apenas no aparelho burocrático, mas também no legislativo, em um processo 

que viria a culminar com as políticas republicanas de saneamento e a 

alteração radical do perfil das cidades brasileiras.

Certamente não pouca coisa, uma vez que a medicina encontrava-se 

vertiginosa ascensão, devido às descobertas científicas, ao 

aprimoramento das técnicas cirúrgicas e, principalmente, no caso do Brasil, a 

uma mudança significativa no perfil profissional da elite dominante.
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Com a crescente industrialização inglesa e o êxodo rural acentuado, 

as cidades passaram a sofrer com a superpopulação, que não possuíam 

condições de absorver e/ou alocar. Nesse sentido, Rosen afirma:

Data de 1958 a obra de George Rosen, Uma história da saúde 

pública. Trabalho de fôlego que recupera a trajetória e a construção desse 

conceito desde as civilizações pré-cristãs até os anos '50 deste século. Este 

autor, Mestre em Saúde Pública e Doutor em Filosofia, possui uma visão 

crítica e mordaz sobre o envolvimento do Estado com as questões de saúde.

“O fator essencial por trás dessas cifras nuas era que o 

crescimento rápido da população urbana superava 

qualquer aumento na oferta de moradias. As cidades 

explodindo subitamente, o problema passou a ser juntar 

o máximo de pessoas possível, o mais depressa 

possível, em qualquer lugar, de qualquer maneira. 

Especialmente nos mais velhos distritos das cidades, 

construiu-se em cada metro de espaço, e densidades 

populacionais excessivas se tornaram feições comuns 

das comunidades urbanas.”25

’’ ROSEN. George. Uma história da saúda pública. Sào Paulo. HUCITEC. Ed. da UNESP; Rio de 
Janeiro. Associação Brasileira de Pós-graduação cm Saúde Coletiva. 1994. |Saúde em debate. 
v.74|. pp. 158-159.

25 ROSEN. George. Op. cit. p. 164.

Baseando-se em fontes sobre a Inglaterra, no que se refere ao século 

XIX, o autor analisa as implicações económicas e filosóficas que levaram o 

Estado a reformular as Leis dos Pobres de 1834, inaugurando um novo 

período em relação ao bem-estar social e à saúde pública. Mas cuidar da 

pobreza e da saúde nessa época significava mais propriamente o 

confinamento em asilos de todos os tipos e não políticas sanitárias 

específicas.24



Maria Alice Rosa Ribeiro, afirma:

A expansão frenética da industrialização, que varreu a Europa nessas 

décadas, criou situações similares em todos os países que adotaram o 

esquema das grandes fábricas rodeadas de cortiços. As altas taxas de 

mortalidade entre os pobres passaram a pressionar os Estados, a saírem dos 

debates filosóficos e tomarem atitudes pragmáticas para combater essa 

situação. Entretanto, convém ressaltarmos que a medicina da época não 

favorecia providências muito enérgicas.

Da Europa para a América, e no caso do Brasil, essa situação levou 

décadas para estabelecer-se e constituir uma preocupação por parte do 

Estado. A industrialização tardia e as reformas urbanas que isolaram os 

cortiços deram-se no âmbito da virada para o século XX, em pleno período 

republicano; ultrapassando, portanto, o registro cronológico de nosso 

trabalho. No que se refere a Campinas, a inércia das autoridades só foi 

superada por ocasião das epidemias de febre amarela de 1889 a 1893 que, 

além de dizimarem parte da população, provocaram pânico e um êxodo 

significativo para cidades vizinhas.

Assim, essas exageradas aglomerações humanas, submetidas às 

condições mais insalubres começaram a constituir "bombas de efeito 

retardado”, no que se referia a endemias e epidemias. De 1830 em diante, 

na Inglaterra, a recorrência de todo tipo de febres, dizimando grandes 

parcelas da população urbana, passou a chamar a atenção das autoridades 

públicas. É nesse momento que podemos observar os primórdios de uma 

preocupação maior com o que passou a denominar-se saúde pública.

“As epidemias de febre amarela que começaram a 

ocorrer em Campinas todos os anos, a partir de 1889, 

durante quase uma década, contribuíram para a 

redução no ritmo de seu crescimento populacional e 

juntaram-se àquelas causas que freavam o dinamismo 
38
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RIBEIRO. Maria Alice Rosa. História sem fim... Inventário da Saúde Pública. Sâo Paulo - 1880- 
1930. Sâo Paulo. Ed. da UNESP. 1993. p.71.

2 THORWALD. Júrgcn. O século dos cirurgiões. Conforme documentos de meu avô o cirurgião H.

da cidade, característico das décadas de 50, 60 e 70 do 

século passado.

Quando a febre amarela atingiu Campinas, a capital 

agrícola da Província possuía uma precária infra- 

estrutura urbana, não havia água encanada, esgoto e 

as habitações estavam em péssimas condições 

higiénicas.”28

Essas condições, conforme desenvolveremos em um próximo capítulo 

da tese, deviam-se basicamente à inércia das autoridades municipais e 

provinciais. Durante suas atividades como vereador, nos anos de 1869-1871, 

Dr. Ricardo Gumbleton Daunt bateu-se ininterruptamente pelo 

investimento da cidade em medidas de higienização e saneamento, que, 

aparentemente, não encontraram eco perante as autoridades constituídas.

Os preconceitos e o obscurantismo da medicina da época, dos quais o 

próprio Dr. Ricardo revelou-se um triste exemplo em determinados momentos 

de sua vida, pouco ajudavam o desenvolvimento de políticas pragmáticas de 

saúde e saneamento. A medicina, dividida em clínica e cirurgia, pecava 

principalmente por prender-se a conceitos antigos e demorar 

demasiadamente a adotar as novas descobertas do século. Freqúentemente, 

querelas pessoais pesavam mais para os médicos que a saúde de seus 

pacientes.

Júrgen Thorwald27, médico, ao escrever a biografia de seu avô, o 

cirurgião H. E. Hartman [ que acompanhou ao longo do século XIX as 

principais descobertas que transformaram os cirurgiões de meros carniceiros 

em preservadores da vida humana], reconstitui passo a passo o calvário das 

novas técnicas para serem aceitas pelos Mestres europeus e norte- 

americanos. Da anestesia aos novos métodos de sutura de órgãos, aos
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Liane Maria Bertucci, trabalhando com a defesa da saúde, pela 

imprensa operária anarquista de São Paulo, no período de 1891-1925, 

chama a atenção para o lugar que esta ocupava na ordem social vigente:

E. Hartman. São Paulo. Hcmus. s.d.
BERTUCCI. Liane Maria. Saúde: arma revolucionária. São Paulo - 1891-1925. Campinas. Área 

de Publicações CMU/Unicamp. 1997. p.21.

No entanto, para a segunda metade do século XIX, em Campinas, não 

havia aglomerações de operários e sim de escravos, libertos e imigrantes, 

mão-de-obra de reposição, por então, quase imediata. Além dos 

desinfetórios e lazaretos já tradicionais, poucas medidas de saneamento 

foram tomadas antes da febre amarela. Torna-se-nos difícil aplicar o jargão 

de “ordem burguesa” para este período e para esta situação em particular.

trabalhos de Pasteur, Líster e Semmelweis sobre assepsia, foram 

necessárias décadas para que os acadêmicos passassem a aplicar cada 

nova conquista do conhecimento.

No que se refere à clínica, estaremos desenvolvendo um capítulo 

específico sobre as querelas pessoais e científicas que dividiram alopatas e 

homeopatas, ao longo de décadas, relegando muitas vezes os pacientes a 

um plano secundário. Nesse sentido não podemos separar o surgimento do 

conceito de saúde pública dos avanços realizados pela medicina durante o 

século XIX. Somente as descobertas no campo da assepsia e das vacinas 

poderiam tornar eficazes quaisquer medidas de saneamento.

burguesa é uma questão fundamental para todos os 

agentes sociais: controlá-la significa tanto direcionar a 

existência desses homens imprescindíveis para a 

produção de riquezas nas cidades, quanto delinear os 

rumos tomados pela própria sociedade."28
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Recuperando a idéia já defendida ad nauseam por uma certa 

historiografia feminista na Europa e, principalmente, nos Estados Unidos, de 

que a família nuclear teria sido uma imposição da, assim denominada ordem 

burguesa; Costa localiza no médico o agente repressor a serviço do Estado 

na normalização desse modelo de família. Embora sua obra apresente 

questões instigantes, o alto teor de suas generalizações, bem como a total 

ausência de diferenciação entre fontes primárias e secundárias, tomando 

discurso por fato, fazem com que esta obra, se bem que interessante, 

apresente sérios problemas para um diálogo historiográfico.

Por outro lado, parte da historiografia sobre a medicina no Brasil, 

inspira-se nos trabalhos de Michel Foucault, realizando leituras lineares e 

difíceis de aceitar. É o caso de Jurandir Freire Costa, cuja obra Ordem 

médica e norma familiar29, demoniza o papel e a ascensão social dos 

médicos, partindo de fontes discursivas, cujo alcance social não deixa de 

parecer duvidoso.

Rodolpho Telarolli Jr.30, ao mapear a formação dos serviços de saúde 

paulistas, localizou seu registro cronológico nos primeiros anos do período 

republicano. Embora freqúentemente dialogue com as fontes para as últimas 

décadas do Segundo Reinado, o autor procura demonstrar que o surgimento 

de um modelo específico para os serviços de saúde, somente poderia ter-se 

dado após a extinção da monarquia. E este é o ponto de vista que norteia 

uma boa parte das discussões do presente debate.

COSTA. Jurandir Freire. Ordem medica c norma familiar. 3’.ed. Rio de Janeiro. Graal. 1989 
IBibliotcca de Filosofia c História das Ciências; v.5|.

50 TELAROLLI Jr.. Rodolpho. Poder c saúde: as epidemias c a formação dos serviços de saúde cm

Nesse sentido, o debate sobre saúde pública, presente na 

historiografia brasileira, transita de maneira inequívoca pela análise dos 

projetos políticos da classe dominante. A identificação entre as políticas de 

higiene e saneamento e a repressão às “classes perigosas” tem norteado o 

trabalho de diversos historiadores.
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Nesse sentido, seu trabalho pode ser alinhado aos de Maria Alice 

Rosa Ribeiro, Jurandir Freire Costa, Madel Terezinha Luz, Sidney Chalhoub 

e Maria Clementina Pereira Cunha, entre outros, embora abordem o tema 

sob perspectivas teóricas diferenciadas. Estes autores localizam a questão 

da saúde pública no bojo da implantação do projeto político republicano, 

reordenando as relações sociais e procurando demolir as redes de 

relacionamentos solidários e de interdependência, estabelecidos durante a 

monarquia. Embora o eixo do debate seja a questão das políticas de saúde 

pública, a maioria das obras acaba por mergulhar na análise dos métodos 

adotados pela elite para promover uma hegemonia ideológica dentro do 

projeto republicano.

São Paulo. São Paulo. Ed. da UNESP. 1996. [PRISMAS).
31 TELAROLLI Jr.. Rodolpho. Op. cit. p.9.
3' Idcm. p. 19.

Telarolli Jr. denomina o modelo, adotado pelo Estado republicano, de 

campanhista/policial31. Devido ao caráter devastador das epidemias que 

assolavam o país, a reação do poder público e dos médicos que nele se 

apoiavam, optou por uma ação invasiva. Vacinando em massa, desinfetando 

moradias, derrubando cortiços e estalagens, modificando a paisagem das 

cidades e a geografia social do meio urbano à procura do ambiente higiénico 

ideal.

cenário da pesquisa para São Paulo. 

Trabalhando com o objetivo de mapear a formação e implantação desse 

modelo campanhista/policial, analisa o desenvolvimento económico paulista, 

o combate às epidemias de varíola e febre amarela, e os “fundamentos 

políticos da organização dos serviços sanitários na Primeira República”32. 

Trabalhando conceitos como pacto coronelista e oligarquia para caracterizar 

o modelo político republicano, Telarolli endossa o teor dos debates 

historiográficos dos últimos anos.

Este autor desloca o
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Os termos marxistas do debate talvez surpreendam os arautos do fim 

da história. Entretanto, não há como não perceber que os avanços da

” RIBEIRO. Maria Alice Rosa. Op. cit. p.ll.
” Sobre essas ideias, alem dos autores já citados, vcja-sc cspccificamcntc Célia Maria Marinho de 
Azevedo c Pctcr Eiscnbcrg. mais adiante citados.

Assim como para a maioria dos autores citados, para Ribeiro o debate 

sobre saúde pública deve ser traçado no âmbito do poder e das relações 

advindas da formação de um novo mercado de trabalho. Com o fim da 

escravidão, a formação de um mercado de trabalho livre, nos moldes 

clássicos das relações capitalistas, passava, para a elite paulista, pela 

importação em massa de imigrantes europeus. Havia o mito de que os 

libertos não saberiam adaptar-se à nova ordem e que os imigrantes seriam 

dóceis e morigerados por estarem, teoricamente, já inseridos no processo de 

produção capitalista34.

Maria Alice Rosa Ribeiro, em sua História sem fim..., privilegia o 

recorte cronológico que vai de 1880-1930, ou seja, da última década do 

Império até o fim da, assim chamada, República Velha. Este é outro trabalho 

que tomou como referência o Estado de São Paulo, fugindo das 

intermináveis polêmicas sobre a revolta da vacina na Capital Federal, para 

observar a área de destino de boa parte dos imigrantes durante os anos 

pesquisados.

“Em História sem fim... a saúde pública é tratada nos 

quadros do desenvolvimento do capitalismo naquela 

região onde o capitalismo realizou seus maiores feitos - 

o Estado de São Paulo, e a abordagem procura explicitar 

relações de saúde com a formação

desenvolvimento do mercado de trabalho e com o 

processo de urbanização.”33
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medicina e da higiene, não apenas no Brasil, mas na sociedade ocidental 

como um todo, estiveram atrelados à expansão das relações capitalistas de 

trabalho, e à tentativa das instâncias do poder de disciplinar uma força de 

trabalho ainda relutante em inserir-se nas novas malhas de sujeição. Não é 

de surpreender, então, que a medicina seja percebida pela historiografia 

como aliada aos Estados policiais nessa nova ordem.

Sob essa ótica encontra-se o trabalho de Madel Terezinha Luz35. 

Trata-se de um estudo sobre as políticas e instituições de saúde, no período 

de 1850-1930. Retrocedendo ao Segundo Reinado para rastrear as origens 

de um projeto de medicina social, a autora questiona os pressupostos 

filosóficos do ensino de medicina na segunda metade do século XIX, que 

teriam dado origem às políticas públicas de saúde por ocasião do advento do 

regime republicano. Inserindo essas políticas de saúde no bojo de um 

processo maior de “aburguesamento” do meio urbano, que teria descartado 

escravos e libertos em favor dos imigrantes europeus, a autora conserva os 

termos marxistas do debate.

Sua análise do discurso das Escolas de Medicina, bem como dos 

defensores do saneamento das cidades e dos cidadãos, identifica ainda, as 

origens das idéias eugenistas da elite brasileira, que ambicionava 

“branquear” a Nação36. Para Madel Luz, como para outros autores, a 

institucionalização de um certo “cientificismo” serviu aos interesses das 

políticas de exclusão social praticadas pelas instâncias do poder 

republicano e para a imposição de um novo modelo de cidadão, ao qual as 

assim chamadas “classes perigosas” não se adaptavam.

Para entender o conceito de "classes perigosas”, torna-se necessário 

recorrer não apenas à História e à Medicina, mas também ao Direito. Nesse 

sentido, conforme explica a autora:

’5 LUZ. Madel Terezinha. Medicina c ordem política brasileira: política c instituições de saúde 
(1850-1930). Rio de Janeiro. Graal. 1982.

,ft LUZ. Madel Terezinha. Op. cil. pp. 129-172.
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“Finalmente, a maneira pela qual nossa sociedade define 

e trata várias formas de periculosidade fornece viva 

ilustração da necessidade do trabalho no sentido de 

maior justiça social e equidade nas políticas e práticas 

comunitárias. Grupos poderosos e influentes, certas

A “medicalização” dos comportamentos socialmente antagónicos, 

transformava todo e qualquer excluído em potencialmente perigoso ao 

sistema. Ainda hoje, nos tratados de criminologia, existe um diálogo com 

essas antigas teorias na hora de conceituar a “periculosidade social”. Ayush 

Morad Amar38, em sua obra sobre criminologia, após discorrer sobre os 

fundamentos históricos do conceito de periculosidade, remetendo-se, 

inclusive ao próprio Lombroso, chega à conclusão mais do que óbvia para 

qualquer historiador:

“Lombroso, que aplica o positivismo ao Direito, cria a 

criminologia positiva na Itália, leva mais adiante 

identidade do social ao biológico e afirma que os 

criminosos, os loucos e os agitadores políticos, entre 

outros, apresentam um comportamento “anti-social” não 

porque o desejem, mas, sim, porque são portadores de 

taras hereditárias. Assim, um “defeito social” é explicado 

por um “defeito biológico”. A ciência positiva chegou até 

a determinar caracteres orgânicos ligados 

determinados tipos de delito. O conjunto de caracteres 

orgânicos “doentes”, quando presentes em um indivíduo, 

constituía o “delinquente nato”. A criminologia positiva de 

Lombroso foi muito divulgada em sua época. Tinha a 

característica de propor a substituição das prisões por 

hospícios, dos juízes por médicos alienistas e dos 

códigos penais por tratados de psiquiatria.”37
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Do mesmo modo preocupado com as “classes perigosas”, Sidney 

Chalhoub surpreende ao voltar-se totalmente para o período do Império em 

recente trabalho40. Retomando e aprofundando os termos marxistas dos 

debates sobre a ordem médica, este autor acompanha a trajetória das 

políticas públicas de combate às epidemias de febre amarela e varíola, 

durante o período monárquico, para refletir sobre os antecedentes da revolta 

da vacina e da guerra contra os cortiços no combate à febre amarela.

38 AMAR. Ayush Morad. Criminologia. São Paulo. Editora Resenha Tributária. 1987.
39 AMAR. Ayush Morad. Op. cil. p.159.
*» CHALHOUB. Sidney. Cidade febril: cortiços c epidemias na Corte Imperial. São Paulo.

condições e costumes sociais não evocam preocupação 

suficiente sobre sua periculosidade. É também, mais fácil 

lidar com preocupações mais concentradas em 

indivíduos perigosos do que falar de aspectos mais 

amplos de algumas ideologias e interesses económicos 

socialmente incómodos.39’’

Ou seja, as “classes perigosas" são definidas, no âmbito social, entre 

aqueles que se tornaram vítimas do processo histórico e podem, ou não 

associar-se a ideologias contestatórias. Embora as elites, quando de acordo, 

consigam ser muito mais danosas à economia e à política, não são 

consideradas perigosas, uma vez que as definições de periculosidade 

surgem em função de seus próprios pressupostos ideológicos. Nesse 

sentido, o papel dos médicos, quando engajados nos projetos políticos 

dominantes pode engendrar leituras demonizantes como as que vamos 

vendo no presente debate.

Com um olhar clínico e um tanto cínico, se for permitido ressaltar, 

Chalhoub chama a atenção para o modo como as teorias médicas e as 

transformações ideológicas das políticas de saúde pública, se é que assim 

podem ser chamadas, vão acompanhando as modificações económicas e os 

movimentos sociais gerados pela expansão do Capitalismo; ou seja, a



Companhia das Letras. 1996. pp.2O-29.
47

Nesse sentido, o potencial para o perigo desses vastos contingentes 

sociais, precisava ser controlado de alguma maneira rápida e eficaz. E foi 

assim que a saúde tornou-se um caso de polícia, com os médicos lado a lado 

às forças repressoras do Estado. O que nos leva novamente aos termos do 

debate historiográfico.

abolição do trabalho escravo, a chegada dos imigrantes, o perigo potencial 

representado pelos excedentes de mão-de-obra nacionais brancos, negros 

ou pardos, bem como estrangeiros pobres ou miseráveis, vivendo 

amontoados em cortiços insalubres bem no centro da cidade.

A caprichosa e, por vezes intrincada trajetória das idéias, tanto nas 

fontes da época, quanto nos atuais debates historiográficos, nos remete 

repetitivamente à discussão do papel da medicina, na tentativa dos poderes 

constituídos de criar um utopia capitalista bem-sucedida. Utopia esta onde a 

força de trabalho higiénica e morigerada, composta por cidadãos dóceis e 

obedientes, operasse conscienciosamente os meios de produção, gerando o 

lucro sem fim. Nesse sentido, uma das vertentes do debate debruçou-se 

sobre o papel desempenhado pelos médicos alienistas, ao categorizar 

comportamentos anti-sociais como derivados das doenças mentais ou da 

loucura.

Não podemos deixar de considerar que, embora os termos do debate 

tenham inserido a questão da saúde pública, em um contexto muito mais 

amplo que é o da disciplinarização das “classes perigosas” dentro das leis de 

mercado do Capitalismo, sendo portanto marxistas; alguns dos textos 

remetem, do mesmo modo, à problemática já analisada por Michel Foucault, 

que é a do papel dos médicos e da medicina no aburguesamento da 

sociedade ocidental.
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Nesse sentido, o hospício tornava-se um sucedâneo do sistema 

penitenciário, abrigando não apenas os loucos, mas também os bêbados, 

vadios, prostitutas, e toda e qualquer pessoa cujo comportamento anárquico 

pudesse sugerir uma ameaça à ordem constituída. Na passagem para o 

regime republicano e em seu período de consolidação, toda sorte de abusos 

foram cometidos, fortemente escudados em um saber médico inatingível pela 

sociedade leiga.

Nessa ordem de análise, encontram-se as obras de Maria Clementina 

Pereira Cunha41. Claramente inspirada nos trabalhos de Michel Foucault, a 

autora procura realizar uma radiografia social dos pacientes do hospício do 

Juquery, bem como uma síntese do raciocínio clínico e classista que 

norteava as teorias médicas para o diagnóstico e tratamento dos alienados. 

Comportamentos socialmente contestatórios, a partir de um determinado 

momento histórico, passaram a ser tratados como casos clínicos e/ou 

patológicos, desautorizando qualquer tentativa de revolta social ou política.

Assim, temos duas perspectivas diferentes do papel dos médicos junto 

ao poder público: o do higienista, armado de vacinas e desinfeções e o do 

alienista, cujo diagnóstico ameaçava com o confinamento eterno. Ambos 

processos de medicalização dos conflitos sociais corriam paralelos, apoiados 

de certo modo nas teorias racistas de eugenia e na criminologia positiva. 

Enquanto isso, resta saber se todos os médicos estavam politicamente 

engajados nesses processos.

Um dos objetivos do presente trabalho é mergulhar no universo 

comportamental de um médico, que desempenhava funções políticas e 

intelectuais e ver até que ponto essas grandes transformações sociais e 

económicas refletiam-se em suas aspirações para legislar no momento em 

que sua cidade crescia e florescia. O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt era um

11 CUNHA. Maria Clementina Pereira. Cidadelas da Ordem: a doença mental na República. São 
Paulo. Brasiiicnsc. 1990. [Coleção Tudo c História. 128|. E

..................................................... O espelho do mundo: Juquery. a história de um asilo. Rio
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Nesse sentido, cabe também uma ressalva para tentarmos delimitar 

um pouco não apenas as diferenças regionais ao longo do Brasil, mas 

também para diferenciar a experiência da cidade de Campinas, daquela 

vivida na Còrte do Rio de Janeiro. Além das evidentes diferenças 

geográficas, sendo o Rio uma cidade portuária e Campinas vindo a tornar-se 

fem entroncamento ferroviário, existem também dificuldades cronológicas, 

uma vez que o desenvolvimento das duas cidades ocorreu de modo diferente 

e em épocas diferentes. Assim, do mesmo modo, o combate às epidemias, 

deu-se de maneira diferenciada em ambas cidades, em momentos também 

distintos.

homem de seu tempo, mas também era um homem de opiniões pessoais 

bem definidas, monarquista e católico praticante. Talvez seja bem 

interessante contrapor sua trajetória pessoal a toda essa historiografia que 

tem demonizado o papel social da medicina, e introduzir nesse debate 

alguns dos aspectos positivos do exercício da medicina no Segundo 

Reinado. Afinal, nem todos os médicos estavam visivelmente engajados, ou 

de maneira uniforme, nos projetos políticos das elites brasileiras à época.

Para localizar essas questões e a própria pessoa do Dr. Ricardo em 

Campinas, redigimos o próximo capítulo, no qual debruçamo-nos sobre os 

relatos dos viajantes e algumas discussões relevantes, a fim de apresentar a 

cidade. Campinas aparece, então, em vários momentos de seu 

desenvolvimento, como seus contemporâneos 

Mergulhemos, assim, em um mundo em que o tempo mal começava a 

constituir uma arma de disciplinarização, e acompanhemos essas mudanças.



CAPÍTULO II:

CAMPINAS, OLHARES E PERSPECTIVAS.

50



uma

Assim, a definição do mercado de trabalho, a disciplinarização da 

mão-de-obra, dentro de cânones determinados por uma pretensa 

racionalidade capitalista; tudo será decisivo para a construção dos conceitos 

e imagens “cidade”, “cidadania” e "cidadão”, que precederam e extinção da 

monarquia no Brasil e consolidaram a República rumo ao século XX. Este, 

por si só, constitui-se interminável debate historiográfico.

A cidade como centro aglutinador ou receptor das transformações 

sociais, mesmo em uma economia voltada para a lavoura de exportação, é 

uma imagem que deve ser considerada com cuidado. Lewis Munford, em seu 

brilhante estudo sobre a formação e evolução das cidades ao longo da 

história, atribui a morfologia desse processo à própria expansão do 

capitalismo e das suas relações de exploração. Para este autor, a feição das 

cidades no século XIX foi definida pela lógica do lucro que norteia esse 

regime económico.42

O período cronológico privilegiado neste trabalho, 1843-1893, 

coincide com quase todos os maiores debates e eventos referentes à 

definição do mercado de trabalho no Brasil, durante o século XIX. Desde a 

extinção do tráfico, passando por toda sorte de legislação abolicionista, 

acompanhando as discussões parlamentares e a chegada dos imigrantes 

europeus para a lavoura, tudo está compreendido neste meio século.

Diversos historiadores tem detectado a queixa dos agricultores, sobre 

uma pretensa falta de braços na lavoura, como uma constante durante 

décadas. Peter Eisenberg 43, Maria Thereza Scherer Petrone44 e Maria Silvia 

de Carvalho Franco45 citam em suas obras terem-se deparado com essa 

questão ao consultar jornais e debates parlamentares da época pesquisada.

MUMFORD. Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações c pcrspcctivas. 4,‘cd. Sào 
Paulo. Martins Fontes. 1998. pp.445-481.

EISENBERG. Peter Louis. Homens esquecidos. Escravos c trabalhadores livres no Brasil. Séculos 
XVIII c XIX. Campinas. Ed. da Unicamp. 1989.

" PETRONE Maria Thereza S. O imigrante e a pequena propriedade (1824-1930). 2*.ed. Sào 
Paulo. Brasilicnsc. 1984.

15 FRANCO. Maria Silvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. 24.cd. São Paulo.
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Documentos e jornais da época, levaram este e outros autores a 

constatar que a lavoura e a beneficiação, tanto do café quanto da cana-de- 

açúcar, devido a seu baixo grau de mecanização, demandava grandes 

contingentes de mão-de-obra. Havia um certo consenso de que o escravo, 

uma vez libertado, já não serviria para esses trabalhos. Como o elemento 

livre nacional era considerado ocioso, improdutivo e rebelde, relegado assim 

à marginalidade do sistema, para muitos agricultores, a opção pela imigração 

parecia bem viável.

Vem daí a constante pressão para a introdução de imigrantes 

europeus na lavoura, principalmente por parte da província de São Paulo, 

onde vários fazendeiros passaram a tomar a si a responsabilidade desse 

empreendimento. Desde meados do século XIX, isto é, quando da extinção 

do tráfico negreiro, as colónias começaram a proliferar, contabilizando 

relativos sucessos, mas também estrondosos fracassos, devido à falta de

Em artigo intitulado A questão da mão-de-obra nos Congressos 

Agrícolas de 187847, o autor debate entre outros, o problema da “falta de 

braços”. Eisenberg constata o enorme descrédito em que encontrava-se o 

trabalhador nacional. Com a paulatina extinção do vínculo escravista, a 

solução proposta - e posteriormente aplicada - na província de São Paulo e 

outras mais ao Sul, foi a importação massiva de imigrantes brancos dos 

bolsões de pobreza da Europa.

Peter Eisenberg, cujas obras tiveram como objeto de estudo as 

transformações sócio-econômicas do nordeste brasileiro e do oeste paulista, 

ao longo do século XIX, deu especial destaque às reclamações dos 

agricultores. Diversos de seus artigos, reunidos em volume póstumo, 

oferecem um panorama bem crítico das relações sociais nesse período de 

transição entre a escravidão e o trabalho livre46.

Ática. 1974. [1976. reimpressão|.
46 EISENBERG. Peter Louis. Op. cit.
4 Idem. pp. 167-185.
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Emblemática desse período é a revolta na fazenda Ibicaba, de 

propriedade do Senador Nicolau de Campos Vergueiro, um dos principais 

preconizadores da imigração européia. Os motivos dessa revolta serão 

detalhados mais adiante, entretanto, gostaríamos de expor o testemunho de 

Thomaz Davatz, um de seus líderes sobre a questão da imigração vista do 

outro lado, isto é, do lado do imigrante:

“Lindas descrições, relatos atraentes dos países que a 

imaginação entreviu, quadros pintados de modo parcial 

inexato, em que a realidade é por

deliberadamente falseada, cartas ou informes sedutores 

e fascinantes de amigos, de parentes; a eficácia de 

tantos prospectos de propaganda e também, sobretudo, 

a atividade infatigável dos agentes de emigração, mais 

empenhados em recheiar os próprios bolsos do que em 

suavizar a existência do pobre...- tudo isso e mais 

alguma coisa contribuiu para que a questão da 

emigração atingisse um grau verdadeiramente doentio, 

tornando-se uma legítima febre de emigração que já 

contaminou muita gente. E assim como na febre física 

dissipa-se a reflexão tranquila, o juízo claro, coisa 

parecida ocorre nas febres de emigração. Aquele a 

quem ela contagiou, sonha com o país idealizado 

durante o sono e durante a vigília, no trabalho e no 

descanso; agarra-se a prospectos e folhetos que tratam 

do seu tema favorito, dando-lhes o maior crédito ( em 

regra, porém, quando afagam as suas aspirações). Ao 

mesmo passo, no entanto, desprezam geralmente as 

advertências e conselhos de homens sensatos e, logo
53

maleabilidade dos fazendeiros para lidar com trabalhadores livres, do mesmo 

modo que sua ânsia desmedida pelo lucro fácil, o que os levava 

freqúentemente a fraudar os colonos.



se

54

Desse testemunho, talvez o único existente da época das primeiras 

imigrações, brotam a frustração e o estranhamento, as ilusões perdidas, as 

esperanças malogradas. O retrato dos que ficaram pelo caminho, enquanto a 

memória oficial limitou-se a recuperar apenas as trajetórias bem sucedidas 

dos Mattarazzo's e dos Crespi’s. Muitos imigrantes tiveram o mesmo destino 

dos trabalhadores nacionais e dos ex-escravos, isto é, permanecer na 

periferia do sistema económico, formando o excedente de mão-de-obra 

destinado a manter os salários irrisórios e a alimentar a paranoia senhorial 

da “falta de braços".

Nesse sentido, o escravo, ou elemento servil, representava o pivô de 

quase todos os debates sobre mão-de-obra, ocorridos ao longo de mais da 

metade do século XIX. Fazendeiros, clero e administração pública pareciam 

bem satisfeitos com seu uso. Mesmo havendo discussões de cunho moral

sobre a legitimidade da escravidão, foi cedendo a pressões políticas e 

militares da Inglaterra que o tráfico foi extinto em 1851. Embora Sidney 

Chalhoub chegue a associar a efetiva extinção do tráfico ao pavor da 

expansão das epidemias de febre amarela, em sua obra recente49 .

que se ofereça oportunidade, decidem-se com 

frequência a realizar os seus projetos até o dia em que - 

quantas vezes! - nada restará senão confessar o triste 

desengano. “Fui ludibriado!” ou: “Desta vez estou 

perdido!”; "Tenho de aguentar a brincadeira e fazer das 

tripas coração!”, “Arrependo-me amargamente do dia 

em que resolvi embarcar, mas agora é suportar tudo em 

silêncio. Fulano avisou-me em tempo mas é tarde para 

confessar-lhe o erro!”. Não faço meras conjeturas; 

limito-me a reproduzir o que, desgraçadamente, tenho 

escutado, e muitas vezes, com estes ouvidos.”48

■* DAVATZ. Thomaz. Op. cit. pp.47-48.
19 CHALHOUB. Sidney. Op. cit. . onde o autor argumenta às pp.60-86. com base nas teorias 

medicas da cpoca. que os navios negreiros eram vistos como foco de infccçáo c contágio da
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Considerando suas obras e nossa própria experiência de pesquisa, 

bem como de outros autores, podemos constatar que o trabalho escravo 

jamais deixou de ser rentável, em termos capitalistas. O que ocorreu, ao 

longo das últimas décadas da escravidão, é que o custo político e moral de 

manter-se esse tipo de relação de servidão escapou ao controle dos 

proprietários. As idéias vindas da Europa condenavam abertamente a 

escravidão e a pressão exercida pela Inglaterra tornou-se insuportável.

Peter Eisenberg, em outro artigo intitulado Escravo e proletário na 

História do Brasil51, realiza uma leitura marxista das relações de trabalho, 

comparando trabalhadores escravos e livres, no contexto do mercado 

capitalista. Cotejando algumas questões da historiografia tradicional sobre a 

transição da escravidão para o trabalho livre, o autor procurou apresentar 

uma leitura lúcida e coerente da sociedade de então, aplicando um saudável 

distanciamento das questões ideológicas.

doença e causavam pavor aos higienistas.
É o caso da exploração dos africanos livres, da tutela de ingénuos c da libertação condicional.

Daí em diante, para muitos, a escravidão estava com seus dias 

contados. A partir da extinção do tráfico, foram tentados outros meios de 

conservar o vínculo entre senhores e escravos por mais algumas gerações50. 

Entretanto, com o crescimento da atividade abolicionista, isto foi tornando-se 

cada vez mais difícil.

Entretanto, o ex-escravo parecia não estar nas cogitações dos 

grandes fazendeiros, para a formação de um mercado livre de trabalho. Se, 

enquanto escravo, atendia perfeitamente às necessidades de seus 

proprietários, acreditava-se que, uma vez libertado, o negro seguiria seu 

próprio caminho e abandonaria seu local de trabalho.

51 EISENBERG. Pctcr Louis. Op. cit. pp- 187-205.
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Que fazer então com aqueles indivíduos brancos, no limiar da 

pobreza, cuja capacidade de acumulação não lhes permitiu que se 

tornassem senhores?

Célia Maria Marinho de Azevedo52, mostrou como um preconceito 

emergente, derivado do medo causado pela imagem de hordas de negros 

libertos à solta pelo mundo, era o resultado das notícias que chegavam 

sobre a Guerra Civil norte-americana e o período de Reconstrução Radical, 

no Sul dos Estados Unidos, bem como das revoltas no Haiti. Desse momento 

em diante, passou a ser consenso entre as elites que o negro não serviria 

para constituir-se em proletário.

52 AZEVEDO. Célia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites. 
Século XIX. Rio de Janeiro. Paz c Terra. 1987.

RAEDERS. Gcorgc. O inimigo cordial do Brasil : o Conde de Gobincau no Brasil com 
documentos inéditos. Rio de Janeiro. Paz c Terra. 1988. pp.89-94. Gobincau serviu dc 
inspiração para algumas das vertentes das ideologia racial que adentraram ao século XX.

Do mesmo modo, o trabalhador nacional era relegado à marginalidade 

por puro preconceito. A situação dos trabalhadores livres, tanto quanto a dos 

negros, pode ser encarada como uma consequência ou sequela do período 

escravista. Em um universo onde as relações processavam-se entre 

senhores e escravos, se o indivíduo não se enquadrava em uma dessas 

categorias, encontrava-se aparentemente excluído do mercado de trabalho.

Para reforçar esse tipo de preconceito, nas últimas décadas do século 

XIX, começaram a circular trabalhos que se pretendiam científicos, 

preconizando a inferioridade racial de negros e índios. Alguns destes 

tratados condenavam o Brasil, alegando que a mestiçagem “abastardava” o 

sangue branco53. Assim, séculos de relações escravistas aplainaram o 

caminho para que as relações entre negros e brancos passassem a tornar-se 

excludentes e segregacionistas; negando a uma boa parte dos ex-escravos a 

oportunidade de inserir-se nos novos moldes do mercado de trabalho.



Maria Alice Rosa Ribeiro traça um retrato contundente do período:
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A presença dos agregados também foi notada por Eni de Mesquita 

Samara, ao pesquisar a região de Itu55. Seu trabalho, de caráter mais 

demográfico, constatou um mundo paralelo de relações onde esses homens 

brancos livres e pobres inseriam-se na malha social da escravidão. 

Entretanto, o agregado só poderia fazer sentido junto a toda uma estrutura 

económica, oriunda do vínculo escravista.

Maria Silvia de Carvalho Franco54 dedica-se a examinar essa questão, 

entre outras. Tomando a região do Vaie do Paraíba como objeto de estudo, a 

autora esmiuça as relações de proteção e compadrio. De sua obra podemos 

apreender as figuras dos agregados, camaradas, jagunços e capangas, que 

com sua presença sazonal ou permanente nos latifúndios ou nas cidades, 

colaboravam com a repressão aos escravos e prestavam pequenos serviços 

aos proprietários.

51 FRANCO. Maria Silvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. 2.*cd. São Paulo. 
Ática. 1976.

55 SAMARA. Eni de Mesquita. O papel do agregado na região de Itu de 1780-1X30. Dissertação de

“Em uma sociedade como a paulista onde o trabalho 

escravo dominava a atividade económica principal - a 

lavoura de café, a figura do trabalhador livre, branco e 

nacional, ficou reduzida a pequenas manchas nos 

trabalhos agrícolas. O fazendeiro, buscando preservar 

seu património, não se dispunha a alocar escravos para 

determinadas tarefas (pelo risco de fuga) nem destinar- 

lhes tarefas pesadas que pusessem em risco a sua 

vida. Desse modo, ao trabalhador livre nacional 

restaram algumas tarefas agrícolas, como a derrubada 

de matas, a abertura de picadas, a conservação de 

estradas e o preparo da terra. Mas mesmo realizando 

tarefas dessa natureza, pairava sobre o trabalhador
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Martins localizou seu trabalho em Campinas, no período de 1800- 

1850, acompanhando a transformação da vila em cidade e a consolidação de

pecha de indisciplinado, 

“excessivamente” exigente e “ocioso”, pois interrompia 

a todo momento o trabalho para fazer um cigarro e ficar 

fumando e, ainda, nas refeições, demorava-se e bebia.
»56

Mestrado. São Paulo. FFLCH/USP. 1975.
RIBEIRO M.iria Alice Rosa História sem fim... Op. cit. p.16. A autora colheu essas 

informações na imprensa c nos diários c correspondências de fazendeiros c viajantes.
’ MARTINS. Valtcr. Nem senhores, nem escravos: os pequenos agricultores cm Campinas 1800- 

1850. Campinas. Área de Publicações CMU/UNICAMP. 1996. [Coleção Campiniana. 10|.
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Nesse sentido, como veremos, nem todos os trabalhadores livres 

eram miseráveis e nem todos eram brancos. O recente trabalho de Valter 

Martins57, traçando uma análise pormenorizada de censos demográficos, 

inventários e outras fontes de época, revelou uma população bem mais fluida 

e integrada do que a historiografia tradicional até então admitira. Os números 

do autor demonstraram uma grande presença de pardos, o que indicaria um 

alto índice de miscigenação; do mesmo modo que uma de suas 

preocupações principais foi testar a capacidade de acumulação, em termos 

marxistas, desse setor, por contraposição à tendência das fontes de épocas 

posteriores de insistirem em sua marginalidade e vadiagem.

Talvez por perceberem seu modo de viver como imediatista, ou seu 

caráter como voltado apenas à própria subsistência, o trabalhador nacional 

não oferecia aos grandes fazendeiros a imagem de um indivíduo que 

pudesse ser disciplinado, conforme os conceitos da mão-de-obra livre 

capitalista. Talvez a sedução do imigrante tenha relegado, ou não, 

marginalidade esse contingente de caboclos. O certo é que a opção 

realizada pelos grandes proprietários, no Oeste Histórico Paulista, recaiu no 

imigrante, embora em alguns locais houvesse um contingente de 

trabalhadores livres não tão marginais.



Por que o imigrante, então?

Em seu profundo estudo sobre esse período, Eric J. Hobsbawm traça 

um panorama preciso sobre esse fenômeno:

seus processos produtivos na polarização das relações entre senhores e 

escravos. Nesse sentido, suas constatações não poderão ser ignoradas por 

muito tempo pela historiografia, uma vez que suas fontes indicam um 

entrosamento evidente entre essas populações livres e o setor de 

abastecimento, tão necessário em um sistema económico que transformava- 

se rapidamente para priorizar as lavouras de exportação. Mesmo os 

agregados, quando inseridos devidamente nesse contexto, não parecem tão 

marginais quanto se pensava.

Conforme já começamos a detalhar anteriormente, a imigração 

europeia da metade do século XIX em diante não foi apenas uma 

decorrência da vontade dos senhores paulistas. Embora estes envidassem 

sérios esforços, engajando inclusive o Governo Imperial em suas agências 

promotoras de contratos com os países europeus, este não era um fenômeno 

único. Outros países da América viviam situações análogas.

“A metade do século XIX marca o começo da maior 

migração de povos na História. Seus detalhes exatos 

mal podem ser medidos pois as estatísticas oficiais, tais 

como foram feitas então, não conseguem capturar todos 

os movimentos de homens e mulheres dentro dos 

países ou entre Estados: o êxodo rural em direção às 

cidades, a migração entre regiões e de cidade para 

cidade, o cruzamento de oceanos e a penetração em 

zonas de fronteiras, todo esse fluxo de homens e 

mulheres movendo-se em todas as direções torna difícil 

uma especificação. Entretanto uma forma dramática 

dessa migração pode ser aproximadamente
59
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documentada. Entre 1846 e 1875, uma quantidade bem 

superior a 9 milhões de pessoas deixou a Europa, e a 

grande maioria seguiu para os Estados Unidos. Isso 

equivalia a mais de quatro vezes a população de 

Londres em 1851. No meio século precedente, tal 

movimentação não deve ter sido superior a 1,5 milhões 

de pessoas no todo.”58;

Quando esse excedente populacional fugiu ao controle e coincidiu 

com perturbações atmosféricas, que fizeram a comida escassear [como na 

Irlanda, durante a crise da batata], governos e capitães de indústria 

perceberam que fomentando a imigração poderiam incrementar os mercados 

consumidores em outros continentes. Nesse sentido, o interesse dos 

fazendeiros paulistas foi ao encontro de uma situação gerada na Europa por

A industrialização na Europa e o cercamento das terras comunais, 

expulsando um grande número de camponeses em direção às cidades, onde 

. passaram a constituir o excedente da força de trabalho, já foi magistralmente 

descrito por Karl Marx em seu memorável capítulo XXIV A assim chamada 

acumulação primitiva59. Do mesmo modo, Charles Dickens e Emile Zola 

traçaram, na literatura, retratos pungentes dessas enormes parcelas da 

população, cuja única utilidade era gerar Capital para os donos dos meios de 

produção.

assim explicado e devidamente inserido no contexto económico e político 

internacional, o fenômeno da imigração deixa de ter o caráter épico 

promovido pelos fazendeiros paulistas, para transformar-se em mais uma 

adaptação do status quo à expansão planetária dessa nova etapa do 

capitalismo.

HOBSBAWM. Eric J. A cra do capital. 1848-1875. Rio dc Janeiro. Paz c Terra. 1996. pp.271- 
272.

MARX. Karl. Q Capital. Critica da Economia Política. Livro Primeiro. O Processo dc Produção 
do Capital. Tomo 2. São Paulo. Círculo do Livro Lida.. 1996. pp.339-381.
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P.nos

61

Experiências como a anteriormente narrada do mestre-escola Thomaz 

Davatz foram comuns. Nem todos voltaram a seus países de origem. Muitos 

fugiram das fazendas e refugiaram-se nas cidades, excercendo diversos 

ofícios manuais ou artísticos; outros ainda continuaram sua peregrinação 

rumo ao sul, alcançando os países do Prata. E, nesse sentido, à medida que 

surgiam os problemas de adaptação, importavam-se mais e mais imigrantes, 

como outrora fizera-se com os escravos africanos.

A sociedade brasileira esperava receber um determinado tipo de 

imigrante: morigerado, adaptado às normas de trabalho do Capitalismo, de 

preferência de origem nórdica ou eslava. Entretanto, a Europa esperava 

livrar-se precisamente daqueles amplos contingentes que não haviam 

conseguido adaptar-se aos novos processos de trabalho. Assim, bem 

profunda deve ter sido a decepção de muitos contratadores quando viram-se 

frente a frente com uma massa dividida entre camponeses analfabetos e 

semi-analfabetos; e de outro lado fugitivos políticos anarquistas e socialistas, 

pouco dispostos a encarar a enxada e o eito.

Campinas e São Paulo uma feição mais cosmopolita, embora fossem bem 

acanhadas se comparadas com a Côrte do Rio de Janeiro. A interação de 

costumes, comidas e devoções religiosas trazidas pelos imigrantes foram 

imprimindo um caráter peculiar à sociedade de então. Aqueles que 

conseguiram adaptar-se, festejam ainda hoje suas origens do modo mais 

pitoresco, com feiras e festas religiosas anuais.

um dos inúmeros impasses que o Capitalismo tem sofrido ao longo de sua 

trajetória.

mão-de-obra, que gerou toda uma corrente 

processos metodológicos de Edward

A questão 

historiográfica baseada
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Thompson60, ainda está longe de ser esgotada. Quer se trate de trabalha 

dores livres, libertos, escravos ou imigrantes, muito há ainda para desvendar 

a partir da documentação existente. Basta abrir o olhar para outros aspectos 

e formas de diálogo com as fontes.

60 Além do trabalho de Valtcr Martins, existe toda uma tradição de debate sobre escravidão c trabalho 
livre que engloba autores como Ciro Flamarion S. Cardoso. Silvia Hunold Lara. Sidncy Chalhoub. 
Regina Cclia Lima Xavier. Célia Maria Marinho de Azevedo, além do nosso próprio trabalho. Nem 
todos os autores rcmctcm-sc dirctamcntc a Thompson, entretanto, quando rigorosamente analisados, a 
pcrspcctiva marxista dos questionamentos não deixa de ser percebida.
61 ALANIZ. Anna Gicclle Garcia. Ingénuos c libertos: estratégias de sobrevivência familiar cm

épocas de transição. 1871-1895. Campinas. Ãrca de Publicações CMU/UNICAMP. 1997.

Dentro das análises sobre o trabalho escravo, que vem multiplicando- 

se nas últimas décadas, temas como as alforrias condicionais, as 

negociações e os parâmetros da liberdade, bem como o uso sistemático da 

tutela61 como meio de coerção ao trabalho, oferecem um panorama variado 

dessa sociedade escravista que, embora polarizada, sofreu ao longo do 

século XIX, um lento processo de transformação rumo à liberdade legal. 

Nesse sentido, cada vez mais os trabalhos demonstram que cada etapa 

desse processo pode e deve ser inserida no processo de expansão e 

consolidação do Capitalismo no âmbito da sociedade ocidental.

E, nesse contexto, as fontes da época oferecem-nos alguns textos que 

permitem acompanhar as transformações da cidade de Campinas, ao longo 

de décadas. Sua fulminante trajetória de inserção nessa ciranda de 

produção, exportação, lucro e pequeno comércio. São os relatos dos 

viajantes europeus que por aqui passaram e observaram seu 

desenvolvimento, suas gentes e, inclusive alguns, profetizaram sua futura 

prosperidade.

Viajantes estrangeiros, ao longo do século XIX, logo identificaram 

Campinas como a segunda cidade da província. O cruzamento de alguns 

desses relatos possibilita-nos recuperar um pouco do fascínio e do 

estranhamento europeus, em relação à cidade que começava a tomar uma 

feição cosmopolita, com a chegada de uma certa modernidade. Nesses
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Baseando-se nos relatos de Luís d’Alincourt, Saint-Hilaire traça uma 

“pequena história" de Campinas, cujos dados veremos repetidos pela maioria 

dos viajantes consultados, e confirmados nos Apontamentos Históricos de 

Azevedo Marques64, com poucas divergências. Atribui-se o surgimento da 

povoação à expansão do plantio de cana-de-açúcar, procedente de Itú. Por 

volta de 1770, teriam se fixado os primeiros agricultores, próximo aonde já 

existia uma casa de pouso para os tropeiros em trânsito pela província65.

Saint-Hilaire permaneceu no Brasil de 1816 a 1822 e produziu, a partir 

do material aqui coletado, copiosos relatos de suas diversas viagens ao 

interior do país. Ao percorrer a província de São Paulo, deteve-se um pouco 

em Campinas, por então Arraial de São Carlos. Embora sua viagem datasse 

de 1819 aproximadamente, há em seu texto anotações bem posteriores que 

demonstram ter o autor continuado a informar-se dos rumos tomados pela 

vila, posteriormente convertida em cidade63.

olhares, os preconceitos culturais e pessoais de cada viajante, oferecem-nos 

perspectivas diversas e diversificadas da cidade.

Quem primeiro aproximou-se de Campinas foi Auguste de Saint- 

Hilaire62. Como muitos outros desses viajantes europeus que correram o 

planeta durante o século passado, Saint-Hilaire possuía cultura variada e 

eclética. Ostentando conhecimentos que iam desde a botânica à etnografia, 

era o que na época denominava-se um “naturalista”.

SAINT-HILAIRE. Auguste de. Viagem à provinda de Sào Paulo. Belo Horizonte. Ed. Itatiaia: São 
Paulo. EDUSP. 1976. [Reconquista do Brasil, v. 18|. pp. 107-111.

63 SAINT-HILAIRE. Auguste de. Op. cit. p. 109.
w MARQUES. Manuel Eufrásio dc Azevedo. Apontamentos históricos, geográficos, biográficos, 

estatísticos c noticiosos da Província de São Paulo: Seguidos da Cronologia dos 
acontecimentos mais notáveis desde a fundação da Capitania dc São Vicente ate o ano dc 1876 
/ Coligidos por Manuel Eufrásio dc Azevedo Marques : c publicados por deliberação do 
Instituto Histórico c Geográfico Brasileiro. Belo Horizonte. Ed. Itatiaia. São Paulo. EDUSP. 
1980. Tomo I [Reconquista do Brasil: nova serie, v.3. pp. 158-60.

SAINT-HILAIRE. Auguste dc. Op. cit. p. 109.
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Existe uma controvérsia que até hoje divide os historiadores locais 

sobre a data em que teria sido celebrada a primeira missa na igreja 

consagrada a N. Sra. Da Conceição. Para Saint-Hilaire, isso ocorreu por 

volta de 177666; já Azevedo Marques afirma que foi em 17 de julho de 1773. 

Controvérsias à parte, todos concordam que em 1797 a povoação foi 

elevada a arraial e sede de termo, desligando-se de uma vez por todas do 

termo de Jundiaí. Daí para frente, sempre sob o nome de São Carlos, mas 

conhecida por Campinas, a localidade cresceu, recebendo o título de cidade 

em 1840.

“Num trecho de cerca de 8 léguas o termo de Campinas 

contava, em 1819, com aproximadamente 6000 

habitantes e, em 1838 6689, entre os quais se incluíam 

3917 escravos, tanto negros quanto mulatos..."67

Esses dados são atribuídos a [Pizarro (Mem. Hist., VIII)], e Saint- 

Hilaire descreve a cidade de modo sucinto, dentro do acanhamento que 

deveria apresentar quando ainda arraial em 1819; com ruas estreitas, casa 

muito juntas de telha e barro, mas deixa entrever que o local estava 

expandindo-se rapidamente. A agricultura ganhando um peso considerável 

na economia, lado a lado com engenhos de açúcar e destilarias de 

aguardente.

Azevedo Marques, mais prolixo que narrador, em seus já citados 

Apontamentos Históricos, fixa a data da transformação da vila em cidade em 

5 de fevereiro de 1842. Embora seus dados pareçam ser mais minuciosos 

que as informações fornecidas por Saint-Hilaire, devemos considerar que

Em sua viagem, Saint-Hilaire deteve-se bem pouco na 

localidade, e os dados sumários que fornece em seu relato, ainda assim, 

ajudam a formar uma visão superficial da mesma:

66 Idem. p. 109.
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sua obra foi redigida em 1876 e dispondo das poucas fontes oficiais 

existentes na ocasião. Assim, a cidade focalizada pelo autor é aquela da 

expansão cafeeira e da chegada das ferrovias.

Torna-se necessário perceber que as décadas que separam a viagem 

de Saint-Hilaire dos apontamentos estatísticos de Azevedo Marques, foram 

decisivas não apenas para o desenvolvimento da vila em cidade, como 

também para que esta adquirisse a feição progressista e cosmopolita que a 

levaria, posteriormente a ocupar um lugar de destaque nos acontecimentos 

que precipitaram a república. Nesse sentido, bem proféticas foram as 

advertências de Augusto Emílio Zaluar, português radicado no Brasil e 

também dado a viagens:

Augusto Emílio Zaluar, português de Lisboa, chegou ao Brasil em 

1849, onde permaneceu até seu falecimento em 1882. Tradutor, escritor e

braços, se tôdos êstes 

tenderem a estacionar-se, 

município no estado de 

acham muitos outros, se

“Calculai agora qual seria a importância de Campinas 

se houvesse fáceis comunicações para o grande 

mercado da Côrte! Deve no entanto observar-se que 

hoje estão ainda os terrenos produzindo com tôda a sua 

fôrça de vitalidade, porém que, segundo o emprêgo de 

rotineiros e a crescente e

6'Ibidcm. p. 110.
68 ZALUAR. Augusto Emílio. Peregrinação pela província de São Paulo - 1860-1X61. São Paulo.

Itatiaia. EDUSP. 1975. [Coleção Reconquista do Brasil. v.23]. p.136.

processos

assustadora escassez de 

elementos de prosperidade 

cairá êste esperançoso 

decadência em que já se

porventura se não realizar com brevidade a idéia dessa 

via férrea, que será um ponto de aproximação entre o 

produtor e o consumidor, e uma garantia de seus 

recíprocos interesses.
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Sua viagem pela Província de São Paulo data de 1860-61. Nesse 

momento, Campinas expandia-se em função da lavoura do café. Zaluar lista - 

conforme dados fornecidos pela Câmara Municipal - a existência de sessenta 

e quatro lojas de fazendas e ferragens, vinte armazéns de gêneros de fora, 

cento e dez tavernas [que pagavam impostos]; "três fábricas de licores, duas 

de cerveja, uma de velas de cèra, uma de chapéus, três hotéis, duas casas 

de bilhares, diversas lojas de alfaiates, sapateiros, latoeiros, caldeireiros, 

torneiros, marceneiros, seleiros, armadores, quatro padarias, uma fábrica de 

charutos, três relojoeiros, três ourives, três retratistas em daguerreotipo e um 

a óleo, três pintores hábeis, e uma tipografia onde se publica o 

Conservador,..."7Q

Observador arguto e narrador impecável, Zaluar olhava para os 

municípios brasileiros não com o estranhamento exótico do naturalista 

europeu e muito menos com a indiferença do viajante casual. Seu olhar 

estava voltado para diagnosticar possíveis focos de progresso e os entraves 

que a precariedade da época poderiam apresentar ao desenvolvimento dos 

locais por onde passava.

lente da Escola Normal^9, perambulou tanto pela província do Rio de janeiro, 

onde residia, quanto pela de São Paulo, cujo relato de viagem fornece as 

informações que ora detalhamos sobre Campinas.

A imagem de dinamismo do comércio, das artes e da política 

campineira, apresentada por Zaluar, diverge, por exemplo, da visão do Barão 

suíço J. J. von Tschudi, de quem falaremos mais adiante. Talvez porque ao 

residir já há vários anos no Brasil, seu olhar não estivesse eivado dos 

preconceitos europeus ou da ânsia de comparação de outros viajantes. 

Zaluar escrevia sobre o Brasil e para os brasileiros. Embora suas descrições 

possam parecer ufanistas, seu relato leva a vantagem de ter ele 

permanecido dois meses em Campinas, informando-se e convivendo com a

69 ZALUAR. Augusto Emílio. Op. Cit. p.l.

e uma



67

Entretanto, em 1860-61, segundo Zaluar, Campinas abrangia “sete 

léguas de largura e oito de extensão”, com uma população de 24000 

habitantes, 14000 escravos e 10000 livres71. A alegada “falta de braços”, 

queixa recorrente ao longo de toda a província, acreditamos, deveria derivar 

do grande número de escravos destinados às atividades urbanas, que por 

então floresciam.

0 ZALUAR, Augusto Emílio. Op. cit. p.137.
1 ZALUAR, Augusto Emílio. Op. cit. p. 141.

população, ao passo que outros viajantes [como o próprio Saint-Hilaire] mal 

pernoitaram em algum pouso da cidade, recolhendo suas informações em 

arquivos da Cõrte ou pop testemunhos de anfitriões nem sempre ansiosos em 

apresentar uma visão imparcial do local.

Sem querer afirmar que as informações de Zaluar sejam mais 

confiáveis que quaisquer outras, chamamos a atenção, no entanto, para seu 

senso acurado de observação, que diagnosticou imediatamente a 

necessidade da ferrovia para o escoamento da produção sempre crescente e 

o eco da eterna queixa dos fazendeiros, ou seja, a “falta de braços” para a 

lavoura.

A ferrovia deveria chegar até a década seguinte, e com esta, 

pauiatinamente, levas e mais levas de imigrantes recrutados nos bolsões 

mais miseráveis do sul da Europa. A contragosto daqueles que esperavam 

um branqueamento e um franco progresso com a chegada dos imigrantes, as 

condições de trabalho iníquas oferecidas pela maioria dos fazendeiros, 

apenas conseguiram atrair aqueles que viviam no limiar da fome. Nesse 

sentido cabe, insistentmente, relembrar que no continente europeu as 

primeiras máquinas haviam alijado um enorme contingente do mercado de 

trabalho, e o fim da servidão havia atirado os camponeses à periferia das 

cidades à procura do ganha-pão temporário.
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Antes da chegada da estrada de ferro, muitos estrangeiros chegavam 

a Campinas e região para estabelecer-se, trazendo seus pertences a lombo 

de mula e carregando apenas suas habilidades de artesãos, profissionais 

liberais ou cientistas. Médicos como o Dr. Ricardo Gumbleton Daunt e o Dr. 

Langaard, cientistas como Hercules Florence e artesãos como a família Exel 

já aqui encontravam-se muito antes de que surgisse a idéia de substituir o 

trabalho escravo pelo dos imigrantes europeus. Mesmo antes de 1850, 

quando o senador Vergueiro promoveu a fracassada experiência da fazenda 

Ibicaba, Campinas já abrigava diversos cidadãos estrangeiros nas mais 

variadas ocupações urbanas.

Sobre o fracasso do senador Nicolau de Campos Vergueiro, dois 

testemunhos contrapõem-se veementemente. De um lado, Thomaz Davatz, 

mestre-escola, que foi um dos colonos na fazenda Ibicaba, autor do libelo 

assaz contundente contra a imigração e contra o regime de parceria; de 

outro lado o Barão J. J. von Tschudi, nomeado em 1860 Ministro 

Plenipotenciário no Brasil, para que observasse as condições da imigração 

suíça no período Imperial. Dois relatos, dois olhares.

Davatz72 disseca, com evidente e justificado ressentimento, as atitudes 

autocráticas da família Vergueiro e as conhecidas estratégias de 

endividamento aplicadas por estes e outros fazendeiros para ligar 

irremediavelmente o imigrante a seus patrões. Passando pela condição 

miserável dos alojamentos, e pelo estranhamento em relação à comida, 

tão diferente de seus costumes originais, o olhar ressentido de Davatz revela 

muito mais que a injustiça e arbitrariedade na aplicação do sistema de 

parceria; revela também o drama daqueles que, não encontrando mais lugar 

no mercado de trabalho de seu país de origem, lançavam-se à aventura do 

novo continente, iludidos por panfletos e propagandas sabiamente urdidos 

deste e do outro lado do Atlântico.

e as
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"3 GAITAI. Zélia. Anarquistas. Graças a Deus. Rio dc Janeiro. Editora Rccord. 1996. pp. 149-63. 
■' DAVATZ. Thomaz. Op. cit. p.37.

"5 TSCHUDI. Johan Jakob von. Viagem às províncias do Rio dc Janeiro c São Paulo. Belo 
Horizonte. Itatiaia: São Paulo. EDUSP. 1980. |Reconquista do Brasil, nova serie, v. 141.

6 TSCHUDI. Johan Jakob von. Op. cit. p.158.

Em virtude das denúncias contundentes do mestre-escola, 

República Helvética enviou von Tschudi para que este, 

representante, examinasse pessoalmente as condições dos imigrantes 

suíços no Brasil. Sua viagem, que começou em 1860, é um extenso relatório 

sobre o sucesso ou o fracasso da imigração, conforme os lugares visitados75. 

Tschudi personaliza as relações entre os colonos e os fazendeiros, retirando 

a responsabilidade ao sistema empregado para a promoção da imigração. 

Ora culpando alguns fazendeiros inescrupulosos, ora acusando muitos 

imigrantes de relapsos, o Barão exime-se de condenar a experiência, uma 

vez que existia um certo interesse por parte de alguns cantões suíços em 

exportar parcelas indesejáveis de sua população.

Esse estranhamento de Davatz é o mesmo de inúmeros imigrantes 

posteriores que aqui desembarcaram esperando encontrar as calçadas 

pavimentadas com ouro e uma fartura que a Europa já não conhecia havia 

séculos. Quem tiver um avô ou bisavô imigrante que pergunte, e 

receberá uma narrativa tão ou mais rancorosa que a do próprio Davatz73. 

Nesse contexto, tendo até a correspondência censurada pelos fazendeiros, a 

revolta era eminente, e deu-se em fevereiro de 185774, ocasionando 

posterior deportação de Davatz de volta à Suíça.

Ao passar por Campinas, Tschudi não a percebeu do mesmo modo 

que Zaluar, e nem ao menos como Saint-Hilaire. Seu olhar de nobre europeu 

classificou: "os edifícios públicos são destituídos de importância 

arquitetônica”76 Onde Zaluar enxergou um povo empreendedor e 

progressista, Tschudi atribuiu o estágio de desenvolvimento da cidade, à 

imigração alemã. Vale a pena determo-nos para refletir no seguinte trecho 

de sua narrativa:



uma

novaos
opopulação, criaram indústrias, 

movimento comercial, melhoraram o padrão de vida, 

cousas estas que influíram mesmo na vida intelectual. 

Diversas pessoas importantes em Campinas e em Rio 

Claro referiram-se, com inteira sinceridade, à benéfica 

influência que o elemento germânico exercia na região, 

lamentando ao mesmo tempo que os desastrados 

manejos com o sistema de parceria tivessem feito 

cessar inteiramente a corrente imigratória na Província. 

Certos ofícios, certas indústrias, que nunca tinham sido 

exercidos ou tentados na Província, foram introduzidos 

por imigrantes alemães. As pequenas indústrias 

caseiras e agrícolas, como a de laticínios, o cultivo de 

legumes, a apicultura, etc., revelaram-se tão úteis para 

os colonos como para os habitantes da cidade. Antes
70

“A imigração alemã nesta parte da Província não deixou 

de exercer influência favorável sobre a população 

nacional, despertando por assim dizer, essa gente da 

letargia em que vão caindo todas as cidades situadas 

em regiões afastadas das vias de comunicação. 

Lembra-me ter lido, se não me engano em um jornal 

austríaco, um artigo que dizia 'o povo alemão parece 

desempenhar para os habitantes do mundo as funções 

do sal. Assim como o sal, de uma comida insípida ou 

mesmo intragável, faz aceitável ao paladar, assim 

também age uma dose, convenientemente 

proporcionada, de alemães no seio de outro povo, 

exercendo influência benéfica, como é fácil verificar em 

qualquer parte do globo'. Várias vezes me foi dado 

verificar a exatidão desta observação, mais de uma vez 

comprovada nas regiões da província de São Paulo, 

que recebeu imigração alemã. Tanto os colonos como 

imigrantes livres, despertaram vida nova na 

criaram indústrias, aumentaram



segue:

TSCHUDI. Johan Jakob von. Op. cit. p. 159.
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Nota-se em Tschudi uma tendência a desvalorizar prontamente tudo o 

que seja nacional, a narrar com verdadeiro deleite casos de crueldade para 

com animais, escravos e colonos, do mesmo modo que revoltas de escravos 

e assassinatos de todos os tipos. Ao mesmo tempo em que simpatiza 

instantaneamente com qualquer indivíduo de origem nórdica, que tenha-se 

adaptado bem ao Brasil. Assim, passa vários parágrafos elogiando o Dr. 

Langaard (dinamarquês), e dando a conhecer seus dotes de clínico, cirurgião 

e cientista, e dedica ao Dr. Ricardo apenas um parágrafo injurioso, como se

Embora possa haver uma certa veracidade nesse testemunho, não 

podemos deixar de notar o ar de superioridade com que o Barão se refere à 

iniciativa dos colonos alemães, quase como se estes houvessem trazido um 

sopro de “civilização” à ignorância e barbárie existentes na região. 

Percebemos uma valorização explícita do imigrante e, portanto, uma 

deliberada porém implícita subvalorização dos habitantes locais, nesse 

parágrafo. Talvez isso pudesse ser aplicado com relação a algumas 

pequenas propriedades, mas no que diz respeito aos grandes engenhos e 

fazendas, outros estudos afirmam que estes eram unidades de produção 

auto-suficientes desde a época colonial.

da chegada desses “parceiristas”, as donas de casa 

não sabiam onde obter manteiga, verduras, leite, mel, 

uma vez que não possuíam hortas próprias e vacas. 

Agora, os colonos levam esses produtos às suas 

casas.”77

“O segundo médico estrangeiro, era um irlandês, 

conhecido pelo nome do Dr. Ricardo. O que ouvi a seu 

respeito não o recomendava. Um fazendeiro contou-me, 

com grande indignação, que o Dr. Ricardo lhe



mandar vir colonos exclusivamente

8 TSCHUDI. Johan Jakob von. Op. cit. p. 177.
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Além de reproduzir um exemplo de maledicência, dando-lhe ares de 

verdade, Tschudi nem ao menos se deu ao trabalho de conhecer o Dr. 

Ricardo ou de observar a própria cidade de Campinas. Passou ao largo de 

todos os exemplos de expansão e desenvolvimento constatados por Zaluar e 

restringiu-se apenas a visitar as colónias de imigrantes, descrevendo 

conforme lhe convinha as condições ali apresentadas. Sua visão, eivada por 

idéias pré-concebidas, não chegou a abrir-se aos aspectos mais óbvios da 

convivência urbana, levando em seus manuscritos para a Europa uma 

imagem acanhada da cidade, que por então florescia a olhos vistos.

Nesse sentido, Azevedo Marques, ao realizar seu relatório em 1876, 

em um sucinto verbete sobre a cidade, revela a extensão dessa expansão, 

favorecida pela chegada da ferrovia tão preconizada por Zaluar. Assim 

descreve-a o autor:

“A cidade de Campinas possui 1400 fogos, e seu 

município uma população de 31397 habitantes, dos 

quais 17712 livres e 13685 escravos, pelo último 

recenseamento. Tem cadeia e casa de câmara em 

decente e bom edifício; a matriz nova, ainda não 

concluída, é a primeira da província, e mesmo um dos 

melhores templos do Brasil; possui mais a igreja do 

Rosário, a de São Benedito e a Capela de Santa Cruz;

propusera

irlandeses, pois eram estúpidos e bestiais, incapazes 

de verificar uma conta, e completamente satisfeitos 

quando podiam encher a barriga e beber cachaça. Em 

pouco tempo se tornariam tão humildes como os 

escravos. Este homem de fato merece que seus 

compatriotas lhe dêem uma boa lição.”78



MARQUES. Manuel Eufrásio de Azevedo. Op. cit. p.159.
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Entretanto, em 1845, quando o Dr. Ricardo ali chegou, Campinas 

ainda era uma acanhada vila que acabava de ser transformada em cidade. 

Das posteriores mudanças pelas quais passou e de como os eventos 

internacionais ali repercutiram, este foi testemunha e tomou parte ativa. Sua 

vida fundiu-se e confundiu-se com a vida da cidade, proporcionando-nos a 

oportunidade de recuperar uma parte dessa trajetória.

Nem sempre essa convivência foi pacífica. Campinas, e pela cidade 

entenda-se seus habitantes e suas instituições, proporcionou ao Dr. Ricardo 

muitos momentos de antagonismo declarado. Houve até um período em que 

este mudou-se e residiu em Itú, tal sua desilusão com o progresso e as 

mudanças que a cidade vivia. Entretanto, fosse por falta de clientela, por 

exigências familiares ou mesmo pela sedução da convivência e dos embates 

políticos, ao retornar, o Dr. Ricardo fixou-se em Campinas e ali permaneceu.

um bom teatro; duas fábricas a vapor, sendo uma de 

chapéus e outra de tijolos.

O município compreende 170 fazendas de café, 20 

fábricas de açúcar e algumas plantações de algodão 

que prometem grande desenvolvimento.”...79

E por aí vai descrevendo a localização e a situação da cidade. 

Observando os dados por ele fornecidos, podemos constatar que, pela 

primeira vez em várias décadas, a população de homens livres passou a 

exceder a de escravos. Existem várias hipóteses para explicar essa 

discrepância; de um lado a chegada paulatina de imigrantes, que ainda não 

havia-se transformado em rotina e de outro lado também pode ser o 

resultado da legislação anti-tráfico de 1850 e das lei abolicionistas de 1871.
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CAPÍTULO III:
DR. RICARDO: O HOMEM.
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CAPÍTULO 111.1.: 
O HOMEM E SUA IMAGEM



Existe uma pequena discrepância, em duas fontes documentais, 
acerca do local de seu nascimento. J. David Jorge81, em ensaio sobre a 
cidade de Campinas, indica a localidade de Hull na Inglaterra. Já os registros 
de seu histórico escolar na Faculdade de Medicina de Edimburgo, indicam 
Humbleton in East Yorkshire, também na Inglaterra82. A família, entretanto, 
sustenta a versão endossada por vários outros relatos, que situam no castelo 
de Kilcascan, o local onde o médico veio à luz.

John Donne, poeta, já disse que nenhum homem é uma ilha ou um 
promontório isolado de seus semelhantes80. Todo homem carrega em si as 
controvérsias de seu tempo. Misto de ideais visionários e obscurantismo, 
cada um reflete as incoerências de sua época. Alguns projetam-se ao futuro, 
outros deixam-se ficar no passado; entretanto, todos espelham, de um modo 
ou outro, o mundo ou a cidade em que vivem e pensam.

pp. lv-2.
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Ricardo Gumbleton Daunt nascera em Cork, na Irlanda, mais 
precisamente no Castelo de Kilcascan, de propriedade de seu avô William 
Daunt, em trinta de agosto de mil oitocentos e dezoito. Era filho primogénito 
de Richard Gumbleton Daunt e Anna Dixon Raines, de Kirkland. Devido ao 
sistema de morgadio, sendo o segundo filho de William Daunt, seu pai viu-se 
excluído da sucessão nos títulos e terras da família, tornando-se capitão do 
exército inglês. Aos, cinco anos, tendo-lhe falecido a mãe, o Dr. Ricardo 
passou a ser educado pela família desta na Inglaterra.

Não obstante, alguns de seus biógrafos apresentam uma tal 
uniformidade de dados, que leva a crer que tenham recebido as informações 
de uma única fonte. Talvez quem lhes fornecesse as pistas necessárias, 
tivesse sido o próprio Dr. Ricardo, genealogista zeloso das gentes cá da 
terra, e que podia rastrear sua própria ascendência até os tempos de

80 HEMINGWAY. Emcst. Por quem os sinos dobram. Utcd. São Paulo. Cia. Ed. Nacional. 1969.
p.l.

81 JORGE. J. David. Campinas (Contribuição Histórica). Boletim do Departamento do Arquivo do
Estado de São Paulo. São Paulo. J3: 63-143. 1954. pp. 138-139.

82 Edinburgh Univcrsity Library. Special Collcctions. -1841 - Medicai E.xamination Vol.
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Aqueles foram anos de incertezas políticas, conspirações, ameaças 

de guerras iminentes com a Espanha e a França, não apenas devido à 

religião, mas à supremacia política da Europa ocidental. Foi durante o

BOURROUL. Estevam Leão. O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt: 1818-1893. Ensaio Biographico. 
São Paulo. Typ. a Vapor Espíndola. Siqueira & Comp.. 1900.

MOYA. Salvador de. Annuario Genealógico Brasileiro. Io. anno. São Paulo. Revista dos 
Tribunaes. s.d.

SACRAMENTO BLAKE. Augusto Victorino Alves. Diccionario Bibliographico Brazileiro. Rio dc 
Janeiro. Imprensa Nacional. 1902. v7.

O Livro de Ouro dc Ricardo Gumbleton Daunt. 1818-1918. Primeiro Centenário dc seu 
Nascimento. São Paulo. Officinas Graphicas Cardozo Filho & C.. 1918.

“* Vale a pena ressaltar que. ao batizar seus nove filhos, o Dr. Ricardo optou por essa grafia, sendo o 
Daunt retomado apenas por seus netos.

Durante a Guerra da Duas Rosas, os Daunt apoiaram a Casa 

Lancaster, da Rosa-Vermelha, ligando-se aos Stowell, de Somerton. Após o 

período sangrento em que as Casas de York e Lancaster pereceram e 

propiciaram a ascensão dos Tudor, a situação da família e seus aliados foi- 

se .complicando ano após ano. Católicos ortodoxos, alguns dos Daunt foram 

surpreendidos pela reforma de Henrique VIII, que foi posteriormente 

consolidada por sua filha Elizabeth I.

Quando, no ano de 1066, Guilherme atravessou o Canal da Mancha e 

empreendeu a conquista bem sucedida das Ilhas Britânicas, levou consigo 

os primeiros Daunt a fixar-se em solo inglês, deixando na Normandia uma 

parte da família, que grafava-se Dauntre, de modo afrancesado87. Ao longo 

dos anos, através dos casamentos, os Daunt foram ligando-se aos De Tracy, 

de Toddington, e aos Owlpen, de Gloucester. Participaram de batalhas 

estabeleceram alianças sempre próximas aoscélebres e 

reinantes88.

Guilherme, o Conquistador. Suas origens parecem perder-se na noite dos 

tempos da conquista normanda, mas procuraremos reconstruí-las com base 

nos dados fornecidos por Estêvão Leão Bourroul83, Salvador de Moya84 e 

Sacramento Blake85, além daqueles do Livro de Ouro86, organizado por seu 

neto homónimo, por ocasião do centenário de seu nascimento.
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reinado de Elizabeth I, que Thomaz Daunt Owlpen de Throckmorton passou 

à Irlanda, fugindo às perseguições, para ali fixar-se, dando origem ao tronco 

familiar no qual o Dr. Ricardo viria a nascer89.

Thomaz Daunt era muito mais conhecido como Thomaz Throckmorton, 

do partido católico que em 1583-4, planejava conduzir Mary Stuart ao trono 

inglês. Fomos levados a acreditar que foi devido a toda essa atividade 

conspiratória, que Thomaz fugiu para a Irlanda, não tendo a mesma sorte 

seu parente Francis, que devido aos contatos com a Espanha e França 

católicas, foi preso na Torre de Londres, torturado, julgado e executado por 

traição90.

A situação dos Throckmorton complicava-se não apenas com as 

acusações de traição e conspiração. Suas práticas católicas inseriam-nos 

numa extensa malha de descontentes, que incluía também a Sir Walter 

Raleigh. Este, também passara uma temporada na Torre de Londres por ter 

caído em desgraça, após um período como favorito da Rainha. Além disso, 

Raleigh casara-se secretamente com Elizabeth Throckmorton, parente de 

Thomaz e Francis e Dama da Rainha, em um período em que qualquer 

casamento deveria contar com a aprovação real para consumar-se91.

Assim, a passagem dos Daunt para a Irlanda, deu-se em um período 

bastante conturbado e marcado pelo estigma das disputas religiosas. Em sua 

nova terra, a família ligou-se aos O’Connor, de uma longa linhagem de 

patriotas, descendentes de Roderick O’Connor, o 183° Monarca Suzerano 

da Irlanda, que falecera em 1198d.C. O Dr. Ricardo orgulhava-se desse 

parentesco que incluía Fergus 0’Connor, líder cartista e membro do 

Parlamento em Londres, e Francis Burdett O’Connor, companheiro de Simón 

Bolívar nas guerras de independência da América Espanhola. Costumava

88 BOURROUL. Estevam Leão. Op. cit. p.2.
89 BOURROUL. Estevam Leão. Op. cit. p.3.
9,1 BOSSY. John. Giordano Bruno c o mistério da embaixada. Rio de Janeiro. Ediouro. 1993. 

pp.28-33-39-42-88-102-103-107-151. Obra de 1991. publicada pela Yale University Press.
THE NEW ENCICLPAED1A BR1TANNICA IN 30 VOLUMES. Macropacdia. v. 15. pp.497-499.
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Sua formação deu-se sob a direção do Dr. Isaac Dixon, seu tio 

materno. Além da “sólida moral cristã”, este parece tê-lo apoiado nos 

caminhos da medicina. O doutor Ricardo estudara temporariamente nas 

faculdades de Paris e Viena, mas graduara-se em Edimburgo, bem como 

acompanhara o curso de Humanidades, em Londres. Devido ao caráter vasto 

de seus estudos e à habilidade e interesse por expressar-se em diversas 

línguas, logo adquiriu fama de erudito94.

Este tipo de comentário surpreende, uma vez que seu pai fòra capitão 

do exército inglês, sua mãe tivera origem inglesa, e ele mesmo fòra criado e 

estudara na Inglaterra. Apesar do caráter migratório da trajetória dos Daunt, 

o Dr. Ricardo considerava-se irlandês. Talvez porque as origens normandas 

dos Daunt, o identificassem mais ao povo celta, que dera origem à Irlanda, 

do que aos saxões da Inglaterra. Considerava-se irlandês e Aristocrata, 

assim mesmo grafado com maiúscula, conforme costumava fazê-lo em sua 

correspondência pessoal.

corresponder-se com o neto de Francis, Dr. Thomaz O’Connor D’Arlach, 

residente em Tarija, na Bolívia, e editor do jornal “La Estrella de Tarija”92.

A conhecida pertinácia do povo irlandês na defesa da fé católica, tem 

resistido a séculos de pressões e violências promovidas pela coroa britânica. 

Em meados do século XIX, às perseguições políticas e religiosas aliou-se o 

aguilhão da fome e da miséria e levou a uma imigração maciça de irlandeses 

rumo à América do Norte. Por esse tempo, o Dr. Ricardo já fixara residência 

no Brasil, mas ainda guardava amargos comentários sobre o povo inglês, 

referindo-se à sua tirania e caracterizando-os como usurpadores93.

Verbete sobre Ralcigh.
BOURROUL. Estcvam Leão. Op. cit. pp.4-5.
Vide também Arquivo do IHGB. DL 180.45 e DL677.2.

93 Arquivo do IHGB. DL.969.26 c DL. 180.45.
91 BOURROUL. Estevam Leão. Op. cit. pp. 13-15.
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afirma-se no Livro de Ouro. Entretanto, esse cabedal de conhecimentos 

reflete uma longa trajetória de árduos estudos que prolongou-se por sua vida 

afora. Sempre pesquisando e participando ativamente de Sociedades e 

Institutos, o Dr. Ricardo cultivava sua erudição com um zelo muito maior do 

que aquele que dedicava à sua clínica ou a suas propriedades96.

Do mesmo modo, suas percepções sobre a Europa parecem-nos hoje 

negativas e, de certo modo, contraditórias. Sua valorização excessiva da 

Aristocracia (assim mesmo com A maiúsculo) demonstrava um saudosismo e

“Tinha notável erudição, não só em Medicina, como em 

Philosophia, Historia, Sciencias Naturaes e Sociaes, e 

conhecia muito bem o Latim, Grego, Allemão, Inglez, 

Celta, Francez, Russo, Hespanhol e Portuguez.”95;

Nesse sentido, estava possuído por uma verdadeira paixão de 

preservação da nobreza das famílias paulistas. Muito embora valorizasse o 

sangue índio que já se tornara parte dos troncos mais significativos da 

província, criticava ferozmente qualquer casamento efetuado entre paulistas 

e europeus de ascendência plebéia. Alegava que “seduzidas” pela origem 

européia dos pretendentes, as famílias mal distinguiam entre um “mascate” e 

um fidalgo, “abastardando”, assim, a "nobre raça” paulista97.

95 O Livro de Ouro. .. Op. cit. p.27.
* Arquivo do IHGBDL321..23 pp. 10-11-41-42.
9 Arquivo do IHGB DL581.26 p.6 c DL 180.24 p.2.

Como membro correspondente do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, onde algumas de suas cartas ainda são conservadas nos 

arquivos, desenvolveu uma atividade prolífica entrevistando pessoas idosas 

à protura de memórias sobre a origem de usos, costumes, palavras e sobre 

o passado das famílias paulistas. Genealogista obcecado, entregou-se à 

paixão de localizar, identificar e remeter ao Instituto, manuscritos 

setecentistas que foram elaborados por Pedro Taques, entre outros.
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Entretanto, gostaríamos de despir de qualquer significado pejorativo 

os conceitos de “conservador” e “anacrónico”, usando-os apenas em seu 

sentido literal. Como se verá ao longo deste trabalho, dificilmente algum ser 

humano pode ser reduzido a meros rótulos ou categorias estanques, sem 

que com isso se perca a maravilhosa diversidade de seu comportamento. No 

caso do Dr. Ricardo, idéias e atitudes combinavam-se em um todo articulado 

tão coerente quanto o de qualquer outro homem da mesma época, o que não 

significa necessariamente que estivesse isento de contradições.

Sua dedicação como erudito, de certo modo, igualava sua pertinácia 

como conservador. Disso temos singular demonstração quando examinamos 

como adquiriu seus rudimentos sobre a língua celta Gaélica, que figura entre 

o cabedal de seus conhecimentos. Tristão de Alencar Araripe, membro do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, leu na sessão de cinco de outubro 

de mil oitocentos e oitenta e três alguns extratos de correspondência do Dr. 

Ricardo, sobre a origem do nome ou da palavra Brasil. Na primeira carta, 

datada de dezessete de novembro de mil oitocentos e quarenta e oito, 

portanto apenas cinco anos após sua chegada ao país, escreve o Dr. 

Ricardo o que se segue.

até um certo snobismo, comparável ao de Honoré de Balzac, em um 

momento histórico em que uma sólida burguesia ascendente destronava 

cabeças coroadas da liderança política e económica dos principais países 

europeus98. Não é difícil, portanto, perceber porque Sérgio Buarque ficou 

fascinado ao ver o Dr. Ricardo refugiar-se no interior paulista, procurando um 

abrigo onde pudesse dar livre curso ao seu conservadorismo e um certo 

anacronismo reacionário99.

98 Em seu culto à aristocracia decadente. Balzac alem de retratá-la com muito maior glamour que a 
outros setores sociais, chegou ao ponto de alterar seus próprio sobrenome e mentir sobre as origens de 
sua família. O sobrenome de seu avô era Balssa. sendo este um lavrador, seu pai alterou-o para Balzac 
quando ingressou no pequeno funcionalismo e o próprio Balzac acrescentou-lhe a partícula "de", 
indicadora de nobreza e inventou uma origem mais condizente para sua família. Conforme ensaio de 
Paulo Rónai in BALZAC. Honorc de. A comedia humana. 3J.cd. São Paulo. Globo. 1994. 17v.: vl. 
p. 14. Do mesmo modo, o Dr. Ricardo, ao voltar de Paris para concluir seu curso cm Edimburgo, 
assina-sc De Gumbleton. The Medicai Times. Edimburgo. 323:189-90. 29.Nov.1845
99 DAVATZ. Thomaz. Memórias de um colono no Brasil: 1850. Op. cil. p.33.
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Sobre o aprendizado do Gaélico, podemos perceber por outro extrato, 

datado de dezessete de setembro de mil oitocentos e oitenta e três, e lido 

igualmente por Araripe perante os membros do Instituto, que o Dr. Ricardo 

não se limitou apenas às recriminações contra o saxão opressor. Ao longo 

das quase quatro décadas que separam ambas as cartas, foi pesquisando e 

aprendendo até ser eleito membro honorário da GAELIC UNION (Associação 

para o cultivo da língua céltica); onde esperava finalmente encontrar quem

Este pequeno trecho da carta, revela sua frustração por não poder 

expressar-se na língua celta Gaélica de seus ancestrais, bem como seu 

profundo antagonismo em relação aos saxões, que já dominavam o território 

inglês antes da chegada de seus antepassados normandos. Do mesmo 

modo, chama a atenção para uma tradição popular irlandesa semelhante 

àquelas do “país da Cocanha” ou das “Terras de Preste João”, que 

circulavam pela Europa desde o período medieval, para a palavra Brasil101.

“Pretendo igualmente escrever para consultar com 

alguma pessoa versada na lingua irlandeza sobre a 

significação n’esta lingua (porque, graças á tirania da 

raça aleman, que abita a Inglaterra, eu, como milhares 

de indivíduos de raça irlandeza, ignoro oque (s/c) devia 

ser o meo idioma vernáculo) da palavra Brasail ou Brasil, 

pois é uma coincidência extraordinária, que de todo o 

tempo ouve entre os Irlandezes do este da Irlanda uma 

viva crença, que mais ao poente avia uma terra, que 

como a Atlantis de Platão, era outriora unida, ou ao 

menos muito mais xegada ao mundo então conhecido, e 

a esta terra davão o nome de Hy-Brasail, e de terra dos 

bem-aventurados."100

Arquivo do IHGB. DL969.26. p.l.
11,1 Sobre terras imaginárias e sobre o imaginário c o bcstiário medieval existe uma vasta literatura 
dentro da História das Mentalidades, entretanto, para uma informação rápida sobre o país da Cocanha 
c outras variações, sugerimos a consulta de GINZBURG. Cario. O queijo e os vermes... Op. cit. 
pp. 163-170; e FRANCO JR.. Hilário. Cocanha: a história de um pais imaginário. São Paulo.
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“Assiste me algum Direito de dirigir a V.a S.a esta 

Pergunta por haver sido o Regente Primo irmão de meu

Se conseguiu resposta para essa questão, as fontes não revelam. 

Entretanto, é bem interessante vê-lo nesse papel de quase antropólogo, 

rastreando uma crença popular e suas origens filológicas, colocando-se do 

ponto de vista de uma cultura erudita. Ressalte-se, nesse sentido, que tanto 

no que se referia à Irlanda quanto ao Brasil, sua atitude com relação às 

tradições, populares ou não, era de uma necessidade de conservação e de 

um profundo respeito pelas raízes culturais daquilo que denominava “raça 

paulista” ou “raça irlandeza”.

Entretanto, bastava qualquer sombra ou vestígio de sangue negro 

pairando sobre as origens de algum Camargo, para deixá-lo em pânico. 

Nesse sentido, bem significativa é a correspondência de onze de maio de mil 

oitocentos e setenta e sete, dirigida ao Dr. José V. Couto de Magalhães, 

onde pede informações sobre o fato de ter o mesmo qualificado o Regente 

Feijó como mestiço. Veja-se o cuidado e ao mesmo tempo a ansiedade com

lhe esclarecesse a origem da palavra ou das lendas sobre o Brasil, na 

pessoa de “um sabio religioso carmelita”, secretário da mesma entidade102.

A idéia de raça, conforme espelhada nas diversas correspondências 

que sobreviveram, indica muito mais o pertencer a um determinado local, 

ligado por tradições e permanência de várias gerações, 

distintivo físico ou biológico específico. Tanto que 

considerava-se irlandês, mesmo apesar das origens 

primeiros Daunt de que se tem notícia. Do mesmo modo que considerava 

paulistas - antes que brasileiros - os Camargos, família de sua mulher, 

descendentes de espanhóis e ligados aos índios da terra.

do que qualquer

o Dr. Ricardo
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já fallescido Sogro, que era o mais intimo amigo do Feijó. 

Verdade he que o Regente, assim como a minha familia 

e a maxima parte da Nobresa de S. Paulo era 

descendente da Princeza MByçy (em Baptismo Donna 

Isabel Dias) por sua filha Donna Catharina, mas paresce 

que V.a S.a tem algum outro motivo para especialisar o 

Feijó como typo de Mestiço.”103

Do mesmo modo, seu catolicismo ferrenho levava-o constantemente à 

crítica da expulsão dos jesuítas, chamando de parvenu ao Marques de 

Pombal, em uma clara alusão ao enobrecimento tardio por contraposição às 

suas próprias origens. Afirmava que a educação e a moral da Província de

Esse presumível106 parentesco de seu sogro com o Regente Diogo 

Antonio Feijó constituía outro motivo de orgulho para o Dr. Ricardo, uma vez 

que ligava sua parentela mais próxima a um dos vultos mais significativos da 

História recente, por então. Embora não concordasse com algumas das 

idéias liberais do Regente, passou boa parte de seus primeiros anos no 

Brasil pesquisando-lhe a vida e os feitos. Algumas das cartas transcritas no 

Apêndice revelam até que ponto esse interesse foi cultivado.107

Veja-se que o sangue índio dos Camargo, não era proveniente de 

qualquer silvícola, mas sim de princesas que receberam o batismo cristão e 

casaram-se com os primeiros portugueses e/ou espanhóis aqui chegados. 

Qualquer “outro” motivo para afirmar a mestiçagem dos Camargo, de origem 

castelhana, talvez pudesse significar uma ascendência menos digna e viesse 

a comprometer o sangue de seus filhos, “netos do Regulo Tebereça104 em 

13.° grão”.105

102 Arquivo do IHGB. DL969.26. p.2.
103 Arquivo do IHGB. DL342.9. p.l.
104 Tibiriçá.
105 Arquivo do IHGB. DL.581-26. Fls.3.
106 Arquivo do IHGB. DL.321-23. onde relata as circunstâncias do nascimento ilegítimo de Feijó c 
sua obstinação em preservar a verdadeira mãe da desonra, afirmando-sc pela vida afora sempre õríao.
107 Arquivo do IHGB. DL.321-23. DL.581-26.
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Encontrava-se, por ocasião de seus trabalhos como genealogista, que 

geraram as primeiras correspondências junto ao Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, residindo na cidade de Itú. Os motivos que o levaram a 

abandonar Campinas durante vários anos serão discutidos ainda neste 

capítulo. Entretanto, como se verá a seguir, para compreender e situar a 

importância de suas relações familiares e das convicções políticas implícitas 

nesse contexto, faz-se necessária uma discussão mais aprofundada, não 

apenas das fontes, mas também de conceitos como clientelismo e parentela.

São Paulo encontravam-se em um acelerado processo de decadência, 

devido ao fechamento das escolas fundadas pelos jesuítas. Crítico 

implacável das ideias dos jansenistas, reconstituía com frequência a vida dos 

padres de Itú, revelando suas fontes e informações, e expressando sua 

frustração com o estado das tradições e do ensino na cidade e na 

Província.108

1,8 Arquivo do IHGB. DL.321-23. DL.581-26. DL. 180-24.
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CAPÍTULO 111.2.:

FAMÍLIA, HERANÇA E POLÍTICA
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Entretanto, antes de aprofundarmo-nos em sua atuação política e na 
extensão dos grupos, cujos interesses representava, consideramos 
adequado abordar o lado historiográfico da questão ora proposta. Assim, 
deveremos primeiramente analisar alguns estudos que trabalharam as 
relações de poder, parentesco e clientelismo no Brasil, ao longo de extensos 
períodos históricos. Nesse sentido, cabe ressaltar, alguns conceitos 
polémicos como o de família patriarcal, já exaustivamente revistos parecem 
retornar ao terreno do debate historiográfico, com perturbadora

109 Vcja-se a extensa produção dos demógrafo-historiadores. ao longo das décadas de ‘70 e '80. que 
criticaram a obra de Gilberto Freyre. entre outros, e demostraram a existência concomitante, de 
diversos modelos familiares, cm detrimento da familia patriarcal como simbolo da colonização 
portuguesa.
"" Veja-se o caso da obra clássica de Maria Isaura Pereira de Queiroz. O mandonismo local na vida 
política brasileira. Trata-se de um estudo clássico, que iremos analisar neste texto, c que cncontra-sc 
escorado cm ampla bibliografia sobre o tema.

Como entender a inserção de um estrangeiro, de origem irlandesa, 
profissional liberal, nos meandros da política municipal campineira, em 
meados do século XIX? Da chegada do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt ao 
Brasil em 1843, e seu estabelecimento em Campinas em 1845, a suas 
primeiras atuações como vereador - que de suplente foi empossado devido à 
mudança de residência do titular Rodrigo Octavio - em 1869, passaram-se 
vinte e quatro anos. Período em que, pôde desenvolver as alianças 
familiares e políticas adquiridas no convívio urbano.

Existe uma tendência nos estudos históricos brasileiros, longamente 
reforçada por trabalhos de cunho sociológico, que refere-se à importância 
dos laços familiares, tanto verticais quanto horizontais, para o 
estabelecimento das fronteiras do poder político, nos vários âmbitos da 
sociedade. 110 A família encarada como parentela, isto é, o grupo social 
coeso que inclui parentes consanguíneos, aqueles adquiridos por afinidade e, 
ainda, outros advindos através das relações de compadrio, e que possui uma 
identidade comum de objetivos, tem sido estudada para estabelecer os

ao 
persistência.109
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limites de sua influência no panorama político dos municípios, ao longo dos 

vários séculos de existência do Brasil.

Argumentando que a família extensa e patriarcal, de acordo com o 

modelo de Gilberto Freyre, havia sido ultrapassada pelas mudanças sociais 

do século XX, tais como industrialização e urbanização, o autor chamava a 

atenção para a permanência da importância dos laços de parentesco para a 

inserção do indivíduo nas diversas instâncias da sociedade. Entretanto, 

embora aceitando a impossibilidade de reprodução do modelo familiar da 

época colonial, o autor insistia em trabalhar com a idéia de persistência da 

parentela como um valor cultural fundamental, herança dos modelos luso- 

brasileiros, disseminados durante o processo de colonização.

WAGLEY. Charles. Luso brazilian kinship pattcms: the pcrsistcncc of a cullurc tradilion. In: The 
Latin American tradition: cssavs on thc unit and divcrsitv of Latin America Culturc. New York. 
Columbia Univcrsity Press. 1968. Pp. 175-193.

Do mesmo modo, Wagley preocupava-se com as funções 

institucionais da parentela. Sempre chamando a atenção para a necessidade 

de novos e aprofundados estudos e da localização de fontes de pesquisa, o 

autor insistia em perceber os laços familiares, verticais e horizontais, como 

uma garantia de proteção e ascensão social de indivíduos cuja mobilidade 

social tendia a ser bastante limitada pelo caráter praticamente estamental da 

sociedade brasileira.

Charles Wagley, em 1968111, discute a necessidade de proceder a 

maiores estudos teóricos sobre a parentela e suas funções nos âmbitos 

social, político e económico. Analisando alguns estudos monográficos, 

produzidos provavelmente durante a década de ’40, que referiam-se a 

cidades localizadas no interior da Bahia, Pará, Alagoas, Minas Gerais e no 

Vale do Alto Rio São Francisco, bem como São Paulo, estabeleceu o perfil 

da parentela, conforme especificado no parágrafo anterior.
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Na reedição do ensaio, 1976, a autora sintetiza a essência de sua 

postura teórica, em uma breve introdução, onde especifica:

A partir dessa formulação, a autora traça uma trajetória linear sobre a 

concentração do poder desses chefes locais e a expansão de sua influência 

ao longo da História do Brasil. Sem deter-se a conceituar parentelas e 

recuperando o conceito de família patriarcal, conforme Gilberto Freyre, 

efetua uma leitura perigosamente estrutural do universo social e político 

brasileiro. Embora a influência marxista seja evidente, as limitações do texto 

parecem decorrentes da época e do local onde foi redigido, e não dos 

pressupostos teóricos da autora.113

Contemporâneo de Wagley, e igualmente de cunho sociológico, é o 

trabalho de Maria Isaura Pereira de Queiroz, cuja primeira edição data de 

1969112. A tese central deste ensaio pode ser caracterizada nos seguintes 

termos, desde a época colonial até a, assim chamada, Revolução de ’30, o 

poder político sempre esteve nas mãos dos chefes locais ou coronéis, que 

influindo na administração das câmaras municipais, foram disseminando sua 

capacidade de concentração política, até o poder central, fosse este a Còrte 

ou, posteriormente, o governo republicano.

1,2 QUEIROZ. Maria Isaura Pereira de. O mandonismo local na vida política brasileira e outros 
ensaios. São Paulo. Alfa-Òmcga. 1976.1 Biblioteca Alfa-Ômcga de Ciências Sociais. Serie 1*. 
Sociologia. v.5.|.

113 Este foi um texto escrito na França, sem acesso a documentação primária, apenas baseado cm 
textos brasileiros, existentes na biblioteca da universidade local.

“Mas a descoberta desta continuidade só pode ser feita 

através da introdução do ponto de vista sociológico nos 

estudos políticos brasileiros. Então se conseguirá 

desvendar, sob a falsa aparência de 

desenvolvimento irracional, as constantes do 

comportamento político, que vem se manifestando 

através da história e que unem entre si as populações 

dos diferentes Estados; e se alcançará conhecer as
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Nesse sentido, a leitura da autora sobre a superfície do arcabouço 

político brasileiro, procura demonstrar que, embora houvesse uma aparência 

de bipartidarismo entre a elite mandante, havia - entretanto - uma coesão de 

interesses bem definida, a perpetuar-se ao longo de vários séculos. Nesse 

contexto, o papel da família, enquanto aglutinadora dos interesses do chefe 

local da vila ou do município é muito parecido com a definição de parentela 

encontrado em Charles Wagley. O caráter patriarcal das relações sociais, 

embora modificando-se ao longo do tempo no que diz respeito às atividades 

económicas, é exaustivamente descrito e caracterizado pela autora.

QUEIROZ. Maria Isaura Pereira de. Op. cit. pp.30.
CARVALHO. Josc Murilo de. A construção da ordem: a elite politica imperial; Teatro de 

sombras: a política imperial. 2*.cd. ver. Rio de Janeiro. Editora UFRJ. Rclume-Dumarã. 1996.
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Igualmente seguindo pressupostos de análise de teor marxista, temos 

os trabalhos de José Murilo de Carvalho.115 Datando de 1974 e, tendo sido a 

tese de doutorado do autor, haviam sido desmembrados por motivos 

editoriais, sendo a primeira parte A construção da ordem publicada em 1980 

e a segunda, Teatro de sombras, em 1988. Trata-se de uma “radiografia" 

densa e detalhada da estruturação do poder durante o período imperial e do

Sociologicamente o raciocínio apresenta-se impecável.

historiador, entretanto, esse tipo de leitura de longa duração, voltada para a 

permanência, pode ser sedutoramente perigosa. Perdendo de vista a 

diversidade, a ruptura e a mudança, torna-se difícil 

especificidade do processo histórico.

diversidades que esse comportamento apresenta devido 

às diferenças que existem no próprio país, formado de 

zonas geográfica, económica e socialmente diferentes. O 

ponto de partida desses estudos deve ser o plano em 

que o fenômeno político é mais violento e cobre todos os 

outros aspectos da vida em grupo - o plano 

municipal.”114

e a
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Na obra de Carvalho, o aparente caráter monolítico da representação 

das elites brasileiras no poder, mostra suas nuanças. Se, por um lado, o 

autor não distingue e nem ao menos estuda o papel da família - enquanto 

parentela - nessa sociedade, por outro lado, seu trabalho revela e aprofunda 

o perfil dos bacharéis, que Maria I. Pereira de Queiroz caracterizava como a 

“ponta de lança" dos chefes locais na política nacional.

diferencial existente entre a elite brasileira e as de outros países latino- 

americanos, dando lugar ao governo civil, monárquico e à manutenção da 

unidade nacional, enquanto no resto do continente ocorria um processo 

sangrento de balcanização pós-independência.

Na segunda parte do trabalho, Teatro de sombras, o autor trabalha 

com metáforas teatrais, tais como “proscénio” e “bastidores” para explicar o 

caráter ambíguo do Estado brasileiro. Nesse sentido, a preocupação de 
91

Na primeira parte do trabalho, o autor dá destaque ao caráter 

burocrático do Estado português, que teria transplantado essa faceta à 

sociedade brasileira, durante a colonização. Estudando as transformações 

na composição social dessa burocracia, Carvalho procura demonstrar as 

alternâncias e permanências dentro dessa elite que está plasmando o 

Estado brasileiro após a independência. Do mesmo modo que Maria Isaura 

Pereira de Queiroz, Carvalho chama a atenção para a especialização dos 

quadros da burocracia brasileira, os tão conhecidos “bacharéis”.

As categorias utilizadas pelo autor merecem alguns comentários. Ao 

socorrer-se do jargão teórico marxista, Carvalho procede a uma 

caracterização minuciosa de cada categoria e a uma conceituação 

cuidadosa, que transforma seu trabalho em um admirável instrumento de 

pesquisa. Ao mergulhar até mesmo nas matérias estudadas pelos bacharéis, 

durante sua formação, o autor oferece um perfil riquíssimo do caráter do 

funcionalismo imperial e do poder de representação das elites dentro do 

estado.
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Acompanhando essa linha de raciocínio, o autor trabalha os conflitos 

de interesses que esse tipo de representação propiciava. E conclui,

Carvalho com a aparente ambiguidade das instituições nacionais permeia a 

obra como um todo:

1,6 CARVALHO. José Murilo de. Op. cit. p.383.

“Tanto as idéias e valores que predominavam entre a 

elite, como as instituições implantadas por esta mesma 

elite mantinham relação ambígua de ajuste e desajuste 

a realidade social do país: uma sociedade 

escravocrata governada por instituições 

representativas; uma sociedade agrária e analfabeta 

dirigida por uma elite cosmopolita voltada para o modelo 

europeu de civilização.”116

“A ambiguidade penetrava as próprias instituições. A 

Constituição conferia a representação da Nação ao 

mesmo tempo ao rei e ao Parlamento, e dava ao rei o 

controle do poder neutro (moderador) segundo o 

esquema de Benjamin Constant. O imperador podia 

assim, legalmente, competir com o Parlamento pela 

representação da nação e achar-se em condições de 

melhor refletir a opinião pública do que a assembléia 

eleita. A face absolutista da Constituição permitia ao rei 

arbitrar os conflitos dos grupos dominantes, uma das 

grandes necessidades políticas do sistema, mas, ao 

mesmo tempo, permitia-lhe também contrariar os 

interesses desses grupos. A representação burkeana da 

nação exercida pelo rei, isto é, a representação que 

pretendia atender ao interesse geral, podia conflitar, e 

muitas vezes conflitava, com a representação dos

liberais e
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CARVALHO. José Murilo de. Op. cit. pp.383-384.
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Carvalho, por outro lado, resgata o papel político do imperador, 

discutindo os principais momentos de confronto no Parlamento do Segundo 

Reinado - a lei de terras de 1850 e as leis abolicionistas dos anos ’70 e '80 

demonstrando as fissuras existentes na aparente homogeneidade das elites 

brasileiras. Conforme já afirmamos, a interpretação analítica de Carvalho 

passa ao largo das questões referentes à família, enquanto parentela, mas 

oferece um contraponto importante aos textos contidos nesta análise e uma 

contribuição inestimável aos estudos políticos sobre o Segundo Reinado.

Note-se que Queiroz e Carvalho, embora considerem o Estado 

imperial como o campo de representação das elites brasileiras, tanto 

agrárias, quanto ligadas às profissões liberais, discordam quanto à 

abrangência desse sistema. Queiroz, por um lado, confere à parentela o 

papel de sustentação dessa representação, concluindo - inclusive - que o 

próprio imperador permanecia atrelado a esse domínio de forças.

Como já deve ter ficado evidente, existem óticas e interesses 

diferentes na leitura das relações de poder, parentesco e clientelismo, por 

parte de sociólogos e historiadores. Mesmo entre os historiadores, há 

tendências absolutamente divergentes ao perceber o caráter das elites 

imperiais. Não há dúvida, entretanto, que os trabalhos voltados para o papel 

da família, da parentela, oferecem questões instigantes e vasto material para 

posteriores pesquisas. Mesmo quando encarada sociologicamente, a 

trajetória dessa família, fornece indícios importantes ao historiador para

interesses feita pelo Parlamento e pelos partidos 

formados dentro dos constrangimentos das leis eleitorais 

da época. Mas, ao mesmo tempo, ela garantia o 

funcionamento da representação e do sistema

partidário."117
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Nesse sentido, alguns trabalhos aparecidos nos últimos vinte 

anos reconduziram essa discussão ao campo da História. Um artigo de 

Linda Lewin de 1979118, volta-se para o sistema de parentesco, estudando as 

estratégias de composição das parentelas - como a descendência ambilineal 

e os casamentos endogâmicos - para estreitar os laços e ocupar as 

instâncias do poder municipal e, através deste, os outros âmbitos do poder 

nacional.

perceber ambiguidades e contradições na aparente homogeneidade das 

representações sociais.

Na mesma linha, dois artigos de 1989 reforçam a idéia da importância 

da parentela nas relações de poder no Brasil. Os trabalhos de Elizabeth 

Anne Kuznesof119 e Flávia Arlanch Martins de Oliveira120 diferem em sua 

metodologia, mas recuperam as bases do debate das décadas anteriores, 

enriquecendo-o com mais pesquisas em fontes primárias. Pode-se perceber 

a influência dos textos anteriores e das categorias aqui analisadas.

Estudando na Paraíba a trajetória da família Nóbrega, dos anos 1840 

a 1930, a autora volta-se para a composição genealógica, visando distinguir 

nas estratégias de casamentos endogâmicos o meio de reprodução e 

expansão social da parentela. É um trabalho minucioso, que oferece várias 

pistas sobre a estruturação do poder, mesmo dentro desses clãs familiares. 

E propõe, também, uma maior interdisciplinaridade ao trabalho do 

historiador, que até então, permanecia muito distanciado das interpretações 

sociológicas correntes.

LEWIN. Linda. Some historical implications of kinship organization for family-bascd polities in 
lhe brazilian notheast. Comparaiive Studics in Societv and Historv. 27(21:262-292 1979.

119 KUZNESOF. Elizabeth Anne. A família na sociedade brasileira: parentesco, clientclismo e
estrutura social (São Paulo. 1700-1980). Revista Brasileira de História. São Paulo. 9(17):37-63. 
Set.88/fcv.89.

120 OLIVEIRA. Flávia Arlanch Martins de. Famílias proprietárias c estratégias de poder local no
século passado. Revista Brasileira de História. São Paulo. 9( 17):65-85. Sct.88/fcv.89.
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A autora estuda as estratégias das famílias proprietárias na ocupação 

do território, a partir da lei de terras de 1850. Nesse sentido, a questão 

fundiária entrelaça-se às estruturas de parentesco e poder. A dimensão do 

poder local perpassa o estudo, recuperando a importância do papel do 

latifúndio, das famílias extensas e dos casamentos consanguíneos para a 

manutenção desse sistema social.

Flávia Arlanch, embora também desenvolvendo um artigo, trabalha 

com um período cronológico imensamente menor, isto é, as décadas de 1850 

e 1860. Seu trabalho, de teor mais específico, estuda a cidade de Jaú, e 

baseia-se em fontes primárias cartoriais.

PINTO. Luis Aguiar Costa. l utas de famílias no Brasil: introdução ao seu estudo. 2‘.cd. São 
Paulo. Ed. Nacional: Brasília. INL. 1980. (Brasiliana. v.263].

Kuznesof trabalha com a longa duração e com história comparativa 

entre o Brasil e outros países da América Latina. Seu texto, por ser um 

artigo, tende a evoluir em linhas generaiizantes, partindo do papel da família 

durante a colonização, enquanto unidade básica do Estado português, 

procurando definir as mudanças em sua estrutura, ao longo dos séculos XIX 

e XX, em São Paulo. Nesse sentido, embora amplamente escorado em 

fontes primárias e secundárias, passa ao largo das discussões de décadas 

anteriores, apenas reafirmando o caráter patriarcal da parentela e o impacto 

que a urbanização e a industrialização tiveram ao enfraquecer, de certo 

modo, esse sistema político.

Todos estes trabalhos oferecem um panorama bastante definido da 

composição das relações de poder, parentesco e clientelismo. Devemos 

agora retomar nossa questão inicial, procurando verificar se esse paradigma 

aplica-se também à cidade de Campinas, na segunda metade do século XIX, 

e à inserção do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt na política e na sociedade 

locais. Nesse sentido temos a nosso favor a existência de um estudo 

clássico sobre a família Camargo.121
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Motivos e antecedentes dessa disputa perderam-se para sempre no 

passado, entretanto, o interesse que suscitaram em sucessivas gerações de 

historiadores, cronistas e genealogistas, de certo modo serviu para legitimar 

as origens dos descendentes dessas famílias. A importância política da 

querela fica evidente, uma vez que a vingança pessoal e familiar corria 

paralela a uma disputa nas eleições da Câmara, bem como pelo direito de 

nomear e distribuir cargos junto à administração da vila e da Capitania. Pires, 

de origem portuguesa, e Camargos, de origem espanhola, fincavam raízes e 

disputavam a primazia nos rumos da política colonial122.

Essas famílias eram poderosas, constituindo verdadeiros exércitos 

particulares, nem sempre unânimes na lealdade e no atendimento às

Entre os estudos de caso a que o autor recorre, encontra-se a querela 

de várias décadas, que no século XVI opôs as famílias Pires e Camargo. 

Baseando-se nõl análise cuidadosa da documentação sobrevivente, Costa 

Pinto recupera um cotidiano de emboscadas, revides, fugas e perseguições 

à revelia das autoridades coloniais. Quando finalmente a paz foi selada entre 

ambas famílias uma escritura de perdão foi lavrada em 1o. de maio de 1715, 

Pires e Camargos sobreviventes haviam-se espalhado pela antiga Capitania 

em direção às terras de Goiás, separando-se em diversos grupos de 

parentela.

Luiz de Aguiar Costa Pinto, um dos pioneiros dos estudos sobre 

família no Brasil, contemporâneo de Caio Prado Jr., produziu o ensaio em 

questão em 1943. Lutas de famílias no Brasil constitui uma análise detalhada 

dos desequilíbrios entre a estrutura do poder público e privado. Em 

momentos de vazio político, como é o caso do período colonial brasileiro, as 

parentelas solidamentp alicerçadas em laços de solidariedade, compadrio e 

parentesco, podiam não apenas erigir-se em um poder paralelo, mas também 

entregar-se ao exercício de vinganças privadas de caráter quase bíblico.
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diretrizes de um único patriarca, ou mesmo de uma matriarca. Entretanto, 
suficientemente coesas para suceder-se geração após geração na disputa e 
no exercício do poder político local. E, nesse sentido, mesmo após a 

independência do Brasil, podemos encontrá-los situados e reorganizados na 
burocracia imperial; e, ainda hoje inspiram a bibliografia consultada e 
fornecem dados para as discussões historiográficas sobre família.

Joaquim José dos Santos Camargo, pai de D. Anna Francelina de 
Camargo e sogro do Dr. Ricardo, passava na crónica familiar como havendo- 

se criado junto ao padre Feijó, e tendo, inclusive, ensinado a este as 
primeiras letras. Proprietário de algumas posses, e com várias filhas, 

recebera o jovem irlandês para ser membro de sua família, embora este 
pouco pudesse oferecer além de suas origens nobres, seu diploma de 
médico, obtido na Europa e sua personalidade peculiar. Em seus primeiros 
anos de residência em Campinas, e mesmo quando mudou-se para Itú, o 
sogro permanecia como um ponto de referência de profunda importância

De volta ao contexto histórico que nos interessa, um desses Camargo, 
em especial, conseguiu chegar às instâncias máximas do poder e constituía 

motivo de especial orgulho para sua parentela. O padre Diogo Antonio Feijó, 
que foi regente do Brasil de 1835 a 1837, tendo anteriormente já ocupado 
diversos cargos políticos, era filho ilegítimo, segundo o próprio Dr. Ricardo, 

de D. Maria Joaquina de Camargo. Exposto e criado como órfão, jamais 
reconheceu ou teve seu parentesco reconhecido oficialmente, preferindo a 

humilde condição da orfandade à pecha vergonhosa da bastardia; mas seus 
contemporâneos sabiam que, embora comportando-se e sendo tratado como 
um agregado, Feijó pertencia à família Camargo, que dele muito se 

orgulhava.123

1=2 Não devemos esquecer quão recente era a experiência da dominação espanhola, da União ibérica, 
que governara Portugal e o Brasil, de 1580 a 1640.
1-3 como comprovam os apontamentos c as correspondências dos Dr. Ricardo.
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Acreditamos que dificilmente pode-se deixar de levar em consideração 

que o apoio dos Camargo, advindo através do casamento, foi decisivo na 

inserção social do Dr. Ricardo e em sua metódica ascensão dentro das 

limitações locais da política campineira. Sendo que uma das pistas nesse 

sentido, encontra-se na própria atitude reverente que este dispensava a seu 

sogro e à irmã de criação ainda viva do regente Feijó, D. Maria Justina de 

Camargo, a quem dera dois de seus filhos para batizar.

Através de seu casamento, o jovem médico irlandês, chegado ao 

Brasil havia apenas dois anos, encontrou-se inserido em uma rede familiar 

vasta que incluía Andrades, Penteados e Proenças, através do parentesco 

com os Camargo. Embora não formassem uma parentela uniforme e 

tendessem a dividir-se em clãs menores liderados por seus chefes familiares 

imediatos, os Camargo encontravam-se disseminados longamente na cidade 

de Campinas.

Consultando um almanaque para o ano de 1873, vamos encontrá-los 

ocupando postos na guarda nacional, nas irmandades religiosas, na 

administração pública, no judiciário, possuindo terras e capitais variados. E, 

entre 1845 quando de seu casamento e 1873, data desse levantamento 

efetuado no almanaque, o próprio Dr. Ricardo inserira-se definitivamente 

nessa cidade e na sociedade a que pertencia, como médico, político e 

cidadão.124 Era tesoureiro da irmandade do Espírito Santo, estava listado 

entre os lavradores [isto é, proprietários de lavoura], e também como médico 

e 4° Juiz de Paz da Paróquia de Santa Cruz. Fôra vereador na cidade e 

tornaria a sê-lo por várias vezes e conquistara sua fama de luminar da 

medicina, talvez não apenas por sua procedência mas pelo caráter enfático 

com que sublinhava seus diagnósticos e opiniões.

para o Dr. Ricardo, sendo mencionado com frequência em 

correspondência científica.

o Dr.
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Essa vasta rede familiar certamente revelar-se-ia bem útil ao Dr. 

Ricardo, ao longo dos anos, quando precisou alojar os filhos em diferentes 

cidades para que pudessem continuar seus estudos; quando precisou de 

apoio em sua carreira política e, ainda, quando levado por seu gênio 

intempestivo, recorreu por diversas vezes ao judiciário para arbitrar querelas 

de vizinhança e espicaçar seus desafetos.

Nesse sentido, a importância do parentesco com os Camargo crescia, 

na hora encaminhar seus filhos ao estudo ou conseguir-lhes casamentos

Heranças e legados desses parentes passaram por suas mãos e 

esbarraram em sua personalidade excêntrica, volatilizando-se rapidamente. 

Embora não conseguisse conservar ou consolidar bens ou fortuna, cuidou 

para que cada um de seus nove filhos tivesse uma formação adequada:

■ Haroldo (1846-1886) foi vigário de Capivari;

■ Torlogo (1847-1909) era advogado e exerceu vários cargos 

públicos em Campinas;

■ Fergus (1849-1911) foi Vigário Geral de São Paulo;

■ Alicia (1851-1933) embora permanecesse solteira, tivera esmerada 

educação no Colégio Patrocínio de Itú e veio a herdar-lhe a casa da 

rua Marechal Deodoro;

■ Briano (7-1889) era advogado e faleceu solteiro;

■ Winifrida (1857-1928) teve o casamento arranjado com José de 

Salles Leme;

■ Fernando (1858-1930) permaneceu solteiro e não sabemos ao 

certo se chegou a ter alguma profissão;

■ Do mesmo modo, de Comélio, casado com Anezia de Queiroz 

Ferreira, a família informou que tendo abandonado a Faculdade de 

Direito do Largo São Francisco, dedicou-se ao magistério ;

■ Rogério (1862-1914) era advogado.
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Querubim Uriel fòra citado em uma das correspondências do Dr. 

Ricardo como sendo seu cunhado e, grande amigo e conhecedor do falecido 

regente Feijó. No almanaque para 1873 encontramos o Tenente-coronel 

chefe do estado-maior da Guarda Nacional Comendador Querubim Uriel de 

Camargo Castro e o oficial agregado ao batalhão da Reserva Querubim Uriel

parentes levaram esses bens. Apenas restava-lhes a casa da rua Marechal 

Deodoro e sua extensão que dava para a rua Sacramento.

CMU/AH. TJC. 1°. Oficio. Caixa 181. Documento 3821.
CMU/AH. TJC. 2.° Oficio. Caixa 66. Documento n.° 1119.

vantajosos, bem como de deixar suas duas filhas bem amparadas. O caráter 

recolhido de sua vida familiar, impossibilita-nos de obter dados sobre a 

natureza de seu casamento ou da convivência com seus filhos, entretanto, 

alguns silêncios podem ser muito eloquentes.

Tanto seu testamento, quanto o de sua esposa, falecida em 1885, 

demonstram que apesar de sua mobilidade e inserção social adequada, sua 

vida permanecera modesta e ao final tornara-se bastante austera. Do 

estabelecimento de lavoura que, em 1866 custeava com mais de vinte 

escravos, provavelmente herdado de Joaquim José dos Santos Camargo, 

nada restara.125 As crises do café e o costume de ser fiador de dívidas de

Emblemática, sob esse ponto de vista, é uma série de documentos, 

que percorre quase toda a década de 1870, e que vai-nos revelando a 

complexidade das relações familiares quando tratava-se de administrar ou 

conservar bens. Em 03 de fevereiro de 1870, o Juízo Municipal de Campinas 

recebeu uma carta precatória proveniente do Juízo dos Feitos da Fazenda 

da Imperial Cidade de São Paulo, em que o Dr. Ricardo e sua mulher eram 

chamados a responder por uma dívida, na qualidade de fiadores de 

Querubim Uriel Ribeiro de Camargo Castro. O credor, Izidoro Fernandes 

Coutinho, instava o cumprimento da precatória, solicitando a penhora e 

avaliação de bens dos deprecados.126
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Dando prosseguimento à ação, houve uma audiência de nomeação de 

louvados, isto é avaliadores que deveriam examinar os bens do Dr. Ricardo e 

avaliá-los para uma futura penhora e ressarcimento da dívida. Foram 

nomeados o Capitão Elizeo Ferraz de Campos Souza e Joaquim Polycarpo 

Aranha. Entretanto, em 03 de março, quando ocorre a última anotação 

existente no documento, ambos louvados ainda não haviam sequer prestado 

juramento. Não há prosseguimento da ação, e não sabemos oficialmente o 

que realmente aconteceu, entretanto, podemos aventurar algumas hipóteses.

Joaquim Polycarpo Aranha é hoje mais conhecido como Barão de 

Itapura, e foi um dos maiores fazendeiros da região. Sua mansão à antiga 

rua do Imperador, que não por coincidência era imediatamente vizinha à 

residência do Dr. Ricardo, existe até hoje e nela funciona a unidade central 

da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Elizeo Ferraz de Campos 

Souza é dado como falecido no almanaque para 1873, mas seus herdeiros 

são listados como lavradores, o que significa que possuíam estabelecimento 

de lavoura com alguns escravos pelo menos. Uma vez que nenhum dos dois 

parecia constar da “lista oficial de desafetos” dos Camargo ou do Dr. 

Ricardo, podemos supor que como bons vizinhos e agricultores sujeitos às 

desventuras do crédito, do clima e das colheitas, seu interesse por obter um 

acordo amigável ou uma mediação fora do tribunal seja o motivo do não 

prosseguimento da ação.

As crises do café eram sazonais, dependiam do clima, do câmbio, do 

transporte e das variações do crédito. O próprio Dr. Ricardo amargou ao

de Camargo Castro Jr., também listados como proprietários127 e lavradores, 

ambos residindo à rua do Imperador, a poucas casas do próprio Dr. Ricardo. 

Por uma mera questão cronológica, podemos deduzir que o cunhado já 

referido e o autor da dívida em execução eram a mesma pessoa, isto é o 

Comendador Querubim Uriel.128



102

longo de 1876 cobranças e execuções que dilapidaram uma boa parte de 

seus bens. Nada indica, entretanto que tenha sido chamado efetivamente a 

responder pela dívida de Querubim Uriel. Talvez o próprio autor da dívida 

tenha conseguido uma “rolagem” extra-oficial ou mesmo tenha vindo a saldá- 

la com a ajuda da família, incluso o Dr. Ricardo. É fato que em 1873 ainda 

possuía bens e meios de subsistência, como consta do referido almanaque.

Por mais que Francisco Quirino dos Santos utilizasse das lacunas e 

“brechas” oferecidas pelo processo de execução para salvaguardar seu 

cliente, do lado do autor estava Francisco Glycério, militante republicano 

conhecido por suas atividades como “rábula" habilidoso. De outubro a

Entretanto, no libelo cível movido pelos contratadores Salles Oliveira 

& Sá, que não teve prosseguimento em função das ações dilatórias de 

Francisco Quirino dos Santos, representante do Dr. Ricardo, encontramos 

um substabelecimento de José da Silveira Peixoto, residente em Jacareí, 

nomeando Francisco da Costa Carvalho e Jorge Miranda para representá-lo 

e Francisco Glycério como solicitador. A coincidência dos autores e dos 

procuradores levou-nos a deduzir que tratava-se da mesma dívida. Sendo 

que, o acréscimo dos juros e mais encargos elevara o crédito de vinte e seis 

contos de réis para quarenta e nove, como consta da execução cível.

Já o próprio Dr. Ricardo pouca sorte teve com as casas contratadoras 

que comercializavam o café. Como já mencionamos, em 1876 sofreu a 

execução por parte de Salles de Oliveira & Sá, de um crédito referente a Rs. 

26:597$759, que datava de 1873 e sobre o qual corriam juros e demais 

encargos. No mesmo período, José da Silveira Peixoto executava uma dívida 

de Rs. 49:049$975, primeiro com uma ação de assignação de dez dias para 

que o réu fosse chamado a reconhecer a dívida e, uma vez tendo sentença 

favorável, procedendo a uma ação de execução cível.129

1:8 ALMANAK dc Campinas... Op. cit. pp. 14-15-25-32 
,29CMU/AH. TJC. 1.” Oficio. Caixa 224. Documentos 4575 c 4567.
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dezembro de 1876 houve uma série de audiências e avaliações, culminando 

com a perda para o Dr. Ricardo, de uma:

seguia-se então uma lista de noventa e um escravos de ambos sexos, de 

idades variadas e que haviam sido matriculados de modo a ficarem 

agrupados por família, isto é, os casais e seus filhos.

Geraes d’este município, com os n.°s de ordem na 

matricula geral, que vão sobre postos aos nomes, em 30 

de setembro de 1872, pela rel.m. n.° 917 apresentada 

pelo d.° Dr. Ricardo Gumbleton Daunt - a saber: ...”130

À folha 22v. do mesmo documento encontramos o comprovante de 

quitação da dívida emitido pelos procuradores de José da Silveira Peixoto, 

dando-se por satisfeito com um título de responsabilidade “do comprador da 

fasenda, o Dr. Joaq.m. Celestino Abreu Soares por 34:341 $861". Esse título, 

por instância dos procuradores do Dr. Ricardo, que agora eram o Barão de 

Atybaia e o Dr. João Ataliba Nogueira, seria posto a juros e iria vencendo a 

partir de um ano. Nada sabemos sobre esse posterior ressarcimento, Peixoto 

abrira mão de aproximadamente quinze contos de réis da dívida, na 

esperança de receber esses trinta e quatro a longo prazo. O Dr. Ricardo

13,1 CMU/AH. TJC. l.° Oficio. Caixa 225. Documento n.°4583. Pp.20-2(h-21-21v.

“Fazenda de cultura de café no rio Atybaia, com cem 

alqueires de terra, mais ou menos, com 120 mil pés, pelo 

menos, de café de várias ides. E benfeitorias - como 

moinho, monjolo, chiqueiro, olaria, casa de pilões e de 

escolha, casa de morada, tulha de café, senzalas 

cobertas de telhas, galinheiro, rancho de tropeiros, de 

carros [ilegível], incluída n’ellas metade de uma ponte: 

suas divisas determinadas judicialmente. Os 

escravos seguintes, todos pertencentes á laboração da 

mesma fasenda e matriculados na Collectoria de Rendas
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Em 11 de maio de 1872, era autuada uma petição inicial nos

seguintes termos:
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perdera a herança de seu tão estimado sogro e fôra condenado nas custas 

do processo.

Estas custas montavam a quase quinhentos mil réis, seguramente 

calculadas sobre o valor da dívida. Consta do processo um vale do Dr. 

Ricardo, endossado pelo próprio Juiz Raggio Nóbrega, nesse valor, e não 

existe qualquer outra anotação que permita verificar se houve ou não o 

pagamento. Supomos que, uma vez perdida a fazenda e seus cabedais em 

escravos, o Dr. Ricardo ficou sem quaisquer outros bens capitais, a não ser 

sua casa de residência, voltando a contar apenas com sua profissão de 

médico para a subsistência.

Por ocasião de seu falecimento, seu filho Pedro José dos Santos 

Camargo passou a fazer as vezes de patriarca do círculo familiar. Já em 

1872 Camargo e o Dr. Ricardo defrontavam-se na Justiça, discutindo o modo 

como fôra distribuída a legítima da herança do velho Joaquim. As idas e 

vindas dessa rivalidade familiar estenderam-se até 1878, quando o Dr. 

Ricardo ainda procurava receber seus créditos perante a herança de Pedro 

José dos Santos Camargo, por então já falecido.

Podemos conjeturar, entretanto, que embora os laços familiares 

tivessem importância capital no momento da inserção em sociedade, nas 

dívidas de honra, e nas dificuldades; a convivência de interesses talvez não 

fosse tão harmoniosa ao tratar-se de heranças e partilhas. O 

desmembramento de uma mesma propriedade entre vários herdeiros nunca 

foi uma política rentável, entretanto, dificuldades no arbitramento e 

adjudicação da legítima, no momento do inventário, poderiam ocasionar 

situações canhestras e controvérsias lamentáveis, como aconteceu com a 

herança de Joaquim José dos Santos Camargo, sogro do Dr. Ricardo.
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-segue-se então uma argumentação em que, para poupar incómodos, o Dr. 
Ricardo compromete-se a adquirir as benfeitorias, desde que tenham seu 

valor justamente arbitrado.

Como podemos perceber, houvera questionamento da partilha 

efetuada por ocasião do inventário do finado Joaquim José dos Santos 
Camargo, decorrendo daí ação judicial que arbitrara como complemento ao 
quinhão ou legítima de Pedro José dos Santos Camargo, as benfeitorias que 
encontravam-se na fazenda herdada pelo Dr. Ricardo e sua mulher. 
Entretanto, problemas de trânsito e convivência levaram estes a solicitar o

“Ulmo. Snr. Dr. Juiz Municipal

Dizem o Dr. Ricardo Gumbleton Daunt e sua m.er. D. 
Anna Francelina de Camargo p.r. seo bast.e. Procurador 
abaixo assignado, proprietários da Fazenda denominada 
Atibaia neste município, q” foi de seo pai e sogro, que 
p.r. sentença que julgou a ação commum [ilegível] 
intentada p.r. [ilegível] Franc.° Guimarães & Outra os 
Suppes. e outros e em virtude das partilhas feitas no 
Invent.0 dos bens do finado sogro e pai dos Suppes.; 

forão adjudicados p.a pagam.to. da legitima ([ilegível], ex 
quinhão) ao [ilegível] Pedro José dos S.tos. Camargo as 
seguintes benfeitorias situadas nas terras exclusivam.e. 
dos Sippes. = um engenho de serrar madeiras, uma caza 
gr.e. feita outi^ora p.a Paiol, uma caza de habitação feita 

p.r. Franc.0 Bueno Aranha, um chiqueiro de porcos = 
cujas benfeitorias achão-se completam.e. encravadas em 
terras do sitio dos Suppes. e tem um valor m.tas veses 
inferior a propried.e. e terras em q’ se achão construídas 

e situadas. ...”131

131 CMU/AH. TJC. 2.° Oficio. Caixa 407. Documento n.° 8091. p.2.
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arbítrio novamente da Justiça, a fim de que fossem essas benfeitorias 
justamente avaliadas para uma posterior aquisição.

Seguiram-se adiamentos, desencontros, muito papel e nenhum fato 
relevante. À folha 40 encontramos o último documento deste processo, 

datado de 16 de outubro de 1875, uma petição em que o Dr. Ricardo ainda 
aguarda o juramento dos louvados e o prosseguimento do processo com a 
respectiva avaliação das benfeitorias!!!

Em 20 de março de 1873, o autor apresentou suas razões finais. Em 
17 de junho do mesmo ano foi a vez dos réus, através de seu procurador 

Luis Silverio Alves Cruz apresentarem as suas, rebatendo acusações, 
negando e alegando inocência. Os autos somente foram conclusos em 11 de 

fevereiro de 1874, e enviados ao Juiz Bellarmino Peregrino da Gama e Mello 
para a emissão da sentença. Este, julgou improcedente a ação por 
incompetência, uma vez que não havia sido caracterizado o esbulho e sim 

apenas uma perturbação da posse. O autor foi condenado nas custas, mas 
apelou para o Tribunal de Relação onde ainda encontrava-se parado em 22 

de fevereiro de 1876, data da última anotação do processo.

Um dos motivos que levaram a toda essa protelaçâo foi que 22 de 

junho de 1872, apenas um mês decorrido da autuação do processo anterior, 
Pedro José dos Santos Camargo, ingressou com uma “ação de força nova” 
contra o Dr. Ricardo e D. Anna Francelina. Traçando um longo histórico 
sobre o uso e a posse das tais benfeitorias, Camargo acusava os réus, mas 

principalmente o Dr. Ricardo, de esbulho, alegando que para ressarcir-se de 
uma eventual dívida existente entre os dois, o réu cometera arbitrariedades e 

violências, e danificara seus bens, que num primeiro momento haviam sido 
usufruídos em sociedade por ambas partes. Seguiram-se páginas e páginas 
de palavrório, acusações e inquirição de testemunhas que permaneciam 

alheias ao caso, tendo pouco ou nada a dizer. O Dr. Ricardo e sua mulher 
não compareceram às audiências, alegando doença e finalmente o autor 

desistiu de ouvi-los.
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Apesar da estima aparentemente mútua entre o Dr. Ricardo e seu 

sogro, a herança do velho Joaquim não pôde ser aumentada ou bem 

conservada devido aos reveses económicos e às disputas familiares, nem 

pelo Dr. Ricardo e nem por Pedro José dos Santos Camargo. Por ocasião do 

falecimento do Dr. Ricardo, em 1893, apenas a casa de residência à antiga 

rua do Imperador, por então e até hoje renomeada Marechal Deodoro, mais 

quadros, livros e mobília, constituíam o património que foi dividido pelos sete 

filhos que lhe sobreviveram.135

Ao longo da década, o comércio do café amargara várias crises, 

reduzindo os bens de ambos. A fazenda onde encontravam-se as tais 

benfeitorias, aparentemente nunca ressarcidas, fôra a mesma dada pelo Dr. 

Ricardo como pagamento de suas dívidas a José da Silveira Peixoto. Do 

mesmo modo, as dívidas solidárias de Camargo não foram resolvidas na 

Justiça133, e mesmo após seu falecimento, sua extensa família pareceu penar 

para saldar os Rs. 3:304$740, a que o Dr. Ricardo afirmava fazer jus.134

Nesse ínterim, é bom salientar que os negócios em família eram bem 

complexos. Embora continuassem a interpelar-se judicialmente pela década 

afora, até o falecimento de Pedro José dos Santos Camargo. Ambos 

continuavam realizando negócios juntos, adquirindo dívidas juntos e, a 

basear-se nos argumentos do Dr. Ricardo, cabendo a este o ónus de arcar 

com as responsabilidades, uma vez que Camargo não conseguia saldar sua 

parte nas dívidas. Vale ressaltar que, Pedro José dos Santos Camargo 

consta no almanaque de 1873, não apenas como lavrador e proprietário, 

mas também como possuidor de dez ações da Companhia Paulista de 

ferrovias.132

; ALMANAK de Campinas... Op. cit. pp.25.32 e 36.
1 CMU/AH. TJC. 2.° Oficio. Caixa 351. Documento n.° 6735 e
CMU/AH. TJC. l.° Oficio. Caixa 220. Documento n.° 4521.
'CMU/AH. TJC. 2.°Oficio. Caixa 149. Documenton.°2694.
‘CMU/AH. TJC. l.° Oficio. Caixa 307. Documento n.° 5939 e
CMU/AH. TJC. 3.° Oficio. Caixa 387. Documento n.° 7673 e Caixa 535. Documento n.° 10631.
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D. Anna Francelina de Camargo, passou quarenta anos de sua vida 

casada com o Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, e embora fosse através de sua 

pessoa que este fôra inserido na parentela dos Camargo, e que obtivera uma 

boa parte dos bens materiais que lhe passaram pelas mãos, pouco ou nada 

sabe-se dessa senhora. Nos casos de dívidas e execuções, D. Anna tivera 

seu nome ligado indissoluvelmente ao do marido, e em momento algum fõra 

ouvida quer fosse nos tribunais ou em qualquer outra instância da sociedade 

civil. Permanecera desconhecida como mandavam o recato e a decência

Seu testamento, bem como o de sua mulher, primam por seu 

despojamento e simplicidade, bem como pela devoção. São, entretanto, 

documentos elaborados em situações diferentes e, por isso revestem-se de 

detalhes particularizantes. Constituem, nesse sentido, um bom fecho para 

este capítulo sobre relações familiares, e vão transcritos no Apêndice II.

daqueles tempos, se bem que não anónima, uma vez que possuía um nome 

de família significativo e um lugar determinado no grupo familiar a que 

pertencia.

O único momento, conservado pelas fontes, em que ousou expressar- 

se por uma voz que não fosse a do marido e sim a sua própria, foi quando da 

confecção de seu testamento. É nesse único documento, embora vertido em 

linguagem notarial, com suas últimas vontades traduzidas pelo escrivão e 

assinadas por este, uma vez que já não tinha forças para tanto, que 

encontramos algum vestígio dessa mulher esquecida.

Seu testamento foi realizado no leito, durante a agonia que prolongou- 

se durante alguns meses. Gravemente enferma, D. Anna Francelina 

preocupava-se com o bem-estar futuro de seu marido e com a salvação da 

própria alma. Assim, após vários legados simples em que beneficiava as 

Paróquias de Conceição e de Santa Cruz, a fim de que fossem rezadas as 

missas necessárias a bem da paz de sua alma, procurou dispor de sua terça 

da maneira como achava mais justo e adequado.
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Nove filhos dera D. Anna Francelina a seu marido, e os nove 

permaneciam vivos por ocasião de sua morte. Nada em seu testamento 

indica qualquer pecado antigo que merecesse confissão ou remissão, sua 

vida austera e devota espelha-se em sua morte despojada e consciente. 

Deixa á consciência de seus testamenteiros, que nomeia seu marido e os 

filhos Alice e Briano, o cumprimento dos legados em um prazo de dois anos, 

a bem de sua alma.

Tal preocupação atormentava a moribunda D. Anna Francelina, que 

condicionou o legado da casa à "inalienabilidade por venda, por execução de 

credor por hypothecas, ou em qualquer outra forma não somente o objeto 

legado como seus rendimentos, ou proventura ou gozo;...”. Assim, a 

infelicidade de seu marido para os negócios não poderia prejudicar o único e 

último teto, onde este permaneceria junto aos filhos ainda solteiros.

Cada legado às paróquias montava a um conto e cem mil réis; 

duzentos mil réis iam para sua neta Alfrida, filha de Torlogo O’Connor Paes 

de Camargo e Dauntre, seu segundo filho; o remanescente da terça, em 

partes iguais, ia para seus filhos Fernando e Alice, e seria parte da casa de 

residência da família à rua do Imperador, número dez; deixa claro que esta 

casa era uma doação que seu pai lhe havia feito e que, portanto não entrara 

para a comunhão de bens do casal, mas institui seu marido como meeiro e 

deixa-lhe a metade do imóvel.136

136CMU/AH. TJC. 1." Oficio. Caixa 278. Documento n.° 5394.

Este testamento foi lavrado em 15 de agosto de 1885, falecendo D. 

Anna Francelina em 31 de outubro do mesmo ano. Assistida por seu marido 

e sua filha D. Alice, que cumpriram escrupulosamente os legados 

estabelecidos nessa sua última vontade, aguardou a morte em termos 

cristãos, como cumpria por aqueles tempos. Da abertura do inventário, em 

1.° de abril de 1886 à prestação de contas final dos testamenteiros em 16 de
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Seu testamento indica que, ao falecer, o Dr. Ricardo Gumbleton 

Daunt, encontrava-se em situação económica quase análoga à de sua 

chegada ao país. A casa em que residia deveria passar diretamente aos 

herdeiros, uma vez que fôra de sua falecida esposa, seus bens reduziam-se 

a quadros, livros, algumas ações da Companhia Mogyana, pouca prataria e 

móveis em geral, de onde foi tirada a legítima que coube a cada um de seus 

filhos vivos, que por então eram sete. Dois legados apenas no testamento, 

cento e oitenta mil réis destinados à celebração de sessenta missas, 

cinquenta para as almas de todos aqueles que tinham sido seus escravos, e 

dez para sua própria alma; e um conto de réis para o “creoulo” Huberto, filho 

de Eva que fòra sua escrava.

Providência interessante e que revelou-se quase premonitória, uma 

vez que o mesmo faleceu em 7 de junho de 1893, apenas dois meses após a 

confecção do documento. A causa mortis dada pelo Dr. Domingos de 

Azevedo em seu atestado de óbito, foi “syncope”; ou seja uma síncope ou 

ataque qualquer de natureza desconhecida. Para um homem temperamental, 

ativo e contando com setenta e três anos de idade, esse tipo de morte súbita 

e fulminante, à época, tanto podia tratar-se de um acidente cardiovascular, 

como vascularcerebral, ou, ainda, apoplexia ou catalepsia.

fevereiro de 1888, decorreram os dois anos do prazo estabelecido no 

testamento para o cumprimento dos legados.137

E aqui a temos, morta e enterrada, com a mesma ilusão de opacidade 

com que as fontes existentes nos escondem sua vida. Muito diferente é o 

caso de seu marido. O testamento do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt foi 

redigido de próprio punho por este e depositado em cartório em 18 de abril 

de 1893. Acreditamos que a disseminação da febre amarela tenha induzido o 

médico a esta prudente atitude; em plena epidemia o risco de morrer 

intestado era o de não poder cuidar da futura salvação de sua alma.
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Há no testamento uma dívida confessa de oito contos e quinhentos mil 

réis, do Dr. Ricardo em relação a sua filha solteira D. Alice. O texto 

especifica que se trata de dívida e não de legado e justifica como pagamento 

pelos serviços prestados na administração da casa, desde a doença de sua 

mãe. D. Alice, que foi por ele designada para testamenteira, cumpriu 

escrupulosamente cada legado e saldou todas as dívidas; do montante 

remanescente, cada filho sobrevivente recebeu dois contos e quarenta e dois 

mil quinhentos e quarenta e nove réis, como legítima.

138 Talvez ao fim de sua vida, esposasse finalmcntc as ideias do Regente Feijó sobre o caráter 
pecaminoso da escravidão, quem sabe?

Morte súbita, o testamento indicava o desejo de um enterro simples... 

Mas não foi assim. Embora o documento fosse claro, a família despendeu a 

quantia de 1:678$800 (um conto e seiscentos e setenta e oito mil e 

oitocentos réis) com o serviço funerário, caixão, féretro, etc., etc. 

Considerando a simplicidade de seu inventário, essa quantia chama a 

atenção. Talvez seus filhos estivessem cônscios da importância do velho 

médico para a cidade e não quisessem de modo algum que o despojamento 

ostentado em sua última vontade fosse traduzido a olhares contemporâneos 

como miséria ou indiferença. Quem pode saber?

Sobre Eva ou Huberto poucos dados, apenas a preocupação do Dr. 

Ricardo de nomear tutor ou curador para o pequeno e de instar para que lhe 

fosse dado estudo em letras, a fim de que alcançasse uma posição social 

decente. Nada indica, entretanto, alguma relação de parentesco bastarda, 

seja diretamente ou através de um de seus filhos. Ao que parece, embora 

tivesse netos, estes não residiam junto a si, o que tornava Huberto, talvez, a 

única criança da casa, e por isso pode-se deduzir que o Dr. Ricardo tenha se 

tomado de interesse pelo futuro do pequeno. Quem sabe o arrependimento 

de ter possuído escravos? Aí estão as cinquenta missas que dão o que 

pensar...138
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Um dos pontos essenciais para compreender-se o impacto recebido 
pela cidade de Campinas, ao longo da segunda metade do século XIX, 

devido às mudanças políticas e económicas, é perceber o caráter móvel e 
variado adquirido pela sua população. Quando pensamos nessa época, 
lembramos do constante afluxo de escravos e imigrantes de todos os tipos. 
Como cidade em franco processo de expansão, Campinas atraía 
aglutinava vastos e variados contingentes populacionais.

De tudo que já foi analisado até aqui dá para suspeitar que o Dr. 
Ricardo Gumbleton Daunt não deve ter sido um sujeito de fácil convivência. 

Seu excesso de zelo e sua paixão legalista provavelmente infernizaram a 
existência de mais de um vizinho. Afinal, nem apenas de redes de 
solidariedade classistas^ou de parentelas coesas e beligerantes vive uma 

comunidade.

,WCMU/AH. TJC. 1.® Oficio. Caixa 119. Documento n.° 2704. pp.2-2v-3-3v.

Que o diga Gaspar Laroche, que aqui chegou no ano de 1848, 

disposto a exercer a medicina homeopática. Procedente do departamento 
francês de Árdènnes, viúvo, de quarenta e nove anos, Doutor em Medicina 
pela Faculdade de Paris, Laroche mal chegara a ter tempo de estabelecer- 

se, quando foi interpelado judicialmente pelo Dr. Ricardo.139 Exigia 

judicialmente este, que as autoridades verificassem a habilitação para a 
prática da medicina de Laroche e se este se apresentara devidamente às 
autoridades médicas nacionais, recebendo permissão para clinicar aqui, de 

acordo com a legislação vigente.

Nesse sentido, o Dr. Ricardo não foi o primeiro estrangeiro 
estabelecer-se no local. Outros médicos europeus, comerciantes 

profissionais liberais já perambulavam pela cidade nos idos da década de 
1840. Diferenças políticas e de religião nem sempre tornavam a convivência 
harmoniosa.
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Na petição inicial, o Dr. Ricardo caracterizava-o apenas como francês, 

uma vez que afirmava desconhecer-lhe a pessoas e as referências:

Em um primeiro momento, houve um despacho favorável ao Dr. 

Ricardo, alegando que o médico francês deveria apresentar um certificado

Vivendo apenas a cinco anos no Brasil e três em Campinas, o Dr. 

Ricardo dominava de modo peculiar o texto das leis e o exercício do Direito. 

Costumava redigir suas petições de próprio punho e argumentar assumindo, 

ao longo do tempo cada vez mais, uma postura de cidadão brasileiro, ao 

ponto de chegar a naturalizar-se, posteriormente, em 1850141. 

Razoavelmente bem informado e assessorado esbarrava, no entanto, em um 

desconhecimento do que poderíamos denominar “espírito brasileiro”, que 

custou-lhe não poucos dissabores.

"O Suppe. declara a V. S. q- ignora o nome do m.mo. 

porem declara que ser hum sugeito q- mora em Sta. Cruz 

em casa do Bahia, e hé Homeopatha.”140

**’CMU/AH. TJC. 1.° Oficio. Caixa 119. Documento n°2704. p.2v.
H1 VILA DE SÃO CARLOS DE CAMPINAS. Registro dc Naturalização. 1838-1889. Registro de 11 

de julho dc 1850.

No caso de Gaspar Laroche, como pudemos verificar, embora 

legalmente correto, o Dr. Ricardo não contava com a tendência das 

autoridades, a contemporizar e a procurar uma solução negociada, quando 

as partes eram apoiadas por pessoas de uma certa importância social. 

Chamado a prestar contas de sua situação profissional, Laroche não apenas 

apresentou o diploma de médico, mas também uma permissão para clinicar 

em Campinas por sessenta dias que havia sido expedida pela Câmara da 

cidade.142 Os autos foram conclusos e o processo então “adormeceu” 

durante um mês e meio, de 31 de janeiro a 15 de março de 1848, quando foi 

enviado ao Subdelegado, em virtude de ter expirado o prazo de vistas à 

Camara, sem que esta houvesse se pronunciado.
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expedido por alguma escola de medicina do Brasil e que a Câmara cometera 

um erro ao autorizá-lo a clinicar. Entretanto, o Dr. Joaquim Antonio Pinto Jr. 

apensa ao processo um adendo explicativo, alegando que Laroche fòra 

impedido de clinicar devido a divergências puramente teóricas. Seguem-se 

razões e contra-razões em que discute-se o fato de Laroche ser homeopata 

[e a homeopatia é colocada no mesmo nível do curandeirismo], um eventual 

temor do Dr. Ricardo de perder freguesia, e onde fica claro que a intriga 

grassava solta pela cidade aproveitando esse pequeno incidente.

Nesses termos o processo foi rolando, e em 16 de agosto, Antonio 

Duarte Novaes eximiu-se de julgar a causa e remeteu-a ao Juízo Municipal. 

Autos remetidos, em 22 de outubro o Juiz José Innocencio de Moraes Vieira 

pede que estes voltem conclusos para a emissão da sentença, o que 

somente será feito em 6 de dezembro. Nessa sentença acaba por liberar 

Gaspar Laroche de qualquer constrangimento em virtude da denúncia, e 

condena o Dr. Ricardo nas custas processuais.

Antonio Joaquim de Sampaio Peixoto, procurador de Gaspar Laroche, 

numa atitude contemporizadora, desqualificou cuidadosamente a denúncia, 

alegando que o Dr. Ricardo a fizera movido pelo zelo e “filantropia inglesa”, 

que sendo um homem enérgico e abastado não poderia temer qualquer 

concorrência de Laroche, sendo esses boatos pura maledicência popular. Do 

mesmo modo alegou que a homeopatia não estava em julgamento e nem 

poderia ser avaliada pelas escolas de medicina do Brasil, uma vez que estas 

eram alopatas.

Dada ciência às partes em 14 de janeiro de 1849, as custas são 

calculadas em pouco mais de quinze mil réis. Além do õnus monetário, com 

este seu primeiro processo judicial, o Dr. Ricardo veio a descobrir que a letra 

da lei não era, em última instância, garantia absoluta de Justiça. Durante o 

ano em que o processo durou, os habitantes da cidade, aparentemente,



observavam divertidos a disputa entre homeopatia e alopatia, reproduzindo 

uma polêmica que já tomava conta do mundo ocidental, a respeito da qual 

iremos aprofundar-nos no próximo capítulo.

Entretanto, uma vez lançada a semente da cizânia, a situação na 

cidade começou a ficar estranha e, por que não dizer surreal. Em 11 de 

outubro de 1848, ainda correndo na Justiça a denúncia contra Laroche, foi 

aberto na Subdelegacia de Polícia da Cidade de Campinas, um sumário 

crime, em que o Dr. Ricardo respondia como réu, por ter-se recusado a atuar 

como perito em um exame de corpo de delito, desrespeitando a convocação 

oficial que lhe fòra feita. Convocado a defender-se, o réu produziu uma peça 

de argumentação tão ingénua que poderia chegar à hilaridade, não fosse a 

importância dos interesses envolvidos.

“Ulmo. Snr. Subdelegado

Tenho a honra de accusar a notificação feita p.r. sua 

ordem pelo official de justiça F.co. Joaq.m. da S.a Leme 

ordenando me q- comparescesse hoje ás nove horas da 

manhaã em caza de v.a s.a para proceder no auto de 

corpo de delicto no cadaver do [ilegível] Jozé Luiz 

Barboza, á cuja notificação respondo: q- a obrigação dos 

governados com os administradores das leis sendo 

reciproca e condicional, e q- se há dever de obediença 

de uma parte há também da outra a de proteção e 

prompta e exacta administração de justiça;- e achando- 

me (para fallar sem rodeios) fora da lei, pela recusa 

inteira de justiça q- tem-me feito quase todas as 

autoridades desta Cidade, não só violando para comigo 

e a illustrada corporação medica Brasileira inteira a q 

tenho a honra de pertencer as promessas solennes q- a 

// lei de 3 de 8.bro. de 1832 nos faz de sermos 

protegidos da concurrença illegal em troco das fadigas e 

sacrifícios p.r. nos feito para cumprir com as condições 
116
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’43CMU/AH. TJC. l.° Ofício. Caixa 119. Documento n.° 2718. Pp.4-4v-5.

q- o estado exige d’aquelles em cujas mãos [ilegível] a 
importante tarefa de conservar a saude corporal da 
Nação, cuja violação pelas referidas autoridades he 

grave compromettimento da honra nacional; como 
também menosprezando as ordens energicas e positivas 
expedidas p.r. sua Augusta Magestade o Imperador de 
data de 26 do mez de julho p.p. pelas quaes foi 
ordenado ( e igualm.te. p.r. um aviso ministerial do dia 5 

immediata prohibição de 
direitos tolerada

do mesmo mez) a 
contravenção dos 

apparentem.te protegida por certas autoridades, cuja 
decisão Imperial ainda hoje 9 de outubro não foi 
cumprida! -, e alem de tudo isso houverão autoridades 

policiaes desta cidade tão esquecidas do respeito q- 
devião á sua posição official e de quão perigoso he 
accustumar o povo á flagrantes prostergações (s/c) do 

direito, q- fallávão publicam.te. na rua tratando de resto a 
lei e mesmo a referida decisão do Augusto Chefe da 
Nação, e gavando-se q- podião mais do q- as leis e q- 

podião mais do q- as leis e q- com seu dinheiro, pessoa 
e amigos havião de proteger á um notorio infractor da lei 

e q- havião de livrar á esse homem das consequências 
dos mandados Imperiaes. // P.r. estes motivos he q- em 

quanto me achar nesta posição excepcional em q- me 
considero reduzido á só poder valer-me do direito 

natural, e posto fóra do commum ou convencional e q- 
suppõem a existença prévia da sociedade, obedecerei 
sómente á qualq.r. intimação judicial quando á isso 
obrigado p.r. força maior e p.r. isso he q- não comparesci 

hoje á hora e no lugar marcado. Déos guarde á V a 
g a >• 143



Condenado a desembolsar noventa mil réis de multa, o Dr. Ricardo 

apelou ao Juiz da Comarca e, ao ver que seus argumentos tão britânicos não 

funcionavam, encarregou Bernardino de Campos de sua defesa. A tarefa 

deste não era fácil, uma vez que os argumentos, mais ao estilo de Robin 

Hood que de D. Quixote, empregados pelo Dr. Ricardo na petição acima, já 

deviam ter corrido a cidade e coberto de ridículo seu autor. A distância não 

apenas geográfica que separava Campinas da Còrte Imperial, tornava o 

recurso ao Imperador quase que um hilário motivo de anedota.

Para Bernardino de Campos, essa convocação fòra realizada com o 

intuito de propiciar às autoridades policiais uma oportunidade de espicaçar 

ainda mais o médico irlandês, uma vez que a cidade acompanhava as idas e 

vindas da denúncia, a indignação do Dr. Ricardo e a recusa das autoridades 
118

Para o Dr. Ricardo, monarquista convicto, e apreciador de fazer valer 

sempre o respeito que acreditava merecer seu sangue “nobre”, o 

menosprezo das autoridades locais constituía um acinte imperdoável. Por 

outro lado, a aparente impunidade oferecida pela posição dos defensores de 

Gaspar Laroche devia ferir profundamente seus brios de médico e cidadão, 

ao ver reproduzida na sociedade brasileira, a mesma condição de arbítrio 

vivida na Irlanda sob o inglês invasor. De qualquer modo, fossem quais 

fossem os motivos de sua indignação, não percebera que o fato de ter 

legalmente razão na denúncia contra Laroche, além de não garantir-lhe a 

vitória na Justiça, também não lhe dava o direito de desafiar impunemente 

uma convocação oficial.

Vendo-se o caráter do texto, justifica-se uma transcrição literal tão 

extensa. Do mesmo modo, através dessa peça ficamos sabendo que, ao ver 

sua denúncia contra Gaspar Laroche arrastar-se junto às autoridades locais, 

recorrera o Dr. Ricardo diretamente ao Imperador D. Pedro II, e que este o 

atendera. O que poderia passar por delírio, encontra-se confirmado 

posteriormente por Bernardino de Campos, contratado como procurador do 

réu, quando de suas alegações finais (fls.14-19).
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a cumprir o despacho do Imperador. Nesse sentido, tratava-se nitidamente 
de uma armadilha. Sua argumentação cuidadosa primava por demonstrar 
que seu cliente fôra levado ao desespero de tomar tais atitudes, devido às 
provocações sofridas no processo referente a Gaspar Laroche.

Entretanto, sua capacidade para indignar-se e procurar satisfações ao 

abrigo do Judiciário não arrefeceu com os dissabores enfrentados. Como 
veremos a seguir, ao longo dos anos, continuou recorrendo à única instância 
que considerava capaz de arbitrar suas questões públicas e privadas. Cioso

Nessa mesma linha, aceitando as argumentações do Promotor, o Juiz 
de Direito Theofilo Ribeiro de Rezende, condenou o Dr. Ricardo a pagar não 
apenas a multa, mas também as custas processuais no valor de treze mil 
réis. Considerando que a questão com Laroche acabara quase à mesma 
época e somando as custas e a multa, o Dr. Ricardo perdeu algo em torno de 

cento e vinte mil réis, a paz, o sossego e o respeito, mas começou a 
perceber melhor que, no futuro, não deveria defender-se sozinho e sim 
acionar suas relações familiares, amigos e todos aqueles que abraçavam a 
causa contra a homeopatia. No rumoroso processo que se seguiu, e que 

analisaremos no próximo capítulo, o médico irlandês já aparece menos 

excêntrico e mais político.

Entretanto, o Promotor de Justiça Joaquim Mariano Galvão de Moura 
Lacerda, em 12 de janeiro de 1849, proferiu despacho contra o Dr. Ricardo, 

alegando que suas argumentações não passavam de sofismas, que o fato de 
sentir-se desrespeitado pelas autoridades constituídas não dava a cidadão 
algum o direito de colocar-se ao abrigo da lei natural, fora da sociedade, uma 
vez que isso seria uma promoção da anarquia. Veja-se a suprema ironia do 
despacho, ao comparar um monarquista, conservador e legalista, com a idéia 

de anarquia veiculada à época, que era justamente a recusa total de 
obediência às leis e ao Estado.144

|,M CMU/AH. TJC. l.° Ofício. Caixa 119. Documento n.° 2718. pp.20-22.
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de sua "honra de fidalgo”, jamais poupou despesas, quando considerava-se 

agredido ou ofendido, utilizando a via processual como um sucedâneo do 

primitivo costume do duelo. Ao invés das luvas atiradas ao rosto e do mero 

combate físico, suas armas na defesa da honra acionavam penas e tintas e a 

papelada movimentada pela máquina do Estado.

Em fevereiro de 1850, o Dr. Ricardo Gumbleton Daunt passou um 

atestado para que Antonio Francisco do Amaral Gurgel, soldado da Guarda 

Nacional da Infantaria do município, tivesse uma licença temporária até uma 

próxima reunião do Júri de Revista. Alegava que o reumatismo e o excesso 

de peso de Amaral Gurgel impediam-no de realizar exercícios pesados e que 

este mal podia vestir a farda. O Comandante Tenente-coronel Jozé Franc.° 

de Andrade indeferiu o atestado, com o seguinte despacho:

Bem, foi o que bastou para que nosso temperamental amigo se sentisse 

caluniado, acusado de perjúrio e falsidade na emissão do atestado. Por isso 

entrou com uma queixa na Delegacia da Cidade de Campinas, alegando 

calúnia ou injúria, apresentando testemunhas de sua idoneidade e citando 

diversos artigos do Código Penal para melhor fundamentar sua indignação. 

Ainda desta vez não teve sorte, peregrinou por todas as autoridades policiais 

e judiciárias e estas eximiam-se de aceitar suas queixas, alegando suspeição 

por amizade, tanto ao acusado, quanto ao próprio queixoso.

“não merece confiança o documento, portanto não tem 

lugar o que requer’145

Quando finalmente consegue que um Juiz Suplente disponha-se a 

arbitrar o caso, José Francisco de Andrade, ao ser inquirido, alega que 

desconsiderou o atestado por tratar-se o Dr. Ricardo de médico estrangeiro, 

considerando que este não poderia atuar em matéria pública, como 

considerava a Guarda Nacional. Reafirmou que em momento algum duvidou

1,5 CMU/AH. TJC. l.° Ofício. Caixa 123. Documento 2783. p.2.



Francisco de Sá Noronha era músico, e Campinas encontrava, aos 

poucos, uma certa vocação musical. Entretanto, ao apresentar-se no teatro 

da cidade, deixou de recolher os impostos devidos à intendência, o que 

acarretou que o Dr. Ricardo, por então já enfronhadíssimo na política local, 
121

de sua honestidade. Ora, depois de toda a celeuma do caso Laroche, é de 

estranhar que houvesse alguém no limitado círculo de autoridades urbanas 

que desconhecesse a condição do Dr. Ricardo. Tanto que, mesmo tendo 

este retirado a queixa, devido à mediação de terceiros, o Juiz considerou a 

defesa insuficiente e só condenou o Dr. Ricardo nas custas, devido à 

impossibilidade de dar andamento ao processo, uma vez retirada a queixa.

Aqui se foram mais doze mil réis de custas. Por essa altura corria o 

processo de que passaremos a falar no próximo capítulo, por estar ligado à 

questão da homeopatia, no qual também a sorte [ou a Justiça] lhe foi 

adversa. Esse ano de 1850 revelou-se a gota d’água que entornou o cálice 

da tão propalada paciência cristã do Dr. Ricardo. Podemos deduzir pelas 

insinuações esparsas nos testemunhos e pela veemência de Bernardino de 

Campos em algumas de suas alegações, que o falatório havia-se espalhado 

e que, longe de ser-lhe simpático, transformara-o em uma figura quase de 

opereta.

Acreditamos que foram esses e outros motivos vários que levaram-no 

logo em seguida a abandonar Campinas e estabelecer-se em Itú, cidade 

menor onde esperava poder viver em meio às mais sólidas tradições 

paulistas. É desse período que data o grosso de sua correspondência ao 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da qual alguns espécimes vão 

transcritos no Apêndice I deste trabalho. Entregando-se aos estudos 

genealógicos e exercendo a clínica em uma comunidade menor, passou 

vários anos serenando seu ânimo e seu temperamento. Entretanto, quando 

voltou a Campinas, quase uma década depois, provou que nem mesmo os 

ares amenos de Itú conseguiram diminuir seu orgulho e arrogância, frutos da 

educação fidalga.
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partisse à carga para cobrá-lo. Desconfiando-se que, após a apresentação 

seguiria para Itú, foi colocado um meirinho a aguardá-lo com uma citação na 

estrada principal. Tudo indica que, subtraindo-se efetivamente ao pagamento 

dos impostos, o músico fugiu por uma estrada secundária, considerando-se 

seguro assim.

Mera ilusão! O implacável Dr. Ricardo não vivera em vão vários anos 

em Itú. Logo que percebeu o logro do músico, escreveu uma missiva assaz 

indignada para seu amigo João Xavier da Costa, avisando-o contra a atitude 

de Noronha. Esta carta, por um desses acidentes da vida que ninguém pode 

prever, caiu em mãos de Elias Lobo, que a mostrou ao músico, iniciando uma 

confusão que quase escapou ao controle das autoridades constituídas.

,46CMU/AH. TJC. 1.” Oficio. Caixa 148. Documento n.° 3151. p.2.

Em 17 de setembro de 1857, entrava Noronha no Juízo Municipal com 

um processo de injúria contra o Dr. Ricardo. Historiava o incidente da carta, 

da qual anexava uma transcrição feita em cartório, mas eximia-se de explicar 

que de fato fugira sem pagar os impostos. Doera-se com os termos ofensivos 

com que o Dr. Ricardo referia-se a sua pessoa e alegava que voltando a 

Campinas quisera de primeira efetuar uma interpelação judicial, mas fòra 

disso dissuadido por seus amigos. Estes alegavam que o médico era sujeito 

a alucinações, durante as quais tornava-se incapaz de deliberar, contaram- 

lhe ainda que uma vez fòra o mesmo retirado do recinto da Assembléia 

Provincial, onde era deputado, por ter sido “reputado: incapaz de 

deliberar”.146 Estas e outras insinuações a respeito da saúde mental do Dr. 

Ricardo não foram levadas em consideração durante o processo que se 

seguiu.

Noronha continuava narrando suas desventuras, alegava que tentara 

fazer-se respeitar pelo médico, escrevendo-lhe uma carta onde o instava a 

desculpar-se publicamente por seus comentários ofensivos, e onde 

insinuava que caso a via judicial falhasse, poderia inclusive recorrer à
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este novo acinte levava-o a recorrer ao Judiciário na salvaguarda de sua 

honra.

Segue-se então uma série de manobras em que o Dr. Ricardo procura 

esquivar-se a responder criminalmente pelas alegações que fizera em uma 

correspondência particular e que somente tornaram-se públicas pela má fé 

de Elias Lobo. Mais além, o médico não considerava que o músico, um mero 

“andante”, um "rabequista”, estivesse à altura de interpelá-lo judicialmente. 

Em uma série de documentos de próprio punho colocava sua defesa 

baseado no fato de que o músico Noronha ainda permanecia sem pagar os 

impostos devidos à Intendência de Campinas, não sendo portanto injúria 

seus comentários, uma vez que o mesmo efetivamente fugira furtivamente 

por uma estrada secundária para evitar o meirinho.

não responde 

desconhecem sua posição.” (p.3);

“O accusado he por demais cioso de sua própria 

dignidade pessoal e daquella da nobre familia da qual 

fáz parte para em circumstancias quaesquer transigir 

com um attentado da ordem daquelle que envolvia a 

remessa desse papel.” (p.16v).

violência para vingar sua honra. Esta viera-lhe devolvida com apenas uma 

frase:

Em uma justificação, realizada em cartório de Itú, onde fica provado 

que a responsabilidade da divulgação da carta particular pertencia a Elias 

Lobo, o Dr. Ricardo procura provar que o caráter privado de seus 

comentários invalidava a carta como prova e descaracterizava o crime de 

injúria. Por outro lado, quanto à resposta que dera à carta de Noronha, que 

fôra efetivamente escrita em tom por demais ofensivo e provocante, alegava 

encontrar-se acima de ser abordado por tal pessoa:



Sampaio Peixoto, o Juiz, deu ganho de causa em primeira instância 

ao Dr. Ricardo, entretanto, os termos de sua sentença foram tão ofensivos 

que devem ter tornado bem amarga a momentânea vitória do médico:

A evidente má vontade do Juiz não impediu que o Dr. Ricardo 
defendesse a si próprio e procurasse interpelar as testemunhas. Muitas de 

suas perguntas foram consideradas impertinentes e desconsideradas pelo 

Juiz. Uma das testemunhas chama particularmente a atenção, uma vez que 

não tratava-se de músico e sim de um médico homeopata conhecido, o Dr. 
Theodoro Langaard, que hospedava o queixoso, em uma relação que foi 

qualificada como de “comensalidade” (p.34v-35), com todas as deduções 

que essa palavra possa sugerir.

E é bem sugestivo, uma vez que foi a senhora Langaard quem acabou 

pagando os impostos devidos por Noronha, e que foram o ponto inicial da 
celeuma. Será que encontramos aqui ainda resquícios da rivalidade entre 

homeopatas e alopatas? Quem poderá dizer que o apoio maciço ao caloteiro 

não surgiu além da revolta suscitada pela arrogância do Dr. Ricardo, também 
pelos restos de uma boa e velha briga mal-resolvida entre as escolas 

médicas?

Entretanto, embora o Dr. Ricardo acreditasse que músicos não 
tivessem honra, especialmente quando deixavam de pagar impostos devidos, 

o que no caso fora efetivamente comprovado, a cidade já abrigava o embrião 
de sua futura fama artística, isto é, vários jovens músicos, entre eles o 

próprio Carlos Gomes, por então com dezenove anos apenas, que tomaram 

o partido do rabequista Noronha. Em audiência no dia 26 de setembro, 
presidida pelo Juiz Sampaio Peixoto, estes jovens desfilaram confirmando os 
termos das acusações movidas por Noronha.

“ porquanto applicadas as regras da boa hermeneutica, 

nos termos do art.° 8.° do Cod. Pen., ao escripto de 

folhas 7v, e á defesa de folhas 13 há folhas 17v, d‘elles 
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Mais além, o Juiz Sampaio Peixoto responsabiliza Elias Lobo, que 

apropriou-se da carta particular e divulgou-a, pela intriga e confusão toda, e 

indica que qualquer dos dois poderia processá-lo por tal.

Noronha apela então ao Juiz da Comarca, Affonso Cordeiro de 

Negreiros Lobato, que reforma a sentença, aparentemente ofendidíssimo 

com o desprezo demonstrado pelo Dr. Ricardo em relação aos músicos. De 

nada valeram as razões apresentadas por Miguel Archanjo Ribeiro de 

Camargo e Castro [parente de Querubim Uriel, que era cunhado do Dr. 

Ricardo], procurando amenizar o impacto causado pela pessoa do Dr. 

Ricardo; reiterando aquilo que o Juiz Sampaio Peixoto já afirmara, que a 

irregularidade das provas e o modo como foram obtidas descaracterizava 

qualquer afirmação de crime. Entretanto, tal era a indignação do Juiz 

Negreiros que condenou o Dr. Ricardo a dois meses de prisão, mais multa, 

mais custas processuais.

se recolhe apenas uma vaidoza pretenção do R. em 

elevar a sua individualid.e. a uma posição, que esteja á 

par da cupula do edifício social, e achar, ou estabelecer 

uma distancia incommensuravel entre sua posição 

social, e a do seo accusador; facto este, q- pela falta de 

observância das leis da urbanidade e modéstia, não tem 

outro effeito mais do que ridicularisar o seo autor na 

opinião publica sensata, e esclarecida, e de sorte algua 

irrogar injuria á victima d’essa falta de urbanidade; 

porquanto gosando o accusado de algum gráo de 

nobresa pela sua profis- // são medica, segundo as leis 

do pais, não deveria olvidar que a decencia e modéstia 

são virtudes essenciaes a sua nobresa; bem como q- os 

mestres de artes liberaes também gozão de algum gráo 

de nobresa conf.r.e. o direito vigente.”...(pp.39v-40).
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Isso ocorreu em 29 de outubro de 1857, e no tempo em que a 

sentença tramitou, foi dada à ciência e à publicação, o Dr. Ricardo apelou 

diretamente ao Imperador solicitando um perdão. Não temos quaisquer 

condições de saber a opinião do Imperador sobre o excêntrico médico, que 

vez por outra solicitava sua intervenção junto ao Judiciário; a questão é que 

o perdão solicitado foi obtido, para grande revolta do Juiz Negreiros. Sua 

indignação transcende o despacho com que ordenou que as custas 

processuais fossem cobradas do réu.

E assim chegamos à última etapa da conturbada convivência urbana 

de nosso irascível amigo. Em dois de março de 1880, solicitava o Dr. Ricardo 

que fosse realizada uma busca e apreensão, na casa de um certo José 

Gabriel dos Santos, vulgo José Sacy, a fim de localizar uma capa de 

borracha nova que lhe fôra roubada. Baseava-se para tal no fato de que o tal 

Sacy adquirira a capa “por preço minimo do seo justo valor”, de um certo 

João Albino, conhecido como Gato, e que fõra empregado do próprio Dr. 

Ricardo. Não podemos afirmar que o sugestivo apelido de João Albino 

signifique de fato que tratava-se de um gatuno, por outro lado o mandado 

logo foi expedido na mesma hora de entrada da petição.

Chegados à rua 11 de agosto [na periferia, próximo à ferrovia], 

número 19, onde residia o Sacy, a capa não foi localizada e este foi intimado 

a apresentá-la, o que fez apenas para tê-la apreendida. O Dr. Ricardo, 

entretanto, quando o item foi-lhe exibido, não a reconheceu como sendo a 

sua e devolveu-a ao Sacy. Essa pequena excursão de um dia à periferia, 

além de não ter-lhe devolvido a capa roubada, custou ao Dr. Ricardo vinte e

Os desafetos, que talvez esperassem mesmo ver o fidalgo sendo 

conduzido à prisão, para poder comprazer-se com essa suprema 

humilhação, perderam a vez. As custas, calculadas em 9 de abril de 1858, 

chegaram a cinquenta e seis mil e oitenta réis. O que é o reles dinheiro 

quando a infecta prisão ameaça uma nobre cabeça?
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quatro mil e quatrocentos réis de custas pelo deslocamento do oficial de 

justiça.

E assim chegamos ao fim deste capítulo em que procuramos oferecer 

um retrato do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt. Para além de sua ação como 

médico, político e erudito, houvemos por bem oferecer um pouco de seu 

cotidiano urbano, de como era seu relacionamento com seus parentes e 

vizinhos, de sua personalidade peculiar, nem sempre muito aprazível. Como 

já frisamos anteriormente, devemos compreendê-lo inserido no ideário de 

sua época, até mesmo o modo pelo qual suas pretensões à nobreza 

tornaram-se anacrónicas e risíveis tem uma explicação histórica.

A superação do homem pelo processo histórico não se dá apenas nas 

classes populares. O caso do Dr. Ricardo mostra-nos como todo um modelo 

de mundo pode ser descartado e engolido pelas mudanças políticas e 

económicas. O fenômeno que Eric J. Hobsbawm chamou de “a era das 

revoluções”, com a posterior implantação do Capitalismo, deixou mais de um 

Dr. Ricardo pelo caminho...
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CAPÍTULO IV:

DR. RICARDO: O MÉDICO.



CAPÍTULO 1V.1.:

HOMEOPATIA, ALOPATIA E ANTIPATIA.
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Para provar tais “desaforos", foram apresentadas sete testemunhas, 

que foram devidamente inquiridas pelo Juiz Municipal Agostinho Luis da 

Gama.

Em trinta de agosto, a primeira testemunha, “Tenente Izidoro 

Fernandes Coutinho, casado, natural de São Paulo, e morador d’esta aonde 

vive de ser negociante, de idade que disse ser trinta e sete annos”, após 

executar o ritual de juramento aos Santos Evangelhos, foi assim inquirido:

“E perguntado pelo contheudo da petição de queixa, que 

pelo Juis lhe [foi] lida e bem explicada. Disse elle 

depoente que nada sabe, por não ter relações com o 

accusado, e que só sabe que este hé partidista do 

sistema homeopático, mais não disse. Foi perguntado a 

testemunha a requerimento da parte se não sabia que 

esta, isto é., o queixozo, [era] formado em Medicina e 

habillitado para exercer // a profissão de Medico? 

Respondeo que sim. Foi mais perguntado se o queixozo

,4‘ CMU/AH. TJC. 1o. Oficio. Caixa 123. Documento no. 2782. Fls.2.
148 Idcm.

Em vinte e oito de agosto de mil oitocentos e cinquenta, davam 

entrada np Juízo Municipal da cidade de Campinas os “autos crimes para 

termo de bem viver”, em que o Dr. Ricardo defrontava-se com José Francisco 

Xavier dos Santos, que foi qualificado na petição inicial como exercendo a 

profissão de “cambista”147. Alegava o Dr. Ricardo que:

“temesse de algum dia não poder continuar á conservar 

o sangue frio e a paciência com o qual até agora tem se 

revestido e sim ser impellido á cometter algum acto 

criminoso em attenuação do qual talvez q- não serião 

contemplados os desaforos sem numero q- 

supplicante hão sido dirigidos pelo dito Santos;...”146
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Seguiram-se as outras testemunhas, que desfilaram, de um modo 
inequívoco a versão sobre a obsessão do acusado José Francisco Xavier 

dos Santos que, nas palavras da quinta testemunha João Baptista Rodrigues 

da Silva Júnior [casado, de Santos, de trinta e cinco anos, que vivia “de

149 CMU/AH. TJC. 1° Oficio. Caixa 123. Documento no. 2782. Fls. 4-4v-5.

para sua subsistência necessita exercitar a sua profição? 
Respondeo que sabe que preciza o queixozo disso. Foi 

mais perguntado se o accusado aconcelhava aos 
doentes tratados pelo queixozo a que abandonassem o 
tractamento deste e que 

homeopático? Respondeo 

accusado aconcelhava aos

seguicem o 

que consta 
doentes que

tractamento homeopático, qualquer que seja o Medico 

alopata que o trate, [...] Foi mais perguntado se sabe que 
os rendimentos do queixozo tem diminuído e bem assim 

de outros seus collegas? Respondeo que supõem ter 
diminuído, porque são chamados para algu’as cazas os 
médicos homeopáticos. Perguntado se atribue a falta de 

rendimento e clinica as diligencias do accusado? 
Respondeo que não sabe, mas que não duvida. Foi 
perguntado a requerimento do queixozo se não sabe que 

o accusado tirara o chapeo de hua maneira acintoza, 
digo tirara o seu chapeo de hua maneira acintoza, isto 

é., insultuoza? Respondeo que não sabe mais não disse. 
Dada a palavra ao accusado perguntou a testemunha se 

sabia que o queixozo hera casado com hua senhora de 

hua familia principal [ilegível] abastada do Município? 
Respondeo que sabe ser isso verdade, por ser casado 

com hua filha de Joaquim José dos Santos homem // de 

grande fortuna e representação deste lugar, mais não 

disse e nem foi perguntado.”149

lhe que o 

seguicem o
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agências"], “fas guerra alopatia por se achar como que magnetisado pela 

homeopatia"'50.

No relato do mesmo João Baptista Rodrigues da Silva Júnior, que 

também era genro de Joaquim José dos Santos, o acusado

Nos relatos fixados nos autos pelo escrivão Joaquim Roberto Alves 

sucedem-se as narrações de incidentes em que o acusado, talvez vítima 

desse “magnetismo”, comportara-se de maneira assaz deselegante até para 

os padrões de nossa época. O incidente do chapéu tirado de maneira 

acintosa ou insultuosa, foi trazido à baila por mais de uma testemunha, a 

pedido do Juiz. Entretanto, o que mais choca nos testemunhos é a 

intensidade da militância do acusado em favor da homeopatia, que 

costumava visitar os doentes em seus próprios leitos para convencê-los a 

abandonarem os remédios alopáticos e aderirem à nova panacéia médica.

“entrando com elle testemunha no quarto aonde se 

achava o doente ahí dissera como meio de persuação o 

seguinte = que abandonace alopatia, e uzasse da 

homeopatia por que uma só dose o poria bom; que se 

persuadisse que nem hum dos filhos ou genros se 

enteressava pela sua saude e vida, que antes

Nesse sentido, como a primeira testemunha frisara, suas atividades 

também atingiam aos outros médicos da cidade, e não apenas ao queixoso. 

Entretanto, em algum momento no embate das duas técnicas médicas, o 

' assunto entre ambos tornara-se decididamente pessoal. Santos visitara mais 

de um parente do Dr. Ricardo para convencê-los a abandonar o tratamento 

deste, em favor dos remédios homeopáticos. No caso de Joaquim José dos 

Santos, sogro do queixoso, seu comportamento fõra particularmente 

ofensivo.

I5" Idcm. íls. 10v.
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Algumas testemunhas procuraram atenuar o alcance da maledicência 

que corria na Rua do Comércio, bem como indicar que o incidente do chapéu 

não teria tanta importância, sendo mais uma brincadeira que um acinte 

declarado. O acusado, entretanto, dirigiu suas inquirições seguindo uma 

linha de raciocínio que buscava provar que, sendo o Dr. Ricardo casado com 

uma senhora de família importante e poderosa e a esta ligado dos mais 

diversos modos, não precisaria de sua clínica para sobreviver e, nesse caso, 

o prejuízo sofrido não seria relevante. Evitando habilmente entrar no terreno

dezejavao ver morto afim de dilacerarem a casa a fim de 

dentro em poucos annos não existir vestijos da casa de 

Joaquim José dos Santos, presente neste acto o 

Reverendo Pedro de Camargo = o que ouvido por ella 

testemunha respondeu ao acusado, que seu sogro 

estava em seu perfeito juizo, e que hera senhor de sua 

fortuna para chamar ou mandar vir qualquer Medico, e 

que elle testemunha não aconcelhava assim hua, e nem 

outra Medicina porque elle testemunha as não entendia; 

sabe mais por presenciar, dizer o acusado em ocasião 

em que estava toda a familia na meza tomando cha que 

tinha eido bem bom que o sogro delle testemunha 

tomasse a doze porque já apresentava melhora e assim 

se não verificava o que já dizião, isto é., que uns querião 

o seu quinhão em escravos, e outro em dinheiro para se 

mudar para Europa, mas não sabe se se referia ao 

queixozo por ter elle depoente dois comcunhados 

Europeos, e que esse dito do accusado a respeito da 

pretenção dos genros de Joaquim José dos Santos, elle 

testemunha que esta ao facto de tudo quanto se dis pela 

Rua do Comercio por frequentar as rodas onde de 

costume vai.

151 CMU/AH. TJC. Io. Oficio. Caixa 123. Documento no. 2782. Fls. 11.
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das ofensas pessoais, perante o Juiz, o acusado limitava-se a tentar 
caracterizar que não houvera prejuízo para o queixoso, advindo de sua 

militância em favor da medicina homeopática. O queixoso, por outro lado, 
procurava frisar o caráter maledicente do acusado, tanto quanto os danos 
profissionais que sofrera.

A sentença foi emitida em dezoito de setembro e absolveu o acusado 

das queixas do Dr. Ricardo, condenando a este no pagamento das custas 
processuais. O Juiz entendeu que os testemunhos não provaram as 
alegações do queixoso, mas apenas que o acusado usava de métodos 

“suazorios” para convencer todas as suas amizades ao uso da homeopatia. 
Sendo assim, não haveria como obrigá-lo a assinar o termo de bem viver, 

uma vez que seu caso não estava enquadrado nas penas da lei.

A cena constrangedora ocorrida junto ao leito de Joaquim José dos 
Santos, fõra presenciada, como indicara a quinta testemunha, pelo 

Reverendo Pedro Gomes de Camargo; sendo assim, o Dr. Ricardo pediu por 
duas vezes que também fosse este convocado e intimado a depor. Somente 

em doze de setembro é que deu-se o depoimento do reverendo padre, que 

procurou por todos os meios descaraterizar os argumentos mais fortes da 
acusação.

Alegou o padre Pedro Gomes de Camargo, "natural de Nossa Sra. De 

Araciguama, morador desta, vive de suas ordens e alguns rendimentos de 
suas propriedades, de cinquenta e seis annos completos”, que as 

insinuações do acusado eram para João Baptista Rodrigues da Silva, ou 

seja, o outro genro, e não para o Dr. Ricardo. Seu depoimento parece ter 
sido decisivo para delimitar os termos da polêmica. Além de declarar que 

Joaquim José dos Santos efetivamente curou-se quando mudou a medicação 
para a homeopatia, ainda defendeu a nova prática, em detrimento das 

antigas. Seu depoimento deu por encerrada a inquirição das testemunhas e 

os autos foram conclusos ao Juiz Municipal para emissão da sentença.



Foi dada ciência às partes em dezenove de setembro e o processo foi 
remetido ao cartório para o cálculo das custas logo no dia vinte e seis. As 

custas foram calculadas rs. 36$140 (trinta e seis mil cento e quarenta réis) e 
não houve mais qualquer anotação no processo. Sendo assim, não podemos 

saber se o Dr. Ricardo recorreu da sentença ou se, por instância dos 
contemporizadores de plantão, conformou-se com o alto prejuízo já sofrido, 
evitando assim maiores percalços.

Através deste processo abre-se uma janela para um dos tantos 
momentos significativos para a História da Medicina do século XIX. Os 

depoimentos das testemunhas e o próprio desenlace, uma vez que o Juiz 

parece ter sido ou deliberadamente omisso ou veladamente favorável ao 
acusado, levam a crer que estava ocorrendo uma verdadeira batalha entre 

homeopatas e alopatas, não apenas em defesa de suas opções de clínica, 

mas também no que se refere à disputa pela clientela. E, nesse sentido, 
Campinas reproduzia as polêmicas já ocorridas nas capitais européias por 

ocasião do surgimento e da expansão da medicina homeopática.

Surgida no final do século XVIII, por iniciativa de Samuel Hahnemann, 

médico alemão natural de Meissen, a homeopatia era muito mais uma “arte 

de curar”, que uma escola médica propriamente. O mesmo Hahnemann 

afirmava:

“A primeira, a única vocação do médico é restabelecer a 
saúde dos enfermos: é o que se chama curar. Sua 

missão não é forjar sistemas, combinando idéias ocas 
com hipóteses sobre a essência íntima da vida e a 

produção das moléstias no interior invisível do corpo, ou 
procurar incessantemente explicar os fenômenos 

mórbidos e sua causa próxima, que permanecerá 

sempre oculta para nós, submergindo o todo numa 

mixórdia de abstrações ininteligíveis, cuja pompa 
dogmática embasbaca os ignorantes, enquanto os 
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A idéia de medicina do Dr. Hahnemann restringia-se ao tratamento 

sintomático das moléstias, e descartava qualquer investigação de cunho 

científico. Conforme pode ser percebido nesse parágrafo explicativo, a idéia 

central do método era a simplicidade de procedimentos e a clareza das 

explicações. Certamente tratava-se de um desafio ao saber das escolas 

tradicionais de medicina.

Por esse motivo, a nova prática foi logo repudiada e dividiu as 

opiniões dos médicos e dos usuários por toda a Europa e, posteriormente, no 

Brasil. A simples idéia de que o tratamento sintomático pudesse ser reduzido 

a uma série de axiomas, que poderiam ser entendidos facilmente até pelo 

mais humilde lavrador, causava um verdadeiro pânico entre os acadêmicos. 

Para além de qualquer plausibilidade do uso e aplicação dos remédios 

homeopáticos, percebia-se que a nova prática despia os Doutores de todo o 

aparato inerente à profissão.

GUIA dc Medicina Homeopática pelo Dr. Nilo Cairo - Doutor cm Medicina. Engenharia Militar c 
Bacharel em Matemática e Ciências Físicas. 2T.ed. 8‘. Reimpressão - Revista c aumentada 
pelo Dr. A Brickmann (Laureado com o prémio Licinio Cardoso e peio 3o. Congresso

doentes suspiram em vão por socorros. Já estamos 

fartos destes sonhos sábios, que se chamam medicina 

teórica; é tempo de todos aqueles que se dizem médicos 

cessarem, enfim, de enganar os pobres humanos com 

palavras ocas de sentido, e de começarem a agir, isto é, 

a aliviar e curar realmente os doentes”. HAHNEMANN - 

Organon da Arte de Curar.’’152

Como já vimos no capítulo anterior, Campinas dividia-se e a 

maledicência alimentava a cada momento ambos lados da disputa. 

Lealdades familiares passavam a segundo plano quando o assunto era a 

homeopatia, amizades e inimizades surgiam com a maior facilidade no calor 

das discussões. Ao longo da década de 1840, os lados haviam sido 

escolhidos, e o Dr. Ricardo, tendo-se doutorado em Edimburgo, abraçou a



Wilson Martins define de forma perspicaz esse momento:

as

Brasileiro dc Homeopatia). São Paulo. Ed. da Livraria Teixeira. 1982. p.34.
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causa dos alopatas com a paixão que lhe era peculiar em todos os aspectos 

de sua vida.

Como católico praticante, a homeopatia merecia ser execrada porque 

era considerada próxima ao espiritismo, como médico o mesmo ocorria 

devido a sua semelhança ao tão combatido curandeirismo. Ora, o século XIX 

marca um momento decisivo na história da medicina, o status de ciência e a 

importância social adquirida pelos cientistas devido a recentes descobertas e 

inovações, marcam indelevelmente um novo espaço social e político que 

logo seria ocupado por médicos sanitaristas e alienistas. A modernização da 

cirurgia, o advento da assepsia, o surgimento das vacinas, vão ocorrendo 

paulatinamente e oferecem aos médicos o material para empreender de vez 

uma ação visando desalojar do cotidiano do lar as comadres e curandeiras, 

com seus chás, mezinhas e poções.

“Contudo, novos perigos começavam a aparecer de 

horizontes inesperados: a homeopatia, criada por 

Samuel Hahnemann em 1810, introduz-se no Brasil por 

volta de 1840, trazida por dois médicos estrangeiros, um 

francês o Dr. Benolt-Jules Mure (1809-1858), e um 

português, o Dr. João Vicente Martins (1808-1854). Ora, 

os vidrinhos da homeopatia continham o terrível veneno 

do Espiritismo: é em torno das clínicas especializadas 

que se aglutinam os primeiros círculos espiritas do Rio, 

na década de 40. A rápida e notável disseminação do 

sistema terapêutico entre as classes populares 

favoreceu a extraordinária popularidade do sistema 

religioso (e vice-versa). A vacina, por paradoxo, 

encontrava sérias resistências e era antes vista como
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A discussão proposta pela prática homeopática colocava os médicos 

em posição delicada. Como pudemos perceber no primeiro capítulo, ao 

analisar as obras de Maria Alice Rosa Ribeiro, Madel Terezinha Luz, Sidney 

Chalhoub e Rodolpho Telarolli Jr., a idéia de modernidade que seduzia as 

elites pensantes e mandantes do país, passava necessariamente pela 

implantação de uma medicina baseada em cânones estritamente científicos. 

A população, entretanto, culturalmente ligada às tradições africanas e 

indígenas, preferia nitidamente uma prática médica mais informal.

perigosa inovação de charlatães inescrupulosos: ainda a 

6 de julho de 1841, o médico e deputado Paula Cândido 

propunha à Câmara que a Junta Vacínica da Corte 

nomeasse delegados nas províncias, “porque a vacina 

ainda não se achava propagada”.153

Esse choque cultural parecia inevitável, uma vez que circunstâncias 

históricas prementes, no caso as epidemias de varíola e febre amarela que 

grassavam no país ao longo do século XIX, forçaram muitos médicos a tomar 

uma postura agressiva, na tentativa de impor as condições de higiene 

necessárias ao combate de doenças. O caráter impositivo das medidas de 

coerção tanto à vacinação, quanto à higienização das cidades constitui uma 

história a parte. A arrogância com que médicos e autoridades procuraram 

dispor das vidas e do espaço de populações urbanas inteiras, também tem 

sido exaustivamente estudada pela bibliografia já citada e afins.

No caso da homeopatia, especificamente, 

simplesmente de um choque entre um saber popular e um saber erudito. 

Teria sido muito mais simples se o apelo fácil da automedicação houvesse 

ficado restrito apenas às classes populares ou perigosas. Entretanto, o que 

efetivamente aconteceu é que, durante um bom tempo, a classe médica 

dividiu-se entre os simpatizantes e os detratores da nova prática.

153 MARTINS. Wilson. História da inteligência brasileira. São Paulo. Cultrix. EDUSP. 1977-78. 4v. 
v.II. p.255.



Descobertas como a anestesia e a
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Sua descoberta, que hoje para nós assume um caráter banal, 

consistiu em perceber que o fato dos médicos examinarem tanto doentes 

quanto cadáveres sem realizar qualquer assepsia, permitia que restos de 

matéria pútrida provenientes das autópsias se alojassem nos tecidos ainda 

em processo de cicatrização de outros pacientes, bem como contaminavam

Ignace Phillip Semmelweis era um médico obstetra de origem teuto- 

húngara, nomeado em fevereiro de 1846 para assistente da Primeira Clínica 

Obstétrica de Viena. Desde cedo preocupou-se com o grande número de 

mulheres que faleciam de febre puerperal nos hospitais. Pesquisou 

longamente e dedicou vários anos de trabalho metódico e sistemático para 

identificar os agentes dessa infecção.

assepsia encontraram, em um 

primeiro momento apenas o muro da incompreensão e franca hostilidade por 

parte dos luminares das ciências médicas nas universidades européias. O 

uso do protóxido de azoto (ou gás hilariante) como anestésico foi descoberto 

por um dentista chamado Horace Wells, nos Estados Unidos, em 1845. 

Entretanto, em vida, Wells foi ridicularizado longamente pelos acadêmicos, 

como John Collins Warren, que consideravam esse tipo de experiência mais 

como demonstração circense que como descoberta científica.154

'■M THORWALD. Jurgen. Op. cit. pp. 97-115.

Muitos médicos aderiram à simplicidade do diagnóstico e ao 

descompromissado tratamento meramente sintomático. O que deve ser 

compreendido no contexto da medicina da época, afinal, com quais recursos 

poderia contar um médico no Brasil interiorano nos anos 1840? Embora a 

pesquisa médica trouxesse novas descobertas 

aceitação marchava a passo, esbarrando 

acadêmico, e as universidades européias 

arrogância agressiva quando defrontadas 

novas práticas.

com frequência, sua 

sempre no reacionarismo 

pecavam certamente por uma 

com novos conhecimentos ou



THORWALD. Jiirgen. Op. cit. pp.223-246.
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Até mesmo Louis Pasteur amargou, no começo, a indiferença e 

hostilidade de seus contemporâneos, antes de ter seus trabalhos científicos 

amplamente reconhecidos. Se contribuições tão significativas aos avanços 

da clínica e da cirurgia esbarravam em tal obscurantismo na Europa de 

meados do século XIX, que dizer da homeopatia, que vinha associada a 

teorias francamente heréticas, como as experiências magnéticas do Dr. 

Mesmer.

No Brasil, podemos perceber dois âmbitos de discussão, aquele dos 

doutores que publicavam livros e artigos defendendo suas práticas e

Semmelweis morreu louco, tomado pelo sentimento avassalador de 

impotência, de saber o que havia de errado nas práticas clínicas, e não 

conseguir fazer nada para salvar as vidas que se esvaíam devido à 

ignorância e arrogância dos luminares científicos de sua época. D’entre 

aqueles que perceberam o alcance da descoberta de Semmelweis, estava o 

Dr. Gustav Adolf Michaelis, diretor da Maternidade de Kiel e professor de 

obstetrícia, que em sua clínica enfrentara um surto de febre puerperal 

dizimando dezenas de pacientes. Impotente e desesperado com a situação, 

ao tomar conhecimento do diagnóstico e da crítica de Semmelweis ao 

sistema clínico em vigor, Michaelis sentiu-se responsável pelas mortes 

ocorridas em seu hospital. Como resultado, em 9 de agosto de 1848, 

suicidou-se atirando-se à passagem de um trem.155

as mulheres durante o trabalho de parto, produzindo as infecções fatais. 

Durante muitos anos lutou para fazer aceita sua descoberta e a forma de 

assepsia com uma solução de ácido clórico, que criara; publicou trabalhos, 

realizou toda sorte de provas e contra-provas que confirmassem suas 

descobertas. Entretanto, a grande maioria dos médicos considerava um 

insulto supremo ser obrigado a lavar-se antes e depois de examinar 

pacientes ou realizar cirurgias e autópsias.
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A homeopatia foi recebida por muitos como verdadeira panacéia. 

Teses foram defendidas e publicadas tanto apoiando-a quanto criticando-a, e 

no entanto, seu apelo popular advinha do baixo custo e da simplicidade de 

seus manuais e remédios. Enquanto prática, podia ser inserida no cabedal 

cultural que incluía rezas, benzeduras, simpatias, chás, mezinhas, bentinhos 

e o mais do arsenal usado por qualquer comadre, curandeiro ou feiticeiro, 

quer fosse de origem indígena ou africana. O mesmo não ocorrendo com a 

medicina dos doutores, cujo jargão e mecanismos permaneciam envoltos em 

uma aura de superioridade, que muitos compraziam-se em cultivar.

criticando seus oponentes; e aquele do cotidiano das cidades, em que as 

disputas de opinião logo assumiam um caráter puramente pessoal, como 

vimos longamente nas brigas de vizinhança encetadas pelo Dr. Ricardo. Um 

aspecto é a preferência popular: os defensores apaixonados como nosso 

conhecido “magnetizado”, que levavam de porta em porta a todos os seus 

amigos a “boa nova” da pseudo-ciência, alimentando cizânias e rivalidades, 

prometendo “mundos e fundos” e, frequentemente prestando um grande 

desserviço à causa homeopática; outro aspecto bem diferente é o 

questionamento das premissas científicas de um método que propunha 

doses diluídas e reprodução de sintomas para a eliminação dos males, como 

se fosse uma mera operação matemática onde sinais iguais sempre tem 

resultado positivo.

A distância social que muitos médicos impunham a seus pacientes e 

concidadãos, contribuía para que sujeitos mais simpáticos como os 

Langaard, patronos de músicos, homeopatas com clínica popular, tivessem 

uma avaliação positiva junto à população de baixa ou nenhuma renda. Do 

mesmo modo, não devemos deixar de considerar que, em Campinas, havia 

um grande número de médicos e a concorrência na disputa de pacientes 

deveria ser acirrada; a conversão de um grande fazendeiro a qualquer dos 

lados da disputa, poderia significar um afluxo extra de clientes, uma vez que 

este levaria ao médico de sua escolha, não apenas a família, mas também 

escravos e agregados de suas propriedades.
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Em uma de suas correspondências, quando residente em Itú, o Dr. 

Ricardo informava, eufórico, que essa cidade não aderira à homeopatia. 

Considerando seus dissabores nos tribunais de Campinas, talvez possamos 

aventurar a hipótese de que o médico abandonara a cena do debate urbano 

em momentânea desvantagem, ao mudar-se para Itú. Aguardando um 

momento propício para sua volta, não percebera que as mudanças que 

estavam ocorrendo na sociedade ocidental eram irreversíveis, e que a 

homeopatia era apenas um sinal de que as barreiras sociais já não podiam 

ser tão nitidamente impostas.

Entretanto, apesar do apelo popular evidente, os homeopatas ainda 

insistiam em ser considerados como médicos. De certo modo, ainda 

constituíam-se como detentores de um saber específico, com bases 

“científicas” [embora questionáveis], não aceitando as comparações e 

alusões às práticas de curandeirismo, tão ao gosto dos alopatas. Seus 

remédios utilizavam os mesmos princípios químicos daqueles prescritos pela 

alopatia, a diferença residia nas proporções de diluição e solução e nas 

doses prescritas aos pacientes.

A bibliografia de época consultada consta das fontes impressas. Este capitulo foi escrito bascando- 
sc nas leituras realizadas dos manuais homeopáticos, das leses c dos opúsculos gerados por essa 
polêmica.

Em 1846 já existia no Rio de Janeiro um Instituto Homeopático do 

Brasil, que publicava manuais e receituários para difusão e uso popular. 

Doutores como Frederico Emilio Jahn, Alexandre José de Mello Morais, 

Augusto César Oliveira, entre outros, tinham suas teses e manuais 

publicados. O alcance dessa produção permanece até certo ponto 

desconhecido, uma vez que a maioria da população brasileira 

analfabeta156; entretanto, os processos do Dr. Ricardo e os exemplos da 

maledicência campineira parecem indicar que a mesma acompanhava essa 

disputa.
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Do mesmo modo, embora o século XIX tenha sido decisivo para o 

desenvolvimento de técnicas e práticas cirúrgicas, muitos médicos ainda 

seguiam Hipócrates ao pé da letra:

Nesse sentido, nada mais ofensivo para um homeopata do que ser 

comparado com qualquer esculápio amador, cujo saber proviesse de 

tradições feiticeiras, ou cujos remédios pudessem ser extraídos de algum 

“matinho” nos arredores da cidade. No preconceito em relação à medicina 

popular, homeopatas e alopatas estavam, por assim dizer, do mesmo lado. 

Herbanários em geral não eram considerados cientistas.

“Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso 

confirmado; deixarei essa operação aos práticos que 

disso cuidam.”157

Machado de Assis, em seu inesquecível Dom Casmurro, satiriza 

implacavelmente os adeptos da homeopatia, na figura do agregado José 

Dias159. Embora publicado em 1899, este romance tem o início de sua ação 

situado na década de 1850, isto é, o período em que as polêmicas sobre as 

duas opções de clínica já grassavam nas várias cidades do país. A figura de 

José Dias é lapidar: apresentara-se como médico homeopata certo dia, 

surgido do nada, e tivera a sorte de curar alguns doentes em casa do pai de

Ou seja, a sangria e a prática de lancetar cálculos e abcessos, ainda 

estavam, no Brasil, muito mais próximas dos barbeiros-sangradores do que 

dos acadêmicos de medicina158. E, nesse sentido, a homeopatia não 

constituía um saber diferenciado das outras opções de clínica. Reproduzia e 

difundia a mesma impressão de que havia uma grande diferença social entre 

o médico e o sangrador.

15 Juramento dc Hipócrates.
158 SANTOS FILHO. Lycurgo de Castro. História Geral da Medicina Brasileira. São Paulo.

HUC1TEC. EDUSP. 1991. 2v. v.l.°. pp.340-345.
159 ASSIS. Machado de. Dom Casmurro. Rio dc Janeiro. Ediouroí São Paulo. Publifolha. 1997.

(Biblioteca Folha. 20|. pp.39-40.
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Incisivo mas sutil, como sempre, Machado de Assis capturou o âmago 

da disputa. Embora academicamente alguns ainda se dessem ao trabalho de 

discutir a homeopatia, suas chances de cura eram de cinquenta por cento, tal 

qual a alopatia. Devido à carência de recursos de ambas, as alternativas 

únicas eram curar ou matar... E, frequentemente era a sorte, ou o conjunto 

das circunstâncias, muito mais do que a perícia que determinava quem iria 

sobreviver.

Entretanto, devemos chamar a atenção para o significado do "Manual e 

da botica”, que proporcionaram a José Dias a aura de médico homeopata. O 

Instituto Homeopático do Brasil, em 1846, divulgava uma publicação 

intitulada "Notícias elementares da Homoeopathia, ou manual do fasendeiro, 

do capitão de navio, e do pai de familia. Contando a acção dos vinte quatro 

principaes medicamentos homeopathicos“'60. Nessa obra recomendavam-se 

vários livros e manuais que ensinavam como preparar e receitar os remédios 

homeopáticos. Do mesmo modo, ficamos sabendo que uma botica de vinte e 

quatro medicamentos - a mais simples mas completa - saía por dezoito mil 

réis, em uma das farmácias homeopáticas da Corte161.

Tempos depois descobriu-se que não possuía qualquer habilitação 

médica; que fingira-se tal a fim de divulgar a homeopatia, que considerava “a 

verdade”. Bastara um "Manual e uma botica", para que José Dias passasse 

por médico e pudesse preparar e ministrar os remédios homeopáticos, tal a 

simplicidade do método e do público!

Bentinho, protagonista do romance. Em vista disso, fora convidado a 

permanecer como médico da fazenda e, acabara por tornar-se agregado da 

família.

,6" INSTITUTO HOMEOPÁTICO DO BRASIL. Noticias elementares da Homoeopathia. ou manual 
do fasendeiro. do capitão de navio, c do pai de familia. Contando a acção dos vinte quatro 
principaes medicamentos homoeopathicos. Rio dc Janeiro. Tjp. de Bintot. 1846.

Idcm. p.7.
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Rodrigues de Andrade, traduz a revolta de médicos como o Dr. Ricardo:
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ANDRADE. Josc de Calasans Rodrigues dc. Dissertação critica sobre a Homcopathia. Thcsc que 
foi apresentada a Faculdade de Medicina do Rio dc Janeiro c sustentada a 7 de Dezembro dc 
1842 por... Rio de Janeiro. Tjp. Imparcial dc F. dc Paula Brito. 1842. pp.21-25.

Sua facilidade de apreensão e a simplicidade das normas de higiene e 

comportamento preconizadas, levou muitos de seus seguidores aos 

comportamentos fanáticos como aquele já descrito no início deste capítulo. 

José de Calasans Rodrigues de Andrade chamava a homeopatia de “seita 

germânica”, por alusão a seu fundador; mas convém que se dê o devido 

peso e valor ao uso da palavra seita162. Conforme já mencionamos, desde 

cedo seus adeptos foram considerados próximos demais às doutrinas do 

espiritismo, bem como às experiências magnéticas do Dr. Mesmer.

Nesse sentido, as críticas dos alopatas dividiam-se então em duas 

vertentes, a que analisava os preceitos científicos questionáveis da 

homeopatia, e a que condenava sua pretensa filiação com práticas heréticas 

e exemplos de charlatanice. Com inusitada frequência, os críticos 

embarcavam por ambas vertentes, com a mesma virulência, uma vez que era 

um assunto que apaixonava desde médicos e políticos, até os usuários 

menos habilitados para inserir-se nas discussões científicas.

“Assim a homoeopathia despreza quaesquer 

considerações dedusidas da organisação, causas, 

temperamentos, idades, sexos, climas, estações,

Essa como várias outras obras da época, que consultamos, 

como verdadeiros manuais de introdução à vivência 

homeopática. Sua linguagem simples e prática poderia ser facilmente 

entendida por qualquer indivíduo alfabetizado. Propunham não apenas o uso 

dos remédios nas doses diluídas que popularizaram a homeopatia, mas 

também dietas alimentares, exercícios e rotinas de higiene pessoal, bem 

como uma atitude espiritual de acordo com os princípios da nova doutrina.
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Mas é na linguagem que se encontra a declaração de guerra dos 

homeopatas:

Suprema blasfêmia! Como ousam esses ignaros equiparar-se aos 

médicos formados nas grandes faculdades e universidades? O que tem a 

oferecer em alternativa à SCIENCIA, além de sandices e no mais das vezes 

o mais puro charlatanismo? Eis aqui os termos de uma verdadeira “guerra 

santa”.

Por outro lado, não devemos deixar de ouvir os argumentos de Cândido 

Ribeiro dos Santos, em seu “Tratamento homeopathico do Cholera morbus", 

de 1855164. Esta é uma obra que além de receitar, prega a prevenção, isto é 

os meios preservativos para eludir a doença. Higiene e dieta alimentar sem 

vegetais são recomendados no tratamento, e também para evitar que se 

contraia a doença.

“Torno a repetir. Não escrevo para os Médicos, nem para 

os homens literatos; meus trabalhos são dedicados 

somente ao povo e aquelles que estão longe dos 

necessários, e por isso não procurarei a

163 ANDRADE. Jose de Calasans Rodrigues de. Op. cit. p.6.
161 SANTOS. Cândido Ribeiro dos. Tratamento homeopathico do Cholera morbus. Sào Paulo. 1855. 

7p. [Collccçâo Benediclo Ottoni - Organisada pelo Dr. J. C. Rodrigues - Doação do Dr. Julio 
B. Ottoni |.

localidades, profissões de vida, e mil outros objectos 

assás importantes: desconhece o interesse do 

diagnostico e as vantagens da anatomia pathologica, e 

por tal forma simplifica a difficil arte medica, a tanto 

rebaixa a sciencia da vida, que apenas bastam os 

rudimentos de simples leitura para fazer de um 

camponez optimo homoeopathista.”163
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Juízes e promotores, como quaisquer outros seres humanos, nutriam 

simpatias e antipatias pessoais. Difícil identificar quando se trata de simpatia 

pelas novas idéias ou meramente antipatia pessoal, motivada pelo próprio 

Dr. Ricardo. Por isso, não afirmamos que os processos perdidos deveram-se

Mas, voltando a Campinas, onde os ânimos estavam acirrados pela 

disputa, podemos compreender os ódios e as paixões suscitadas pelos 

adeptos da homeopatia. Em sua tentativa de levar a “boa nova” avante, não 

devem ter sido poucos os indivíduos que, como José Francisco Xavier dos 

Santos, violavam os preceitos da boa vizinhança, da polidez e da educação, 

com a conivência dos outros defensores da nova prática.

A medicina ao alcance de todos! Pode-se compreender facilmente a 

indignação dos acadêmicos, tanto quanto a empolgação dos leigos com a 

nova doutrina. Do mesmo modo, a ironia de Machado de Assis adquire maior 

relevância, em vista da facilidade de qualquer um passar-se por médico, 

munido das credenciais dessa nova panacéia, isto é o Manual e a botica. A 

anedota, então, toma ares de crónica; quantos casos semelhantes não terão 

ocorrido pelo interior do Brasil afora?...

elegancia: sobre tudo desejo ser preciso e claro quanto 

seja possível, para que todos me comprehendão.”165

Atitudes como a do Dr. Ricardo, de combate declarado, ocorriam de 

Edimburgo166 a Paris e de Viena ao Rio de Janeiro. Entretanto, por seu gênio 

intempestivo, sua paixão legalista, e pelo caráter arrogante de sua educação 

fidalga, este sempre preferia resolver suas disputas nas barras dos tribunais; 

forçando as instâncias do Judiciário a intervirem em situações do cotidiano, 

que de outro modo passariam despercebidas ou seriam resolvidas no espaço 

público da rua.

165 SANTOS. Cândido Ribeiro dos. Op. cil. p.2.



Uma amostra desses momentos de conflito pode ser apreendida ao 

observarmos o caso do "tiro que ninguém viu". Ocorreu em 30 de dezembro 

de 1877, levando o Juiz Carlos Augusto de Sousa Lima a emitir a seguinte 

portaria:

A polêmica entre homeopatas e alopatas durou décadas em Campinas, 

submetendo as relações familiares a duros testes. Nesse meio, o Dr. Ricardo 

permaneceu sempre leal a seus princípios e crenças, mesmo quando 

confrontado com provocações maiores que a de José Francisco Xavier dos 

Santos. Isso deve ter-se refletido em suas atividades profissionais, 

influenciando a clientela de sua clínica, bem como estremecendo e 

restringindo seu rol de amizades.

à parcialidade dos juízes propriamente dita, e sim às circunstâncias em que 

foram julgados. Devemos levar em consideração que a “temperatura” dos 

falatórios da Rua do Comércio, pode ter influído de um modo que jamais 

saberemos na decisão de mais de um juiz.

“Chegando ao meu conhecimento que pelo Dr. Ricardo 

Gumbleton Daunt fôra disparado hoje um tiro de revolver 

contra a pessoa de Joaquim Corrêa de Mello Júnior, 

junto á casa de José Maurício na rua das Flores, e 

convindo á bem de averiguação do facto proceder-se a 

exame no lugar onde se deu tal ocurrencia á fim de 

descobrir-se vestígios do tiro, mando que, autuada esta 

pelo 1,° Escrivão do Crime, se notifique a Damaso Xavier 

da Silva e Antonio Antunes Pereira para servirem de 

peritos, fazendo-se o exame hoje ás 2 horas da tarde.

O Juiz Municipal

166 E o Dr. Ricardo fora aluno, cm Edimburgo, do obstcira Dr. Simpsom. que levara o Real Collcgio 
de Médicos da cidade, cm 1851. a condenar os que praticavam a homeopatia. SALDANHA. 
Marechal Duque dc. O estado da medicina cm 1858. Lisboa. Imprensa Nacional. 1858. pp.43-44.
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de páu; que enquanto proferia estas palavras o Doutor 

Ricardo continuou a caminhar para o lado da casa de

Convocados os dois cidadãos que deveriam servir como peritos, 

prestaram juramento perante o Juiz Municipal, na casa de residência do 

escrivão José Maurício, em cuja frente pretensamente ocorrera o "tiro”. 

Auxiliados pelo jovem Correia de Mello, procederam a uma busca minuciosa 

na fachada da casa à rua das Flores (atual José Paulino), muro, porta, 

parede e, virando a esquina, seguindo pela rua Barreto Leme; sendo que 

nenhum traço, marca ou vestígio do projétil ou mesmo da existência de um 

tiro foi localizado.168

“Respondeo que tendo certeza que o Doutor Ricardo 

Gumbleton Daunt se constituía seu perseguidor 

devolvendo contra si a mesma perseguição que fóra // 

victima do mesmo Doutor Ricardo o finado pai delle 

meio dia mais

Joaquim Corrêa de Mello Júnior, “de vinte quatro annos, solteiro, filho 

de Joaquim Corrêa de Mello, natural desta cidade onde rezide, 

pharmaceutico”, era o ofendido, conforme foi qualificado no auto de 

perguntas que lhe foi feito no mesmo dia, ao qual

declarante, hoje 

encontrando-se elle declarante com o dito Doutor

l6‘ ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Processo Crime. Caixa 50 N. 4078 n 0 1106. Fls.02. 
Devo a informação deste processo à solicitude de Regina Célia Lima Xavier, cujo texto, ainda não 
publicado. Dos males c suas curas: a prática da medicina em Campinas no século XIX. revela as 
vicissitudes não apenas da polêmica sobre a homeopatia, mas também do próprio cxcrcicio da 
medicina.
168 Conforme consta do auto de corpo de delito realizado na mesma tarde do dia trinta de dezembro.

AESP. Processo Crime. Caixa 50. N.4078 n.“ 1106. íls. 3-3v-4-lv

Carlos Augusto de Sousa Lima.”167

Ricardo na esquina da rua Barreto Leme com a Rua das 

Flores, dirigiu-se a elle fazendo-lhe a seguinte 

observação: Não continuasse mais a perseguil-o, e pois 

se o fizesse elle declarante lhe mandaria dar uma sova
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Informando, ainda, que após a sequência de fatos narrados, o Dr. Ricardo 

teria se refugiado na casa do escrivão José Maurício.

De posse dessas informações, o Juiz Sousa Lima instruiu o Delegado 

Firmino Ramalho para que fosse realizada a abertura de um inquérito a fim 

de apurar a verdade dos fatos, ouvindo as pretensas testemunhas. Assim, 

em 05 de Janeiro de 1878, Ramalho notificou Maria Madalena das Neves, 

Escolástica de Arruda Soares, José Malaquias dos Santos, D. Jesuína Maria 

de Jezus e José Gonçalves de Godoy Maurício, para a oitiva que se 

realizaria no dia 08 de Janeiro na Sala de Audiências às 11 h.

As testemunhas desfilaram durante os dias 08 e 09 de Janeiro, 

afirmando nada ter visto ou lembrar-se ao certo, indicando que apenas 

ouviram dizer do disparo. São relatos vagos e impessoais, onde a ausência 

de informações repete-se ad nauseam. O que levou o Delegado Ramalho, 

no mesmo dia 09, a remeter o autos ao Juiz Municipal, frisando a ausência

José Maurício, em cuja porta parou, tendo elle declarante 

o seguido até uma distancia de quinze passos mais ou 

menos daquella casa para poder fazel-o ouvir a 

observação já referida; que olhando na referida porta da 

casa de José Maurício o dito Doutor Ricardo voltou-se 

perguntando a elle declarante quem // era, tendo 

respondido que era Corrêa de Mello Júnior, o mesmo 

Doutor Ricardo que naturalmente já tinha tirado da calça 

um revolver, fez pontaria sobre a pessoa delle 

declarante que achava-se parado na rua a distancia de 

quinze passos e disparou logo um tiro que lhe não 

acertou sendo a denotação (s/c) ouvida por pessoas da 

casa vizinhas e também por uma senhora idoza que se 

achava na janela de José Maurício.”169

169 AESP. Processo Crime. Caixa 50. N. 4078 n.” 1106. Fls. 5-5v-6.



Embora conste como processo crime nas listagens do Arquivo do 

Estado de São Paulo, este documento não passa de um inquérito preliminar. 

E basta uma leitura acurada para percebermos os possíveis motivos de seu 

sumário arquivamento. Em primeiro lugar, existe uma ausência absoluta de 

provas até mesmo de que o incidente do tiro tenha ocorrido. Em segundo 

lugar, apenas a palavra de Correia de Mello Júnior vincula o Dr. Ricardo ao 

local do pretenso delito. E, finalmente, em terceiro lugar, apesar de sua 

paixão pela Justiça, o Dr. Ricardo permanece clamorosamente ausente do 

teatro dos acontecimentos, onde seu nome estava sendo cogitado como 

autor de uma tentativa de assassinato.

de qualquer evidência que corroborasse a autoria do referido tiro por parte 

do Dr. Ricardo, uma vez que todos os depoentes haviam sido unânimes ao 

informar que só posteriormente é que haviam ouvido a versão de fòra o 

médico que atirara.

Entretanto, em sendo verdadeiro o depoimento do jovem Correia de 

Mello Júnior, devemos aceitar que ainda ocorria, em fins do ano de 1877, 

uma guerra surda entre partidários da homeopatia e da alopatia; que essas 

disputas passavam eventualmente de pai para filho, uma vez que o 

contendor do Dr. Ricardo havia sido o Correia de Mello pai, enquanto vivo, e 

que o médico mal conhecia o jovem, tendo-lhe perguntado o nome antes de 

disparar o suposto tiro; que a rivalidade era tão encarniçada que o rapaz 
151

Em 24 de Janeiro de 1878, o Juiz Municipal acusa o recebimento dos 

autos, sem qualquer outro comentário e remete-os ao Promotor Interino 

Francisco Glicério. Este, verificando a impossibilidade de dar andamento ao 

inquérito, requer que seja arquivado, aguardando maiores informações para 

uma eventual reabertura. Aparentemente tal expectativa não se cumpriu, 

uma vez que nada mais consta do documento e não encontramos em outros 

arquivos qualquer menção ao prosseguimento do inquérito ou mesmo à 

instauração de um processo crime contra o Dr. Ricardo sob tais 

circunstâncias.



E o Dr. Ricardo não foi nem sequer ouvido...

170.
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A praxe policial e jurídica foi cumprida escrupulosamente tanto pelo 

Juiz Municipal, quanto pelo Delegado170. Assim, ao chegarem os autos às 

mãos do Promotor Interino Francisco Glicério, republicano conhecido, este 

viu-se obrigado a arquivá-los, dada a total ausência de provas que 

vinculassem o médico ao caso. Mesmo sua anotação indicando que em caso 

de aparecimento de novas evidências o inquérito deveria ser reaberto não 

encontra eco algum em outras fontes.

Mas só temos a sua palavra para indicar que os fatos se deram 

mesmo desse modo... Entretanto, seu depoimento revela a arrogância e a 

temeridade da juventude. Podemos aventurar a hipótese que, em sendo uma 

mera calúnia, o rapaz não teria contado com tanto requinte de detalhes a 

provocação insultuosa a que submetera um homem tão conhecidamente 

temperamental como o Dr. Ricardo.

TAVARES BASTOS. Cassiano C. Direito e praxe policial: contendo os formulários de todos os 
processos policiacs conforme a Nova Reforma Judiciária e Jurisprudência dos Tribunaes. Rio 
de Janeiro. B. L. Gamier - Livreiro-Editor. 1883. pp.339-348. Onde constam os ritos e 
formulários a serem seguidos no estabelecimento de inquérito.

desrespeitara todas as regras de cortesia, abordando o homem mais velho 

em plena rua e ameaçando-o com violência física de modo vulgar; que o 

perseguira reiterando as ameaças e quando este sacara do revólver, 

permanecera aguardando o eventual disparo!

A ausência de evidências no local do pretenso crime, bem como a 

visível relutância das testemunhas convocadas em admitir que presenciaram 

os fatos, também devem ser considerados com cuidado. Tanto podem ser 

indícios de que o incidente não passou de um delírio do jovem Correia de 

Mello Júnior, como podem indicar que amigos zelosos do Dr. Ricardo 

efetuaram uma “limpeza” no cenário do crime e instaram as testemunhas a 

deixar tudo como estava. Nunca saberemos...
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Sua ausência gritante parece mais evidência de culpa do que de 

inocência. Se tratava-se de calúnia ou delírio do jovem Correia de Mello 

Júnior, a atitude mais coerente seria vir a público e negar o ocorrido. Ou 

talvez o médico quisesse fulminar o arrogante rapaz com sua indiferença? 

Por outro lado se, efetivamente, atendendo à provocação vulgar, o Dr. 

Ricardo de fato atirou no jovem impudente, errando a uma distância de 

quinze passos, é possível que sua família e amigos não estivessem 

dispostos a deixá-lo depor admitindo essa culpa. Se foi assim, a força das 

amizades e dos laços de solidariedade, de uma facção coesa na polêmica 

sobre a homeopatia, podem ter agido no interesse do médico.

Do sumário arquivamento do inquérito podemos deduzir que as 

autoridades policiais e judiciárias não encontraram ares de verossimilhança 

na acusação proferida por Joaquim Correia de Mello Júnior. Pois, caso 

contrário, teriam responsabilizado o Dr. Ricardo pela prática do ato que lhe 

foi imputado, uma vez que “O que he verossimil merece attender-se. Ord. Liv. 

3 tit. 20 § 28, tit. 58 § 8, tit. 78 § 5 e Liv. 4 til 81 § 2’m

ALMEIDA. Cândido Mendes de. Axiomas c brocardos de Direito extrahidos da legislação 
brasileira. In: Auxiliar Jurídico: servindo de appcndicc a decima quarta edição do Codigo 
Philippino ou Ordenações do Reino de Portugal recopiladas por mandado de El-Rcy D. 
Philippe I: A primeira publicada no Brazil. Edição fac-similar da Fundação Caloustc 
Gulbenkian de Lisboa da obra publicada no Rio de Janeiro cm 1870. Lisboa. 1985. v.ll. 
p. 601.
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CAPÍTULO IV.2.:

FEBRES, MIASMAS E CEMITÉRIOS.
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O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt não era diferente de muitos dos 

médicos que se destacaram, ao longo desse período. Notícias esparsas por 

obras de referência, informam-nos de sua copiosa correspondência com 

seus condiscípulos da Côrte e da Europa. A Biblioteca da Universidade de 

Edimburgo conserva até hoje o periódico The Medicai Times, onde o Dr. 

Ricardo aparece contribuindo com artigos e notícias sobre a medicina no 

Brasil.172

As limitações impostas pela medicina da época, que não eram 

poucas, foram responsáveis, com grande frequência, por atitudes que hoje 

poderíamos julgar como negligentes ou até criminosas. Precisamos, 

entretanto, ter a clareza e o discernimento de perceber que, para além das 

antipatias e orgulhos pessoais, do conservadorismo, das inimizades de 

classes, existia um interesse genuíno, por parte de médicos, homeopatas ou 

alopatas na saúde de seus pacientes e nos progressos da medicina, que 

vinham ocorrendo, e correndo o mundo.

DAUNT. Richard De Gumbleton. On Physic and physicians in Brazil. The Medicai Times. 
Edimburgo. 323-324:189-90/206-07. 29.Nov. 1845/06.Dec. 1845.

1 '3 Sobre a correspondência, seu neto homónimo publicou vários artigos no Insituto Histórico c 
Geográfico Brasileiro. Sobre suas atividades de vereador, ainda iremos desenvolver o próximo 
capitulo.

Sua pertinácia como vereador e articulista, chamando sempre a 

atenção para os principais problemas da cidade, encontra-se comprovada.173 

Entretanto, toda a operosidade com que dedicou-se, nas últimas três 

décadas de sua vida, às atividades médicas, esbarravam no próprio caráter 

incerto das concepções médicas vigentes à época. Podemos afirmar, sem 

correr o risco do exagero, que uma boa parte dos conhecimentos que 

adquiriu em sua formação, e ao longo do tempo, foram sumariamente 

descartados pelos progressos da investigação científica em seus últimos 

anos de vida. E, nesse sentido, não estava sozinho em sua perplexidade, 

uma vez que não era o único médico a ter seus diagnósticos desmentidos 

pela fatalidade da natureza.
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No século XVIII, a ciência e a medicina haviam descoberto o ar como 

meio de propagação de doenças. Temperatura, umidade e uma série de 

outros fatores passaram a ser estudados como fontes de alteração do 

equilíbrio entre o meio físico do corpo e o meio gasoso do ar. Derivando, de 

certo modo, das teorias primitivas sobre os humores responsáveis pelo 

equilíbrio da saúde humana, essas novas idéias difundiam a noção de que a

Em 1876, houve oito casos diagnosticados pelo Dr. Valentim José da 

Silveira Lopes como febre amarela, na região urbana próxima ao ramal 

ferroviário. Quatro óbitos, quatro sobreviventes. Tratava-se de uma parte alta 

e arejada da cidade, o que contrariava as teorias miasmáticas que ainda 

guiavam boa parte dos médicos, inclusive o próprio Dr. Ricardo.

Assim chegamos, finalmente, ao ponto crucial de qualquer trabalho 

sobre Campinas na segunda metade do século XIX: a febre amarela. O 

flagelo que entrou para o imaginário da população urbana, como responsável 

pela destruição de uma trajetória que teria elevado a cidade a, quem sabe, 

principal cidade do Estado. De capital agrícola de São Paulo, em pouco 

tempo as epidemias transformaram Campinas em terra arrasada, com a 

população fugindo em pânico para outras cidades da região.

Existem dois momentos diferenciados que devem ser estudados para 

uma compreensão adequada da doença: um pequeno surto dado em 1876, 

que gerou grandes polêmicas com relação aos diagnósticos e, as epidemias 

de fato, ocorridas entre 1889-1897. As atitudes tomadas pelos médicos 

nesse primeiro momento, diferem bastante do clima de guerra que instaurou- 

se na cidade, por ocasião dos enormes surtos posteriores. E é a partir 

dessas diferenças que poderemos mergulhar na questão premente da 

superação do conhecimento médico e da impotência do diagnóstico, quando 

ignora-se o veículo de transmissão do mal.174

174 Para a elaboração deste capitulo consultamos os jornais Diário dc Campinas c Gazeta de 
Campinas, disponíveis no Arquivo Edgard Leuenroth. 1FCH/UNICAMP. bem como as obras que 
iremos citando ao longo do texto.
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Assim, ao ocorrer esse primeiro surto, com seus oito doentes na parte 

alta da cidade, e em um momento em que associava-se a incidência de febre

Com base nesse tipo de teoria, havia toda uma argumentação sobre 

contágio e propagação de doenças. Sendo que, chegava-se a afirmar que 

em lugares altos, com ar considerado salubre, certas doenças jamais 

poderiam ocorrer, devido à ausência de fluidos e meios para a propagação. 

Sobre o contágio, a transmissão do vírus via picada de inseto mal começava 

a ser estudada e era pouco ou nada difundida176

influência do meio era crucial tanto para o desenvolvimento, quanto para a 

cura dos diversos males.

As emanações telúricas, nesse sentido, passaram a despertar grande 

interesse em médicos e químicos. Interagindo com o ar, a luz e a umidade, a 

própria terra era responsável pela disseminação de febres e morte. Essas e 

outras idéias encontram-se descritas por Alain Corbin em Saberes e 

odores175, que traça um abrangente relato sobre o imaginário da 

decomposição de detritos urbanos e sua associação às doenças.

As autoridades urbanas, ao longo do século XIX, passaram a ter como 

objetivo o saneamento de pântanos, o banimento de curtumes e abatedouros 

do perímetro residencial, além de legislar sobre o destino do conteúdo das 

fossas e das águas servidas, entre outros tantos elementos de pestilência, a 

fim de purificar o ar e impedir a propagação das doenças. Assim, as 

reformas em cemitérios e a canalização de valas em geral, eram 

recomendadas na prevenção aos miasmas. Esses miasmas eram odores 

pútridos, emanações carregadas de umidade, que desprendiam-se do solo 

revolto, dos cadáveres, das águas estagnadas, e saiam por ai a 

disseminarem o pânico e a morte.

175 CORBIN. Alain. Saberes c odores: o olfato c o imaginário social nos séculos XVIII e XIX. S3o 
Paulo. Companhia das Letras. 1987. pp.34-50.

|76CHALHOUB. Sidncy. Cidade febril... Op. cit. pp.60-68: 168-180.



SANTOS FILHO. Lycurgo dc Castro. A febre amarela cm Campinas 1889-1900. Campinas.
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Em abrangente estudo sobre a febre amarela em Campinas, Lycurgo 

de Castro Santos Filho, historiador da medicina no Brasil, decide-se pela 

relevância do diagnóstico do Dr. Valentim José. E mais, afirma que naqueles 

tempos só não houve epidemia de grandes proporções, porque o mosquito

Discutiu-se copiosamente se o ar infecto do porto de Santos poderia 

ter sido trazido à cidade em caixotes de mercadorias, se poderia ter subido a 

serra ou se o ar frio, durante o trajeto, o teria neutralizado. Se chegou à 

cidade, por que não manifestou-se na parte da mesma em que o comércio 

era mais ativo, e sim próximo às residências dos ferroviários, na parte alta. 

Estas e outras questões acirraram os ânimos de tal maneira, que o Dr. 

Valentim José chegou a sofrer uma verdadeira perseguição por parte 

daqueles que consideravam a cidade imune às doenças por sua altitude e 

posição.

De um lado Valentim José da Silveira Lopes, português, e de outro 

Cassiano Bernardo de Noronha Gonzaga. Lycurgo de Castro Santos Filho 

descreve este último e como sendo um bem sucedido facultativo mineiro, 

deputado geral à Câmara Imperial em 1867-68, que após a derrota dos 

liberais estabeleceu-se em Campinas, clinicando e aderindo à homeopatia177. 

Sintomático deste momento é que o Dr. Cassiano Bernardo irá usar os 

argumentos e o prestígio do Dr. Ricardo, para difundir e legitimar sua 

discordância em relação ao diagnóstico de febre amarela do Dr. Valentim 

José.

amarela com o meio portuário, as opiniões dividiram-se e a temperatura da 

cidade subiu consideravelmente. Entretanto, desta vez, homeopatas e 

alopatas encontravam-se em ambos os lados da polêmica. Durante meses a 

população pôde acompanhar através dos jornais, o debate dos médicos, que 

chamavam cientistas da Côrte para opinar e, por vezes, desciam o nível da 

discussão, adentrando ao campo das ofensas pessoais.



ÂREA DE PUBLICAÇÕES CMU/UNICAMP. 1996. [Coleção Campiniana. 2|. p.24
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José Roberto do Amaral Lapa, em seu instigante estudo A cidade: os 

cantos e os antros: 1850-1900, abre o capítulo referente à febre amarela em 

Campinas com uma citação do Dr. Ricardo:

As medidas adotadas posteriormente, na década de 1890, por Emilio 

Ribas, Saturnino de Brito e Thomaz Alves, tiveram uma enorme eficácia por 

eliminarem os nascedouros do mosquito. Mesmo sem o saberem , estes 

médicos estavam no caminho certo do combate às febres. Entretanto, o Dr. 

Ricardo continuou a acreditar no contágio humano da doença.

Somente em 1900 é que a transmissão via mosquito foi confirmada 

por experimentos científicos e amplamente difundida. Nesse sentido, o 

próprio Dr. Ricardo faleceu bem antes de descobrir o porquê das epidemias 

de Campinas, que contrariavam todas as afirmações científicas de sua 

época. Entretanto, embora não se soubesse do verdadeiro caráter da 

doença, havia uma grande preocupação em sanear e higienizar a cidade.

“O estado sanitario de S. Paulo também está longe de 

ser satisfactorio. Esta desgraça (a febre amarei la) é 

devida à estúpida introducção de colonos, primeiro em 

trazel-os nos meses de calor, segundo em não sujeital- 

os em lugar apropriado a uma quarentena e desinfecção 

antes de dar-lhes entrada no interior. O Brazil, ou ao 

menos S. Paulo, está governado por crianças, ou por 

quem as iguala na ignorância.

Aedes aegypti, responsável pela transmissão da doença, não existia na 
cidade170. O desconhecimento da ciência da época da função de hospedeiro, 

exercida pelo mosquito, fez com que os médicos discutissem as mais 

descabidas hipóteses tanto para confirmar, quanto para combater o 

diagnóstico.
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A sociedade brasileira sofrera sensíveis e definitivas transformações, 

entre o pequeno surto de 1876 e as epidemias posteriores. Os dois pilares 

máximos de toda uma concepção de vida haviam desaparecido; a escravidão 

e a monarquia findaram quase que simultaneamente, em fins da década de 

1880. A República, que para o Dr. Ricardo era o triunfo das idéias 

estrangeiras, tivera seu berço nesta região. A convenção que fundara o 

Partido Republicano Paulista dera-se em Itú, a fidelíssima do Imperador, e 

Campinas pululava de republicanos de primeira e de última hora.

A imigração massiva fòra uma consequência, não apenas do fim da 

escravidão, mas também do fato de que os grandes fazendeiros de café, que 

tinham seus interesses nessa nova mão-de-obra, estavam cerrando fileiras 

junto ao partido republicano. Campinas, que sempre fòra uma cidade 

cosmopolita, recebia agora outro tipo de imigrante. Além dos profissionais 

liberais, artífices e artesãos, que desde o início do século vinham 

estabelecendo-se na cidade, chegavam agora enormes contingentes de 

lavradores que, uma vez cumpridos seus contratos, vinham estabelecer-se 

na cidade, vivendo de "agências" e do pequeno comércio.

A ojeriza demonstrada anteriormente pelo Dr. Ricardo, em relação à 

imigração em grande escala, encontrava novos argumentos. Se, em um 

primeiro momento, os imigrantes seriam portadores de idéias contrárias às 

tradições paulistas e brasileiras, difundindo heresias e comportamentos 

inadequados; agora transformavam-se em transmissores de doenças, em 

portadores da peste, em mensageiros da morte. O conteúdo metafórico 

dessa opinião [que não era apenas do Dr. Ricardo], pode fornecer-nos 

também algumas pistas com relação ao seu desencanto político crescente.

Ricardo Gumbleton Daunt 

carta de 5 de março de 1892.”179

’’8 SANTOS FILHO. Lycurgo de Castro. Op. cit. p. 29.
1 '9 LAPA. Josc Roberto do Amaral. A cidade: os cantos c os antros: 1850-1900. Sâo Paulo. EDUSP.

1996. p.259.
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Uma visão de conjunto demonstra o rol das preocupações dos 

vereadores. Começa com a definição do arruamento, passa por uma 

minuciosa normatização para o ordenamento das construções, e só então é 

que mergulha na questão principal da higiene e do saneamento urbano. 0 

título dessa seção é bem sugestivo:

Sobre a epidemia em si, o trabalho definitivo do Prof. Lycurgo de Castro 

Santos Filho pouco deixa a acrescentar. Ali encontramos a disseminação dos 

doentes, as dificuldades dos diagnósticos, o papel dos médicos locais e das 

comissões enviadas pelo Governo Geral, a ajuda da imprensa fluminense, 

bem como toda sorte de informações necessárias à compreensão do quadro 

geral da cidade. Obra de grande importância para os pesquisadores da 

história local, deixa-nos livres para abordar a questão do saber médico e do 

saneamento urbano, através de um olhar diferenciado.

A cidade crescera e seus detritos, suas águas servidas, seus terrenos 

com charcos sem drenagem, ofereciam o habitat ideal para o mosquito 

transmissor da febre. Do mesmo modo que o crescimento populacional 

oferecia o cenário ideal para as grandes epidemias. Posturas municipais e 

iniciativas de um ou outro vereador não foram suficientes para organizar e 

sanear o espaço urbano, apenas a partir da tragédia é que as política^ 

públicas tomaram um caráter efetivo.

Datava de 1876,'o novo Código de Posturas do município. Divulgado 

através do Diário de Campinas, a partir de julho do mesmo ano, pretendia 

mudar nitidamente a face da cidade. Pesadas multas caberiam aos 

infratores, desde aqueles que desrespeitassem as regras para a edificação 

urbana, até quem jogasse dejetos nas ruas ou não mantivesse seus animais 

devidamente presos.
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Veja-se que a idéia de saneamento urbano incluía também um certo 

saneamento “humano”. Os “que podem incommodar o publico”, além dos 

loucos e bêbados, eram, entre outros, os que viviam de esmolas. Não 

bastava embelezar a cidade e suas residências, era necessário também 

cuidar para que o espaço urbano não fosse “conspurcado” por presenças 

perturbadoras, sinalizadoras da miséria e da doença.

Com a construção do Asilo de Morféticos, em 1863, a Câmara Municipal 

já havia dado um dos primeiros passos para livrar a cidade do “incómodo” 

causado pela presença constrangedora dos portadores do mal de Hansen. E 

foi do próprio Dr. Ricardo um dos ofícios que pediam providências:

“Sobre limpeza de ruas e praças; e providencias contra a 

divagação de loucos, embriagados, animaes ferozes e 

dos que podem incommodar o publico.”180

“negocio infinitamente mais grave e assustador he a 

presença nesta Cidade e em seus Arrabaldes da tropa 

de Morpheticos que uma falta de caridade para com os 

sãos permite vaguear pelas nossas ruas estorquindo os 

meios de prover à sua crapulosa e desregrada vida”.181

Para o Prof. Amaral Lapa, estas palavras apenas traduziam o 

antagonismo que a população sentia em relação aos doentes, cuja 

deformação física estigmatizava-os também moralmente. Essa mesma 

demonização do portador de doença pode ser percebida no trecho 

anteriormente citado, em que o Dr. Ricardo atribuía os males da febre 

amarela à chegada maciça dos imigrantes europeus. E a solução oferecida é 

sempre a mesma: o confinamento.

180 AEL. MR146. Diário dc Campinas. n.° 241. 16.jul.1876.
181 LAPA. José Roberto do Amaral. Op. cit. p.229.
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No início da década de 1870, já se divagara bastante até conseguir a 

construção do matadouro fora dos limites urbanos. Campinas crescia 

rapidamente, mas as reformas caminhavam a passo. Novidades como a 

ferrovia, a iluminação a gás, o transporte de bondes de tração animal 

estavam chegando, mas não havia água tratada ou coleta sistemática de lixo.

Sugere-se que os imigrantes devem ser submetidos à quarentena para 

que não tragam a febre amarela aos outros cidadãos, do mesmo modo que 

anteriormente sugeria-se que os morféticos fossem confinados para poupar 

aos sãos a angústia de sua presença e de seu contato, de seu assédio à 

procura de sobrevivência, enfim. A idéia de confinamento, que era contrária 

às próprias noções de caridade cristã, revestia-se de um discurso médico 

aparentemente louvável.

Mas, o novo Código de Posturas e os esforços dos vereadores parecem 

ter esbarrado em um certo imobilismo, gerado por antigos costumes e 

noções de territorialidade de muitos moradores. De modo que, podia-se 

exigir que as casas fossem construídas com tijolos e tivessem determinadas 

dimensões, bem como delimitar o número de janelas e portas e restringir as 

rótulas e sacadas; mas nem sempre isso significava que as novas regras 

fossem aplicadas ou obedecidas pelos proprietários de antigas construções, 

ou por aqueles que não possuíam meios para tanto. Assim, mesmo porque 

era difícil fiscalizar e constranger ao seu cumprimento, durante muitos anos 

as normas de higiene e edificação urbana permaneceram apenas no papel.

Outro tema que causava enorme controvérsia e que voltava à baila toda 

vez que surgia uma nova epidemia, quer fosse de varíola, quer fosse de 

febre amarela, era a localização dos cemitérios. Grandes vilões das teorias 

sobre os miasmas deletérios, os campos santos constituíam uma 

preocupação a mais para médicos e vereadores. A terra revolta, as 

exalações pútridas dos cadáveres, os ventos malsões que disseminavam 

esses miasmas entre a população urbana, tudo era trazido à baila quando a 

doença manifestava-se.
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Assim, quando da chegada dos grandes surtos de febre amarela, no 

início da década de 1890, conviviam práticas de combate, quando muito, 

bizarras. Rezas e novenas estavam no mesmo nível do piche e da água 

potável. Lycurgo Castro dos Santos Filho resume:

As concepções dessa ciência médica, que desconhecia o mecanismo 

de transmissão e contágio da maioria das doenças que estudava, baseava- 

se ainda em aforismos de Hipócrates e Esculápio, entre outros182. Bem como 

nas concepções dos químicos sobre as virtudes e os males dos quatro 

elementos, água, terra, fogo e ar183. Homeopatas e alopatas compartilhavam 

os mesmos temores às águas estagnadas, aos miasmas deletérios e 

reverenciavam o fogo e seus vapores como eficientes no combate a muitos 

males.

Para muitos médicos, e o Dr. Ricardo não constituía exceção, as artes 

de curar haviam-se transformado, no correr dos anos, em uma série de 

axiomas, científicos ou não, cuja eficácia, embora discutível, revestia seu 

trabalho de uma aura quase divina. E, nesse sentido, no caso específico do 

nosso esculápio, o sangue fidalgo apenas dignificava uma missão, de por si 

já encarada como santificada. Suas referências católicas não podiam ser 

dissociadas de suas convicções médicas.

Em um de seus rompantes, o Dr. Ricardo já afirmara que, em 

Campinas, a água consumida pela população não passava de “sopa de 

cadáveres", sendo citado pelo médico João Francisco dos Reis, em 1878, 

quando este criticava a localização central do cemitério, e as deficiências 

das águas e dos esgotos da cidade184. A vulnerabilidade da população, 

dadas essas condições, e a impotência dos médicos para combater as 

epidemias contribuíam para o clima de Armagedon que precedeu as 

reformas urbanas do período republicano.

182 JAHN. Frederico Emilio. Exposição da doutrina homcopathica. Rio dc Janeiro. Typ. R. Ogicr.
1836. 36p. |Tcsc defendida na Faculdade dc Medicina do Rio dc Janeiro cm 18351. p.37.

183 Ver as obras já citadas dc Alain Corbin c Josc Roberto do Amaral Lapa.
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Em seu estudo já citado, o Prof. Lycurgo levanta a hipótese de que o 

próprio Dr. Ricardo tenha fugido da cidade. Baseia-se, para tanto, na

“A Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo 

benemérito cidadão José Paulino Nogueira (1853-1915), 

ordenou a adoção de drásticas medidas de higiene 

preventiva, segundo o parecer dos médicos radicados na 

cidade. As vias públicas receberam camadas de piche e 

foram irrigadas quase que diariamente ao anoitecer, 

enquanto barricas de alcatrão queimavam dia e noite nas 

esquinas das ruas centrais. Acendiam-se fogueiras 

alimentadas por ervas cheirosas. Acreditava-se que a 

fumaça produzida pelo alcatrão queimado e pelas 

fogueiras, limpasse o ar dos miasmas deletérios. Um 

benefício, pelo menos, obtinha-se: o de afugentar os 

mosquitos...”185

Essa primeira epidemia tomou Campinas de assalto em 1889. Tal foi o 

pânico da população, ao perceber os números crescentes dos óbitos, que a 

cidade foi literalmente abandonada. Permaneceram apenas aqueles que não 

tinham onde refugiar-se, os que já se encontravam doentes e os médicos 

vindos da Còrte e de São Paulo para ajudar, bem como alguns médicos 

locais. As atividades da própria Câmara cessaram e houve reuniões fora do 

município para deliberar sobre a gravidade da situação e as providências a 

serem tomadas.

Ervas cheirosas e piche, para purificar o ar da cidade; remédios 

homeopáticos e alopáticos, para o tratamento sintomático dos amarelentos; 

água potável trazida de Valinhos, para o consumo local; bem como o 

entupimento de poços e fossas, são algumas das providências tomadas 

pelos médicos e pela Câmara Municipal, citadas pelo Prof. Lycurgo.

184 LAPA. Josc Roberto do Amaral. Op. cit. pp.330-331.
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Nesse sentido, chamamos a atenção para seu caráter particular, dado a 

rompantes e venetas e somos forçados a sugerir ao Prof. Lycurgo que a 

ausência de atestados assinados pelo Dr. Ricardo, não exclui a possibilidade

Pessoas de uma ampla variedade de cores, idades e condições sociais, 

que pereceram devido a diversos tipos de males e doenças; escravos, 

libertos, ingénuos e agregados ligados tanto a seus amigos quanto a seus 

inimigos. Examinando esses assentos, foi-nos impossível estabelecer um 

padrão que auxilie na compreensão dessa sistemática recusa do Dr. Ricardo 

em emitir os atestados.

singular quantia de apenas dois atestados de óbito assinados pelo 

facultativos entre os amarelentos; bem como no fato de, apesar de vereador, 

não ter recebido a Medalha de Gratidão, concedida pela Câmara aos 

médicos que se destacaram no combate a essa primeira epidemia. Se 

sucumbiu, ou não, ao pânico que reinava na cidade, jamais saberemos, 

entretanto, como sabemos que não houve nenhum óbito entre seus 

familiares imediatos, é bem provável que tenha levado sua família para fora 

da cidade e permanecido em trânsito durante o auge do surto epidêmico.

Sobre a existência de apenas dois atestados de óbito emitidos pelo Dr. 

Ricardo, podemos aventurar uma segunda hipótese. Durante a elaboração 

de trabalho anterior, tivemos ocasião de pesquisar os livros de registro de 

óbitos de Campinas de 1875 a 1878, onde encontramos sessenta e nove 

assentos em que o médico, embora atendesse ao doente, recusara a 

emissão do atestado por ocasião de seu falecimento.186

185 SANTOS FILHO. Lycurgo Castro dos. Op. cit. p.44.
186 Arquivo da Câmara Municipal de Campinas. Livro de Registro de Assentos de Óbitos da Paróquia

dc Santa Cruz. 1875-1878. pp. 12-12v. 14v. 17-17v. 41. 41v. 42. 44v. 52-52-v. 57v. 61-Ólv. 62. 
62v. 64v-65, 65-65v, 95v-96. 97. 106. 106v. 106v. 107. 107v, 113v, 118. 119. 122v-123. 125v, 
138-138V. 150v. 152v. 153. 155-155v. 158v. 172v.

Arquivo da Câmara Municipal dc Campinas. Livro dc Registro de Assentos de Óbitos da Paróquia 
da Conceição. 1875-1879. Tomo I. pp. 124. 132. 136v. I36v-137. 145. 145-I45v. 187-187v. 
Tomo. pp. Iv. 1 lv-12. I5v-I6. 21-2lv. 29v. 33v-34. 38v-39. 51v. 52v. 57v. 73v-74. 76v. 87. 
88. 88v. 88v-89. 92v-93. 93v. 95v-96. 98. 100. IOO-IOOv. I13v. 114. 121-12 Iv. 137v-138. 
142v. 153-153v. 158. 173-173v.



Um dos aforismos de Hipócrates rezava:

"Ad extremos morbos extrema remedia exquisite optime”'37;

JAHN. Frederico Emilio. Op. cil. p.37.
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que pode ser traduzido como: em uma doença extrema, recomendam-se 

remédios extremos. E era o mesmo Hipócrates que afirmava que bastavam 

quatorze dias para resolver-se uma doença grave, isto é, em quatorze dias

de que tenha medicado os amarelentos. Do mesmo modo, o fato de não ter 

recebido a condecoração meritória, pode ser entendido no contexto das 

disputas políticas em curso na Câmara. Assim, não podemos afirmar tão 

categoricamente sua ação ou omissão apenas baseados nesse tipo de 

indício, uma vez que, como iremos abordar no próximo capítulo, data dessa 

época a confecção do Brasão da cidade, levada a cabo pelo próprio Dr. 

Ricardo e o reconhecimento da Câmara ao dar-lhe, ainda em vida, o nome a 

uma nova rua da cidade.

Sobre os números da epidemia e suas consequências para a cidade, 

estaremos discorrendo no próximo capítulo. É fato, entretanto, que a febre 

amarela passou a visitar Campinas com periodicidade praticamente anual, 

pelos sete anos que se seguiram, até que finalmente as reformas urbanas 

baniram os mosquitos de seu meio. Passado o primeiro momento de pânico, 

a população passou a conviver com essa presença periódica, sem que se 

repetisse o êxodo anterior.

Os médicos, cientes de suas limitações, tratavam sintomaticamente os 

pacientes e procuravam aliviar o sofrimento com aquilo que a ciência do 

momento punha em seu poder. Não foram poucos os doutores, locais ou de 

fora, que sucumbiram vitimados pela febre. Antitérmicos e depuradores de 

vários tipos eram receitados aos pacientes, para os mais abastados 

champagne gelado.
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Em 1888, a Câmara houve por bem remover os restos dos antigos 

campos santos para o novo terreno no Fundão. Sendo vereador à época, o 

Dr. Ricardo opôs-se veementemente, mas foi vencido pela maioria. As 

exumações passaram a ocorrer, de modo paulatino e estenderam-se pelo 

período republicano adentro, até que todos os restos mortais fossem 

transferidos.

Do ponto de vista do Dr. Ricardo, o descaso da municipalidade com 

as obras públicas e a chegada dos imigrantes eram fatores primordiais na 

causa da febre amarela. Como sabemos hoje, mesmo que as obras de 

saneamento houvessem sido realizadas conforme instruía o Código de 

Posturas, e mesmo que os imigrantes houvessem sido recolhidos aos 

desinfetórios, ainda assim haveria alguma incidência das febres, uma vez 

que os mosquitos ainda existiriam. Está ai a dengue, que nos dias de hoje, 

mesmo com todo o planejamento urbano, ainda desafia municípios grandes e 

pequenos.

ou morria-se ou curava-se. Seguindo esses axiomas, conservava-se o 

paciente vivo á espera de que a doença concluísse seu curso, ou seja, a 

morte ou a cura dependiam da compleição do paciente e das circunstâncias, 

uma vez que a medicação disponível era apenas paliativa.

A preocupação do Dr. Ricardo com os miasmas deletérios e a questão 

dos cemitérios teve ocasião de manifestar-se por várias vezes. Além do 

episódio da “sopa de cadáveres”, que deve ter surtido algum efeito, uma vez 

que os cemitérios centrais foram fechados em 1881, e os restos mortais dos 
habitantes passaram a ser sepultados no Bairro do Fundão188, outros 

episódios repetiram-se.

Onde ainda hoje Funciona o Cemitério da Saudade.
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A medicina do século XIX oferecia poucas respostas e muitas 

indagações. Investigava-se, desenvolviam-se novas teorias sobre contágio, 

disseminação e tratamento dos males, novas técnicas de cirurgia, novos 

pontos de vista sobre confinamento. Entretanto, no dia a dia efervescente 

das jovens cidades como Campinas, o arbítrio dos médicos estava mais 

próximo que a modernidade.

Eis ai novamente os miasmas deletérios em ação! Embora afirmasse 

que os primeiros doentes vieram do litoral para falecer em Campinas, o que 

não deixava de ser verdade, acreditava que as condições telúricas haviam 

possibilitado a disseminação da febre entre os habitantes da cidade. Em 

vista de tal convicção, talvez tenha sido uma bênção que tenha falecido 

antes da identificação do mosquito!

Na qualidade de cidadão e médico, o Dr. Ricardo encaminhou, em 

18.jul/1890, ao governador do Estado, Prudente de Morais, um pedido para 

que cessassem as exumações. Segundo o Prof. Lycurgo, acreditava que:

"o revolver e expor à ação do sol e da chuva esse solo 

tão saturado com restos orgânicos de origem animal, 

importa gravíssima ofensa à salubridade da cidade de 

Campinas”.189

Esculápios dedicados e interessados, como o Dr. Ricardo, ainda 

conservavam seus preconceitos de educação e criação, incorporando à 

prática da medicina sua própria visão de mundo. Assim, as idéias políticas e 

religiosas, não poucas vezes, sobrepunham-se às científicas, de um modo 

tão natural, que apenas o distanciamento de um século permite-nos 

identificar essa compreensível simbiose. Esse obscurantismo, de que já 

demos diversos exemplos, deve ser apreendido dentro de seu sentido 

temporal.

”* SANTOS FILHO. Lycurgo dc Castro. Op. cit. p. 171.
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Nesse sentido, o uso do próprio termo obscurantismo não deve ser 
encarado como um juízo de valor e sim como a constatação de nossa própria 
temporalidade, enquanto seres humanos. Quem garante que nos próximos 
cem anos, nossos próprios avanços científicos não venham a ser analisados 
com amável condescendência, pelo olhar crítico dos historiadores do futuro?



CAPÍTULO V:

APOGEU E AGONIA DE CAMPINAS.
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E havia muitos barões. E sua presença, seus casarões, sua opulência, 

mesmo perante a escravidão em franca decadência, proporcionava um clima 

de fausto à cidade. Do mesmo modo, entre os profissionais liberais 

grassavam as idéias republicanas e mais de um opúsculo foi engendrado e 

divulgado na Còrte pelas cabeças pensantes campineiras. 0 pequeno 

comércio, por outro lado, se bem que pitoresco, era responsável por alguns

Nos anos 1860-61, Augusto Emilio Zaluar, viajante português, previra 

para Campinas um futuro brilhante, desde que os meios de transporte e 

comunicação mais modernos, inserissem definitivamente a cidade e sua 

produção na economia nacional190. Ao longo dos vinte anos seguintes, suas 

expectativas realizaram-se plenamente. A cidade floresceu, seu comércio e 

sua lavoura incrementaram-se, as artes e as ciências, bem como a educação 

destacaram-se, e Campinas transformou-se em um pólo de atração para 

migrantes e imigrantes191.

As lavouras de café pululavam. Alguns de seus proprietários eram 

relacionados, nos almanaques anuais, também como capitalistas, uma vez 

que investiam seus “cobres" em ações das recentes estradas de ferro, ou 

estabeleciam rendas a prazo fixo nos primeiros bancos da província. Muitos 

desses proprietários, descendentes de antigas famílias transformaram-se 

em titulares do Império.

J" ZALUAR. Augusto Emílio. Op. cit. pp. 136.
191 Sobre a afluência dc migrantes, ver o recente trabalho dc MOURA. Dcnisc A. Soares de. Saindo 
das sombras: homens livres no declínio do escravismo. Campinas. Arca dc Publicações 
CMU/UNICAMP. 1998. [Coleção Campiniana.l7| pp. 167-182. A jovem historiadora localiza um

Como indicava o novo Código de Posturas do município, de 1876, o 

crescimento da cidade tornava necessário um cuidado maior com o 

arruamento e a edificação urbana. Providências de toda sorte deviam ser 

tomadas para abrigar a esses novos contingentes populacionais de 

trabalhadores livres, uma vez que da moradia dos escravos eram 

responsáveis seus próprios senhores.



“Fazendeiros e

Amaral Lapa descreve-nos
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dos pontos mais insalubres, devido à aglomeração e ao caráter perecível dos 

alimentos. Eram várias cidades, dentro de uma mesma e vários cotidianos 

diferentes, convivendo no espaço urbano.

do país e do mundo. Instalam-se a iluminação a gás 

(1875), as linhas de bondes a tração animal (1879) e as 

linhas telefónicas (1884). 0 serviço de águas e esgotos 

seria instalado mais tarde (1891-92). Algumas ruas são 

calçadas com paralelepípedos e nelas 

avantajados casarões...”’92

“Esta cidade de que vos falo não é tão visível, a sua 

existência é furtiva, pois é incómoda à outra. É produzida 

a cada dia, sobretudo pelos escravos e pelos pobres. As 

fontes deixam apenas que se possa entrevê-la. Não se 

mostra, pois é proibida, mas existe e pulsa escondida, 

reprimida, pusilânime ou desafiadora. Essa cidade 

clandestina, despudorada e transgressora das posturas 

é que nos convém visitar também, agora e em outros 

momentos deste capitulo. Os seus cortiços e pardieiros, 

os seus becos e ruazinhas malcheirosas, as sombras

negociantes unem-se, conjugam 

esforços, aplicam capitais, constituem companhias para 

. a execução de serviços públicos e dotam a cidade dos 

melhoramentos existentes nos maiores centros urbanos

importante contingente de flagelados da seca do Ceará que vem cstabclcccr-sc cin Campinas c 
engrossar as fileiras do mercado de trabalho livre.
p’’SANTOS FILHO. Lycurgo de Castro. Op. cit. p.L».

se situam

narra entusiasticamente o Prof. Lycurgo. E entretanto, José Roberto do 

a mesma cidade, e a outra que dentro dela 

esconde-se, onde esses progressos convivem com os náufragos do 

capitalismo vitorioso:
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Habitam a mesma cidade, mas movem-se em mundos diferentes. Os 

médicos, estes não podem furtar-se a seu convívio, mas, como as políticas 

higienistas viriam a indicar posteriormente, muitos desses esculápios 

prefeririam sanear de uma vez por todas essa cidade oculta. Se as políticas 

imigrantistas visavam, a longo prazo, o branqueamento da sociedade, as 

políticas higienistas e as novas propostas urbanísticas procuravam redefinir 

o espaço urbano, de modo a afastar a miséria, na pessoa dos miseráveis, 

das áreas centrais.

193
194

195
196

Chamando-nos a atenção para essa dualidade, Amaral Lapa acaba por 

descortinar o véu de mistério que separa os discursos públicos, das fontes 

antagónicas. Exige-se padronização das moradias, porque existem cortiços. 

Reprime-se a sujeira e os dejetos, porque estes pululam a céu aberto em 

diversos pontos da cidade e seus arrabaldes. E, confunde-se saneamento 

urbano com saneamento humano.

que deslizam em sua noite compõem esse cenário, que a 

outra cidade - a visível - quer eliminar de vez do seu 

convívio constrangedor.”193

Ao avesso da pujante capital da agricultura de São Paulo, encontramos 

os libertos de Regina Célia Lima Xavier194, os livres pobres e migrantes de 

Denise A. Soares de Moura195, os ingénuos e suas famílias, que nosso 

trabalho anterior detectou196. Os morféticos e variolosos que foram recolhidos 

aos lazaretos, os mendicantes que proferem palavreado obsceno e são 

reprimidos pelo novo Código de Posturas. Habitam a mesma cidade dos 

barões do café, dos empreendedores industriais, do partido republicano, dos 

médicos.

LAPA. José Roberto do Amaral. Op. cit. p. 124.
XAVIER. Regina Célia Lima. A conquista da liberdade: libertos em Campinas na segunda metade 

do século XIX. Campinas. Área de Publicações CMU/UNICAMP. 1996. [Coleção 
Campiniana. 6],

MOURA. Denise A. Soares de. Op. cit.
ALANIZ. Anna Gicelle Garcia. Op. cit.
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A grande contradição, é que essa população excedente incomoda. 

Causa pruridos nas elites burguesas. Os pobres “cheiram mal”, “contraem 

doenças”, tornam-se “perigosos”. Mas sua presença, no caso em tela, é 

consequência da avidez dessas mesmas elites, que adquiriram gerações e 

gerações de escravos e depois mudaram de idéia e passaram a importar 

camponeses europeus, do mesmo modo como importavam as modas da 

Inglaterra e da França.

A morfologia social do meio urbano não se dá ao acaso. A fatal 

expansão do capitalismo gerou e tem gerado situações similares em várias 

outras cidades do Brasil e do resto do planeta. Do Rio de Janeiro a 

Campinas, ainda estamos lidando com as consequências das migrações e 

imigrações forçadas pela especulação, pelo aguilhão da miséria, pelo tráfico 

negreiro. A concentração desses contingentes populacionais sempre visou à 

formação dos excedentes de mão-de-obra que regulavam preços e salários.

Cemitérios, lazaretos, matadouros, curtumes, foram banidos para a 

periferia, para além dos trilhos da ferrovia. O pequeno comércio foi 

paulatinamente confinado a áreas específicas da cidade. E os pobres foram 

afastados sistematicamente das avenidas calçadas onde surgiam os tão 

aclamados casarões.

Lewis Munford197, conhecido historiador das cidades, caracteriza em 

termos veementes esse descaso da estrutura que chamou cidade 

comercial, e que é consequência direta da expansão capitalista. A 

degradação das condições de moradia dos mais pobres e a proliferação dos 

cortiços gigantescos é descrita como a herança do século XIX e da revolução 

industrial. Este autor baseia sua análise apenas no estudo de umas poucas 

cidades européias e norte-americanas, entretanto, algumas de suas 

afirmações podem ser facilmente inseridas no contexto brasileiro.

191 MUMFORD. Lewis. Op. cit. pp.445-520.



Expressa-se assim o autor:
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Embora muito se falasse sobre a insalubridade, os dejetos orgânicos e 

os miasmas deletérios, ninguém esperava uma catástrofe de tais proporções.

Rica em contrastes, Campinas ia realizando a vocação que lhe fôra 

vaticinada por Zaluar. Estava entre as primeira do país, e suas lavouras de 

café, sua indústria incipiente e sua rede de comércio a varejo expandiam-se 

cada vez mais, com a chegada de novos contingentes populacionais, e a 

captação de capitais realizada pelas elites locais. Nada preparou a cidade 

para o ano de 1889.

E a expectativa das elites brasileiras, por então, e Campinas não 

constituía exceção, era que o trabalhador, embora pobre, fosse ordeiro e 

morigerado. As Posturas campineiras proibiam comportamentos como a 

injúria e a blasfêmia em público, o banho nos chafarizes, as vestes 

indecentes, os gestos desonestos199. A experiência de lidar com essa cidade 

dentro da cidade, parece ter-se revelado amarga para a edilidade local.

“Uma das grandes objeções de Adam Smith àqueles 

regulamentos medievais de comércio que ainda 

perduravam no século XVIII era que aqueles que se 

achavam na mesma profissão iriam esforçar-se 

exageradamente, a fim de cuidar de seus pobres, seus 

doentes, suas viúvas e órfãos. 0 capitalismo removeu 

esse ònus da produção: nada havia entre o trabalhador e 

a fome, exceto a disposição de trabalhar, quando e se 

era chamado, dentro das rigorosas condições impostas 

pelos novos empreendedores. Quanto mais baixo 

pudesse ser o padrão de vida do trabalhador, mais 

elevados os lucros do empreendedor capitalista.”199

198 MUMFORD. Lewis. Op. cit. p.446.
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A batalha pelo saneamento começou antes mesmo da inumação dos 

últimos mortos da febre. Na Câmara Municipal, tratou-se de viabilizar o 

cumprimento do Código de Posturas. Limpou-se o centro da cidade da 

miséria e dos miseráveis, banindo-os para os novos bairros em expansão. 

Tratou-se da água e dos esgotos.

Por iniciativa do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, criou-se o brasão da 

cidade, onde aparece como símbolo a ave fénix201. Esta era uma analogia 

significativa, uma vez que a cidade renascia das cinzas da febre, procurando 

reencontrar sua antiga opulência e apogeu económico. As epidemias 

subsequentes encontraram Campinas mais preparada e disposta a resistir e, 

embora jamais tenha retomado o ritmo de tornar-se a eventual capital da 

província, seu crescimento continuou adentrando ao século XX.

A desolação e o pânico tomaram conta d» espaço urbano, reduzindo as 

atividades apenas ao transporte de doentes e corpos. Quando a epidemia 

acabou, é que evidenciou-se de fato a solidariedade e o tão propalado 

espírito empreendedor. Coletas, quermesses e o auxílio da província e da 

Còrte, bem como da Imprensa Fluminense procuraram reerguer a cidade. A 

pouco meses do naufrágio definitivo da monarquia, o Conde D’Eu, genro do 

Imperador, visitou a cidade, distribuindo víveres e donativos.

Quando a primeira epidemia de febre amarela chegou, a cidade parou. 

Calcula-se que o número de vítimas fatais tenha chegado a mil e duzentas 

entre fevereiro e julho de 1889200.

Algumas obras levaram anos para serem concluídas, embora fossem 

providências de primeira hora, como o entupimento de fossas e poços em 

residências particulares. Estas esbarravam na má vontade e em

199 AEL. MR. 146. Diário dc Campinas. N.°243. 19.jul. 1876.
SANTOS FILHO. Lycurgo dc Castro. Op. cit. pp. 137-143.
AMARAL. Leopoldo. Campinas, recordações. Campinas. Secção de obras d"'O Estado de São 

Paulo. 1927. pp.527-529. : e MONTEIRO. Aristidcs. Insignias de Campinas e sua história. 
(Conceitos de Heráldica Municipal). Rio de Janeiro. 1978. Pp.1347.
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A convivência do médico com a cidade, como já vimos, não foi 

harmoniosa. Nem bem chegado, e já mergulhara em toda sorte de polêmicas 

e disputas, tanto públicas quanto pessoais. Não fòra bem sucedido ao 

recorrer à Justiça, nem mesmo quando apelara diretamente ao Imperador.

Talvez por sua juventude e inexperiência, comportara-se em meio à 

população local, com a arrogância aristocrática de sua educação britânica, 

cobrindo-se freqúentemente de ridículo, alimentando os falatórios e a 

maledicência da rua do Comércio. Mudara-se para Itú, inconformado e 

desenganado com Campinas, e na pequena cidade fidelíssima, retomando 

seu lado erudito e mergulhara na política partidária, retornando, no entanto, 

a Campinas, talvez por razões familiares.

comportamentos recalcitrantes de muitos moradores da cidade. O que nos 

traz de volta ao começo deste trabalho e ao conteúdo do poço e da fossa da 

casa da rua Marechal Deodoro.

E não apenas isso, entrou na Justiça para garantir seu direito de 

propriedade sobre o dito poço, embora, como bem frisou o causídico 

representante da Câmara Municipal, nada fizera para impedir o entupimento 

da fossa e nem reivindicara quaisquer direitos sobre seu conteúdo. Sobre 

esses processos e a confusão que causaram, já discutimos de início, 

procuremos agora entendê-los à luz do que já sabemos sobre o Dr. Ricardo 

e sua trajetória junto à cidade.

Recapitulando, a Câmara aprovara uma nova Postura, de caráter 

urgente, visando o entupimento das fossas residenciais e dos poços, para 

combater os possíveis focos de emanação pútrida, que estariam facilitando a 

disseminação das febres. Até ai nada de novo, entretanto, o Dr. Ricardo 

Gumbleton Daunt, o mesmo que deblaterara contra a “sopa de cadáveres”, 

referindo-se à contaminação do lençol freático, devido à existência dos 

cemitérios centrais, recusou-se a ter o poço existente em sua residência 

entupido e lacrado.



179

Mas, a escravidão fõra abolida, a monarquia deposta, a República 

proclamada e a rua do Imperador, onde morava, tivera seu nome alterado 

para Marechal Deodoro, numa clara alusão simbólica às mudanças sociais 

ocorridas. A cidade de Campinas crescera “despropositadamente”, e o

Era um saudosista. Um tradicionalista. Vivia obcecado por um passado 

de grandes glórias, embora o presente tendesse a amesquinhar-se cada vez 

mais. O Brasil, monarquista e escravista, pode ter acenado com a ilusão de 

um paraíso perdido, para transformar-se na dura realidade de um sistema 

que sabia ter seus dias contados e apenas contemporizava.

E, no entanto, é de perguntar-se quais as expectativas que o trouxeram 

ao Brasil. Acreditamos, que tal qual os confederados que vieram a 

estabelecer-se na região, o Dr. Ricardo fugia de um sistema em ruínas. 

Católico e monarquista, de inspiração quase feudal, vira o ancien régime 

esfacelar-se pela Europa, sucumbindo aos apelos da burguesia emergente, 

ávida por cargos e poderes.

Ao longo de sua vida, o Dr. Ricardo Gumbleton Daunt viu ruírem, um 

por um, os pilares básicos de suas crenças. Lutou, dentro de suas 

possibilidades, para preservar tudo aquilo que considerava sagrado, isto é, 

dado por Deus. O sistema monárquico, a supremacia do sangue fidalgo, a 

ordem social na qual fõra educado.

Afora sua família, pela qual dizia ter veneração, e suas atividades junto 

ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, as outras experiências de sua 

vida parecem não ter-lhe trazido satisfação que seria de esperar. Mesmo 

cargos como o de Juiz de Paz e Juiz de Órfãos, que chegou a desempenhar, 

segundo seus biógrafos, não parecem ter-lhe trazido o prestígio que o 

equiparasse à família de sua mulher. Era apenas mais um médico 

estrangeiro na cidade, lidando com a concorrência “desleal" dos 

homeopatas.



E deu-se, então, o caso do poço.

Supremo desencanto!

Em meio a essa permissividade, que poderia ser lida como o abandono 

do respeito, o Dr. Ricardo Gumbleton Daunt via o cerco fechando-se em 

torno de si. Elegeu-se novamente vereador, agora já com mais de setenta 

anos, porque era um legalista; porque somente considerava legítima a ação 

do homem, dentro das instituições formais. E, talvez possamos aventurar tal 

hipótese, para que os novos donos do poder não tivessem a supremacia 

facilitada pela aparente passividade do resto da população.

resultado eram as febres e a pestilência, além de uma maior permissividade 

social, supremo pecado!

CMC/Arq. Livro de Atas da Câmara Municipal de Campinas. 1892-1893. Ata de 12.jun. 1893.
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E este pode ser lido como uma clara disposição para dificultar a 

administração republicana, pura e simplesmente; ou como o último foco de 

resistência de um homem cujo derradeiro refúgio não deveria ser apenas a 

fé. Sua paixão legalista, tão freqúentemente frustrada, pode ter encontrado 

nessa última querela, um momento de expansão e desafio. Nunca 

saberemos...

Entretanto, sabemos que as várias dezenas de páginas que 

sobreviveram desse processo, embora conseguissem parcialmente seu 

objetivo de obstruir a ação da administração pública, tiveram seu fim 

decretado, provavelmente, pelo falecimento do Dr. Ricardo, de síncope. E 

consta que, poucos dias após seu falecimento, quando José Falchi solicitou, 

perante a Câmara um voto de pesar pela sua perda, José Bueno recusou-se 

a endossá-lo, afirmando que as atitudes do Dr. Ricardo, antes de sua morte, 

contrariavam a Câmara e prejudicavam a saúde pública202.
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Afora o labor constante de seu neto homónimo, já falecido, e dos 

historiadores antigos de Campinas, sua memória tende a perder-se no 

anonimato do descaso oficial. E, no entanto, poucas vezes a cidade teve um 

vereador tão atuante e um personagem rico em contrastes, representante de 

um tempo já desaparecido. O caráter seletivo da preservação da memória 

oficial pode ter fundas raízes no processo do poço...

A cidade, na pessoa dos novos detentores do poder, exerceu suas 

represálias póstumas. Hoje, pouquíssimas pessoas já ouviram falar do Dr. 

Ricardo, a placa exibida junto à porta de sua antiga residência mal é 

percebida pelos transeuntes apressados. A rua denominada, ainda em sua 

vida, apenas Dr. Ricardo [assim mesmo, sem sobrenome] são apenas dois a 

três quarteirões que margeiam de perto a antiga ferrovia, trecho decadente 

do perímetro urbano, onde o casario mal conservado abriga algumas 

residências, pouco comércio e serviços, diversas pensões mal-afamadas, 

cuja reputação vai desde a prostituição explícita até aquilo que a polícia 

denomina “Cracolândia”, isto é, local de tráfico e consumo de crack.



CONCLUSÕES.
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A elaboração de uma biografia cria laços entre o historiador e o ser 

humano transformado em objeto de estudo. Mesmo abordando um viés 

temático, a trajetória de um determinado sujeito adquire vida, ao debruçarmo- 

nos sobre o documento e resgatarmos impressões e testemunhos do 

passado. Com os anos de trabalho passamos a acostumar-nos com a pessoa 

do biografado, algumas vezes desperta-nos sentimentos contraditórios como 

raiva, antagonismo, carinho, simpatia ou mesmo pena.

“An academy of medicine was founded on the plan of that 

of Paris about ten years ago, but it is a nonentity. The 

president is a Dr. Meirelles, a Mulatto of great political 
183

E no entanto, ao acompanhar sua longa trajetória, podemos perceber 

como a experiência de vida vai, aos poucos, a duras penas, suavizando as 

arestas de sua personalidade. Do jovem arrogante, alguns traços ainda 

podem ser percebidos no idoso cavalheiro preocupado com as almas 

daqueles que foram seus escravos... Mas, embora permanecesse fiel e leal a 

seus ideais e princípios, os cinquenta anos vividos no Brasil não parecem ter 

deixado incólume seu excêntrico caráter.

No caso do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, é muito difícil definir esses 

sentimentos. Sua personalidade não parece ter sido das mais agradáveis, 

em que pese o esforço de seus biógrafos e parentes para transformá-lo em 

um asceta abnegado a serviço da comunidade. O contraste flagrante entre 

essas biografias oficiais e o ser que revelou-se através dos documentos, 

leva-nos a duvidar seriamente da parcialidade dessas narrativas.

A ingenuidade que revelaram suas primeiras correspondências para 

The Medicai Times, reproduzindo receitas bizarras da medicina popular 

brasileira, bem como falatórios questionáveis, chama a atenção. No artigo 

On Physic and Physicians in Brazil (Sobre a Medicina e os médicos no 

Brasil), vários desses momentos revelam o olhar inexperiente do recém- 

chegado. Assim, comentários como:
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Quem terá sido o infeliz pândego que impingiu tal barbaridade ao 

jovem médico? Nunca saberemos... Por outro lado, qual não seria o 

desconhecimento da sociedade européia sobre o Brasil e seus habitantes, 

que uma revista médica séria dignou-se a reproduzir tais informações 

apenas baseada na palavra correspondente. Embora fidedigno, o Dr. 

Ricardo foi pego pela credulidade, pelo olhar surpreso de quem chegou aos 

trópicos, quem sabe esperando quais maravilhas ou horrores...

and professional celebrity. He was, it is said, chief of 

“Haytian Society” a few years ago, whose objects were 

the assassination of all the white males of Brazil, and the 

repartitions of the white females among the Mulatto and 

the black men."203

(Uma academia de medicina foi fundada nos 

moldes daquela de Paris há uns dez anos atrás, mas é 

uma nulidade. 0 presidente é um Dr. Meirelles, um 

mulato de grande celebridade política e profissional. Ele 

foi, conforme dizem, chefe de uma “Sociedade Haitiana” 

poucos anos atrás, cujos objetivos eram o assassinato 

de todos os homens brancos do Brasil, e a partilha das 

mulheres brancas entre os negros e mulatos).

Do mesmo modo, na continuação do artigo, no número subsequente 

do mesmo periódico, o jovem médico compara a situação dos escravos 

brasileiros com a dos camponeses de seu próprio país, revelando ainda a 

pouca experiência na avaliação do caráter da sociedade brasileira. Partindo 

de sua vivência de que muitos proprietários no Brasil velavam noite adentro 

junto a seus cativos, quando estes adoeciam, e comparando essa atitude 

com o desprezo demonstrado em relação pobres em seu próprio país,

203 DAUNT, Richard De Gumblcton. Op. cil. p. 190.
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Pode-se ter como certo que, com o passar dos anos, esse tipo de 

leitura ingénua e simplista da sociedade brasileira, fruto talvez da juventude 

e da falta de maiores informações, veio a ser profundamente reavaliada pelo 

nosso amigo médico. A maturidade, acompanhada da longa experiência 

acumulada em cinqúenta anos de vivência em sua pátria de adoção 

despiram-no de sua inocência.

Entretanto, não há dúvida de que o Dr. Ricardo era um dos últimos 

exemplares de uma espécie em extinção. Se a expansão do capitalismo, por 

um lado, acabou com a autonomia de trabalhadores e camponeses, 

transformando-os em assalariados; por outro lado, cortou os privilégios de 

uma certa aristocracia decadente, bem como algumas cabeças. Para 

compreender melhor o médico, devemos pensá-lo como um fugitivo dessa 

nova ordem, como um refugiado vivendo de memórias de um mundo que já 

não mais existia.

deduzia que a noção veiculada na Grã Bretanha sobre a crueldade dos 

“portugueses” para com seus escravos opunha-se à verdade.204

Entre todas as mudanças ideológicas desencadeadas durante o 

século XIX, podemos considerar como uma das mais importantes, a 

percepção dos teóricos sobre a economia; ou seja, o momento em que o 

Capitalismo passou da esfera do real, do pragmático, para o mundo das 

idéias, cristalizando-se sob a forma de teoria económica, através de David 

Ricardo205, Adam Smith206 

realizada por Karl Marx208.

e John Stuart Mill207, e sua posterior crítica

2<M DAUNT. Richard De Gumbleton. Op. cit. p.206.
205 RICARDO. David. Princípios de economia política e tributação. São Paulo. Círculo do Livro

Ltda.. 1996. [Os Economistas, v.5],
206 SMITH. Adam. A riqueza das nações. Investigação sobre sua natureza e suas causas. São Paulo.

Círculo do Livro Ltda.. 1996. [Os Economistas. v.2J.
201 STUART MILL. John. Princípios de economia politica. Com algumas de suas aplicações à 

Filosofia Social. São Paulo. Círculo do Livro Ltda.. 1996. [Os Economistas, v .41.
208 MARX. Karl. O capital. Critica da economia politica. São Paulo. Circulo do Livro Ltda.. 1996. 

[Os Economistas. v.6J.
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Considerado um economista clássico e um dos ideólogos do 

liberalismo, Adam Smith construiu sua obra analisando até o mais

Mas as idéias já estavam no ar mesmo antes das revoluções. Em 

1776, Adam Smith trouxe a público seu conhecido trabalho, A riqueza das 

nações, onde escreveu:

A partir da Revolução Francesa de 1789, que guindou uma certa 

burguesia aos círculos do poder, o relacionamento entre Estado e economia 

passou a ter um caráter estritamente peculiar. Enquanto no período 

absolutista, Luís XIV dissera L'etat c'est moi, e afora qualquer ideologia, a 

economia fôra gerida por seus ministros conforme as inclinações e 

necessidades do monarca; a partir de um período incerto após as duas 

grandes revoluções - a política e a industrial - a economia passou a ser 

dominada por leis de mercado. Muito embora os Estados impusessem 

sistemas económicos e ideológicos vinculados a grupos sociais bem estritos, 

acreditava-se que havia um âmbito regulador maior da economia, radicado 

numa pretensa lógica dessas leis de mercado.

SMITH. Adam. Op. cit. p.60.

“Qualquer que seja a situação real da habilidade, 

destreza e bom senso com os quais o trabalho é 

executado em uma nação, a abundância ou escassez 

de seu suprimento anual depende necessariamente, 

enquanto durar esse estado de coisas, da proporção 

entre o número dos que anualmente executam um 

trabalho útil e o daqueles que não executam tal 

trabalho. O número dos que executam trabalho útil e 

produtivo - como se verá adiante - em toda parte está 

em proporção com a quantidade do capital empregado 

para dar-lhes trabalho e com a maneira específica de 

empregar esse capital.”...209
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E, nesse sentido, houve uma crítica muito pouco ortodoxa às ideias de 

Smith e à situação do momento, na obra de Jonathan Swift. Mais conhecido

Entretanto, houve um simples detalhe que Adam Smith deixou de lado 

ao formular seus princípios económicos, o ser humano. Ao pensar na 

população em termos de seres produtivos e não-produtivos, o autor centrou 

suas preocupações no dinamismo do sistema, esquecendo de propor 

soluções para a pobreza, para aqueles que estavam à margem do processo 

de produção. E os ajustes económicos produzidos pela revolução industrial 

deixaram grandes contingentes da população europeia na mais absoluta 

miséria, como veio a ser demonstrado posteriormente por Karl Marx210.

Nesse sentido, o autor deteve-se examinando a situação de diversos 

países em relação à posse, distribuição e ocupação de terras produtivas e 

improdutivas; desempenho das balanças comerciais em função da 

importação de mercadorias e matéria-prima das colónias; a fim de determinar 

os procedimentos necessários ao bom funcionamento de uma economia 

competitiva.

Smith esmiuçou a fundo as relações entre preço e valor, capital e 

trabalho, e a ingerência do Estado na economia, através de impostos e 

outras intervenções consideradas desastrosas ao livre trânsito do capital. 

Como muitos de seus contemporâneos, considerava a economia regida por 

leis rígidas e previsíveis. Uma vez fixados os parâmetros para explicação de 

cada setor ou aspecto da sociedade, esta deveria funcionar como um relógio, 

ou melhor, talvez, como uma orquestra bem afinada.

insignificante detalhe, em todas as suas minúcias, das estruturas 

económicas e políticas das nações. Entretanto, onde referia-se a “nações”, 

devemos ler apenas Europa, uma vez que este foi o modelo que o autor 

tomou como paradigma.

210 MARX. Karl. Op. cit. pp.339-381.
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Cabe salientar que pelos próximos cem anos, a grande maioria dos 

trabalhos sobre economia tiveram a Adam Smith como seu principal 

interlocutor. David Ricardo, que publicou Princípios de economia política e 

tributação, em 1817, dialoga diretamente com Smith, procurando desenvolver

Neste texto deliberadamente frio e revestido de uma linguagem que 

imitava os grandes tratados dos novos economistas, Swift propunha que os 

pobres deveriam criar uma boa parte de seus filhos para tomar-se matéria 

prima da indústria alimentícia. Sugeria cortes e preparo para a carne de 

crianças e acenava com essa “modesta proposta” como a solução para a 

miséria dos pobres e para seu caráter não-produtivo dentro da sociedade. 

Apesar de criticado e execrado, é bem possível que, posteriormente, durante 

a “fome da batata” que atingiu a Irlanda nos anos 1840-50, muitos tenham-se 

lembrado de sua “proposta” com uma certa amargura...

Jonathan Swift, irlandês como o Dr. Ricardo, percebia o teor da 

exclusão em que as transformações económicas estavam mergulhando a 

população pobre de seu país. Escreveu, então um pequeno texto que é hoje 

um clássico: A modest proposal for preventing the children of poor people 

from being a burthen to their parents or the country, and for making them 

beneficiai to the public211; que pode ser traduzido como Uma proposta 

modesta para prevenir os filhos das pessoas pobres de serem uma carga 

para seus pais ou a nação, e para torná-los benéficos ao público.

como autor das Viagens de Gulliver, Swift é o fundador da sátira moderna. 

Seus trabalhos, repletos de ironias e sarcasmos, mas suficientemente 

velados a fim de evitarem a censura, constituem uma leitura alternativa 

imprescindível para a compreensão do imaginário social da virada do século 

XVIII para o XIX.

SWIFT. Jonathan. A modest proposal for preventing the children of the poor people from being a 
burthen to their parents or the countrv, and for making them beneficiai to the public. 
Oxford/Ncw York. Oxford University Press. 1988. [The Oxford Authors|. pp.492-199.
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Ricardo preocupava-se principalmente com a influência que as 

relações entre o binómio capital-trabalho poderiam vir a ter sobre o valor 

das mercadorias, e este sobre o fluxo de capitais através da sociedade, em 

suas principais instâncias; isto é, mercados, bancos, balança comercial e 

instituições públicas. De um modo diferente daquele empregado por Adam 

Smith, Ricardo também concordava com a necessidade de manter-se a mão- 

de-obra disciplinada por leis rigorosas, a fim de garantir um maior retorno ao 

capital, através do trabalho. Entretanto, o autor pareceu entender melhor a 

dimensão social em que o capital deveria agir, a fim de preservar um mínimo 

de decência necessário à sobrevivência da humanidade.

e dar maior maleabilidade a alguns dos axiomas fixados pelo autor de A 

riqueza das nações.

“ A capacidade que tem o trabalhador de sustentar a si 

e à família que poder necessária para conservar o 

número de trabalhadores não depende da quantidade 

de dinheiro que ele possa receber como salário, mas da 

quantidade de alimentos, gêneros de primeira 

necessidade e confortos materiais que, devido ao 

hábito, se tornaram para ele indispensáveis e que 

aquele dinheiro poderá comprar. O preço natural do 

trabalho, portanto, depende do preço dos alimentos, 

dos gêneros de primeira necessidade e das 

comodidades exigidas para sustentar o trabalhador e 

sua família. Com um aumento no preço dos alimentos e 

dos gêneros de primeira necessidade, o preço natural 

do trabalho aumentará. Com uma queda no preço 
daqueles bens, cairá o preço natural do trabalho."212;
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Nesse sentido, cabe ressaltar que muitos aspectos que tem sido 

analisados como anacrónicos ou contraditórios a uma pretensa “lógica” do 

capitalismo, não o eram tanto assim. 0 trabalho escravo, que a partir de 

determinado momento passou a causar toda espécie de pruridos moralistas 

entre os contemporâneos ingleses, pouco ou nada afetava o deslocamento 

de capitais, uma vez que estava perfeitamente inserido na produção rentável 

de matérias primas coloniais.

Enquanto os países europeus, que ditavam as normas da economia 

pelo planeta afora, discutiam as minúcias do sistema, suas colónias e os 

países periféricos a esse mesmo sistema mantinham vícios de poder e 

estruturas de exploração que ainda valiam-se do trabalho escravo. Muito 

embora, teoricamente, o escravo estivesse com seus dias contados “por não 

poder participar do mercado consumidor”.

o autor não está meramente reproduzindo um axioma de causa e efeito, mas 

realizando uma constatação que, embora possa parecer-nos óbvia, não o era 

tanto assim à época. Senão veja-se o ocorrido com Thomas Davatz e seus 

colegas colonos suíços à fazenda Ibicaba, de propriedade do Senador 

Vergueiro213.

213 DAVATZ. Thomas. Op. cit. Essa foi uma das primeiras experiências com colónias de parceria e 
a óbvia ânsia pelo lucro da familia Vergueiro levou ao endividamento dos colonos e ao fracasso da 
iniciativa como um todo.

214 HOBSBAWM. Eric J. A era dos impérios.... p.43. Vide também CARDOSO. Ciro Flamarion S. 
A brecha camponesa no sistema escravista. In: Agricultura, escravidão e capitalismo. Pctrópolis, 
Vozes. 1979. Pp. 133-154.

As aspas da frase acima, justificam-se porque mesmo que as rígidas 

leis económicas excluíssem o escravo como consumidor por considerá-lo 

também mercadoria, há um bom tempo já que a historiografia vem 

demonstrando que estes possuíam hortas com produtos de subsistência, 

cujos excedentes comercializavam, pecúlios, e outros meios de acumulação 

de pequenos capitais que serviam-lhes, inclusive para a compra da própria 

liberdade214.
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Marx não foi apenas um crítico da economia política. Portador de 

vasta erudição, movimentava-se com idêntica desenvoltura e facilidade entre 

economia, filosofia, história, conseguindo conciliar suas pesquisas científicas 

com seu trabalho vigoroso de jornalista militante e ativista do socialismo. 

Talvez uma das melhores definições sobre seu trabalho esteja no pequeno 

folheto Salário, preço e lucro:

Data do século XIX, desse contexto especificamente, a leitura em que 

impunha-se uma maior dimensão social à economia. Assim como Ricardo, 

John Stuart Mill, autor de Princípios de economia política, preocupava-se 

com a integração do homem ao sistema económico. Entretanto, suas 

percepções podem parecer bem abstratas e superficiais quando comparado 

a Karl Marx.

dever, tradições, 

comportamentais, 

entre capital e

Foi preciso que em 1867 surgisse a vigorosa obra de Karl Marx, O 

Capital, para demonstrar que embora liberalismo e conservadorismo 

económico travassem combates no terreno político e ideológico, devido a 

diferenças meramente formais, ambos não passavam de diferentes facetas 

de um mesmo sistema de exploração do trabalho pelo capital.

Stuart Mill procurava a fórmula de governo representativo, que 

valorizasse a liberdade individual e em que a economia tivesse um caráter 

utilitário. Desse modo inseria em suas análises, para além dos fatores 

técnicos e das leis de mercado, conceitos tais como filantropia, senso de 

sentimentos de grupo ou classe, e outros aspectos 

dando assim uma dimensão mais humana às relações 

trabalho. Impecáveis no papel e fascinantes por sua 

erudição, as percepções do autor concentravam-se, como as de seus 

contemporâneos, basicamente na Europa. Considerando as relações 

internacionais apenas entre países soberanos, deixando de perceber o 

caráter dos países anexados como colónias215.
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Esta sentença lapidar parece ter norteado seus trabalhos tanto 

enquanto economista quanto historiador. Durante as últimas nove décadas 

Marx tem sido, senão o interlocutor, uma notável influência no trabalho de 

todo historiador. Seja para seguí-lo, criticá-lo, ou para atribuir-lhe a devida 

temporalidade, não podemos deixar de admitir que o tom de nossas mais 

atuais discussões historiográficas deriva, de certo modo, das questões 

levantadas por Karl Marx em suas diversas obras.

Diríamos que não se trata apenas de assimilar modelos ou padrões 

histórico-filosóficos. O verdadeiro achado de Marx foi haver-nos 

proporcionado as ferramentas intelectuais adequadas para uma leitura mais 

correta das relações que norteiam a construção da memória humana. E não 

existe apenas o “ferramental” da dialética, mas trata-se de gerações e 

gerações de historiadores desenvolvendo um “modo marxista” de perceber a 

sociedade, a história e a memória. Um “olhar marxista".

“Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista 

consiste em encher os bolsos, o mais que possa. E o 

que temos a fazer não é divagar acerca de sua vontade, 

mas investigar seu poder, os limites desse poder, e o 

caráter desses limites."216

Se, com Adam Smith temos o momento em que os diversos 

procedimentos e comportamentos do comércio e dos mercados, 

transformaram-se em teoria e Economia Política, cristalizando-se e 

permitindo a legitimação pseudo-científica dos modelos de dominação; com 

Karl Marx a própria economia política é reduzida a seu papel histórico de 

mais um instrumento do sistema. Assim, o que até então era percebido como 

consenso, como estrutura onipresente, foi reduzido a uma perspectiva 

histórica adequada.
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Edward P. Thompson, em sua última obra217, aborda alguns aspectos 

desse processo, de um ponto de vista de resgate da cultura popular. Suas 

atenções são voltadas para os meios de implantação do capitalismo, teoria e 

prática, e como estes foram responsáveis pela repressão e eliminação de 

muitas relações costumeiras, entre os vários setores da sociedade. Questões 

como uso e posse, economia moral, e mais noções de direitos ligadas aos 

costumes, possibilitam a compreensão da visão de mundo que estava sendo 

forçosamente abandonada, devido ao novo regime.

Mas, como já dissemos antes, não foram apenas a visão de mundo e o 

cotidiano dos trabalhadores e miseráveis que transformaram-se nesse 

processo. Pessoas como o Dr. Ricardo, que fôra educado na crença de 

pertencer a um estrato superior da humanidade, também tiveram suas 

convicções sistematicamente descartadas pelos novos modelos político e 

económico. O eixo do poder deslocara-se um tanto em favor da burguesia 

emergente e mergulhara os Aristocratas em um poço de ridículo.

Tomaso di Lampedusa218, ou Giuseppe Tomasi, príncipe de 

Lampedusa, legou à literatura uma pequena obra-prima. O leopardo, que 

descreve com sutil ironia como um nobre empobrecido da Sicília, em meados 

do século XIX, casou seu sobrinho com a linda filha de um burguês 

endinheirado; garantindo à própria família sua sobrevivência e legitimando a 

fortuna do burguês ao emprestar-lhe a certeza de seu sangue azul "sem 

mácula”.

THOMPSON. Edward P. Costumes em comum. São Paulo. Companhia das Letras. 1998. 
“I8 LAMPEDUSA. Tomaso di. O leopardo. São Paulo. Círculo do Livro S. A. s.d.

A partir daí leituras apologéticas da modernidade passaram a conviver 

com críticas acerbas. Uma parcela da humanidade percebia-se moderna e 

desbravadora, enquanto outra sentia as injustiças e questionava as 

estruturas organizacionais e filosóficas do sistema. E a historiografia 

acompanhou essas tendências ao longo de décadas.
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Difícil deixar de perceber as analogias com a própria figura do Dr. 
Ricardo. Entretanto, este abandonara de vez a Europa para tentar a sorte 
nas "colónias” e viera parar ao Brasil por força das circunstâncias. Casara- 
se no seio de uma família tradicional que, embora já não apresentasse o 
esplendor dos séculos anteriores, ainda possuía haveres de sobra. E, 
mesmo considerando que sua linhagem vinha a acrescentar dignidade aos 
Camargo, o Dr. Ricardo vivia no culto do passado, remetendo-se ao Regente 
Feijó na pessoa de seu sogro Joaquim José dos Santos Camargo.

Sua visão de mundo, suas convicções políticas e o próprio cunho 
religioso de suas ações foram paulatinamente superados pelas alterações 
económicas e políticas sofridas pelo país. E, no entanto, o Dr. Ricardo não 
possuía a versatilidade mimética do leopardo, tão bem lembrada na metáfora 
empregada por Lampedusa, no título de seu romance. Suas convicções não 
tinham a flexibilidade necessária para adaptar-se à passagem do tempo219; 
continuou monarquista, mesmo extinta’zmonarquia e conservador, quando já 

não havia mais o que conservar. E é por isso, acreditamos, que hoje a 
cidade ignora sua memória, embora essa intransigência talvez tenha sido 

sua característica pessoal mais fascinante e digna.

Biografias de pessoas conhecidas como D. Pedro II220 ou Oliver 

Cromwell221 carecem de justificativas, explicam-se por si. O Dr. Ricardo 
Gumbleton Daunt, entretanto, embora não tão preponderante em função de 
si próprio, representa uma parcela do cotidiano da cidade e insere-se em sua 
dinâmica, deixando marcas indeléveis de sua presença, através da 
documentação. A memória das cidades, entretanto, é seletiva e depende dos 

que sobrevivem.

~19 Quando confrontado com situações limite de provocação, ou mesmo quando contrariado em suas 
convicções mais íntimas, reagia o Dr. Ricardo de modo intempestivo e às vezes, até. à revelia das 
instituições que tanto prezava. Era um homem de mais certezas que dúvidas, e a impressão que passa 
dos documentos é que a possibilidade de vir a estar errado cm alguma de suas crenças, jamais chegou 
a tirar-lhe o sono.
“° SCHWARCZ. Lilia Moritz. As barbas do imperador: D. Pedro II. um monarca nos trópicos. São 

Paulo. Companhia das Letras. 1998.
HILL. Christopher. O eleito de Deus: Oliver Cromwell e a Revolução Inglesa. São Paulo. 

Companhia das Letras. 1988.



195

A necessidade de resgate constante da memória, para inserir nas 

páginas históricas figuras como a do Dr. Ricardo, é parte do ofício do 

historiador. Dar um sentido a sua trajetória, inseri-lo em sua própria 

historicidade, são passos necessários para uma compreensão mais cabal de 

sua época. Entretanto, emprestar um significado maior a sua batalha pelas 

idéias, significa acolhè-lo na fraternidade do gênero humano sem perguntar 

por quem os sinos dobram, afinal, amanhã poderão dobrar por qualquer um 

de nós...
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Fontes localizadas nos Arquivos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

Rio de Janeiro - RJ.

Transcrevemos aqui apenas uma pequena parte do material existente nesse 

arquivo, para chamar a atenção dos pesquisadores sobre a riqueza e variedade 

deste acervo.



[S. Paulo de de 19...]

//

DO ARCHIVO DO BARÃO HOMEM DE MELLO.

Cartas do Doutor Ricardo Gumbleton Daunt.

Cartas do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt escriptas em 1857, ao Dr. Francisco 

Ignacio Marcondes Homem de Mello (Barão Homem de Mello) sobre a política e as 

tradições paulistas, annotadas e offerecidas ao Instituto Historico e Geographico 

Brasileiro pelo neto do epistolographo (s/c).

1.° Documento: DL.321-23. São quarenta e cinco páginas de transcrições efetuadas 

pelo neto homónimo do Dr. Ricardo, datilografadas e corrigidas a caneta, de cartas 

datadas dos anos 1850’s, anotadas e com destaque para as notas do próprio Dr. 

Ricardo, que aparecem seguidas de (N. do Dr. R. D.) A folha de rosto é de papel 

timbrado do Museu Paulista.

Ricardo Gumbleton Daunt, 

bacharel em direito, advogado.

“[Museu Paulista 

Directoria]

“Elegendo uma nova patria não se contentou o Dr. Ricardo 

Gumbleton Daunt em ser o philantropo alliviador da miséria de 

tantos brasileiros, nem o cidadão em cujo civismo forte e 

esclarecido se inspiraram tantos dos seus novos compatriotas. 

Tradicionalista apaixonado, perscrutou o passado do Brasil com 

verdadeiro amòr, empolgado pela grandeza da obra daquelles

197



Affonso d’Escragnolle Taunay.

(Recebi esta carta no dia 21 de Julho de 1856 (s/c), - Mello.)

//
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De volta de uma viagem a Sorocaba para onde fui chamado para ver um 

enfermo, receby no dia 15, á noite, a nimiamente lisongeira carta com a qual dignou 

honrar-me acompanhada pela sua eloquente noticia biographica do Ex-Regente o 

finado Feijó.-1

nossa terra, de um dos mais notáveis benemeritos filhos 

adoptivos do Brasil.”

que rechassaram, quase para o sopé dos Andes, o castelhano e 

a linha de Tordesilhas e cujo sangue corria nas veias de seus 

filhos.

1 Homem de Mello era estudante de direito. Publicou o estudo sobre Feijó no Guavaná, n.°2. l*.seric. 31 de 
Maio de 1856. Postcriormcnte sahiu de novo publicado em: "Estudos históricos brasileiros ’ 1858; "Esboços 
biographicos" 1862 O Guavaná. jornal académico redigido por Couto de Magalhães. Homem dc Mello. Felix da 
Cunha. Lindorf França. Duarte de Azevedo Bittencourt Sampaio, etc. Apparcccu em abril de 1856. (vide A 
Imprensa Periódica de S. Paulo por Affonso A de Freitas.) [todas as notas dc rodapé foram redigidas por 
Ricardo Gumbleton Daunt. o neto|.

Deve lhe a nossa historia o conhecimento - e quiçá a 

preservação - de um documento básico para o estudo das 

velhas gerações vicentinas. Absolutamente integrado na 

comunhão brasileira, há de lhe o nome ser sempre lembrado 

como o de um dos mais dedicados e illustres servidores de

Ulmo. Snr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello

Itú, 17 de Julho de 1857.
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Não sei se V. Sai. saberia das circumstancias pessoaes que fazem ainda 

mais grata a delicada attenção q. teve V. S.a em mandar-me um exemplar de sua 

obra e q. dão a V. S.a titulos á homenagem de minha gratidão pelo culto q. V. S.a 

tributa ao elevado e heroico caracter do grande Regente.

O Pe. Diogo era primo irmão de meu sogro e com elle foi creado juntamente 

na casa e sob as vistas do Vigário de Parnahyba o bom Pe. João Gonçalves Lima - 

primo irmão de meu sogro, parente e padrinho do Pe. Diogo.2 Assim aconteseo que 

quem ensinou ao Feijó o ABC foi o meu sogro Joaquim José dos Santos Camargo e 

entre elles existia até o ultimo momento da vida do Feijó a mais estreita amisade. O 

Pe. Diogo era como irmão, ou ainda mais, de meu sogro e agora, depois que 

morreo, o amparo de sua Irmã, a quem ternamente amava, tem sido o meu sogro. 

Esta Senhora a Da. Maria Justina de Camargo é minha comadre duas vezes e 

talvez hoje a ninguém dedico maior amisade. Aponto isto assim p.a q. V. S.a fique 

sciente das razões domesticas que me tornam cioso da reputação do Pe. Diogo a 

quem infelizmente nunca conhesci pois que vim // á esta Província em 1845. Mas 

não é somente como parente q. venero o Pe. Diogo. Em primeiro lugar sei q. 

resistindo á insinuações e sollicitações elle salvou a causa Monarchica, amparando 

com o poder q. sobre as massas lhe dava o q. de quasi divino por sua energia e 

coragem tinha o seu caracter, a infancia do Snr. D. Pedro II. Que as ambições 

illegitimas de aventureiros ou as theorias especulativas de visionários não 

arrancassem o sceptro da debil mão do Príncipe se deve á firmeza e á pureza de 

consciência do Pe. Diogo.- Venero-o pela sua pura moral e pela singular 

combinação de nobres elementos que compunhão o seu caracter; pela sua 

grandeza intellectual e pela ausência do menor resaibo de motivos sordidos em 

todos os seus actos. Servio bem ao paiz e com o mais nobre desinteresse. He 

verdade q. Eu sou Aristocrata com limitações na pratica, q. lamento as opiniões do 

Pe. Diogo sobre disciplina Ecclesiastica, mas Deos não permitta que estas 

differenças que explico pelas tendências da época e pelas circumstancias

3 Por informações do Snr. Salles Collet. archivista da Curia Metropolitana, sabemos que o Pc. João Gonçalves 
Lima exerceu o vigariato de Parnahyba de 1788 a 1839. Precedeu-o o Pe. Manoel da Cruz Lima, que suppomos 
seja seu irmão mais velho, o concgo Cruz, a quem se Refere o Dr. Ricardo cm carta dc 4 de Agosto de 1856.
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V.Sia. chama o Pe. Diogo filho do povo, homem do povo: perdoe-me se digo 

que nisto erra. O Pe. Diogo foi fructo de um grande crime.—Mas a brilhante carreira 

do filho e os acerbos sofrimentos phisicos da Mãi por longos annos continuados 

resgataram a vergonha e // expiaram talvez em parte o crime. O Feijó foi filho 

illegitimo mas a sua Mãi era Camargo e do amago dessa nobilíssima raça. Era

Noto algumas omissões em seu esboço, e talvez algumas por prudência 

devem subsistir, desta ultima ordem são as desavenças entre Feijó e a família 

Andrada. Eu vi uma carta (com vexame o digo porque quereria não me ver obrigado 

de acreditar no facto) de José Bonifácio em que este recommenda ao finado Capm.- 

Mór Vicente da Costa Taques Góes e Aranha q. exerça uma espionagem 

activissima sobre o Pe. Feijó, e que dê relatórios mensaes de // tudo quanto este 

obrar!3 Depois da abdicação de 7 de abril houve guerra decedida entre estes 

homens q. todos tanto nos merescem.

particulares de seo nascimento e suas relações sejão razão para tornar-me menos 

enthusiasta na minha admiração dos grandes homens da geração que se vai 

sumindo ou de contemporâneos dignos, ainda sendo de proporções de caracter e 

de engenho menos gigantescas.

A vida ituana do Pe. Diogo era interessante. Foi catholico tão fervoroso em 

algum tempo que se disciplinava. He verdade q. ensinava em Itú mas erão estudos 

secundários.

São seus paes Manoel Gonçalves Lima e Da. Maria Paes dos Santos de Curityba. e avós matemos Sebastião dos 
Santos Pereira e Da. Joanna Garcia Soares.
3 O texto deste Aviso encontra-se no Registro do Gabinete de José Bonifácio de Andrada e Silva: N.° 144.- Sua 
Magestade o Imperador confiante muito no zelo, patriotismo, e Constante adhesão á Causa do Brazil. que tem 
manifestado o Capitão Mór da Villa de Itú. Vicente da Costa Taques Góes e Aranha, e no Amôr e fidelidade 
inabalavel que consagra á Sua Augusta Pessoa: Manda pela Secretaria de Estado dos Negocios do Império que 
elle por todos os meios occultos, que estiverem ao seu alcance, procure conservar debaixo da maior vigilância 
ao Padre Diogo Antonio Feijó. ex-deputado pela Província de S. Paulo ás Cortes de Lisboa; por ser constante ao 
Mesmo Augusto Senhor que elle aos sentimentos anárquicos e sediciosos, de que he revestido, une a mais 
refinada dissimulação; da qual sem duvida resultará grande perigo á tranquilidade e união dos Povos daquella 
fidelíssima Comarca, se não se empregarem todas as cautellas na sua perniciosa influencia; E Ha outro sim por 
bem que o dito Capitão Mór informe pela mesma Secretaria de Estado de qualquer resultado, que obtiver, de 
suas investigações. Palacio do Rio de Janeiro em 11 de Junho de 1823.= Jozc Bonifácio de Andrada c Silva.‘ O 
mesmo Aviso na mesma data foi enviado ao Ouvidor da Cantara de S. Paulo. João de Medeiros Gomes. Vide 
Annacs do Archivo Nacional vol. XVIII. p. 122.
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primo-irmão da Mãi da Sra. D. Anna Vicencia e do Brigadeiro Jordão e do sangue 

mais aristocrático da Província, e descendente em 9° grau da Princeza Mbycy 

mulher de João Ramalho. Tão cioso porém foi elle da honra materna q. nunca 

reconhesceo parente algum e dizia sempre que era filho somente por creação de D. 

Maria Joaquina.-

4 As reflexões da Camara de Itú. inspiradas por Feijó. acham-se em Peregrinação pela Província de S. Paulo. 
Zaluar. ps.363 a 377.
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O Snr. D. Pedro l.° mandou á todas as Camaras do Império o seu projecto de 

Constituição e á todas authorisou q. lhe mandassem depois suas reflexões; 3 

Camaras em todo o Império foram as únicas q. se animaram de tomar o negocio ao 

serio e foram - Itú, Rezende e Pernambuco.-4

Quem organisou as emendas ao projecto da Constituição do Império foi o Pe. 

Feijó. Eu já tive a paxorra de copiar muitos documentos q. se referem aos successos 

políticos de 1821-2 e 3 dos livros da Camara de Itú, e entre estes foi o plano da 

reforma do dicto projecto. Estas copias dei ao Snr. Conselheiro Dr. Josino. O Pe. 

Feijó e o Snr. Cândido Motta ( para com quem o paiz tem sido tão ingrato ) foram as 

molas reaes dos successos importantes q. naquelles annos tiveram Itú por seu 

theatro. Nestas emendas o Pe. Diogo mostrava q. ainda conhescia mal os homens. 

Trasborda uma sinceridade de convicções e uma plenitude de confiança na boa fé 

de todos os seus patrícios e em seu civismo que produz uma mui dolorosa 

impressão ao ver o contraste q. a historia subsequente do paiz e desta Província 

apresenta. Assim quanto a continuação do uso das distincções honorificas e 

especialmente títulos, diz o Pe. Diogo q. por si este uso se estinguirá pelo justo 

despreso q. para taes cousas todos sentem depois de se ter conquistado a 

liberdade!-
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Há um notável antagonismo entre os caracteres de Feijó e de Paula Souza. 

Aquelle tão destemido que rivalisava com os maiores heróes da Lacedemonia ou da 

Roma Consular, este fraco e sem acção ao ponto de inutilisar em momentos críticos 

as suas altas virtudes e a sua atilada inteligência. E todavia a familia de Mello á 

qual por sua Mãi Paula Souza pertencia he espirituosa e cheia de uma coragem 

cavalheiresca e de um denodo no perigo em um grau que adquiriu uma // tradicional 

e proverbial reputação pela posse dessas qualidades.

Isso farei pelo correio proximo futuro pois por este não me foi absolutamente 

possível averiguar a exacta data de seu nascimento q. creio foi em 1796, e como hei 

de querer acompanhar as respostas a esses quesitos com algumas observações 

não duvidei adiar esta matéria.

Não estou bem certo se o Pe. Diogo nasceo a cidade de S. Paulo ou na villa 

de Cotia. O q. fôra elle á não ter sido educado pelo Pe. João Gonçalves Lima ( em 

cuja companhia creio que elle foi a Guaratinguetá ) e á não ter residido por algum 

tempo em Itú? Além do q. devia á sua natural óptima indole creio q. estas duas 

circunstancias concorreram poderosamente para das a seu caracter aquella trempe 

de honestidade, aquella rigidez de moral q. ainda mais do q. o seu talento e a sua 

dedicação patriótica o tornam um - Varão raro.-

Mas V.Sia. se impacientará q. leve tanto tempo á discorrer sobre a vida deste 

que paresce q. foi fadado para ser um dos que havião de fechar a longa lista dos 

grandes Paulistas - Ucui pudor et justitia soror incorrupta fides, nudaque veritas.- 

Quando nullum invenient paren? Multis ille bonis flelibis occidit nulli flebilior quam 

mihi." E quererá que responda á seus quesitos sobre alguns pontos da vida do 

grande ituano Paula Souza.

Para o fim de sua vida o Pe. Diogo ia-se tomando centralisador e declarava- 

se conscio q. o poder era mais proficuamente empregado á bem do andamento dos 

negocios quando em menor numero de mãos.



//

Sou

203

Se me animei a extender-me tanto he porque o theor de sua carta me 

convence q. V.Sia. me faz mais justiça do q. communmente acontesce. O estado de 

nossas cousas, o caracter de nossas facções, a nossa má organisação política e 

outras cousas me coagem. Até agora era perigoso q. as individualidades formassem 

um relevo sobre a aliás monotona face de um partido; com os círculos não será mais 

assim!

De V.Sia.

com a maior consideração e estima

Talvez V.Sia. ignore q. não muito tempo depois de receber ordens sagradas 

o Pe. Diogo foi accusado pelo Reginaldo de Moraes, rabula de Campinas, de um 

crime horrendo - de nada menos do que aproveitar-se do confessionário para alliciar 

uma mulher sua confessada para prestar-se á ser a amasia de outro Padre!!! - O 

Feijó soffreu um processo - obteve uma honrosa absolvição e ao Reginaldo Moraes 

(q. depois era o seu maior adulador) uma triste celebridade.

Appello para a primeira eleição circular quando, se os cálculos e as 

promessas valem, tenho seguro o voltar á Assembléa Provincial para então 

desenvolver com franqueza as minhas idéas e espero mostrar q. posso logicamente 

ser Monarchista-Conservador-(não desta ou daquella lei mas no sentido genuino da 

palavra), -Aristocrata mesmo, sem por isso ser menos zeloso pelos direitos da 

liberdade individual e pela prosperidade de todas as classes e pelas garantias q. a 

constituição bem interpretada lhes outorga,- menos dedicado á causa das 

liberdades provinciaes e da descentralização ou inimigo do direito innato das 

minorias (não professando doutrinas blasfemosas ou anti-sociaes) de se fazerem 

ouvir. Todavia para fallar a verdade requer grande somma de coragem - mais do q. 

para encontrar a morte! Quem a terá sempre ou muitas vezes? - Infelizmente em 

poucos e não me atrevo a reclamar um lugar entre estes!
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Entrando já in media res porque o tempo urge quero primeiro voltar ao que 

diz respeito ao Pe. Diogo. A única irmã do Feijó he D. Maria Justina de Camargo q. 

hoje mora em Campinas;- a D. Maria Luiza moradora em S. Miguel he parenta mas 

não irmã. O Pe. Diogo e a Dona Maria Justina a tratavam de irmã ( e a D. Maria 

Justina ainda assim a trata ) pelo amor nascido de se terem criado juntos.-

(Recebi esta carta no dia 28 de julho, - Mello.)

Escrevo algumas linhas muito rapidamente afim de aproveitar o correio q. já 

parte. Recebendo hontem a muito honrosa carta de V.Sia. cabe-me o dever de 

novamente agradecer á V.Sia. as finas expressões de que digna servir-se a meu 

respeito. O alto conceito que de V.Sia. os seus escriptos me obrigam a fazer em 

quanto torna ainda mais agradavel declarações tão lisongeiras a meu respeito traz 

um onus impondo-me novas razões para nunca ficar aquem na elevação de 

princípios e na rectidão de conducta que só me podem tornar verdadeiramente 

digno da estima de homens como V.Sia.

attencioso venerador e menor criado, 

O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt.

Ulmo. Snr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello, 

Itú, 25 de Julho de 1856

Incluso envio um documento de magno interesse q. me acaba de confiar o 

meu bom amigo Cândido Motta. He uma oração fúnebre que elle compoz5 para ser 

recitada nos funeraes q. para o Feijó foram celebrados em Itú. O acaso fez com q.

5 Foi oíTcrecida pelo neto do autor. João Nepomuccno da Motta. ao Instituto Historico de S. Paulo, c encontra-se 
no vol. II da Revista, ps.233 a 252.
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Vicente de Souza Queiroz, barão de Limeira.
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Eu mesmo me incumbi de mandar copiar do Archivo da Camara a proposta 

de reforma da Constituição e mais alguns documentos e lh’os remetterei.

O paiz tem sido ingrato para com a memória de muitos dos seus bons 

servidores, e mesmo em sua vida os esquesce - exemplos são o Cândido Motta e o 

Dr. Padre Miguel Archanjo Ribeiro de Castro Camargo que he o verdadeiro herdeiro 

politico e moral do Pe. Feijó - // seu favorito discípulo e seu intimo confidente.

Muitos votos faço para que V.Sia. fique conhescendo pessoalmente o meu 

cunhado Querobim Uriel de Ribeiro de Camargo e Castro e outros amigos velhos do 

Feijó em Campinas e igualmente o Snr. Cândido Motta, de Porto Feliz, pois assim 

V.Sia. podia beber a tragos largos abundantes e genuínas tradições quanto ao Feijó 

como homem publico e particular e quanto a outros de nossos grandes homens e 

sobre os principaes acontescimentos da época da Independencia e do primeiro 

reinado.

nessa occasião se substituísse uma outra obra e por isso o escripto q. ora mando 

nunca recebeu publicidade alguma. V. Sia. O lerá e se quizer reter uma copia o 

pode mandar copiar, tendo a bondade de me restituir logo o original porque o Snr. 

Motta não tem outro exemplar. Eu quis mandar copiar esta peça para depois 

offerecer a copia á V. Sia. mas pensei q. talvez V.Sia. antes preferiria o empréstimo 

para assim evitar maior demora. Deve notar que a orthographia he aquella mesma 

que o proprio Feijó empregava em seus escriptos.

Creio que foi a Camara de Baependy e não aquella de Rezende, como por 

equivoco na minha ultima disse, que também enviou ao Governo observações sobre 

o projecto remetido por D. Pedro I. (Vide n.4)

Eu envio juntamente as informações que me pedio quanto ao Conselheiro 

Paula Souza. Existe em S. Paulo um genro daquelle grande Paulista, o Snr. Vicente 

de Queiroz6 e tantos associados políticos que com elle estiveram unidos que



Sou com a mais distincta consideração de V.Sia.

V.dor, Amigo e muito dedicado criado,

O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt.

000000000000000
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Já não posso escrever mais; demorei-me um pouco em // casa e já os 

chamados dos enfermos me importunam. Muito brevemente escreverei a V.Sia. com 

mais socego e

facillimo ser-lhe-há organisar uma noticia rica de factos e que sirva de mina para os 

futuros historiadores. 0 que escrevi foi confiado ao papel com rapidez e á custa de 

horas de somno, pois foi escripto hontem depois das 9 horas da noite e o mando 

sem poder ler o que escrevi afim de supprimir quaesquer lapsos ou omissões. V.Sia. 

terá a bondade de descriminar entre aquillo que no dicto meu apontamento deve por 

sua natureza ser reservado. Não encubri o que me parescem ser os defeitos do 

caracter do Paulo Souza e desci a trivialidade em tratar de seu nascimento e 

educação porque importa a V.Sia. saber toda a verdade, mas doeria-me muito se 

por alguma facilidade (s/c) me tornasse réo de cometter em publico o minimo 

aggravo contra a memória desse grande varão. Não considere pois alguma cousa 

que vae dita como uma indiscreta revelação ou como envolvendo qualquer 

menosprezo da minha parte de tão nobre caracter. Escrevendo em confidencia 

disse tudo - narrei tudo quanto tenho ouvido.

P.S. Recebi o n.° do "Guayaná”. Mil agradescimentos! Perdoe o desalinho 

desta carta, pois me interrompem á cada momento e o correio já parte.



Tronco.

Teve:
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O Sargento Mór João de Souza Rodrigues, que veio a Itú, deixando a mulher 

no reino depois de cuja morte veio o seu filho e mais parentes. De uma filha natural 

deste Sargento Mór João de Souza Roiz” descendem os Snrs. Souza Breves do 

Bananal ou Arrozal, o Barão do Pirahy etc. Era homem de familia e de teres.

Dr. Antonio José de Souza, formado em Coimbra, com dois irmãos frades que 

morreram no Convento do Carmo em Itú e irmãs freiras no Porto. Casou-se com D. 

Gertrudes Chelidonia de Serqueira, filha do Guarda Mór Calixto do Rego Souza 

Mello e sua mulher Maria Paes Serqueira. O Dr. Antonio José de Souza era já um 

homem adiantado em annos e solteiro e sendo intimo amigo do Capitão Mór de Itú 

Vicente da Costa Taques Góes e Aranha, homem notável por sua erudição classica, 

este o fez mudar de estado casando com sua cunhada D. Gertrudes. Passaram-se 

alguns annos sem que do consorcio resultasse prole - e como era tanto mais a 

desejar que a houvesse por ter o Dr. Souza casado com carta de Arrhes fez a D. 

Gertrudes uma promessa a S. // Francisco de Paula que tendo um filho lh’o poria o 

seu nome. Logo depois teve o seu unico filho e tendo elle quatro a cinco annos de 

idade fallesceu o Dr. Souza. O Tio o Capitão Mór exerceu uma decidida influencia 

na educação do menino que foi criado com muito recato pela Mãi, sendo de 

constituição debil mas de uma intelligencia mui precoce e com uma vocação 

litteraria tão pronunciada que sendo ainda criança tenra nos seus desgostos se lhe 

agradava com livros e accordando de noite por vezes exigia que o deixassem ler!

Francisco de Paula Souza e Mello. Foi baptisado a 13 de junho de 1791, na 

matriz de Itú, pelo vigário coadjutor Pe. Francisco Xavier de Carvalho, sendo seus 

padrinhos seus avós maternos.
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Ascendência de D. Maria Paes de Serqueira, mulher do Guarda Mór Calixto 

do Rego Souza e Mello.-

Esta Snra. É filha de Fernão Paes de Barros, filho de Manoel Corrêa 

Penteado (este por sua vez filho de Francisco Roiz” Penteado) e D. Beatriz de 

Barros, filha de Pedro Vaz de Barros (neto do Capm. Mór Governador Pedro Vaz de 

Barros, família muito nobre) e de D. Angela de Cerqueira Leite, irmã do bisavô do 

Senador Dr. J. M. da Fonseca.

Ascendência do Guarda Mór - Calixto do Rego Souza e Mello - filho do 

Coronel Pedro de Mello e Souza e D. Maria de Arruda; - não dou a ascendência de 

D. Maria de Arruda, pois que em 1854 a publiquei no “Correio Paulistano” quando 

por esta linha levei a ascendência do Senador Dr. J. M. da Fonseca até o seu 20° 

avô - D. Paio de Mongudo e Sandem, rico homem contemporâneo com D. Affonso l.° 

de Leão. Este CeL Pedro de Mello e Souza é filho de Manoel de Mello Almada, que 

é por sua vez filho de Agostinho de Souza Almada e D. Izabel de Mello, e D. Luzia 

Cabral de Mello, irmã do Capitão Manoel do Rego e Souza.

- Ascendência de D. Luzia Cabral de Mello - esta snra. É filha de Calixto de 

Souza e D. Maria Cabral de Mello. Neta paterna de Gonçallo do Rego, casado duas 

vezes, sendo sua 1a. mulher D. Briolandia Manoel, filha de Gonçalo Manoel, a 

segunda mulher D. Isabel de Faria (ignoro qual dessas foi mãi de Calixto de Souza). 

Neta materna de André Alves de Siqueira e de D. Catharina Cabral de Mello, // irmã 

do Capitão Adão Cabral, o Velho, que procedeo por linha legitima dos Cabraes de 

Valean termo da ilha de S. Miguel, fundadores da ermida de N.a Sr.a dos Remedios, 

Capella sua.

Gonçalo do Rego, pai de Calixto de Souza, era filho de Manoel do Rego e D. 

Maria Jeronyma, filha de Jeronymo Jorge e D. Beatriz de Viveyros. Manoel do Rego 

é filho de Gonçalo do Rego, filho de João Vaz do Rego, fidalgo da casa real do 

Senhor Rey D. Fernando (sétimo avô do Cons. Paula Souza) e de D. Isabel Pires.



Diz a genealogia do Dr. Gaspar Fructuoso, L. 4.°, Cap. 22, pág. 226, quanto 

aos Regos: "Os Regos são nobres fidalgos : tiveram sua morada e principio na 

cidade do Porto e seu termo onde pouco falleceu uma D. Isabel do Rego na terra da 

Feyra em um lugar chamado Antas, já muito velha e muito mais honrada. Dous 

filhos seus andavam em India em serviço d’EI-Rey, e duas filhas tinha em sua casa; 

uma chamada Lucrecia da Cunha, outra Isabel da Cunha, cujo marido também 

andava na India. O pae desta Isabel do Rego, Senhora D’Antas, foi Diogo
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D. Angela de Cerqueira Leite é filha de Francisco Leite Ribeiro e D. Maria de 

Cerqueira. Aquelle filho de Pascoal Leite de Miranda e de D. Anna Ribeiro, e neto 

paterno de Antonio Roiz de Miranda e sua mulher D. Potência Leite, e materno de 

Sebastião Ferreira Corrêa e D. Anna Ribeiro; esta (D. Maria de Cerqueira) é filha de 

Diogo Gonçalves Moreira - filho de Gaspar Gonçalves Ordonho e de D. Anna 

Moreira - e de D. Catharina de Miranda Tavares, filha de Francisco Cesar de 

Miranda e D. Anna Pires.

Ascendência de D. Beatriz De Barros filha de Maria Leite de Mesquita, filha 

de D. Maria Leite Leite e Domingos Mesquita, - e Pedro Vaz de Barros, filho de 

Antonio Pedroso de Barros e D. Maria Pires de Medeiros; aquelle filho de Pedro Vaz 

de Barros Gov. Capm. Mór da Capitania, e de D. Luzia Leme, Maria Pires de 

Medeiros filha de Salvador Pires e Ignez Monteiro, este filho de João Pires, o gago, 

1.° Juiz Ordinário da Villa de S. André da Borda do Campo, e D. Maria Roiz, f antes 

de 1580; Ignez Monteiro filha de Antonio Roiz Alvarenga e D. Mecia Monteiro, 

aquelle filho de Balthazar de Alvarenga fidalgo da Casa Real.

Ascendência de Manoel Corrêa Penteado filho de Francisco Roiz Penteado e 

D. Clara de Miranda; aquelle filho de Manoel Corrêa; // esta filha de Antonio 

Rodrigues de Miranda e D. Potência Leite, irmã de D. Verónica Dias e do 

Governador Fernão Dias Paes, filhos de Pedro Dias Paes Leme f 1633 e D. Maria 

Leite.
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O Paula Sousa estudou primeiramente em Itú onde poude aproveitar as 

instrucções de seu parente o venerável padre José de Campos Lara (que depois de 

um longo exilio na Italia ao qual o condemnou o Marquez de Pombal como membro 

da Companhia de Jesus onde em Roma ficou sepultado um irmão o Pe. Miguel de 

Campos Bicudo, veio findar os seus dias na terra natalícia) e dos bons mestres que 

Itú // possuia então; depois estudou por bastante tempo em S. Paulo e voltando a Itú 

cultivava as letras com esmero. Aqui elle adquiriu a amisade dos Andradas que

Fernandes Homem, irmão de Nuno Ferraz Homem que era avô de D. Rodrigo 

Cavilha, eram filhos de Fernão Homem casado com uma filha do Mestre Vasco de 

Siqueira chamada D. Sancha de Siqueira. Houve também outra fidalga D. Leonor do 

Rego (neta de João do Rego) casada, o nome de cujo marido se ignora; mas o certo 

é que os Regos são fidalgos de // muito nome e o Conde da Feira foi uma das 

testemunhas nas justificações do brazão de sua nobreza.”

Não entro em tantos pormenores quanto a ascendência de D. Beatriz de 

Barros, por ser esta mais conhecida e accessivel, mas o farei querendo-se. Vê-se 

pois que o Conselheiro cahia em grau de sobrinho de sua mulher a Exma. Snra. D. 

Maria de Barros, neta de Fernão Paes de Barros, senhora de uma intelligencia mui 

vigorosa e fina, e de um tino para os negocios que mesmo em homens raramente se 

vê. É uma senhora de raras virtudes e seu bom senso e habilidade tem contribuído 

muito para attenuar materialmente á sua família a perda de seu illustre marido. A 

família Mello é notoria por um engenho atilado e vivaz. Desde longo tempo os 

Regos e Mellos sendo affeitos á cargos elevados e á uma posição social 

proeminente a família não se amoldou facilmente á necessidade de rude trabalho a 

que todos aqui se sujeitavam e pois não se tornou notável por riqueza; a mesma 

causa imprimiu em quasi todos os ramos da familia maneiras cavalheirescas e 

sentimentos nobres em um grau excepcional. Conhesci um primo irmão da Mãi do 

Cons. Paula Souza e do Pai do Snr. Bispo Manoel de S.Paio e Mello que morreu em 

Junho de 1855, com perto de 100 annos de idade, que era o typo do velho fidalgo 

christão. Havia viajado em Europa onde foi receber morgados que haviam devolvido 

á familia nas Ilhas.
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7 Manoel Rodrigues Leitão e Francisco Ignacio de Souza Queiroz foram os deputados do Commcrcio membros 
do Governo Provisorio.

Paula Souza foi foi (síc) eleito deputado ás Cortes Portuguezas quando o . 

foram Feijó e Antonio Carlos de Andrada mas negou-se a ir allegando (dizem-me) 

sua saúde debil.

naquelle tempo frequentavam muito Itú e estes se confessaram pasmos de 

encontrar cá pela terra dentro um tão portentoso talento. Ligou-se também em 

intima amisade com o Pe. Feijó com quem se assemelhava por sua honestidade e 

ardentes aspirações pelo justo e pela felicidade publica e no seu amor pelo estudo, 

mas differençava toto coelo por faltar-lhe a ferrea coragem do Feijó que dava a este 

um ascendente merescido nesses tempos procellosos. 0 Paula Souza foi timorato e 

indeciso desde a sua mocidade e a tal ponto chegava a sua falta de animo que 

durante grande parte do tempo occupado pelo grande drama de que Itú foi theatro 

em 1821 e 22 quando, invocando o concurso das villas do sul e do oeste, declarou 

guerra ao partido portuguez que teve um breve triumpho na capital da Província e 

impediu o pronunciamento que a junta da capital projectava a favor das Cortes 

portuguezas, elle se ausentou para Piracicaba e ali se conservou em inglória 

observação do caminho que os acontescimentos iam seguindo. Como porem era 

moço de conhecido talento e que promettia um grande futuro e era parente 

consanguíneo com a maior parte da nobreza da terra buscava-se o seu nome com 

empenho para apadrinhar com elle os feitos daquelles que então dirigiam a agitação 

política da qual Itú era o centro e marchando as cousas favoravelmente elle voltou - 

identificou-se com tudo quanto havia sido feito e foi eleito membro da Constituinte e 

ao depois nunca deixou de pertencer á legislatura, concorrendo para a sua 

elevação ao Senado o estar membro da Regencia o seu concunhado o actual 

Marquez de Mont'Alegre, sendo elle o menos votado da lista tríplice e estando em 

segundo lugar um honrado ituano o finado Dezembargador Dr. José Correia 

Paxeco, cunhado e primo do Dezembargador Fernando Paxeco Jordão // que havia 

figurado na luta da independencia como membro do Governo Provisorio de S. 

Paulo. 7
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As luctas partidarias não podiam deixar de annuviar o horizonte desse 

caracter eminentemente respeitável ainda que em grau só perceptivel a quem 

procure com magna diligencia as suas ligeiras impressões; assim tendo elle 

declarado que o partido que chamasse a si Tristão de Abreu Rangel commetteria^ 

uma infamia, elle para destruir a influencia Pacheca em Itú não muito tempo ao 

depois fez liga com esse homem e o fez subir, e em uma ou outra occasião é sabido 

ter proferido ditos intolerantes. São porem estes defeitos trivialíssimos e se somem 

inteiramente quando se contempla o todo da brilhante e util carreira desse insigne 

patriota. Respeito pela verdade obriga a declarar que grande parte da gloria que 

popularmente se attribue a Paula Souza em relação com os feitos políticos de Itú de 

1820 a 1824 pertence realmente ao muito illustrado Cândido José da Motta que por 

ter systematicamente evitado a primeira plana // na scena política em sua 

demasiada confiança na lealdade e nos sentimentos de equidade dos seus 

companheiros e do povo tem ficado gravemente prejudicado em seus interesses e 

vive hoje em modesto retiro na Villa de Porto Feliz. Entretanto documentos que 

foram presentes ao mundo como emanando de outros eram obra sua - elle foi quem 

inspirava os actores na agitação política de Itú - foi o verdadeiro organisador dos 

movimentos que aqui houveram e a ter tido um genio diverso podia com igualdade 

de direito ter occupado posições tão elevadas qual outro actor no drama da 

Independencia em S. Paulo, menos Feijó e os Andradas. Todo aquelle que deseja 

instruir-se nos factos dessa época memorável e de colher dos homens de nota que 

então figuravam deve cultivar relações com o Snr. Cândido Motta a quem espero 

que alfim se fará tardia justiça.

Paula Souza foi bom christão - monarchista sincero - um modelo como 

marido e como pae - humano para com os seus escravos e tão cheio de abnegação 

do proprio interesse que levando o mesmo principio a um circulo maior tem sido 

censurado por tão pouco haver feito em prol dos interesses materiaes de Itú e de 

seus parentes. Era optimo latino e sabia o italiano que o ensinou o seu parente 

victima da sanha do Marquez de Pombal.
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Quando Paula Souza sahiu da Província pela primeira vez foi para tomar 

assento ca Constituinte do Rio de Janeiro.

Paula Souza e Feijó também assemelham-se muito no seu procedimento 

desinteressado e consciencioso em largar mão do poder logo que se convenciam 

que já não o exerciam com utilidade á Nação.

Durante a ausência de Paula Souza em Piracicaba foi o Snr. Motta quem 

planisou a reunião das villas do sul e do oueste e a creação de um governo 

provisorio do qual deveria elle ter sido o Secretario se a entrada do Príncipe 

Imperial nesta província não tivesse tornado esta medida desnecessária.

Nunca se deve esquecer que a reforma eleitoral envolvendo a eleição directa 

e por círculos com as incompatibilidades de que já recebemos uma primeira 

prestação foi o sonho dourado dos últimos annos da vida de Paula Souza. Nada 

digo de sua vasta e comprehensiva erudição, de sua memória, e de todas as mais 

qualidades que o tornaram o notável estadista que era, porque os seus amigos 

pessoaes as descreverão melhor como também o defeito que veio inutilisar o 

immediato // resultado de uma tão extraordinária combinação de talentos e virtudes - 

i. é. - a sua hesitação e vascillação na hora da acção. Tinha desinclinação de 

comprometter-se e muita suscetibilidade. A sua Mãi soffria incommodos nervosos, e 

Eu como Physiologista e Genealogo arriscaria aventar a idéa que o sangue de 

Penteado em Paula Souza e aquelle do cacique Tebireçá, - dos Prados Lemes e de 

Femão de Camargo, o Tigre, em Feijó, operavam poderosamente em dar a 

respectiva complexão a seus caracteres. O Paula Souza declarava que não queria 

que seus filhos fossem magistrados dizendo elle que um virtuoso magistrado nada 

podia adquirir e procedendo neste principio fez dous filhos se formarem em 

medicina em cuja profissão muito conspícuos se hão tomado e o mais velho, o Dr. 

Antonio Francisco de Paula Souza reputo uma grande capacidade política, e se 

algum dia nossas eleições forem a genuína expressão da vontade da Província 

paresce-me impossível que elle continue a ser excluído do nomero dos deputados á 

Assemblea Geral.



Itú, 24-7-1856.

//

Itú, 4 de Agosto de 1856.
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Ambos merecerão as saudades e as bênçãos dos brasileiros, e constituirão a 

gloria de S. Paulo e o orgulho dos paulistas até o fim dos tempos.

Ulmo. Snr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello.

(Recebida a 6 de agosto de 1856, Mello.)

Alguns accusam o Paula Souza de ter insuflado o poviléo de Itú a excessos 

na época da Independencia - outros (e entre estes o Snr. Cândido Motta) negam 

terminantemente o facto. O Paula Souza conquanto como já disse fosse um 

monarquista decidido e por convicção nos últimos annos de sua vida, nutrio em sua 

mocidade idéas republicanas que a observação - a reflexão e a idade o fizeram 

depois repudiar. O caracter de Paula Souza foi menos estoico do que aquelle de 

Feijó - iguaimente honesto e igualmente patriótico, Paula Souza representava 

melhor o typo do estadista criado na Escola da Diplomacia das Monarchias 

Christãs; Feijó aquelle do patriota dos tempos republicanos de Roma.

Accuso recebida mais uma sua muito presada carta com a qual me devolve o 

M: S: do Snr. Motta. É tão raro achar entre pessoas dedicadas ás letras um 

verdadeiro nacionalismo paulista e uma paixão para o estudo de nosso passado 

que quando essa qualidades se me apresentam assim combinadas gozo de um 

sentimento de illimitado prazer e esqueço-me por um pouco do meu habitual 

descoroçoamento quanto ao futuro. Há muita gente que quer ver S. Paulo crescer 

em riqueza e attingir um insigne desenvolvimento, mas pouco se lhes dá se será 

com perda das feições próprias do caracter Paulistano ou a custa de um abalo na 

posição dos paulistas. Olham para a Província como uma maquina productora e um



Tenho por isso uma mui positiva birra com a tendencia extrangeira de grande 

parte dos homens educados em nossas faculdades de Direito, que á idéas 

centralisadoras unem uma insensata admiração para as instituições de outros 

paizes e outras raças querendo nos tratar como se S. Paulo tivesse sido uma taboa 

rasa onde tudo esteve para principiar como qualquer colonia Nort‘Americana. Os 

centralisadores que condemnam o Provincialismo como perigoso á Monarchia e á 

unidade do Império esquecem-se do forte espirito provincial que reinava nas varias 

províncias que constituíram a França de Luiz XIV e os fuéros das províncias de 

Hespanha que mantidos intactos nos gloriosos dias daquelle Reino foram 

supprimidos pelos Democratas como base da mesquinha existência da Hespanha 

de hoje. Outrossim um governo não pode felicitar paiz algum de cujas tradições e 

índole não tiver bebido a tragos largos. Logo pois que se despresa a historia 

Paulistana em qualquer de suas ramificações - logo que se quer assumir que nada 

há que distingue profundamente S. Paulo da semi-extrangeira Rio de Janeiro - logo 

que se quer sustentar que S. Paulo não tinha uma velha civilisação - robusta e fértil
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elemento de possível augmento da receita do orçamento. Eu porem, com quanto 

não quero ceder a estes em amor á Província, não ambiciono uma transformação 

tão rapida. Quero que o augmentado desenvolvimento da Província symbolise 

fielmente a augmentada felicidade da velha população Paulistana e não quero que 

esta seja deslocada ou que se rompam os fios da tradição, entre o S. Paulo 

libérrimo do século 17.° e o S. Paulo do tempo de D. Pedro II. Eu não concebo 

verdadeira grandeza em um povo sem um passado - sem um forte sentimento de 

nacionalidade - sem homogeneidade - e estremesço do progresso que se faz em 

aplainar as saliências e as distinctivas do caracter e dos costumes Paulistanos que 

rapidamente se effectua e que alguns applaudem como uma garantia da unidade do 

Império! - No meu ver a uniformidade de pensamento - de costume - de gosto - // de 

caracter é um presagio da decadência de qualquer grande Império, porque sendo 

em si uma cousa forçada e não natural só pode provir da indébita influencia da 

Corte ou de qualquer centro e é sempre indicio de uma falta de seiva - de virilidade 

- nos povos assim uniformisados que ficam desta sorte preparados para o 

Despotismo.
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Esse homem cuja memória é ainda diariamente amaldiçoada no seio de 

muitas famílias em nossos mattos achou os paulistas senhores de grande riqueza e 

possuindo em alto grau a instrucção que a Italia - a Hespanha e o Portugal podiam 

ministrar. Elle percebeo que a ruina das grandes famílias era indispensável para 

poder firmar-se a despótica autoridade Regia e para conseguir essa ruina deu 

alforria aos indios // administrados, e, afim de seccar as fontes de onde os paulistas 

se fortalesceram com sã erudição, desterrou os religiosos da Companhia de Jesus. 

Os effeitos destas medidas apparesceram promptamente e foi então que o férreo 

jugo do regímen colonial foi uma verdade em S. Paulo. Os Paulistas foram tomados

- nem o Governo poderá nos reger a contento nosso e nem a opposição poderá 

indicar o remedio. Faço estas reflexões com mui especial referencia ás cousas de S. 

Paulo.

Sob os Philippes paresce que os Paulistas se governavam por si mesmos 

com ascendência dos Camargos e existia uma especie de feudalismo muito 

favoravel ao desenvolvimento de algumas grandes virtudes. Depois do 

restabelescimento da Casa de Bragança o Governo Portuguez se conservava em 

perpetua desconfiança dos Paulistas que julgava mais afeiçoados á Corõa 

Castelhana e procurou todos os meios de os anniquilar. Todavia foi reservado ao 

Marquez de Pombal de conquistar S. Paulo e acabrunhar por uma vez este grande 

povo.

As desgraças de S. Paulo se filiam por um encadeamento logico ás 

circunstancias que são a fonte principal de // suas glorias. A população primitiva de 

S. Paulo se compunha em muito maior parte de Castelhanos8 com Italianos e 

Flamengos do que Portuguezes, (pois que a immigração mais activa teve lugar sob 

o governo dos Philippes), e os Portuguezes que cá vieram no século 16.° foram de 

bem outra classe do que a mór parte dos que subsequentemente vieram.

8 Uma mescla de sangue indio que em todas as velhas famílias paulistanas há. deu-lhes desde logo uma 
consciência da legitimidade como Snrs. da Província - é uma razão de ser da promptidão com que gerou-se 
ncllas o amor pátrio e fez despontar idéas de uma nacionalidade paulistana. Desta mesma causa talvez depende



por surpreza e não havendo uma consciência commum do perigo não houve 

combinação para resistir. A altivez era tal que pensavam fazer mossa ao Governo 

retirando-se e entranhando-se pelo Sertão! Sendo assim co-réus em sua propria 

destruição. Desta maneira foi que 60 e tantos Camargos emigraram em um só dia 

da Atibaia para Goyaz.

S. Paulo naquelle tempo não era um paiz barbaro: - tinha uma civilisação 

bella - sã - e favoravel ao franco desenvolvimento das virtudes moraes e sociaes e 

que era ornada pela cultura da intelligencia em um grau incrível mas que as 

tradições familiares nos attestam. Não foi uma civilisação importada - enxertada - 

mas sim homogenea com o povo e filha da historia deste. Foi esta civilisação que 

deu á Europa o grande missionário apostolico Pe. Angelo de Syqueira Ribeiro e 

tantos outros heroicos varões :- os restos desta civilisação nos deram os grandes 

paulistas do primeiro reinado. A mão do Marquez de Pombal não poude com os 

Jesuitas arrancar a semente que deixaram no coração e na intelligencia de seus 

discípulos! E assim a escravidão de S. Paulo á Metropole devia ter um fim. Um 

primo-irmão de meu sogro o conego Cruz foi educado no Collegio dos Jesuitas de 

Paranaguá - este educou a seu irmão mais moço o grande e virtuoso Pe. João 

Gonçalves Lima padrinho de Feijó e o educou. Alvares Machado veio, um moço 

rude embora intelligente e dotado com o ardente engenho dos Machados, refugiar- 

se em Itú, por causa de uma infracção disciplinar que commettèra no Hospital de S. 

Paulo onde praticava: sympathisou com elle e o // recolheu em sua casa o Tenente 

Manoel Pacheco Gato, Tio do Snr. Dezembargador Fernando e da nobre familia dos 

Borba Gato de S. Amaro. O Tenente Manoel Pacheco Gato advogava em Itú e foi 

um litterato distincto, e por elle em grande parte foi formado o caracter e cultivada a 

intelligencia de Alvares Machado; e bem habilitado era elle para dar ao mundo tão 

illustre discípulo pois do erudito Antonio Leite havia o Tenente Manoel Pacheco 

Gato sido um assiduo alumno e Antonio Leite Ribeiro foi, como seu irmão José 

Manoel da Fonseca (avô paterno do Snr. Senador Fonseca), educado no Collegio 

da Companhia em S. Paulo, onde elle com seu irmão foram entregues em tenra

a robustez physica quasi ferrea dos velhos paulistas. Feijó descendia cm 10.° ou 11.° gráu da Princcza Mbycy 
(depois de baptisada M. Isabel) mulher de João Ramalho e filha de Tebvreçá. (N. do Dr. R.D.)
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infancia pela sua Mãi D. Francisca Xavier de Affonseca quando na ausência de seu 

marido Francisco Leite Ribeiro em Cuyabá ella viu-se sem recursos e atacada de 

mortal enfermidade. O Tio de Paula Souza de quem já fallei tinha um irmão paterno 

o sabio Pe. Dr. Costa que exercendo influencia sobre o irmão obraria assim por elle 

sobre a educação do Paula e o Pe. estudou no Collegio da Companhia. O Paula 

também aproveitou das lições do Pe. José de Campos Lara de quem já falei. O Pai 

dos Snrs. Barões de Itú e Piracicaba apprendeu por pouco tempo no collegio da 

Companhia em Araçariguama. Eis pois alguns apontamentos de genealogia 

intellectual e como em parte se pode explicar o haver em S. Paulo intelligencias de 

proporções tão gigantescas quaes os acontescimentos que deviam dirigir e 

dominar! O systema que produzia esses homens não custava cento e tantos contos 

ao Erário Publico e imprimia nas intelligencias que formava um impresso (s/c) de 

patriotismo e heroismo que actualmente custaríamos igualar.

Em Itú d’antes havia uma aula de Philosophia mantida pelo Convento de S. 

Francisco e nesta aula entrando um dia Martim Francisco de Andrada foi convidado 

para um certamen philosophico pelo // Lente Frei Bernardino de tal. Diz a tradição 

ituana (não afianço a sua exatidão) que o Andrada foi vencido mas a sua destreza e 

o seu desembaraço na argumentação influíram tanto sobre o animo de um dos 

ouvintes da aula que serviram de poderoso estimulo e o levaram a ir á Coimbra 

onde formando-se foi depois o Dezembargador José Correia Pacheco. Por muitos, 

muitos annos tem sempre havido moços ituanos estudando na Europa e um dos 

velhos vigarios de Itú foi a Roma. O Papa Pio VII foi amigo pessoal do Pe. José de 

Campos Lara a quem conhescêra em seu exilio. Em outro tempo havia ituanos que 

sabiam a lingua grega. Itú veio a ser em certo sentido a antithese da cidade de S. 

Paulo e o centro onde o velho paulistanismo se refugiou i. é. quanto ao sul da 

Província. Hoje também soffre o mal do extrangeirismo ainda que não tanto e as 

mesquinhas lutas políticas (degenerada prole do systema representativo) que aqui 

tem se identificado com a vida intima de todos tem contribuído para abastardar a 

phisionomia moral do lugar e em tudo uma deterioração é sensível, mas não 

obstante isso o numero de ituanos que occupam elevadas posições é tal que excita 

vivos ciúmes entre muitos da Capital da Província que falam de Itú sempre com
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Saberá V. Sia. que por uma linha o Alvares Machado descendia do tronco 

comum com o economista J. B. Say? Não posso desenhar isso mas é tradição de 

familia.

mais ou menos azedume. Não sei se alguma cousa que tenho dito será considerada 

por V. Sia. como lançando alguma luz sobre a difficuldade que acha em conciliar a 

existência das grandes illustrações paulistanas com com (s/c) as trevas em que 

convencionalmente se concorda em suppôr que S. Paulo como o resto do Brasil 

então jazia. A mesma difficuldade me occorreu já há muito mas hoje a explico pela 

theoria que nestes grandes homens scintillavam as ultimas coruscações do ingente 

lume de instrucção e do amõr da liberdade que clareava toda a Província antes de 

sua sujeição pelo Marquez de Pombal. Alguns negavam a // a instrucção - não faço 

disso questão: se a instrucção dada nos collegios jesuíticos era de pouco valor, fica 

o Methodo que é tudo e resta a educação. Eu distingo entre S. Paulo e o mais do 

Brasil. Talvez Pernambuco deve ser exceptuado, mas em geral penso que S. Paulo 

não é somente muito superior ás outras Províncias mas que apresenta traços de 

uma quasi distincta nacionalidade - traços que infelizmente cada dia mais se 

apagam. Se V. Sia. podesse ver os quadros de nossas igrejas em Itú ou tivesse 

visto as decorações de algumas velhas casas veria quão pronunciado era o gosto 

das bellas artes no século p.p. e quão insignes artistas então tivemos. Eu mando 

junto a copia das reflexões sobre o projecto de Constituição que a Camara de Itú 

offeresceu a D. Pedro I e cujo autor foi o Feijó: são assignadas por varias outras 

pessoas mas automaticamente. (Vide nota n.°3) 0 que é singular é a ascendência 

que o Feijó exercia para poder fazer acceitar idéas tão democráticas depois da 

manifestação ultra monarchista de Itú em 1822 a cujo respeito mandarei copiar 

também vários documentos interessantes. Espero que o Snr. Cândido Motta chegue 

á manhã de Porto Feliz e então saberei com certeza se o Pe. Feijó foi ou não á 

Constituinte; todos me dizem que foi, mas nestas poucas coisas fio-me no Snr. 

Cândido Motta cuja memória é muito fiel.



Amigo e muito dedicado criado

O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

lllmo. Snr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello,

Itú, 17 de Agosto de 1856.
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Terá V. Sia. alguma noticia de Luiz Antonio Patrício da Silva Manso9? 

Paulista notável - monomaniaco porque sendo pardo foi victima de prejuízos 

sociaes. Vejo que chego ao fim da 2.a folha de papel! Vexo-me de ter escripto tanto 

mas fiado em sua bondade arriscarei de mandar tudo. Não tenho tempo nem 

coragem para ler o que escrevi; se pois houver qualquer lapso de penna ou lacuna 

não extranhará. Creia que me sinto muito honrado pelas occasiões que me fornesce 

de comunicar-me com V. Sia. de quem me ufano em ser respeitador.

Pelo correio de 14 do corrente fui honrado com o recebimento de outra mui 

preciosa carta de V. Sa. Estou hoje abatido em consequência de um fortíssimo 

defluxo, mas com quanto não possa ser extenso não quero demorar mais o 

communicar a V. Sia. o resultado de minhas indagações quanto ao facto histórico da 

presença ou ausência do Feijó na Constituinte. O Pe. Diogo não foi membro da 

Constituinte e nem esteve no Brazil na occasião da eleição. Elle demorou o seu 

regresso por mais um pouco de tempo do que a mór parte dos seus collegas que 

foram deputados ás Cortes de Lisboa.

9 Há ahi um lapso de memória do episiolographo: Antonio Luiz e não Luiz Antonio.



221

Nunca houve uma perfeita intelligencia entre Feijó e os Andradas, porque o 

Feijó nunca se esquesceu do que soffrêra do José Bonifácio e do Martim Francisco 

embora não patenteasse a todos o seu modo de sentir.

Não sei se esta demora foi em Falmouth ou se devida também a uma viagem 

difficultosa. O que é certo é que não veio em direitura ao Rio de Janeiro mas 

desembarcou primeiramente em Pernambuco e de lá veio ao Rio. No Rio de Janeiro 

elle parou pouco e teve uma entrevista com o José Bonifácio de Andrada, o 

resultado sendo a expedição de ordens severas ao então Capm. Mór de Itú para 

exercer uma vigilante espionagem sobre todos os actos do Pe. Feijó á quem 

qualificou de Demagogo perigoso, devendo o Capm. Mór dar partes mensaes. Um 

intimo amigo de Feijó o Pe. João Paulo Xavier, (vigário da vara de Itú // e que 

meresce uma Mitra), contou-me hontem á noite que elle se lembrava de um discurso 

do Feijó em que, transbordando em satyricas allusões ao Martim Francisco (que o 

tratara de hypocrita) e ao irmão mais velho, elle lançou-lhe em rosto essa 

commissão de espional-o dada ao Capm. Mór, como também ao Martim Francisco 

increpou por ter feito enforcar com laço depois da corda rebentada um10 criminoso 

sobre quem a Irmandade da Mizericordia em virtude de antigo uso quis resgatar 

cobrindo com sua bandeira.

Houve mais um documento importante redigido pelo Feijó que meresce ser 

conservado como monumento de seu sincero amor á Justiça e de seu despreso da 

popularidade que somente podia existir com o sacrifício parcial dos grandes 

princípios humanitários que compunham o symbolo de sua fé política e social. 

Refiro-me ao projecto para melhorar a condição dos escravos, apresentado por 

Alvares Machado ao Conselho Geral de S. Paulo e conhescido como o Codigo 

Negro. Vís e mesguinhos interesses e paixões suffocaram este projecto, que nunca 

ví, mas o facto de sua apresentação // deve ser registrado em eterna honra dos dois 

grandes paulistas cujos nomes só por si serviriam de immortalisar. Para a feliz

10 Em S. Paulo há de haver muita gente que saiba do caso. Dizem que o enforcado foi um soldado reo cm uma 
cspccie dc tumulto militar que houve em Santos. Não sei bem como foi isto. (N. do Dr. R. D.) E o cansado 
caso do Chaguinhas. Martim Francisco foi apenas o orador que transmitiu ao povo a negativa da graça. Por não 
ter sido eleito para a Constituinte teria Feijó se resentido contra os Andradas?
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prosecução dos seus serviços históricos é indispensável que V. Sa. faça uma visita 

um pouco demorada a Itú e que também passe por Campinas.11 Aqui acharia V. Sia. 

fontes inexgotaveis de noticias interessantes e encontraria caracteres que tem 

podido conservar o lustre virginal da honradez paulistana não obstante as misérias 

e as intrigas das facções que profanam hoje a nossa terra. Ficaria conhescendo um 

homem a quem dedico ardentes sympathias e em quem podemos ver como em um 

espelho quaes eram os Paulistas quando as existências eram delineadas com 

formas mais nobres: fallo do Tenente Coronel Francisco Galvão de Barros França, 

typo do antigo cavalheiro christão e que foi o commandante em chefe da força 

insurgida em 1842. Na casa do pae deste muito illustre ituano (que era sobrinho 

carnal do grande Frei Antonio de SanfAnna Galvão e filho de licenciado José 

Galvão de França, parente não remoto do Francia o dictador do Paraguay), 

hospedou-se Mont'Alverne em occasião // de uma visita que fez a Itú e foi aonde o 

Feijó também se hospedava quando vinha a Itú posteriormente á venda da pequena 

propriedade que aqui possuía. Assim como esta, há outras famílias para assim 

dizer, históricas e que são conservatórios fieis das tradições e dos velhos costumes 

e da velha fé e honradez dos Paulistas.

11 Em Campinas as pessoas com quem mais interessaria relacionar-se são os Snrs. Raymundo Alves dos Santos 
Prado e o filho deste meu compadre Diogo Santos Prado, o Dr. Pe. Miguel Archanjo e o irmão deste meu 
cunhado Querobim e o meu sogro. Os viajantes em geral nunca encontram com os indivíduos a quem c de

Infelizmente cada anno concorre para diminuir o numero dos homens em que 

se vê estampados em alto relevo os caracteres da velha nacionalidade e aquelles 

que ficam, vão sendo cada vez mais postos á margem por sua idade e enfermidade. 

Creio que não é somente em S. Paulo que os homens tem degenerado. Em quasi 

toda a Europa o movimento commercial e o progresso da civilisação material em pró 

dos ricos tem enervado os caracteres e redusido a proporções pygméas e ua 

monotonia lethargica a expressão da vida moral. Assim como o indivíduo que se 

distingue, o faz em virtude de qualidades intellectuaes, moraes ou physicas bem 

pronunciadas, também o povo que não tiver particularidades bem salientes que o 

differencíem dos outros torna-se méro imitador e logo perde a nacionalidade 

distincta de que já é indigno.



//

Ulmo. Snr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello,

(Recebida em 1.° de Outubro.)

Itú, 26 de 7bro de 1856.
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Não accusei logo o recebimento por estar muito occupado e por achar-me 

muito preoccupado com alguns casos graves de enfermidade entre os quaes é

Recebi em tempo o numero do “Guayaná” que traz o seu artigo sobre o 7 de 

abril12 e a carta com a qual dignou fazel-o accompanhado.

P.S. Pelo correio de 15 do corrente mandei a V. Sa. 2 numeros do “Univers” de Abril 

do corrente anno.

O nosso povo hoje tem uma fatal propensão para receber inspirações do 

extrangeiro e accomodar as suas idéas á extranhos moldes, o que muito convém 

aos centralisadores mas que fará mirrar a seiva da vitalidade paulistana. A 

uniformidade nos desagrada no mundo material:- no moral é signal de uma 

decrepitude gerall-

Sobre maneira sensível ás generosas expressões de V. Sa., 

sou, com a maior consideração de V. Sa.

respeitador, amigo dedicado e menor criado, 

O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt.

interesse real conhcscer. ou quando acontcscc encontrat-os não tem meios de vencer a reserva habitual de 
muitas das pessoas mais próprias para lançar uma luz clara sobre o passado. (N. do Dr. R. D.)
12 É o n.° 5 de 31 de Agosto de 56. Do Guavaná appareceram seis numeros, dos quaes quatro contem artigos 
históricos de Homem de Mello.
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Sem duvida no primeiro reinado muitos erros foram commettidos, - foi uma 

consequência da muito limitada deslocação das individualidades que teve lugar na 

occasião da Independencia. Muitos homens figuravam que não offeresciam ao povo 

sufficientes penhores da realidade de sua adhesão ás novas instituições. - 

Entretanto não foi por ven- // tura util que ao partido popular, mal amanhado á 

gestão dos negocios públicos, houvessem barreiras á realisação de suas idéas que 

obrigando seus homens notáveis a exercer-se nas lides políticas deram-lhes uma 

educação política pratica e tornaram as suas idéas mais reflectidas? Não é esta 

uma justificação daquelles que sob D. Pedro I quizeram viciar as instituições, é 

somente um modo de interpretar a acção da Providencia sobre a historia política do 

Império. Esta protectora acção da divina Providencia, me parece muito visivel em 

toda a nossa historia, mas especialmente depois de 7 de Abril de cujo facto extrahío 

incalculáveis bens para a Nação que no meu ver eram longe de legitimas 

consequências. Quão inseguro (humanamente fallando) não deveria ser o futuro de 

um berço Real e Orphão em um paiz americano depois de uma bem succedida 

revolução, filha de uma reacção popular! - É impossível não lastimar a fatalidade 

que divorciou a causa do Brazil daquella do Snr. D. Pedro l.°, porque a Nação a elle 

era infinitamente devedora; não de sua Independencia porque Deus a decretara e 

era um facto irresistível, - mas sim da transição calma com a qual teve lugar. A não 

ser a adhesão de um Príncipe da casa de Bragança á causa nacional a nossa 

existência política depois de conseguida a liberdade nacional teria sido tão

infelizmente aquelle da Sra. Baroneza de Itú, irmã do Brigadeiro Tobias, senhora de 

uma virtude angélica e infinita bondade e que há alguns annos passa uma vida de 

martyr. Eu desejava também ouvir as opiniões de alguns amigos contemporâneos 

daquelles acontescimentos e que occupam ainda hoje a mesma posição prestigiosa 

no partido liberal como naquella época, mas isso ainda não pude fazer e sinto dizer 

que um destes, o Snr. Cândido José da Motta teve em Porto Feliz um segundo 

ataque de paralysia. É summamente difficil fazer uma apreciação correcta do 

grande sucesso estudado por V. Sia. no interessante escripto que acaba de dar á 

luz.
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Por grandes benefícios que sejam os resultados da abdicação e por 

necessária que fosse não posso contemplal-a com um perfeito contentamento, e 

bem quizéra que a salvação publica não a exigisse.

procellosa qual de outros paizes deste Continentes, e a nossa civilisação moral teria 

certamente retrogradado.

Creio que se o Snr. D. Pedro l.° quizéra, que podia ter luctado (e quem sabe 

com que fructo) contra o partido popular, mas elle paresce ter sido ou enfastiado ou 

conscio que commettêra erros // irreparáveis e a sua própria inclinação o levou a 

voltar para a Europa. Se V. Sia. tivesse em seu poder os documentos (que logo 

espero poder mandar-lhe) que espelham as notáveis occurencias de Itú em 1822, 

estou certo que em seu esboço historico teria feito a Itú e as villas colligadas a 

devida justiça e que igualmente profligaria a Junta da Capital que queria nos 

atraiçoar ás Cortes Portuguezas. Essas occorrencias obraram fortemente sobre o 

correr dos successos e animaram o então Príncipe Imperial a formar sua nobre 

resolução. É excusado dizer que li com summo prazer e aproveitamento o seu artigo 

e espero que proseguirá em uma carreira pela qual tem tão pronunciada vocação.

É quasi uma irreverencia de tratar das nossas ultimas eleições no mesmo 

papel com factos de alta política mas não posso adiar uma observação, e é que 

duvido realmente se os organisadores de nosso actual systema político o teriam 

feito qual é se tivessem podido antever o grau de immoralidade e de corrupção a 

que cahiria o nosso povo. A 7 de Setembro gastou-se ma Parochia de Itú para mais 

de 5 contos de reis na compra de votantes, e em Indaiatuba igual quantia! De lado a 

lado se traficou em votos publicamente e como se os votantes estivessem em leilão. 

Não houvéram violências e as vinganças foram limitadas mas a corrupção cresceu 

como nunca em Itú. Eu fiz o que pude para arranjar uma transacção entre as 

facções mas só consegui desgostar a algumas pessoas; mandei a V. Sa. um n.° do 

Monitor em que se tratava deste arranjo que foi proposto pelo Snr. F. J. Pinto.



O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ulmo. Snr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello,

Itú, 14 de Dezembro de 1856.

Não se tratava de princípios e sómente de interesses de indivíduos e por isso 

entendi que a quadra permittia dar ao povo uma licção de tolerância e votei em uma 

lista para Vereadores colhida // de duas chapas e em candidatos avulsos.

No dia 9 deste fui mimoseado com a sua muito apreciável carta datada de 

Pindamonhangaba á qual não posso responder cabalmente hoje por estar 

atormentado com muitas atrapalhações, mofi- // nezas, hospedagens, etc. Não
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Ainda não averiguei o lugar do nascimento do Pe. Feijó. A minha comadre 

Da. Maria Justina de Camargo, irmã do finado Regente, veio de Campinas visitar- 

me no começo deste mez e ella não soube esclarescer a duvida; disse-me todavia 

que convinha indagar sobre isto da Snr. Da. Manoela Feijó moradora na Rua da 

Freira em S. Paulo e sogra do Snr. José Pereira Mendes e Mãi do Snr. Antonio 

Benedicto Palhares. Se V. Sia. tiver algumas informações exactas sobre os recentes 

factos de Pindamonhangaba Eu agradeceria muito se m’as communicasse. A gente 

do Pe. Chico se apresenta como perseguida e violentada, mas é verosimel que 

assim seja pois são por vergonha da Província demais conhecidos e comquanto 

meresçam correição ninguém pode que seja preciso recorrer a meios violentos ou 

fraudulentos para os derrotar em uma eleição. Contrário aquillo que pensaria quem 

lesse correspondências ituanas no Ypiranqa de 1854. Eu recebi a 7 deste mez os 

votos de muitas pessoas distinctas do partido liberal para vereador e fiquei no lugar 

de 1.° supplente. Eis esgotada a folha de papei e forçoso é concluir, o que faço 

reiterando os protestos de estima e dedicação que consagro a V. Sia. de quem sou 

o respeitador, amigo e muito obrigado criado.



V.dor, A.mo dedicado e menor servo,

O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ulmo. Snr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello,

(Respondida a 9 de Fevro. De 1857. Homem de Mello.)

Itú, 25 de Janeiro de 1857.

P. S. Creio que todas as peças do folheto que dimanaram da Camara de Itú são 

da penna do Snr. Cândido José da Motta, hoje vegetando em Portofeliz (s/c) por 

ingratidão dos homens.

quero porém deixar para mais tarde o accusar o recebimento desta carta porquanto 

a sorte me habilitou para remetter-lhe o que vale mais do que cem cartas, - que é o 

incluso folheto que hoje não se encontra mais. Se achar que meresce a pena pode 

mandar copial-o para então devolver-me o impresso para Eu restituir ao dono. 

Paresce que em algum tempo pertenceu ao Cons. Paula Souza. Mando também a 

copia do Alvará concedendo o titulo de fidelíssima á antiga Comarca de Itú.

Desculpe me não ser mais extenso e disponha sempre sem reserva deste de 

V. Sia.

Receby com o acostumado praser as duas ultimas cartas de V. Sa. com os 

jornaes e o folheto. Agora remetto um folheto que rogo-lhe queira acceitar. Não é 

cousa completa nem pretende a isso. É somente um desafio á curiosidade afim de 

provocar exame e reflexão e o estudo dos grandes pensamentos dos do passado 

em suas fontes. A alma de todo o movimento em Itú e nas villas colligadas, ao qual 

se refere o folheto que me devolveu, foi o minei- //ro Cândido José da Motta, irmão
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Foi a memória do bom successo do movimento de 1822 e a sua justificação 

pelo prémio que Itú recebeu de D. Pedro l.° do titulo de fidelissima que unidas ás

paterno do advogado da Corte Fernando Sebastião Dias da Motta e parente de 

João da Motta cujo nome figura na historia de Minas Geraes no século p.p.. Este 

homem dotado de uma rara intelligencia, de notável honestidade, e em quem nem a 

idade e a reflexão e nem os maus tratos recebidos dos modernos liberaes tem 

podido arrefescer a dedicação enthusiastica de sua mocidade aos princípios dos 

Andradas e Feijó, vive hoje uma vida vegetativa em Portofeliz! Terá um rendimento 

de seiscwntos mil reis por anno que ganha da advocacia. É horrível que assim seja. 

Uma vez no tempo das illusões elle recusou o habito do Cruzeiro que o Martim 

Francisco ou um dos irmãos lhe offertou; depois em 1853 elle viu um seu filho 

recrutado e levado de S. Paulo em ferros por ordem de um delegado saquarema de 

Porto Feliz! O Snr. Josino era então Presidente e vingou o quanto poude mandando 

soltar o moço já em caminho e demittindo logo depois todos os saquaremas de 

Portofeliz que exerciam empregos. 0 Snr. Bispo teve uma parte activa em promover 

este desaggravo. Durante a realisação desses grandes factos em Itú o Snr. Paula 

Souza retirou-se a Piracicaba (então quasi sertão) dizendo que temia ser 

assassinado por agentes de uma sociedade secreta. Os homens de S. Paulo 

daquelle tempo (exceptuando o Jordão e alguns de quem não tenho certeza) 

guiados pelo Francisco Ignacio13 e seus amigos e inspirados pelas Cortes de Lisboa 

quizeram fazer embarcar o Príncipe para a Europa e proclamar em S. Paulo um 

Governo Republicano sujeito á antiga Metropole. 0 movimento de Itú sal- // vou a 

monarchia e a Independencia Nacional. Veio a Itú o Brigadeiro Macedo querendo 

assumir o commando da tropa e proclamar a Republica. Os ituanos o apedrejaram e 

elle fugiu. O movimento de Itú e das villas da Comarca foi uma declaração de guerra 

ao republicanismo e a Portugal e não havia então em Itú separação de partidos. 

Nesse tempo um parente de V. Sia. hoje secularisado e residente nessa, se fez 

muito proeminente pelo calor com que se atirou nesse movimento sendo então 

religioso franciscano e guardião do convento de S. Luiz de Itú.

13 Francisco Ignacio dc Souza Queiroz. Dr. Ricardo refere-se ao movimento conhecido por bernarda de 
Francisco Ignacio. 23 de Maio de 1822. Vide Rev. do Instituto Historico de S. Paulo vol. X. p. 126.



V.dor Amigo dedicado e menor criado,

Dr. Ricardo Gumbleton Daunt.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ulmo. Snr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello,

Campinas, 13 de Junho de 1857.
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Com quanto viva aqui vida muito retirada todavia a bulha da cidade me 

perturba e não posso ter o recolhimento e socego tão fáceis a achar em Itú, em 

muita cousa a antithese de Campinas. Paresce-me também estar mais removido dos 

centros de actividade política e // intellectual e já as minhas correspondências se 

afrouxam.

Receby a de V. Sia. e já escrevi a Itú pedidndo as mais minuciosas 

informações possíveis sobre o irmão Joaquim que ali installou o Seminário de Na. 

Snra. Do Bom Conselho na casa para este fim legada pelo heroico Martyr ou antes, 

em linguagem ecclesiastica, Confessor da Fé o muito nobre paulista Pe. José de 

Campos Lara ultimo jesuita paulista. Quando se me fornescer estas informações as 

transmittirei a V. Sia. pela circular junta verá V. Sa. que quero, se tiver apoio, 

vulgarisar a preciosidade da litteratura paulistana - vida do Pe. Pontes - que 

ameaça perder-se se não houve uma nova edição.

enganosas allegações de homens (alguns) a quem o povo estava acostumado a 

ouvir que tornaram facil a seducção do povo em 1842 e o seu arrebatamento para 

aquella infeliz e inqualificável revolta. Eu parto para S. Paulo nestes 4 dias, se me 

couber assento na Provincial como supplente ficarei té o fim da sessão, se não logo 

regressarei. Sou inalteravelmente de V. Sia.



Não tenho tempo para continuar, e

Sou de V. Sia.

//

Com a mais distincta consideração

Vdor. respetitoso, amigo dedicado e obrig. criado,

Dr. Ricardo Gumbleton Daunt.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ulmo. Snr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello,

Campinas, 8 de Julho de 1857.
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Mando-lhe um mimo appreciavel que se achou nos papeis de um Santo 

Varão (por alguns tido por louco!) Pe. Manoel da Silveira que morreu em Itú há anno 

e pouco. É o esqueleto do regimento da celebre communidade dos Padres do 

Patrocínio de que faziam parte homens tão eminentes como Feijó, o actual Snr. 

Bispo Diocesano, o Dr. Pe. Miguel Archanjo Ribeiro de Castro Camargo, etc. etc. 

Vê-se revelado o espirito folgazão de Feijó o qual em sua privança e mesmo até os 

seus últimos dias e sob o peso de cruéis amarguras elle se entregava. Não é 

possível ter um holographo do Feijó de mais interesse porque refere-se a um 

período de sua vida em que o seu caracter se aperfeiçoou e as suas ideas se 

consolidaram no exercício de praticas de austero ascetismo. Tão longe estava o 

Feijó do terreno da mór parte daquelles que ao depois especularam com o seu 

nome como passaporte á confiança publica que nesse tempo elle se disciplinava!!!
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O irmão Joaquim trajava de burel e cordão e deixaca crescer a barba, mas 

não pertenscia a alguma Communidade religiosa. Elle tinha um grande empenho 

para estabelescer em todas as Parochias a devoção do Culto do Santíssimo 

Coração de Jesus por uma adoração perpetua. Sustentava-se por esmolas e tinha 

uma vida de severo ascetismo.

Pela carta inclusa do Revdo. Pe. João Paulo Xavier V. Sia. verá o que a este 

Snr. que o tratára pessoalmente, paresceu mais importante quanto á carreira do 

Irmão Joaquim.

Posso acrescentar alguns factos:- a família do Irmão Joaquim foi essa mesma 

do deputado Livramento de Sta. Catharina;- a sua primeira occupação foi o 

commercio mas deu o que possuia e dedicou-se á Evangelisação da Sociedade, o 

seu máximo empenho sendo a educação christã dos meninos; estes lhe retribuíram 

o seu affecto accompanhando-o em chusmas de 40 e 50 quando andava pelas ruas; 

attrahiu elle a Itú a noticia do legado para o estabelecimento de um Seminário de 

Meninos pobres sob a invocação da Senhora do Bom Conselho que deixou o ultimo 

jesuíta Paulistano o muito nobre e virtuoso confessor Ituano Pe. José de Campos 

Lara, que sobrevivendo ás cruéis perseguições do Marquez de Pombal voltou á 

Patria e fiel ao grande pensamento de sua ordem rematou sua vida, tão nobremente 

occupada, pelo additamento de mais um ás instituições religiosas e caritativas de Itú 

que muitos ituanos modernos não comprehendem assáz. Este Pe. gosou da estima 

do Papa Pio VII cuja exaltação ao Pontificado elle predisséra. Dous irmãos 

obtiveram a coròa de Martyr á custa (s/c) Marquez de Pombal e dos Philosophos - 

um foi consignado ao Oceano // tendo succumbido debaixo do horrendo trato e 

soffrimento da viagem que excedeu em brutalidade o que se fazia padescer a 

escravos africanos nos navios guerreiros,- o outro, Pe. Miguel de Campos Bicudo 

jaz sepultado em Roma - eterno representante ali da antiga piedade e constança 

catholica da nobreza Ituana. Este Seminário ainda funcciona mas de um modo muito 

manco como seccede quando o espirito de ganancia occupa o lugar do espirito de 

vocação e onde o poder civil (embora bem intencionado) substitue a sua á acção da 

Igreja.



o mto. att.to vor., amo. e obrig.o cr.o,

Dr. Ricardo Gumbleton Daunt.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ulmo. Snr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello,

Itú, 28 de Março de 1857.
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Summamente grato por tantas provas de estima que immerecidamente V. Sia. 

me testemunha, sou de V. Sia.

O povo ainda falia delle com enthusiasmo e nutre de sua memória muito 

saudosas recordações. Infeliamente não deixou obras duráveis porque a tibieza de 

uns e a malicia de outros e o mau systema em que está o povo de querer que o 

Governo se metta em tudo, fizeram desvirtuar-se esses estabelescimentos. Todavia 

aquelle que menos se desnaturou foi e é o Seminário de Itú por onde na próxima 

semana mandamos de Campinas um orphão nosso parente que meu sogro mandou 

buscar de Araraquara e que descende da primeira nobreza da Província. O Irmão 

Joaquim era homem chão, singello e sem malicia, e peccou contra o século em 

despresar o seu Deus, Oiro; sentia um forte impulso para fazer bem e entregou-se a 

elle. Haverão 30 annos que é fallecido. Não sei se há materiaes para dizer-se cousa 

que sirva sobre a litteratura paulistana no secullo p.p. Do estado de instrucção 

então sou informado, quanto a obras sei somente das // do ascendente collateral de 

meu sogro o grande Pe. Angelo de Sequeira que foi missionar pela Europa e 

regressando fundou no Rio de janeiro o Seminário da Lapa, e da vida em M:S: 

latino, que possuo, feito em Roma do grande Paulista Pe. Mel. Estanislau de 

Campos. Este M:S: espero breve dar ao prelo á expensas de membros da familia de 

Campos Venderburq.



Amo. afftzo. e menor criado,

Dr. Ricardo Gumbleton Daunt.

(Nota de Homem de Mello)
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O Irmão Joaquim Francisco do Livramento, encarregado em 1823 da 

direcção do Seminário da Villa de Itú.- (Plutarco 2.°-6)

Esta relação dos nomes dos membros da Constituinte acho bom publicar afim 

de melhor guardar um apontamento histórico de tanto valor contra a destruidora 

influencia do Tempus edax rerum, com este fim confiei-o a meu (s/c) o Dr. Carlos 

Hidro da Silva proprietário e redactor do jornal 25 de março. Eu disse ao impressor 

desse jornal que o fosse mandando a V. Sia. julgando que V. Sia. olhará com 

interesse para um esforço typographico e jornalístico tão serio e importante em 

relação aos recursos locaes. O redactor reside em sua fazenda na histórica e 

pittoresca Araçariguama, e com quanto seja um boccado democrata e um tanto 

nacionalista todavia o qenius leci e o nobre sangue que tem, contrariam essas 

tendências. É um homem estimável, e cuja exis- // tencia em um retiro tal é uma 

grande vergonha á gente da governança. Creio que uma inteireza real de motivos e 

uma lealdade summa guiarão a elle na redacção na qual espero que logo elle se 

associará a meu amigo o Snr. Dr. António Francisco de Paula Souza. Eu conservo- 

me alheio á redacção da folha. Estou a afogar no meio de um turbilhão de afazeres 

e por isto há mais tempo não escrevi a V. Sia. e nem agora posso extender-me 

mais, ficando inalteravelmente de V. Sia.

Recebi pelo ultimo correio a muito presada carta de V. Sia. que 

accompanhou o precioso documento que teve a bondade de mandar-me.



Ulmo. Snr. Dr. Antonio Augusto da Fonseca,

Itú, 4 de Outubro de 1857.

Prezdo. Amo. e Snr.
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Muito agradesço a sua ultima estimadíssima em a qual depicturou o caracter 

do Pe. que ali governa menos a V. Sia. - a existência de prepotências locaes 

exercidas por homens como este é o verdadeiro atrazo do paiz junta a força dos 

empenhos - e indica um barbarismo de costumes pouco consentâneo com o nosso 

progresso material.

Os dous partidos são igualmente nodoados por este estado de cousas ao 

qual em grau igual partilham - um em uma terrinha, outro em outra. Não sei se V. 

Sia. viu já a Estrella d'Alva. Por óra só apparesceu o l.° n.° e não sei se continuará 

ou se foi abafada por ameaças e empenhos dos aventureiros políticos a quem 

convém a conti- // nuação do actual jogo de empurrões em o qual está o paiz no 

meio dos dois partidos - Árcades Ambo. A Estrella d'Alva é jornal absolutista e 

catholico ultramontano - no seu programa faltaram duas cousas: uma, declarar a 

Monarchia na familia de Bragança ser de Direito Divino, e a outra, de proclamar a 

necessidade de rehabilitar as antigas nobres famílias da Província de S. Paulo e de 

outros pontos do Brazil, redusidas á miséria pela alforria dos indios no tempo do 

tratante Marquez de Pombal, e á quem a sua educação inhabilitou de concorrer com 

a massa do povo pelos meios de subsistência sob a nova ordem das cousas. Ainda 

que V. Sia. tenha outras idéas, como peça litteraria o l.° n.° da Estrella d’Alva 

meresce a sua attenção.



235

14 Padre Vicente Pires da Motta. por longos annos director da Faculdade dc Direito, e por diversas vezes 
Presidente interino da Província.

A secca por cá é terrível - os fogos estão lavrando por toda parte e causando 

graves desastres.- Tem-se feito preces para chuva, mas há tantos incrédulos e 

tantos escamescedores das causas divinas e não fallar na immoralidade e 

devassidão de costumes geraes que devemos só esperar castigos e mais castigos. 

Quanto // a mim - a nação tem de pagar dous grandes peccados nacionaes - os 

quaes foram é verdade perpetrados por Portugal mas nós somos cúmplices 

enquanto tacitamente consentimos e não procuramos á compensar o mal: 1.° a 

expulsão dos Padres da Companhia! 2.° o roubo feito á Igreja pela abolição dos 

dizimos! Diga-me se em Pindamonhangaba há muita pobreza e se se encontram 

tradições históricas. Itú abunda em ambos os sentidos. Há aqui uma pobreza igual á 

da maior parte da Europa, e também os descendentes das antigas famílias 

conservam a recordação de muitos feitos dos seus heroicos avós. Terá V. Sia. 

ouvido fallar da illustre e nobilíssima Verónica Diaz? Era uma das suas avós - ainda 

vivem terceiros netos delia Essa virtuosa e heroica Fidalga com suas próprias 

mãos estrangulou com uma toalha uma sua filha, só porque esta espiou na janella. 

Este facto occorreu em S. Paulo e ficou impune. A Verónica Diaz mudou ao depois 

para Itú e aqui morreu. O seu filho Pedro Diaz foi dono do sitio que hoje é do T.te. 

Cel. Francisco Pereira Mendes. Os descendentes delia dotaram Itú os seus ricos 

templos com algum adjutorio do povo, mas a si despiram dos seus patrimónios para

Estou contentíssimo que o Pe. Vicente já não é mais Presidente desta 
Província14. Aqui em 16 do mez p.p. celebrou-se um officio com missa cantada pela 

alma do finado Sr. Paula Souza. O concurso foi diminuto mas houve igualdade entre 

os assistentes em quanto ao partido - tantos foram os cascudos como os farrapos - 

o Pe. Felix do Amaral Gurgel recitou uma oração panegyrica menos má - O Paula 

Souza foi um grande paulista e a sua memeoria meresce todo o acatamento, mas 

creio que a pensão concedida á Viuva podia ter tido mais justa applicação. O Paula 

Souza deixa cento e tantos cativos e um excellente Sitio; e um casal de filhos estão 

optimamente casados em quanto á fortuna, e a outra filha que não casou com 

homem rico também não casou pobre.



Desejo a V. Sia. saude e prosperidade e

Sou seu muito attento respeitador amigo e obrigado

criado,

Ricardo Gumbleton Daunt.

FIM
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O povo de Itú declarou-se anti-homeopathico e espero que por timbre 

sustentará esta opinião.

o serviço de Deus, da Igreja e dos pobres. V. Sia. teve também um avô Pe. Antonio 

Paxeco familiar do Santo Officio que morreu não há muitos annos e foi uma das 

glorias sacerdotaes de Itú. Deixou o seu património para fundar o Hospital dos 

Lazaros que aqui existe.

Assim mesmo e não obstante o catholicismo hereditário de Itú encontra-se 

aqui não poucos discrentes e inimigos da Igreja - como v.g. o Tristão, etc. etc. e o 

Francisco Gayo com outros. A homeopathia creou uma pequena sensação aqui nos 

mexes de Julho e Agosto que foi quando chegou o Snr. Bernardino Motta, mas já 

morreu quasi, e o Bernardino se vê obrigado a prescrever remedios de Botica.

//



APÊNDICE II:

TESTAMENTOS.
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Fontes localizadas nos Arquivos Históricos do Centro de Memória UNICAMP 

Campinas - SP.

Nos mesmos arquivos encontram-se em torno de trinta processos judiciais, dos mais 

diversos teores, que usamos durante a pesquisa e redação.



“Certifico revendo o livro primeiro de registro de testamentos nelle a folha seis a 

sete versso se acha p testamento do teòr seguinte: Registro do testamento com que 

falleceu Dona Anna Francellina de Camargo. Em nome, da Santíssima, indiviza 

Trindade três pessoas e um só Deus verdadeiro, amem. Eu Dona Anna Francellina 

de Camargo, achando-me emferma, mas em meu perfeito juizo, faço este 

testamente, de minha ultima vontada (s/c) pela forma seguinte. Declaro que sou filha 

legitima de Joaquim José dos Santos Camargo, natural do município de Cutia e de 

sua mulher Dona Francisca // de Assis Camargo, natural da cidade de São Carlos, 

digo natural da Cidade de São Paulo.= Declaro que sou cazada com o Doutor 

Ricardo Gumbleton Daunt de cujo consorcio tive nove filhos, que se achão todos 

vivos, sendo sete varões e duas mulheres. De minha terça disponho como adiante 

se lerá. [1.°] Deixo a Fabrica da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição 

desta Cidade, a quantia de um conto e cem mil reis, livre do Imposto sobre legados, 

com o fim de ser empregada na compra de uma apólice geral e o producto desta 

será aplicado annualmente na celebração de uma missa na dita Igreja, com altar 

dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, onde esta, colocado a Imagem desta 

devoção, que foi doada por meu finado Pai, // Pai, no dia do Sagrado Coração de 

Jesus e cujo mistério será offerecido por intenção de minha alma e das almas de 

meus Pais e descendentes, a celebração de cuja missa será dada a possível 

solenidade. [2.°] Deixo mais a quantia de um conto e cem mil reis livre do Imposto 

sobre legados, a Fabrica da Igreja Matriz da Parochia de Nossa Senhora do Carmo 

e da Santa Cruz desta Cidade, com cuja quantia será comprada uma apólice geral, 

cujo producto annual será empregado na celebração de uma missa todos os annos, 

no dia festa (s/c) de Nossa Senhora da Conceição, em louvor da mesma Senhora e 

por minha alma e pelas almas de meu (s/c) Pais e de meus descendentes. O
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2.° Documentos: TJC. 1.° Ofício. Caixa 278. N.° 5394. Trata-se do processo de 

prestação de contas testamentárias de D. Anna Francelina de Camargo, aberto em 

dezesseis de fevereiro de mil oitocentos e oitenta e oito. Os testamenteiros foram o 

Dr. Ricardo e seus filhos Briano e D. Alice. Extraímos e transcrevemos apenas o 

traslado do testamento [folhas 2-6], o qual consta ter sido realizado à mesma data 

da abertura dos autos, sendo desconhecido o paradeiro do documento original.



Reverendo Parocho revistirá a cellebra- // cellebração da missa com a solemnidade 

que a exiguidade da quantia a sua disposição permitir. [3.°] Deixo livre do Imposto 

se houve) (s/c) a quantia de duzentos mil reis a minha neta Dona Alfrida, filha de 

meu filho Torlogo, cujo legado será pago em dinheiro. [4.°] Deixo o 

remanescente de minha terça em partes iguaes, a meus filhos. Dona Alice, e 

Fernando, que receberão no prédio numero dez situado na rua do Imperador desta 

Cidade; e este legado deixo com a condição da inabilidade digo inalienabilidade de 

por venda digo inalienabilidade por venda, por execução de credor por hypothecas, 

ou em qualquer outra forma não somente do objecto legado como seus rendimentos 

ou proventura ou gozo; e // fallecendo sem prole um dos legatários será seu 

herdeiro nesta deixa o sobrevivente. Determino mais que se os legados em dinheiro 

supra declarados não puderem ser entregues dentro de um anno de meu 

fallecimento por não caberem em minha terça numerário sufficiente, não ficará 

prejudicado o legado das partes de Dona, digo, não ficará prejudicado o legado das 

partes do prédio numero dez a rua do Imperador que deixo a minha filha Dona Alice, 

e a meo filho Fernando, mas peço a estes meus filhos e a meu marido, se me 

sobreviver, que por caridade a minha alma fação boms taes legados no menor 

prazo que lhe fôr possível, ficando-lhe o comprimento deste pedido um encargo de 

consciência. Como pela H leitura do instrumento pelo qual se me fez doação da 

casa com seu terreno, a rua do Imperador numero dez, se deprehende que o dito 

prédio não ficou fazendo parte da communhão dos bems de meu cazal, e por isto e 

para evitar quaesquer duvidas e questões eu aqui declaro que, deixo a meu marido 

a metade da propriedade numero dez, a rua do Imperador nesta Cidade, casa com o 

terreno anexo, sujeito a destribuição neste testamento já feito de minha terça, tal 

como se elle fosse meeiro em dita propriedade, e deixo dita metade supra deferida 

sujeita as mesmas condições de inalienabilidade com as quaes eu recebi a doação 

em virtude da qual a possuo // possuo. Quero que sejão meus testamenteiros, 

primeiro meo marido, segundo meu filho Bacharel Briano O’Conòr de Camargo 

Dauntre, terceiro minha filha Dona Alice 0’Conôr de Camargo Dauntre, aos quaes 

hei por exonerado da prestação de contas, digo fiança e marco o prazo de dous 

annos para o comprimento do que aqui ficou determinado. Tenho concluído o meu 

testamento e dispozição de minha ultima vontade, o qual vai escripto por José
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Francisco dos Santos Maia, e por mim sommente dactado e assignado, para que 

tenha todo vigor perante a lei. Declaro em tempo que não me sendo possível 

assignar pelo meu estado // estado não permittir fazel-o pedi ao mesmo Senhor 

José Francisco dos Santos Maia datasse e assignasse a meo rogo. Campinas 

quinze de Agosto de mil oito centos e oitenta e cinco. A rogo da testadora Dona 

Anna Francellina de Camargo, por não poder assignar. José Francisco dos Santos 

Maia. Certifico mais que o presente testamento foi com as formalidades da lei 

approvado pelo Tabellião Doutor Manoel José da Silva, aos quinze de Agosto de mil 

oito centos e oitenta e cinco e aberto por fallecimento da testadora no dia dois de 

Novembro do mesmo anno e acceita a testamentaria pelo primeiro testamenteiro 

Doutor Ricardo Gubleton Dauntre (s/c), marido da mesma em dez do mesmo mez // 

e anno. Nada mais se continha...”



“Em nome da Santíssima e indivisa Trindade, tres Pessoas, e um só Deos 

verdadeiro; Amem. Eu o Doutor Ricardo Gumbleton Daunt, Doutor em Medicina pela 

Universidade de Edimburgo, e Cidadão Brasileiro, estando em estado de perfeita 

saúde, mas desejando acautelar me contra a sorpresa da Morte cuja hora he 

incerta; faço e escrevo de meu proprio punho este meu testamento de minha ultima 

vontade, em que determino e declaro o que adiante se lerá. Instituo e nomeo para 

minha Herdeira a minha filha Donna Alicia á quem lego e deixo a minha Terça 

sugeita aos pequenos legados que em seguida declararei. Quero que nesta terçeira 

parte de meus bens de que somente posso livremente dispor por ter sete filhos 

vivos, entrem á fazer parte delia as partes que possuo no Prédio (casa e terreno) 

com frente na Rua do Marechal Deodoro nesta Cidade de Campinas, onde tem o 

numero de 10. Deixo á meu crioulo Huberto, filho de minha ex-Escrava Eva, a 

quantia de Hum Conto de reis, livre do imposto que será pago também de minha 

terça. Desejo que dicto meu crioulo Huberto continue á morar em companhia de 

minha filha Donna Alicia em quanto Ella quiser, e desejo que sendo Elle menor por 

occasião de minha Morte seja lhe dado por tutor o Snr. José de Camargo Penteado, 

ou o Snr. Joaquim Ferreira Penteado, ou o Snr. Francisco de Camargo Penteado, 

ou o Snr. Capitão Francisco Alves de Almeida Salles, e desejo que sendo possível 

Elle continue estudos litterarios até ver se delles pode approveitar para occupar ua 

posição social decente. Deixo o Retrato á oleo de meu finado sogro Snr. Joswuim 

José dos Santos Camargo á minha filha Donna Winifrida. Deixo o retrato á oleo do 

Regente padre Diogo Antonio Feijó (primo-irmão de meu finado sogro) á minha nora 

Donna Clotilde. Deixo o retrato de meu avô William Daunt á meu Filho Padre Doutor 

Fergo O’Connor de Camargo Dauntre. Deixo o retrato de meu parente Rogério
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3.° Documento. TJC. 3.° Ofício. Caixa 535. 10631. Processo de Prestação de 

Contas Testamentárias, no qual o testador é o Dr. Ricardo e a testamenteira sua 

filha Alicia. O testamento, aqui transcrito, consta às folhas 2-3. Trata-se do 

documento original, do próprio punho do Dr. Ricardo, que havia sido depositado em 

cartório, e posteriormente foi aberto e anexado ao processo. Consta do documento 

o termo lavrado pelo cartório e a assinatura das seguintes testemunhas: Prospero 

Bellinfante, Leon Hertz,-Joquim Orissanga e Benedicto de Oliveira.



0’Connor á meu filho Doutor Rogério // O’Connor Lopez de Camargo Dauntre. 

Deixo o retrato de minha commadre Donna Maria Justina de Camargo (irmãa do 

Senador Feijó) á minha filha Alicia afilhada da mesma finada. O Retrato de meu 

finado filho Padre Haroldo deixo á minha filha Donna Alicia. Todos os meus Papeis, 

meu Diploma de Doutor em Medicina, e apontamentos genealógicos deixo á meu 

filho Pe. Dor. Fergo que queimará os que não tem valor. Quanto aos meus Livros 

quero que os meus cinco filhos varões os dividam entre si amigavelmente. Declaro 

que sou devedor á minha filha Donna Alicia pelos serviços que me tem prestado na 

governança e administração de minha casa desde Janeiro de 1885 quando a minha 

fallecida mulher, que Deos haja, já era tão enferma que de nada podia cuidar, de 

oito contos e duzentos e noventa mil reis até hoje 18 de abril de 1893 tendo 

marcado á ella o salario de um conto por anno, e até o dia de minha morte esta 

divida se hirá accumulando na mesma razão de um conto de reis por anno de 

salario, que terá de ser deduzida do Monte Maior de meu Espolio, e nada tem que 

ver com a terça, e se o total inventariado não chegar para o pagamento desta divida 

privilegiada, peço a Ella que perdòe-me o que faltar. Não tenho pago esta divida, 

quero dizer este salario annualmente por não ter tido meios para isto. Declaro que 

sou Irmão das Ordens Terceiras do Carmo e de S. Francisco da cidade de Itú, e 

desejo ser sepultado no Habito de Terceiro Franciscano. Quero que se mande 

resar 10 missas por minha alma, cincoenta missas pelas almas de todos que fórão 

meus Escravos. Desejo que minha morte seja communicada á meu primo Irmão o 

General Barnett dirigindo a carta á mercê dos Snrs. H. S. King & C.a 45 Pall Mall - 

Londres - S.W. - Inglaterra - Á minha Irmãa Mrs. Lloyd, e á Primo W. J. O’Neill 

Daunt, e á minha Prima Mrs. Mc.Arthur residente á Hojo Ville Bridge of Allan - 

Escossia - Desejo que o meu enterro // seja o mais modesto possível, sendo meu 

caixão despido de todo ornato de luxo e apenas decente. Quero que meu corpo seja 

recommendado na Igreja Matriz e levado ao Cemiterio em Corso de classe inferior 

ao de maior preço. A minha corrente de ouro com o relogio que tiver occupado na 

proximidade da minha Morte deixo á meu filho Fernando. Deixo á meu filho Cornelio 

a minha Bengala com castão de Prata e um balandráo da Irmandade do Snr. dos 

Passos que foi do uso de seu bisavô o Tenente José Fernandes Nunes Camargo. 

Quero que sejão meus Testamentarios, em primeiro lugar minha filha Donna Alicia,
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em segundo meu genro o Snr. José de Salles Leme e em terceiro o Doutor Antonio 

Carlos de Moraes Salles - Além dos Parentes mencionados retro, quero que a 

minha (sic) seja Communicada ao Reverendo Padre João Galvois Bonlye, á 

Farmworth prés Bolton Lancashire Inglaterra, e á Mrs. Miller, Heath-End Blackheath 

prés Londres. Campinas 18 de Abril de 1893. Dor. Ricardo Gumbleton Daunt.”



APÊNDICE III:

ICONOGRAFIA.

Fontes de origens diversas, conforme será relacionado a seguir.
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1 LAPA. Josc Roberto do Amaral. A cidade: os cantos c os antros: Campinas 1850-1900. São Paulo.
EDUSP. 1996. p.271. [Ver nota de rodapé número 40.].

Uma das principais dificuldades que se apresenta para realizar um 

levantamento iconográfico sobre o Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, é a própria 

excentricidade do indivíduo em questão, que jamais permitiu ser retratado ou 

fotografado1 . As razões desse comportamento jamais serão conhecidas, mas a 

lacuna decorrente dessa ausência de representação amplia a impressão fugidia e 

irredutível de sua personalidade. É como se o Dr. Ricardo se recusasse a perpetuar 

uma memória física, preferindo a memória de seus dotes e ações à memória de sua 

aparência pessoal. Para essa impressão vem concorrer a escolha do enterro 

simples e do túmulo humilde que, aparentemente, a família foi esquecendo com o 

tempo, preferindo a suntuosidade das pedras nobres com pretensão à eternidade.

“O Ipiranga (1855), na sua Galeria Parlamentar, traça o perfil do 

Dr. RICARDO:

‘Vêdes aquêle homem, dizia o autor anónimo, de estatura 

elevada, de fronte larga como se fòra a marmórea estátua da 

Ciência, com o nariz adunco e pontudo, verdadeiro bico de 

águia, os olhos azuis onde luzem os raios da eloquência e 

onde, ao mesmo tempo, há o ligeiro sombreado da reflexão, do 

cálculo e da meditação profunda?... É um cenobita da Ciência, 

que descora sõbre os livros e consome o corpo para sublimar o 

espírito... Ouvi-o na tribuna! Como soa sua voz, eco longínquo 

da harpa de ERIN - a esmeralda dos mares! - Em seus 

discursos há calma e frieza, o argumento lógico, refletido de 

WILLIAM PITT FILHO (com quem ainda se parece pelo ar

Nesse sentido, vale a pena reproduzir um trecho de um dos tantos artigos 

produzidos pelo Dr. Daunt Neto, fundador do Instituto de Criminalística, também 

historiador amador, e com verdadeira obsessão pelo culto à memória do avô. 

Juntando depoimentos, e narrativas, Daunt Neto procurou estabelecer uma 

descrição física de seu avô:



e

246

3 MONOGRAFIA Histórica do Município dc Campinas. Rio dc Janeiro. Serviço Gráfico do IBGE. 1952. 
p.291.

grave, pela estatura e magreza) e ao mesmo tempo, de quando 

em quando, a veemência e o entusiasmo brutal, mas sublime, 

de 0'CONNEL’.

Uma vez que retratamos o Dr. Ricardo, conviria desde já 

apresentá-lo sob o perfil que lhe traçara CARLOS MAGALHÃES 

DE AZEREDO, embaixador do Brasil no Vaticano. Para èste 

diplomata e fino cultor das letras, o Dr. RICARDO reproduzia 

exatamente a figura de LAMARTINE, nos seus últimos anos, 

como representa uma famosa fotografia de NADAR.

Os mesmo traços, o mesmo vestuário, menos a cartola:

‘Figura original, própria para gravar-se na imaginação de quem 

o visse, menino ou adulto. Muito alto, muito magro, cabelos 

brancos, nariz aquilino e predominante, a projetar-se da cara 

pálida, ossuda, tòda raspada, grande cartola, de abas largas e 

retas, traje prêto, de sobrecassaca, acentuando-se as arestas 

do corpo esguio e ascético - havia nisso o bastante para fazer 

dêle um tipo não comum, que não era mais possível esquecer’.

'Tinha no rosto enrugado, que iluminavam olhos miúdos, mas 

argutos e imperativos, uma expressão de autoridade e bondade 

unidas1.”2

A impressão construída pelo Dr. Daunt Neto, é muito mais de um monumento, 

do que de um ser humano. Sua preocupação em emendar pedaços de memórias, 

mesmo que estas sejam apenas as farpas irónicas de um jornal de tendência liberal, 

resultou em um figura estereotipada de asceta, uma caricatura que em nada lembra 

o sujeito temperamental e apaixonado revelado por outros documentos. Esse tipo de 

memória seletiva, aliada à indiferença das posteriores administrações republicanas, 

tornou difícil a elaboração deste registro iconográfico. Entre a idealização da família 

a má vontade da municipalidade nas primeiras décadas republicanas, a 

lembrança do Dr. Ricardo caiu na opacidade.



FOTOS E IMAGENS
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1. A grande fome da batata. Ilustração retratando o período de privações vivido pela 

Irlanda nos anos 1840-1850, devido ao fracasso de várias colheitas seguidas. Essa 

crise fomentou a imigração massiva de irlandeses para a América do Norte, Nova 

Zelândia e Inglaterra.

Entretanto, alguns marcos físicos que ainda existem na cidade podem ser 

recuperados, assim como outras imagens ilustrativas, que ora passamos a 

enumerar e referenciar.

2. Asilo de Morféticos. O asilo para portadores do Mal de Hansen [mais conhecido 

como Lepra ou Morphéa] marca um dos momentos importantes na higienização do 

espaço urbano. Sua construção visava remover das ruas os doentes mendicantes. 

José Roberto do Amaral Lapa, na obra citada acima [v. nota n.° 1 deste Apêndice], 

transcreve um trecho significativo de ofício do Sr. Ricardo à Câmara (1862) e data a 

inauguração desse local em 9 de agosto de 1863(p.228):

“negocio infinitamente mais grave e assustador he a presença 

nesta cidade e em seus Arrabaldes da tropa de Morpheticos 

que uma falta de caridade para com os são permite vaguear 

pelas nossas ruas estorquindo os meios de prover à sua 

crapulosa e desregrada vida.”(p.229).

3. Fachada da casa à Rua Marechal Deodoro nos anos 1960's. Esta foto, constante 

do acervo de Geraldo Sesso Jr., das coleções do Centro de Memória Unicamp, 

mostra a casa da antiga rua do Imperador, rebatizada Marechal Deodoro, com o 

advento da República. D. Anna Francelina de Camargo recebeu o imóvel como 

herança de seu pai Joaquim José dos Santos Camargo. Em 1933, faleceu ali D. 

Alicia, a última filha solteira do casal. Aqui vemos a casa como encontrava-se na 

década de 1960.



celebrações ocorridas na ocasião, foi do Dr. Daunt Neto.
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8. Vista parcial da casa que pertenceu ao Barão de Itapura. 0 solar do Comendador 

Joaquim Polycarpo Aranha [Barão de Itapura], localizado ao lado da casa do Dr. 

Ricardo, à esquina da Rua Marechal Deodoro com a Avenida Francisco Glicério, 

onde hoje funciona o prédio central da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas.

10. Inscrição no túmulo do Dr. Ricardo. Aproximação frontal do túmulo do Dr. 

Ricardo e de D. Anna Francelina, no cemitério do Santíssimo Sacramento. Nele 

pode-se ver a reprodução do brasão pessoal indevidamente usado pelo médico, 

agora acrescido da divisa latina vigilo et spero.

6. Portada da casa à Rua Marechal Deodoro. Aproximação da fachada, incluindo a 

porta original da casa, ao lado da qual vê-se a placa da foto anterior, a calçada 

contemporânea, e a rua estreita de paralelepípedos.

5. Placa comemorativa. Localizada logo ao lado da porta, na parede externa da 

casa á rua Marechal Deodoro, esta placa foi ali colocada em 1918, celebrando a 

efeméride do centenário de nascimento do Dr. Ricardo. A iniciativa de essa e outras

4. Fachada da casa à Rua Marechal Deodoro atualmente. A casa, externamente 

preservada e, onde em uma das paredes ainda se encontra pintado o brasão 

adotado pelo Dr. Ricardo, faz parte das dependências da Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas, funcionando ali a secretaria do curso de Psicologia.

7. Vista diagonal da Rua Marechal Deodoro, incluindo a casa do Dr. Ricardo. Trecho 

onde podemos ver a esquina da Rua Sacramento, bem como [à esquerda] uma das 

janelas térreas do solar do Barão de Itapura.

9. Brasão usado pelo Dr. Ricardo. Este brasão foi adotado pelo Dr. Ricardo, embora 

como primogénito do segundo filho de William Daunt, senhor de Kilcascan, não 

tivesse direito a títulos ou terras.



mascarasse

passamento.
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17. Recibo da funerária. Recibo que consta da prestação de contas do inventário, 

do Dr. Ricardo, com as despesas realizadas pela família com enterro, velório, 

cortejo, etc. A quanto despendida revela que as disposições testamentárias sobre a 

simplicidade do ato, foram um tanto desrespeitadas.

16. Certidão de óbito fornecida com base nos dados do livro de registro original de 

1893. Esta certidão foi requerida no cartório de Santa Cruz, e reproduz as 

informações do assento original, indicando a causa mortis como syncope, a idade 

de setenta e três anos e demais dados do Dr. Ricardo.

12. Vista frontal do túmulo do Dr. Ricardo e sua mulher. Este túmulo, bem como as 

despesas do funeral, contrariaram o próprio testamento do médico, que esperava 

ser inumado com decência, mas com simplicidade. A iniciativa da família parece 

estar por trás de todo o mármore e pompa.

11. Vista posterior do túmulo do Dr. Ricardo, onde pode ser visto também o túmulo 

de três de seus filhos. No jazigo de granito à esquerda encontram-se os restos 

mortais de Alice, Fernando e Torlogo. A sepultura simples chama a atenção por 

estar escondida logo atrás do suntuoso monumento ao casal Daunt.

o consumo de entorpecentes e

13/15. Aspectos da atual Rua Dr. Ricardo. Fora do perímetro central, essa 

ruazinha [conforme pode ser visto no mapa da ilustração n.° 20], permanece 

perfeitamente anónima. Margeando a ferrovia, ostenta um casario em 

decadência, onde os boatos urbanos situam 

a baixa prostituição.

18.1./2. Auto de quitação. Petição com que os herdeiros vêm exibir uma parte 

do dinheiro que o Dr. Ricardo destinou ao pagamento de sua filha D. Alicia 

por serviços prestados na governança de sua casa, desde o falecimento de D. 

Anna Francelina, até o do próprio médico. Esse estratagema talvez 

um legado para sua única filha solteira, que ficaria sozinha após o
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25. Escrivaninha. Escrivaninha que pertenceu ao Dr. Ricardo. Reproduzida por 

cortesia do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt Neto.

23. Mapa de Campinas em 1900. Reproduzido com a permissão da Biblioteca 

Pública Prof. Ernesto M. Zink (Biblioteca Central). Este mapa mostra já a pequenina 

rua Dr. Ricardo, relegada a margear a ferrovia e próxima ao Curtume, aos Lazaretos 

e ao Matadouro Municipal.

22. Mapa de Campinas Imperial de 1878. Reproduzido, com a permissão da 

Biblioteca do Centro de memória Unicamp, da obra de Geraldo Sesso Jr., Retalhos 

da Velha Campinas. Vê-se neste mapa a antiga rua do Imperador, onde residia o 

Dr. Ricardo.

21. Brasão modificado. Atualização do brasão original, realizada em 1937, por 

Aristides Monteiro e Roberto Thut, genealogistas da cidade, respeitando a idéia 

inicial.

20. Antigo brasão de Campinas. Brasão desenvolvido conforme a idéia do Dr. 

Ricardo, com a fénix indicando o renascimento da cidade, após a primeira grande 

epidemia de febre amarela.

19. Desenho para o brasão de Campinas. Este desenho encontra-se no livro de 

Aristides Monteiro, Insígnias de Campinas e sua História (Conceitos de Heráldica 

Municipal. A autoria do desenho parece ser desconhecida, mas a idéia, como é 

frisado pelo autor e por Leopoldo Amaral, historiador local, partiu do Dr. Ricardo, 

com sua paixão pela heráldica.

24. Diploma. Diploma obtido pelo Dr. Ricardo, por ocasião de seu doutoramento em 

Edimburgo, com a tese On acute inflammation of the pulmonary parenchyma in 

the adult. Reproduzido por cortesia do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt Neto.



26. Kilcascan Castle. Vista lateral. Foto de Barbara Whiteman mostrando o local de

nascimento do Dr. Ricardo, como se encontra nos dias de hoje.

27. Dr. Ricardo Gumbleton Daunt Neto. Tataraneto do Dr. Ricardo: a memória da

família conservada onomasticamente.
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1. A grande fome da batata.
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IN: BARKER, A. Irlanda sangrenta: a guerra religiosa.
Rio de Janeiro, Renes, 1979. p.26. [História 
Ilustrada do Século de Violência, n.°17].

a



Campinas-Brazil. Hospital de Lazaros.
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2. Asilo de Morféticos.
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... .

foto: Centro de Memória Unicamp.
Coleção de Cartões Postais RCP-46 (Ca 1905).



GSJ-467 (196J.
foto: Centro de Memória Unicamp 

Coleção Geraldo Sesso Jr.

3. Fachada da casa à Rua Marechal Deodoro nos anos 1960's.



foto: Tsugusaburo Toma
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4. Fachada da casa à Rua Marechal Deodoro atualmente.
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foto: Carlos (Fotocolor Estúdio Fotográfico.
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5. Placa comemorativa.



foto da autora.

257

1“ -

6. Portada da casa à Rua Marechal Deodoro.
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foto: Tsvgusaburo Toma.

do Dr. Ricardo.
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7. Vista diagonal da Rua Marechal Deodoro, incluindo a casa
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foto: Carlos (Fotocolor Estúdio Fotográfico)

Itapura.
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8. Vista parcial da casa que pertenceu ao Barão de



foto: Carlos (Fotocolor Estúdio Fotográfico).

9. Brasão usado pelo Dr. Ricardo.
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foto: Tsugusaburo Toma.
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10. Inscrição no túmulo do Dr. Ricardo.



foto: Tsugusaburo Toma.

11. Vista posterior do túmulo do Dr. Ricardo,
onde pode ser visto também o túmulo de três
de seus filhos.



foto: Tsugusaburo Toma.
12. Vista frontal do túmulo do Dr. Ricardo e de sua mulhe^3



?
fotos: Tsugusaburo Toma.

13/15. Aspectos da atual Rua Dr. Ricardo.
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de registro original de 1893.
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17. Recibo da funerária.
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18.1. Auto de quitação.
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18.2. Auto de quitação.
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CMU/AH. TJC. 3.° Oficio. Caixa 535. Doc. N.° 10631.
F1.29v. Reproduzido pelo Laboratório Iconográfico com 
permissão do Centro de Memória Unicamp.
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19. Desenho para o brasão de Campinas.
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tf.-- Z-. ' .. --
^.//z?..................... <

ft. l>’.é ■>

Í!»-“ “fr.Vu71; [.!'.«*Ta3

de Janeiro,

Fig. III — Reprodução fotográfica do desenho original do antigo emblema de 
Campinas que se encontrava num quadro, no gabinete da Prefei
tura Municipal. As anotações, assinadas por L. Amaral, vão trans
critas no texto, em ortografia atual.

Fonte: MONTEIRO, Aristides. Insígnias de Campinas e sua 
história: conceitos de Heráldica Municipal. Rio 
de Janeiro, s.c.p., 1978.
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e sua
Rio

20. Antigo brasão de Campinas.
Fonte: MONTEIRO, Aristides. Insígnias de Campinas 

história: conceitos de Heráldica Municipal, 
de Janeiro, s.c.p., 1978.

respeito. De
Fig. iv - O emblema antigo de Campinas (1989) reproduzido com suas cores 

originais. O autor do desenho é desconhecido, havendo presunções 
a seu respeito. De qualquer forma, é imitação do estilo das insíg
nias da cidade do Rio de Janeiro em vigor no fim do Império.



21. Brasão modificado.

Rio
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Fonte: MONOGRAFÍA Histórica do Municipio de Campinas, 
de Janeiro, Serviço Gráfico do IBGE, 1952.
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22. Mapa de Campinas Imperial de 1878.
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Foto: Eduardo Ramos Dezena.

24. Diploma.
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Foto: Eduardo Ramos Dezena.

25. Escrivaninha.
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Foto: Barbara Whiteman.

26. Kilcascan Castle .
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Foto: Eduardo Ramos Dezena.

27. Dr. Ricardo Gumbleton Daunt Neto.
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ABREVIATURAS.

AEL: Arquivo Edgard Leuenroth.

CMU/AH: Centro de Memória Unicamp - Arquivos Históricos.

IHGB: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

TJC: Tribunal de Justiça de Campinas.

CMC: Câmara Municipal de Campinas.

CMVSCC: Câmara Municipal da Vila de São Carlos de Campinas.
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FONTES PRIMÁRIAS
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I. FONTES MANUSCRITAS.

1.1. Centro de Memória Unicamp.

Arquivos Históricos.

Fundo: Arquivo do Tribunal de Justiça de Campinas.

1.°, 2.°e3.° Ofícios.

31 processos entre cíveis e crimes: 1848-1893.

1.2. Arquivo da Camara Municipal de Campinas.

Livros de Atas da Câmara Municipal de Campinas: 1869-1870

1870-1871

1876-1878

1886-1888

1891-1892.
Livros de Registro de Assentos de Óbitos:

Paróquia de Santa Cruz : 1875-1879

Paróquia de Conceição - Tomos I e II: 1875-1879.

Livro de Registro de Naturalização: 1838-1889.

I.3. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Arquivo: correspondências diversas do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt.
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II. FONTES IMPRESSAS.

11.1. Arquivo Edgard Leuenroth.

Microfilmes de jornais de Campinas.

Diário de Campinas Maio/Agosto-1876. MR146/MR147

Gazeta de Campinas Maio/Agosto-1876. MR180/MR182.

II.2. Edinburgh University Library.

The Medicai Times - periódico.

1841 - Medicai Examination V.l - histórico escolar.

II.3. Livros:
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4. ALMANAK de Campinas (Litterario e Estatístico) 1892. Primeiro Anno.

Organisado e Publicado por Francisco Cardona e José Rocha. Campinas, 

Typographia Cardona, s.d.

3. ALMANAK de Campinas para 1873. Organisado e publicado por José Maria

Lisboa. Anno III. Campinas, Typographia da Gazeta de Campinas, 1872.

2. ALMANAK de Campinas para 1872 (Bissexto). Organisado e publicado por José 

Maria Lisboa. Anno II. Campinas, Typ. da Gazeta de Campinas, 1871.

1. ALMANAK de Campinas para 1871. Organisado e publicado por José Maria 

Lisboa. Campinas Typographia da Gazeta de Campinas, 1870.



8.
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9. ANNUARIO Genealógico Brasileiro. 1o. anno. São Paulo, Empreza Graphica 

Revista dos Tribunais, s.d.

13. DAVATZ, Thomas. Memórias de um colono no Brasil. Belo Horizonte, Ed.

Itatiaia; São Paulo, EDUSP, 1980. [Reconquista do Brasil; nova série; v.11].

12. DAUNT, Ricardo Gumbleton. Os primeiros tempos de Campinas. São Paulo, 

Typographia Paulista Bignardi & Cia. s.d.

10. ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Rio de Janeiro, Ediouro; São Paulo, 

Publifolha, 1997. [Biblioteca Folha, 20],

7. ANDRADE, Jose de Calasans Rodrigues de. Dissertação critica sobre a 

homeopathia. Rio de Janeiro, F. de Paula Brito, 1842. 25p.

6. AMARAL, Leopoldo. Campinas, recordações. Campinas, Secção de obras d"'O 

Estado de São Paulo", 1927.
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 Homeopathia: these apresentada 

a faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1842.

11. BORROUL, Estevam Leão. O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt: 1818-1893.

Ensaio Biographico. São Paulo, Typ. a Vapor Espíndola, Siqueira & Comp., 

1900.



14. DUARTE, Raphael. Campinas de Out^ora. São Paulo, Andrade e Mello, 1905.

283

15. DUQUE ESTRADA, Domingos de Azeredo Coutinho de. Duas palavras sobre a 

verdade da homeopathia. Rio de Janeiro, [s.n.], 1845.

17. INSTITUTO HOMEOPÁTICO DO BRASIL. Notícias elementares da 

homeopathia. Rio de Janeiro, Typ. de Bintot, 1846. 205p.
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31. PRATICA homeopathica dedicada por um pai a seus filhos. Rio de Janeiro, Typ.

Imp. Const. Villeneuve, 1856.

29. OLIVEIRA, Pedro E. Albuquerque de. Homeopathia das famílias. Rio de 

Janeiro, 1858.

28. OLIVEIRA, Augusto Cesar. Algumas reflexões sobre a homeopathia. Rio de 

Janeiro, 1853. These.
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Rio de Janeiro, Typ. e Liv. Brasileira, 1846. 62p.

25. NINA RODRIGUES. Os africanos no Brasil. Revisão e prefácio de Homero
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