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I PARTE
ORIGEM DE PEDRO AMÉRICO
SEUS AUTÓGRAFOS A LOUIS JACQUES BRUNET
E OUTROS
GENEALOGIA DE PEDRO AMÉRICO
MANOEL DE CRISTO GRANGEIRO DE MELLO
casado em primeiras núpcias com
ANA FRANCISCA XAVIER DE FIGUEIREDO
em Bom Jardim – Pernambuco – 1802
F.1 – INÊS GRANGEIRO DE MELLO, nascida em Bom Jardim – Pernambuco;
F.2 – MARIA GRANGEIRO DE MELLO, nascida em Bom
Jardim – Pernambuco;
F.3 – CANUTA FRANCISCA DE MELLO, nascida a 28 de
janeiro de 1810, em Bom Jardim, Pernambuco;
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F.4 – DANIEL EDUARDO DE FIGUEIREDO E MELLO, nascido a 13 de outubro de 1811, em Limoeiro – Pernambuco;
F.5 – PAULA PETRONILA GRANGEIRO DE MELLO, nasceu a 31 de maio de 1813, em Limoeiro, Pernambuco;
F.6 – ZEFERINO AURELIANO GRANGEIRO DE MELLO, natural de Limoeiro, Pernambuco, nascido aos 26 de agosto de 1816;
Em 1814 e 1815 nasceram dois outros que não se criaram.

MANOEL DE CRISTO GRANGEIRO DE MELLO
casado em segundas núpcias com
ANA JOAQUINA CÂNDIDA DE LIMA
em Campina Grande – PB. – 1827
F.7 – CLAUDINA JOAQUINA DE ALBUQUERQUE MELLO
(Dondon), nascida a 10 de novembro de 1828, em Areia, Paraíba;
F.8 – MARIAMD DO ROSÁRIO BRASILEIRA DE MELLO
(Bahia), nasceu aos 24 de maio de 1830, em Areia, Paraíba;
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F.9 – TRISTÃO GRANGEIRO DE MELLO, natural de
Sant’Anna do Matos, Rio Grande do Norte, nasceu a 2 de maio
de 1832.
F.4 – DANIEL EDUARDO DE FIGUEIREDO E MELLO, nascido a 13 de outubro de 1811, em Limoeiro, Estado de Pernambuco. Em 1836, casou-se na Capital da Paraíba, com Feliciana
Cirne de Figueiredo, filha do Morgado Português Dom Feliciano
da Costa Cirne e de sua mulher Ana Maria da Conceição, paraibana. Seu lugar de nascimento foi mais precisamente em Pindoba das Flores, do Município de Limoeiro, Pernambuco.
Em Areia, foi comerciante. Na cidade da Parahyba foi Tabelião
Público. Faleceu em 1891, conforme necrológio abaixo:
“DANIEL EDUARDO DE FIGUEIREDO E MELLO – Em
conseqüência de prolongados sofrimentos exalou o último suspiro às cinco e meia horas do dia 25 do p. passado mês de Abril na
capital deste Estado, o venerando cidadão cujo o nome encima
estas linhas. – Suportou por espaço de dois anos terríveis incômodos, sempre de pé, porém, na avançada idade em que se achava, pois já contava oitenta anos, não pode resistir, e, prostrado permaneceu oito longos meses até que no dia acima citado,
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sua alma desprendeu-se do invólucro terrestre e voou a presença
do Juiz Supremo. – Nesta cidade onde residiu por tantos anos e
onde gozava de geral estima pelo seu cavalheirismo, firmeza de
princípios, sinceridade e honradez, foi o seu passamento deplorado por todos os que o conheceram.
A nós, cabe-nos o dever de, sobre o túmulo de tão respeitável
cidadão, curvarmo-nos com toda sua família e umedecer-lhe os
restos com as lágrimas da saudade.1
São seus filhos:
N.1 – Daniel Eduardo, nascido a 17 de abril de 1837, na
então cidade da Parahyba no Estado do mesmo nome, onde recebeu o batismo, tendo como padrinhos o avô Manoel de Cristo
Grangeiro de Mello e a tia Canuta Francisca de Figueiredo e
Mello;
Deste, os filhos:
1

“(Jornal “VERDADE” n. – 7 de maio de 1891 – Areia).
Nota atribuída ao seu sobrinho, o poeta Rodolpho Pires de Mello, filho do
seu irmão Tristão Grangeiro de Mello.
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Bn.1 – Daniel Eduardo de Figueiredo Mello Junior,
casado com Maria Felicia Bandeirante de Mello, filha de José
Bandeira de Mello e Luduvina da Silveira Lima. Deste casal
advêm os filhos:
Tn.1 – José, nascido na cidade da Parahyba,
capital da Parahyba do Norte, a 20 de outubro de 1864 e batizado na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Neves, em 28 de dezembro de 1864;
Tn.2 – Olma, nascida a 18 de abril de 1868, na
cidade da Parahyba e batizada na Igreja de Nossa Senhora do
Carmo, na capital paraibana, a 9 de agosto de 1869;
Tn.3 – Esther, nascida a 25 de setembro de
1876 e batizada a 18 de junho de 1871, na Matriz de Nossa Senhora das Neves, na cidade da Parahyba;
Tn.4 – Etelvina, nascida a 1o de fevereiro de
1877 e batizada a 12 de janeiro de 1873;
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Tn.5 – Judith, nascida a 9 de janeiro de 1877 e
batizada a 7 de agosto de 1880, em Misericórdia, atual Itaporanga – Paraíba;
N.2 – Feliciano – nascido em Areia a 14 de setembro de
1838. Foram seus padrinhos os tios paternos Zeferino Aureliano
Grangeiro de Figueiredo de Mello e Paula Petronila Grangeiro
de Mello.
Veio a falecer em tenra idade;
N.3 – PEDRO AMÉRICO – nascido a 29 de abril de 1847,
com sete meses, na então Villa Real do Brejo de Areia, batizado
que foi na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, pelo
Vigário Colado Padre Francisco de Hollanda Chacon, servindo
de padrinho o tio Zeferino, padrinho também de seu irmão Feliciano;
N.4 – PAULA LEOPOLDINA CIRNE DE FIGUEIREDO
E MELLO;
N.5 – ROSA AMÉLIA CIRNE DE FIGUEIREDO E
MELLO;
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N.6 – ANA CAROLINA CIRNE DE FIGUEIREDO E
MELLO;
N.7 – FRANCISCO AURÉLIO CIRNE DE FIGUEIREDO E MELLO;
N.8 – JOÃO ANTÔNIO CIRNE DE FIGUEIREDO E
MELLO;
NETO 3 – PEDRO AMÉRICO DE FIGUEIREDO E MELLO
filho de Daniel Eduardo de Figueiredo e Mello e Feliciana Cirne
de Figueiredo, nascido a 29 de abril de 1843, em Areia, Estado
da Paraíba, casou com CARLOTA PALMIRA, terceira filha do
Diploma Manoel de Araújo Porto - Alegre, da Embaixada Brasileira em Lisboa - Portugal, mais tarde Barão de Santo Ângelo e
de sua esposa Anna Paulina Delamare, pianista e cantora que
abrilhantara a coroação do Imperador D. Pedro II, do Brasil.
Manoel de Araújo e Anna Paulina casaram-se no Rio de Janeiro,
em 14 de outubro de 1838. Pedro Américo e Carlota Palmira
casaram-se em Lisboa – Portugal, no ano de 1869, quando Manoel de Araújo Porto Alegre era Cônsul do Brasil. D. Carlota era
a terceira filha do Cônsul e Barão de Santo Ângelo, falecido de
congestão cerebral a 29 de dezembro de 1879, em Lisboa.
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Bn.2 – CARLOTA PALMIRA DE FIGUEIREDO, natural
do Rio de Janeiro, casou a 27 de maio de 1891, em sua cidade
natal com o Diplomata José Manoel Cardoso de Oliveira, que
exercia o cargo de Cônsul Geral do Brasil em Nova Orleans,
Estados Unidos da América do Norte, exercendo depois o cargo
de Ministro do Brasil em Berlim, Londres, Berna, México, Chile
e Portugal, encerrando a sua carreira como Embaixador do Brasil em Lisboa, de 1922 a 1931. Era Membro da Academia das
Ciências de Lisboa.
José Maria Cardoso de Oliveira nasceu a 27 de junho de
1865, em Salvador, Bahia, filho de Rodolpho Cardoso de Oliveira e Maria Virgínia de Matos Cardoso. Em 1885 chegou em
Recife onde se matriculou e concluiu o Curso de Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Recife. Foi Promotor Público da Comarca de Brejo Grande, no seu Estado Natal, a
Bahia, seguindo depois a carreira diplomática iniciada no Consulado do Brasil em Nova Orleans. Vai a Berlim na condição de
diplomata, período em que recebeu a visita do sogro, o Pintor
Pedro Américo e aí escreveu a biografia deste – “Pedro Américo, Sua Vida, suas Obras”. Portugal foi sua última sede de trabalho no exterior. Em 1930, diante das reformas no corpo diplomático, regressou ao Brasil e se aposentou no Ministério das
Relações Exteriores. Passou a residir no Rio de Janeiro e sua
9
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vida toma novos rumos. Realiza o casamento de sua filha Lídia
com o Capitão Elmir de Mello Feijó, passando a viver em companhia de sua filha Virgínia e com o contentamento dos netos,
filhos de Maria Clara e do Embaixador Oscar Pires do Rio, casados a 17 de fevereiro de 1927. Dos filhos deste casal, Jorge e
Paulo foram também embaixadores do Brasil no exterior, já aposentados neste final de século, e Carlos, advogado no Rio de
Janeiro, estando, portanto, todos três residindo no Brasil.
Faleceu em 28 de fevereiro de 1962 e foi sepultado na Bahia. Quando embaixador em Lisboa teve a ventura de realizar o
casamento de sua filha Maria Clara com o então funcionário do
Consulado Brasileiro em Portugal, Sr. Oscar Pires do Rio, cuja
cerimônia foi realizada na própria embaixada, com Missa Solene
assistida por Monsenhor Nicotra, Núncio Apostólico em Portugal e o Sr. Bispo de Trajanópolis e bênção especial do Santo
Padre o Papa Pio XI.
Dona Carlota Palmira era única filha do pintor. O nupcial
dela com o Diplomata Cardoso de Oliveira verificou-se a 27 de
maio de 1891, no Rio de Janeiro. Ele registrou o fato no livro de
sua autoria – “Pedro Américo, Sua vida, Suas Obras” – um fato
da época do seu consórcio: “vindos, ela da Europa, e ele, o futuro noivo, da Bahia, até então desconhecidos, hospedaram-se,
casualmente, numa antiga e conceituada Casa de Pensão, já de
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outras vezes preferida pela família, à Rua do Livradio, onde se
conheceram. E ali foi recém-chegada ocupar o quarto, que, a
pedido da proprietária, para bem acomodá-la junto ao de seus
pais, fora cedido poucos dias antes pelo então despreocupado
jovem, que no andar térreo passou a morar, como mais tarde
veio a saber, no mesmo quarto ela tinha nascido!”
Em 1941, o casal comemorou as Bodas de Ouro de casamento na mesma Igreja em que se receberam em matrimônio.
Do casal houve os filhos:
Tn.6 – VIRGÍNIA CARDOSO DE OLIVEIRA, faleceu solteira;
Tn.7 – CARLOTA CARDOSO DE OLIVEIRA, faleceu solteira;
Tn.8 – LYDIA CARDOSO DE OLIVEIRA,
casada com Elmir de Mello Feijó, pernambucano, Oficial do
Exército Brasileiro. Não deixaram descendentes.
Tn.9 – MARIA CLARA CARDOSO DE OLIVEIRA, casada com o Diplomata Oscar Pires do Rio, Cônsul
do Brasil em Marselha e Paris (França). Conselheiro da Legação
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do Brasil em Berna (Suíça); Consultor Geral do Brasil em Buenos Aires Argentina e Embaixador do Brasil na Venezuela.
Do casal, os descendentes:
Qn.1 – JORGE PIRES DO RIO, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, nascido a 13 de novembro de
1927; casado em primeiras núpcias com Maria de Lourdes Basto
Cordeiro Pires do Rio e os filhos:
RIO, solteira;

Pn.1 – CAROLINA PIRES DO

Pn.2 – ANTONIO AUGUSTO
PIRES DO RIO, solteiro. O Bacharel Pires do Rio é Diplomata
aposentado. Serviu como Secretário e Conselheiro nas Embaixadas do Brasil em Santiago do Chile, Lisboa e Washington;
como Ministro nas Embaixadas do Japão e Peru. Embaixador na
Tailândia e em Taiwan (Formosa), em segundas núpcias Jorge
Pires do Rio é casado com Regina Sylvia de Araújo Pires do Rio
e não têm descendentes.
Qn.2 – PAULO PIRES DO RIO, natural
do Rio de Janeiro, nascido a 9 de agosto de 1933. Casado em
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primeiras núpcias com Lorice Maluf Pires do Rio, não havendo
descendência e em segundas núpcias com Gilda Santos Jacintho
Pires do Rio, também sem descendentes. Como Diplomata serviu na Representação do Brasil na Organização das Nações Unidas sediada em Nova Iorque nos Estados Unidos da América do
Norte; na Embaixada do Brasil em Londres e como Embaixador
no Japão (Tóquio) e na Itália (Roma);
Qn.3 – CARLOS PIRES DO RIO, nascido no Rio de Janeiro, a 6 de fevereiro de 1935, Bacharel em
Direito e Procurador Federal no Estado do Rio de Janeiro. Casado com Dorita Escobar Pires do Rio e com os filhos:
Pn.3 – CRISTINA PIRES DO RIO
casada com Alexandre Burniet, pais de:
6n.1 – ALEXANDRE PI-

RES DO RIO BURNIET.

Pn.4 – CARLOS PIRES DO RIO
FILHO, casado com Christhina Bezerra de Mello Menezes Pires do Rio, não tendo filhos o casal.
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Bn.3 – PEDRO AMÉRICO DE FIGUEIREDO E
MELLO FILHO, nascido na cidade do Rio de Janeiro, em 1872
e falecido na mesma cidade a 20 de maio de 1876.
Bn.4 – EDUARDO DE FIGUEIREDO E MELLO,
nascido no Rio de Janeiro em 1874, falecido em Firenza (Florença), Itália, em 1953. Viveu na Itália onde desenvolveu o seu
pendor artístico que “além da pintura, cultiva a música, para a
qual demonstra superior aptidão”. Compôs marchas executadas
por bandas militares italianas como “Liberdade e América”.
Portanto, era ele pintor, compositor e pianista. Serviu de modelo
ao pai, por diversas vezes. Na música de câmera, destacou-se
pela fidelidade à escola italiana, através de duos para violinos e
piano, trios para canto, violino e piano; além de obras para pequena orquestra. No campo da música ligeira, valsas e cançonetas de teatro. Tocava admiravelmente violino.” Por vezes foi
repreendido duramente pelo pai quando abusava do vinho.
Eduardo de Figueiredo e Mello, casou-se na Itália
com Maria Benedetti, nascida em 1877 e falecida em 1958.
Do casal, a seguinte descendência:
Tn.10 – ADELINA BENEDETTI DE FIGUEIREDO, natural do Reino da Itália, nascida a 17 de julho de
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1912, ainda existente. Única filha do casal. Consorciou-se com
Antônio Montesi, italiano, nascido a 27 de março de 1919, com os
filhos também nascidos na Itália, todos residentes em Florença:
Qn.4 – GIAN PEDRO, nascido a 8 de
dezembro de 1941. Inupto.
Qn.5 – GIAN PAOLO, natural de Firenze, nascido a 9 de março de 1949. Casado com Laura Linari,
italiana. Sem descendência.
N.4 – PAULA LEOPOLDINA DE FIGUEIREDO PESSOA, nascida a 14 de janeiro de 1845 e batizada em 29 de maio de
1845 na Igreja Matriz de São Miguel do Taipú, tendo como padrinho o seu avô paterno Manoel de Cristo Grangeiro de Mello.
Casada com o Major Francisco Pinto Pessoa, com larga
descendência:
Bn.5 – FRANCISCO PINTO PESSOA FILHO;
Bn.6 – EUGÊNIA PINTO PESSOA;
Bn.7 – ALICE PINTO PESSOA;
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Bn.8 – FELICIANO PINTO PESSOA;
Bn.9 – CÂNDIDO PINTO PESSOA;
Bn.10 – EDUARDO PINTO PESSOA;
Bn.11 – OLAVO PINTO PESSOA;
Bn.12 – JOÃO PINTO PESSOA;
Bn.13 – AFFONSO PINTO PESSOA.
(...)
Bn.5 – FRANCISCO PINTO PESSOA FILHO, c.c.
Esmeraldina Pessoa filha de Florípedes Clementino Augusto
Rosas e Rosalina Carneiro da Cunha.
Tn.11 – CARMEM – nascida em 19 de fevereiro de 1895 e batizada em 19 de abril de 1895 na Catedral de
N. S. das Neves – Paraíba;
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Tn.12 – CARLOS – nascido em 22 de agosto
de 1896 e batizado em 7 de outubro de 1896 na Catedral de N.
S> das Neves – Paraíba;
Tn.13 – CELESTE – nascida em 20 de março
de 1905 e batizada a 19 de maio do mesmo ano na Igreja Catedral de N. S. das Neves, na Paraíba. Casou-se em Recife a 14 de
novembro de 1929, com Antônio Cândido R. de Souza;
Tn.14 – GABRIELA – nascida a 15 de setembro de 1906 e batizada a 13 de novembro de 1906;
lho de 1902;

Tn.15 – MARIA DULCE – nascida a 6 de ju-

Tn.16 – DJALMA – nascido na cidade da Paraíba, em 31 de dezembro de 1903;
Bn.6 – EUGÊNIA PINTO PESSOA, casada com o
Tenente Manoel de Mendonça Rego Barros, em 21 de março de
1896. Nascido por volta de 1872 e filho de Manoel Faustino de
Mendonça Rego Barros e Josefa Júlia Rego Barros. Casou-se
com 24 anos e faleceu em 30 de janeiro de 1911;
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Bn.7 – ALICE PINTO PESSOA, batizada com 11 meses a 3 de maio de 1881. Casou-se na cidade da Paraíba a 11 de junho de 1907 com Antônio Jayme Henrique Seixas, vindo os filhos:2
Tn.17 – RODRIGO, nascido a 18 de março de
1908; casado com Laura Vasconcelos, em 10 de novembro de
1934, na cidade de João Pessoa – Paraíba, e falecido na mesma
cidade a 29 de novembro de 1975;
ço de 1909;

Tn.18 – FERNANDO, nascido em 12 de mar-

Tn.19 – YOLANDA, nascida em 10 de março
de 1910 e casada em 12 de dezembro de 1932;
Tn.20 – CLÉLIA ALICE, nascida a 25 de
maio de 1913 e casada a 24 de fevereiro de 1945;
Tn.21 – MARIA IDÁLIA, nascida a 17 de abril de 1915 e casada a 7 de junho de 1938;
Tn.22 – ANTÔNIO;
2

Alice Pinto Pessoa faleceu a 26 de abril de 1938.
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Bn.8 – FELICIANO PINTO PESSOA, nascido a 26
de fevereiro de 1874; foi batizado a 29 de janeiro de 1875, na
Igreja de São Pedro Gonçalvez, em João Pessoa. casado na
mesma cidade a 21 de dezembro de 1912, com Maria Cavalcanti
(...) Lima, filha de Isidoro da Cunha Lima e Camilla Arruda
Câmara. Feliciano atingiu o posto de General.
Bn.9 – CÂNDIDO PINTO PESSOA, batizado em
Livramento, aos 27 de janeiro de 1873, com três meses. Foi professor e funcionário do Tesouro. Casado com Ernestina de Sousa Pinto. Filhos:
Tn.23 – EDUARDO;
Tn.24 – ELEONORA;
Tn.25 – MARGARIDA;
Tn.26 – BENEDITO;
Tn.27 – VICENTINA;
Tn.28 – MARIA LÚCIA;
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Bn.10 – EDUARDO PINTO PESSOA, Dr., nascido
aos 16 de junho de 1875 e Batizado em São Francisco a 12 de
janeiro de 1876. Casado com Áurea Cunha, filha de Isidoro da
Cunha Cavalcante e Camilla de Arruda Câmara, de quem provieram os filhos:
Tn.29 – ÁUREA, nascida a 19 de novembro
de 1912 e batizada a 21 de dezembro do mesmo ano;
Tn.30 – EYMAR, nascido a 27/09/1911;
Tn.31 – EDUARDO, nascido a 14/05/1915;
Tn.32 – Giselda, nascida a 4/10/1916.
EDUARDO PINTO PESSOA bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Recife, no ano de 1903 – 72ª Turma, entre
setenta e três bacharéis, dos quais nove paraibanos, cujo nome
está grafado como Eduardo Daniel Figueiredo Pinto. Dos seus
colegas de turma sobressaiu-se João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, militar, político, Presidente do Estado da Paraíba, vitimado em 26 de julho de 1930.
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Em seu livro “Augusto dos Anjos e Sua Época”, edição de
1962, o professor e ex-reitor da Universidade Federal da Paraíba, Dr. Humberto Nóbrega, faz referências a Eduardo Pinto que,
juntamente com Augusto dos Anjos, fazia parte do jornal que
circulava durante a festa de Nossa Senhora das Neves, da capital
paraibana, denominado “Nonevar”. Eis o que contém:
“EDUARDO PINTO PESSOA – É uma das figuras mais
representativas de sua geração. Sobrinho do imortal Pedro Américo, honra as tradições de talentos dos seus descendentes. Esgrimista da rima, é um admirável sonetista, mesmo quando explora o estilo humorístico, para o qual tem acentuado pendor.
Pena é que suas produções poéticas, dispersas em jornais e almanaques editados outrora, sejam, hoje, de leitura limitada e de
difícil obtenção. Muito ganhariam as letras paraibanas, se essas
produções fossem coligadas e enfeixadas em livro. Prosa agradável, cheia de sal e de finuras. Feliz no revide. Como encanecesse muito cedo, com a fisionomia ainda bastante jovem, fazia
voltar o negro dos seus cabelos à custa de tinturas ou processos
químicos. Descoberta e amistosamente censurada a mistificação,
exculpou-se armando um calembur com o próprio sobrenome,
empregado em função do verbo: “Eu, Eduardo, pinto...”
21
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Bacharel em Direito, foi Juiz Municipal do Termo de Cruz
do Espírito Santo e é hoje fiscal do consumo aposentado. Militou no jornalismo político, exercendo-o com muita elevação,
elegância e coragem pessoal. Redator-chefe do “Diário da Paraíba” manteve decidida e vibrante oposição ao governo do então
presidente João Pessoa.
Fez parte do corpo redacional do “Nonevar”, onde, diariamente, com um soneto estampado na Galeria dos Turunas, caricaturava, sob pseudônimo Tristão da Cruz, um dos rapazes,
bonecos da época. – Baixo, moreno, olhar ligeiro, passos miúdos, inflamado, ainda hoje, lá do Rio, onde reside, reascende seu
entusiasmo, ao relembrar os encantos da Festa das Neves, na
fase dourada de sua juventude. Recorda com emoção os versos
que compunha, cheio de diabruras, indiscreto, denunciantes de
amores, incipientes e ocultos e, bem assim a letra, que aplicava a
música dos hinos dedicados à padroeira da cidade. O lápis inclemente de Augusto, assim pinta Eduardo Pinto: Ed. P. (1910).
Este valente espírito infernal
De expressão fisionômica jocunda
Que satiriza com ironia funda
Nossa grande sandice regional.
22

www.colecaomossoroense.org.br

Sobre a espinha (refiro-me à dorsal)
Da pernosticidade vagabunda
Aplica, rindo, formidável tunda
Afora injeção intra-ventral.
A acreditar-se na metempsicose
Para que a gente fantasias goze
E veja aberrações que nunca viu...
Este endiabrado smart Eduardo Pinto,
É o espírito profano de Jacinto
Que no Espírito Santo ressurgiu.”
“E. P. – (1909)
Pretende publicar um Ramaiana
Cujo herói principal o intuito nutre
De, com a raiva específica do abutre
Estrangular a canalhice humana.”
Bn.11 – OLAVO PINTO PESSOA, nascido a 29 de
junho de 1891 e batizado a 4 de janeiro de 1892;
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www.colecaomossoroense.org.br

Bn.12 – JOÃO PINTO PESSOA, Dr. – nascido a 11
de novembro de 1885 e batizado a 9 de maio de 1886 na Igreja
Matriz de Nossa Senhora das Neves, na cidade da Parahyba, a
atual Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves – cidade de
João Pessoa;
Bn.13 – AFFONSO PINTO PESSOA, nascido a 1o de
fevereiro de 1870 e batizado em oratório privado, a 2 de março;
N.6 – ANNA CAROLINA CIRNE DE FIGUEIREDO E
MELLO – O jornal areiense “VERDADE” edição de 4 de fevereiro de 1892, nº 574, traz o seguinte registro:
“ANNA LEOPOLDINA DE FIGUEIREDO BARRETO –
Depois de longos e cruéis padecimentos entregou a alma ao Criador às cinco horas da manhã do dia 31 de janeiro último, na
povoação de Mulungú, deste Estado, D. Anna Leopoldina de
Figueiredo Barreto, esposa do cidadão João Barreto de Mello,
prático-mór da Barra do Cabedelo.
A infeliz senhora nasceu nesta cidade, era filha do venerando
ancião Daniel E. de Figueiredo e Mello, de saudosa memória e
irmã de nossos patrícios e amigos João Figueiredo, Francisco Aurélio e Dr. Pedro Américo. Era bem moça ainda pois contava ape24
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nas 38 anos de idade, mas, não poude resistir à moléstia que a fez
sucumbir zombando dos recursos da medicina.
Possuía um coração bem formado e podemos garantir que
todos que a conheciam não podem impedir que as lágrimas lhe
umedeçam os olhos ao ler ou ter notícia de tão infausto acontecimento, tal era a simpatia de que gozava.
Filha carinhosa, irmã amiga, mão amorosíssima, eram os
ornamentos de sua pessoa.
Nos braços do seu inconsolável esposo deixa quatro inocentes filhinhas criadas em seu regaço e cercadas de todas as
carícias conhecidas somente das mães.
São imutáveis os Decretos da Providência e não devemos
desesperar de sua Justiça e Misericórdia.
A seu consternado esposo e aos demais membros de sua
família, pedimos permissão, para, enviando-lhes as nossas sinceras condolências, derramar sobre a sepultura da finada uma lágrima de saudade – Rodolpho Pires.”
Rodolpho Pires de Mello, primo legítimo da falecida, filho
de Tristão Grangeiro de Mello. Houve trocas de nomes entre
Paula Leopoldina e Anna Carolina.
N.7 – FRANCISCO AURÉLIO CIRNE DE FIGUEIREDO E MELLO , nascido na cidade de Areia aos 3 dias do mês
25
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de agosto do ano de 1854, irmão mais novo 11 anos do que Pedro Américo. Com os preparatórios realizados em sua terra natal, muito jovem vai matricular-se na Academia de Belas Artes
do Rio de Janeiro, seguindo os passos do seu já renomado irmão. Para aperfeiçoamento da arte que escolheu, vai à Europa
onde se encontra com Pedro Américo e com quem estuda pintura, na cidade de Florença – Itália. Com a mesma finalidade de
aperfeiçoamento artístico vai à Espanha, Portugal, Alemanha,
França e Inglaterra. Foi bastante elevado o número de suas obras, tendo como das mais conhecidas e conceituadas “O Baile
da Ilha Fiscal”, “Menina ao Piano”, onde retrata a filha Sylvia
aos três anos de idade, “O Copo D’água” e “Juramento Constitucional de 1896 que constou no verso da última nota de quinhentos cruzeiros, em modelos econômico passado na década de
70 e “O Copo D’água” que circulou em selo postal nacional. Na
Europa estuda ainda com o mestre Jules le Chevrel.
Os seus méritos não foram apenas como ilustre pintor,
como grande figura das artes plásticas, porém, dedicando-se à
poesia, ao jornalismo, à escultura e à música. Como escritor e
romancista tem sua maior produção em “O Missionário”, publicado em 1899. Esta obra lhe valeu em São Paulo o primeiro
Prêmio num concurso efetivado pela Folha Nova.
26
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No Campo Poético figura com muitas das que podem ser
citadas A Gaivota, Os Beija–Flores, A Guerra, Amor ao Berço.
Como mestre da escrita sai como contista e algumas produções
suas como A Eloqüência e a Gramática, O Cisne e os Patos, O
Beija – Flor e a Rosa. No ano de 1913 deixa o rastro de sua obra
na terra natal com as telas: “Dr. José Antonio Maria da Cunha
Lima”(Senhor da Taba – Engenho Mundo Novo, em Areia e
Senador da República) encomendada pelo seu genro Tenente do
Exército Juvenal Espínola de França, então Prefeito Municipal
de Areia). Esta tela foi danificada, apunhalada durante episódios
da Revolução de 1930, porquanto os Cunha Lima eram Perrepistas. Já se encontra restaurada . Da mesma época, são as telas a
óleo “Pedro Américo”, na “Casa Pedro Américo, em Areia; o
retrato do Padre – Mestre Dr. José Antonio Maria Pereira Ibiapina (Padre Ibiapina) cuja figura encontra-se em processo para
beatificação pela Igreja Católica Apostólica Romana – no Vaticano, estando em Santa Fé, Município de Solânea e na divisa
com Arara (Pb); estes também por encomenda do Tenente Juvenal. Na Capital paraibana, duas outras telas: retrato de Pedro
Américo, no Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba e o de
André Vidal de Negreiros e do Marechal Almeida Barreto no
Palácio da Redenção, encomendas também de 1913, feitas pelo
Presidente da Paraíba, Dr. Castro Pinto.
27
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Para o Estado da Paraíba, há de sua autoria o Hino do Estado
da Paraíba musicado pelo seu conterrâneo maestro areiense Dr. Ábdon Felinto Milanez, do ano de 1905 e oficializado em 1979.
Dominava, além do Português, as línguas espanhola, Francesa e Italiana. Houve produções humorísticas e caricaturas.
No Rio de Janeiro, consorciou-se com D. Paulina Capanema, filha de Guilherme Schuss, Barão de Capanema, “figura
ilustre do Império, fundador do (então) Departamento de Telégrafo Nacional, responsável pela primeira linha telegráfica entre
o Quartel – General do Exército e o Palácio Imperial, este situado na Quinta da Boa Vista, e desbravador do interior de diversas
Províncias do Império, algumas das quais perpetuaram seu nome
em bairros nobres de suas Capitais, como o bairro Capanema,
localizado em Curitiba, Paraná.
Faleceu no Rio de Janeiro a 9 de abril de 1916 e a 12 seguinte faleceu a sua esposa D. Paulina Capanema Figueiredo.
Ambos repousam no cemitério principal de Niterói e aguardam
trasladação para Areia, conforme pensamento da Família.
Eis a sua descendência:
Bn.14 – HELOYSA DE FIGUEIREDO, natural do
Rio de Janeiro. Como herança de família dedicou-se à arte, à
28
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arte musical, com brilhante sucesso, realizando grandes concertos e de esplendorosa educação musical.
Casada com o médico Dr. Horácio de Albuquerque
Cordovil, também dedicado à arte musical como violoncelista.
Já aos 82 anos de idade, publica o livro “Aurélio de Figueiredo –
meu Pai” que enriqueceu sua vida curricular e ofereceu um talentoso trabalho onde exalta o portentoso cabedal de produções do seu
genitor. A publicação é do ano de 1985, no Rio de Janeiro.
Do casal Horácio de Albuquerque Cordovil e Heloysa de Figueiredo Cordovil, a descendência:
Tn.33 – HÉLIO DE FIGUEIREDO CORDOVIL, nascido no Rio de Janeiro. Bacharel em Direito, Professor de ADESG,
representante do Brasil como integrante da Junta Interamericana de
Defesa, em Washington, D. C., nomeado pelo Sr. Presidente da
República, ilustre descendente dos Barões de Capanema, Dr. Guilherme Schuss e Eugênia de Capanema. Também destaca personalidade no mundo musical brasileiro, violoncelista integrante com
seus irmãos Hugo e Humberto Cordovil, o famoso “Trio Cordovil”, visto e ouvido em 1949 por todo o Brasil.
Casado com Maria José Eyer e Cordovil, filha
de José Theodoro Eyer e Amália Caputi Eyer, de quem descende:
29
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Qn.7 – ISABELLA EYER CORDOVIL casada com Luís Octávio Barros de Souza, pais de:
DE SOUZA;

DE SOUZA;

BARROS SOUZA;

Pn.5 – JULIANA CORDOVIL BARROS
Pn.6 – SAULO CORDOVIL BARROS
Pn.7 – SUZANA CORDOVIL

DE

Tn.34 – HUGO DE FIGUEIREDO CORDOVIL, carioca, violonista exímio, componente também do “Trio Cordovil”, no Rio de Janeiro.
Casado com Doris Lúcia Cordovil, filha de José Oscar Adler e Claire Adler,pais de:
Qn.8 – CLÁUDIO DE FIGUEIREDO CORDOVIL, casado com Marilene Cândido da Silva Cordovil, filha
de Marlene Francisco Branco da Silva e Everaldo Cândido da
Silva, com os filhos:
30
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Pn.8 – VITOR SILVA CORDOVIL;
Pn.9 – ÍTALO SILVA CORDOVIL;
Pn.10 – ANTONIO SILVA CORDO-

VIL.

VIL,

solteiro;

Qn.9 – MAURO

DE

FIGUEIREDO CORDO-

Qn.10 – MÔNICA DE FIGUEIREDO CORcasada com Marcello Augusto Faraco de Medeiros, filho
de João Jerônimo Medeiros e de Vera Maria Faraco de Medeiros, pais de:
DOVIL,

MEDEIROS.

Pn.11 – LIA CORDOVIL FARACO DE

Qn.11 – PATRÍCIA CORDOVIL ANTONINI
casada com Raffaelle Caetano Antonini filho de Raffaelle Giacomo e Palmyra Carneiro Antonini, com os filhos:
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DOVIL ANTONINI;

NINI;

Pn.12 – EDUARDO STEFANO CORPn.13 – LETÍCIA CORDOVIL ANTO-

Tn.35 – HUMBERTO FIGUEIREDO CORDOVIL, o
mais novo dos irmãos que formavam o “Trio Cordovil”. Dedicado inteiramente à música, com especialização em vários centros musicais, tendo realizado curso na Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil e na Academia de Música de
Viena – Áustria. Tinha aversão ao palco e aos críticos, tornandose por isso apenas professor de piano. Graduou-se em Viena
com a nota “summa cum laude”. Era médico. Um enfarte fulminante do miocárdio o vitimou a 12 de fevereiro de 1999, no
Rio de Janeiro;
Tn.36 – SYLVIA FIGUEIREDO, a que mais
se destacou na vida artística musical, tendo estudado no Conservatório Klingworth – Scharwenka, Alemanha. Arrebatou aplausos, prêmios e triunfos. Foi casada com Agenor de Alvarenga
Mafra. Não há descendentes. Faleceu no Rio de Janeiro, em 6 de
junho de 1972.
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Tn.37–38 – SUZANNA FIGUEIREDO E
HELENA FIGUEIREDO – Irmãs Gêmeas. Educadas musicalmente no Instituto Nacional de Música e na Europa. Foram professoras no Instituto onde se formaram. Participaram de vários
concertos, “concertos de Grieg, Mozart, Beethoven, Saint Saens,
e no Bach em ré menor – este a três pianos, tocado então pelas
três irmãs Suzanna, Helena e Sylvia.” Suzanna faleceu em 2 de
novembro de 1948 e Helena em 4 de junho de 1957;
N.8 – JOÃO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO E MELLO –
também um grande artista. Casado com Lucila Silva, filha do
grande latinista areiense Joaquim José Enrique da Silva e de
Joaquina Nunes Pinto. Joaquim da Silva opunha-se ao casamento desejando que Lucila casasse com o seu irmão Manoel José
da Silva que foi o abolicionista de 10 de maio de 1888 em Areia,
cognominado “O Apóstolo da Abolição”. “Diante da pressão
exercida pelo pai, resolveu fugir de casa para casar-se com João
Antonio de Figueiredo, irmão do pintor Pedro Américo. Ferido
na sua austeridade, Joaquim da Silva intrigou-se com a filha
durante cerca de vinte anos, só voltando às pazes quando já estava perto de morrer.” HA. BA. 154.
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F.5 – PAULA PETRONILA DE FIGUEIREDO E MELLO,
filha do primeiro matrimônio de Manoel de Cristo Grangeiro de
Mello com Ana Francisca Xavier de Figueiredo, natural de Limoeiro, Estado de Pernambuco onde nasceu a 31 de maio de
1813, fazia parte da orquestra dirigida pelo pai. Madrinha de
batismo de seu irmão mais novo Tristão Grangeiro de Mello,
ocorrido a 30 de julho de 1832, em Sant’Ana dos Matos, Rio
Grande do Norte, onde havia nascido aos 2 de maio de 1832. A
esta época contava ela 19 anos de idade. A orquestra da qual ela
participava era composta somente pelos filhos do primeiro casamento de Manoel de Cristo, até o ano de 1845 e deste ano até
1856 quando ele faleceu, todos os filhos de ambos os matrimônios nela tomaram parte. Em 1840 quando Paula já estava com
27 anos de idade, veio a falecer, na cidade de Campina Grande,
deixando grande lacuna no conjunto musical familiar.
F.6 – ZEFERINO AURELIANO DE FIGUEIREDO E MELLO,
Natural de Limoeiro, Estado de Pernambuco, nascido a 26 de
agosto de 1816, após o nascimento de dois irmãos que não se
criaram nascidos em 1814 e 1815, respectivamente. Ele encerrara a soma de seis irmãos todos filhos do primeiro casamento de
Manoel de Cristo Grangeiro de Mello e Anna Francisca Xavier
de Figueiredo. Por volta de 1820 chegara a Areia em companhia
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do seu pai e demais familiares e já fazia parte do grupo musical
formado pela família e que percorria cidades nordestinas por
ocasião das festividades em homenagem às suas padroeiras. Era
hábil em executar vários instrumentos tendo porém como predileto o clarineto. Em Areia, onde se demorou por bastantes anos,
foi contra-mestre da banda de música local da Sociedade Phoenix Musical Areiense que era dirigida pelo seu irmão maestro
Tristão Grangeiro de Almeida e Mello, este de nascimento norte-rio-grandense. Melhor instrumentista do que compositor, não
teve produção elevada como autor de dobrados e valsas, deixando duas ladainhas. Regressando ao seu estado natal, veio a falecer em Escada, a 15 de novembro de 1888, quando exercia a
regência da banda de música local.
F.7 – CLAUDINA JOAQUINA DE ALBUQUERQUE MELLO
(Dondon) – a primeira filha de Manoel de Cristo Grangeiro de
Mello, nascida na Paraíba, na então Villa Real do Brejo de Areia. Provinha do segundo casamento de Manoel de Cristo Grangeiro de Mello com Ana Joaquina Cândida de Lima, paraibana
da Freguesia de Campina Grande. Manoel de Cristo, conhecedor
de várias regiões nordestinas escolhera Areia, pelo seu clima
Areia, ameno, para morar e obter melhores dias em benefício de
sua primeira esposa Anna Francisca Xavier de Figueiredo, com
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quem se casara em Bom Jardim, Pernambuco, em 1802, no engenho “Conceição” que era pertencente ao seu tio Manoel Gomes de Mello. D. Anna Francisca não obteve a melhora esperada, vindo a falecer a 17 de março de 1825, tendo sepultamento
na Igreja Matriz de Nossa Senhora da conceição da Freguesia do
Brejo de Areia.
No segundo enlace de Manoel de Cristo, em Campina Grande,
“de onde certamente era filha” D. Ana Joaquina, serviu como
testemunha do ato o Sr. José Alves Casado Bittencourt que era o
sub-prefeito da Vila.
F.8 – MARIA DO ROSÁRIO BRASILEIRA E MELLO, nasceu
em Areia, a 24 de maio de 1830, como a Segunda filha do segundo enlace matrimonial de Manoel de Cristo Grangeiro e
Mello com Ana Joaquina Cândida de Lima. Era conhecida pelo
seu apelido “Bahia”. O nome Brasileira veio numa predição do
pai de que ela seria uma grande patriota. Com o seu genitor Manoel de Cristo aprendeu a ler e escrever e desenvolveu culturalmente até o ponto de vir a substituir a primeira professora pública de Areia quando esta se aposentou, D. Ana Umbelina Cavalcante Chaves.
Os seus conhecimentos musicais também foram adquiridos com
o pai e fazia parte da orquestra de Manoel de Cristo e filhos, de
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ambos os matrimônios. Dominava com maestria o violino e o
violão. Era solista nas missas da Festa de Nossa Senhora da
Conceição de Areia e se salientava com a sua voz de soprano.
Teve como alunos muita gente ilustre da cidade, com destaque
para o seu sobrinho Pedro Américo de Figueiredo e Mello. O
rigor da sua didática ainda se comprova com o instrumento de
castigo que aplicava à classe – a palmatória, ainda existente entre as relíquias da “Casa Pedro Américo”, em Areia.
A predição do seu pai foi comprovada quando ela era professora em Areia – de letras e de músicas, e irrompeu a Guerra entre
o Brasil e o Paraguai. O seu ato de patriotismo foi brilhante
quando se dirigiu em ofício ao Presidente da Província da Paraíba, Sinval Odorico de Moura, em 11 de março de 1865, oferecendo do seu pequeno ordenado, uma parte para auxiliar nas
despesas com o conflito, enquanto houvesse duração da guerra.
De imediato o governo provincial passou a descontar os 5%
oferecidos e muito sensibilizado com o magnânimo gesto da
mestra areiense, dirigiu-se em documento de 12 do mesmo mês
e ano, à bondosa professora, como assim se vê: “D. Maria do
Rosário Brasileira e Melo:
Apreciando devidamente os sentimentos de patriotismo que Vmcê. manifestou, pondo à disposição do Governo para as despesas da guerra, enquanto ela durar, cinco por cento do seu orde37
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nado de professora pública, cabe-me dizer-lhe, em resposta ao
seu ofício de 11 do corrente, sobre semelhante objeto, que por
esse ato se fez Vmcê. superiora a todo elogio, e que passo a expedir ordem ao Tesoureiro Provincial para proceder ao devido
desconto.
Deus guarde Vmcê.
Ass. Sinval Odorico de Moura.”
Muito religiosa, era membro integrante da Irmandade de Nossa
Senhora do Rosário, instalada a 1o de janeiro de 1873.
Dondon e Bahia como eram conhecidas do público, faleceram
em Areia entre os anos de 1915 a 1917, em idade avançada, em
sua residência à Rua Epitácio Pessoa, antiga Rua do Teatro, amparadas por sua amiga e vizinha Sra. Leonor Apratto Perazzo, de
origem italiana, que em gratidão recebeu a casinha onde as
mesmas residiam. Maria do Rosário Brasileira de Mello, com
todo o seu louvável patriotismo, findou-se no esquecimento do
governo e de todos.
F.9 – TRISTÃO GRANGEIRO DE ALMEIDA E MELLO –
natural da então Villa de Sant’Anna do Matos, Estado do Rio
Grande do Norte, onde nasceu a 2 de maio de 1832 e batizado a
30 de julho do mesmo ano, tendo como madrinha sua irmã mais
velha Paula Petronila de Figueiredo e Mello. O batizado se veri38
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ficou na mesma localidade. O fato aconteceu por ocasião de uma
das andanças de Manoel de Cristo, seu pai, pelas festas religiosas do Nordeste, com a orquestra constituída pelos filhos do seu
primeiro casamento, com Ana Francisca Xavier. Era Ana Joaquina Cândida de Lima a sua genitora, segunda esposa de Manoel de Cristo. Foi brilhante em Areia, onde cresceu e se educou, dedicando-se inteiramente à arte musical, como regente de
orquestra e coro nas festas religiosas, participando com suas
irmãs Maria do Rosário (Bahia) e Claudina Joaquina (Dondon),
destacando-se neste tipo de atividades por ocasião da celebração
anual da festa de Nossa Senhora da Conceição, durante o mês de
dezembro. Com o falecimento do seu pai Manoel de Cristo
Grangeiro de Mello, por ocasião do Cholera morbus, em 1856,
ele criou a Sociedade Phoenix Musical Areiense e dirigiu por
três décadas a Banda Phoenix ainda existente no presente com o
nome de “Àbdon Milanez”. Era dotado de excelente voz classificada na categoria de tenor. Seresteiro, alegrou as noites areienses. Como compositor, eram de sua autoria a “Missa de Santa
Cecília”, as canções “Gigante de Pedra”, “Manoel da Silva”,
“Os Bravos de Areia” e muitas marchas, dobrados, valsas, novenas e outras peças. Vale lembrar uma de suas composições:
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GIGANTE DE PEDRA
Lá naquele gigante de pedra
Que se diz corcovado chamar
Quero dar expansão ao meu pranto
Quero lá minhas mágoas chorar.
Lá mesmo irei esquecer-me
De quanto me odeia e maltrata
Da donzela que assim me despreza,
Da mulher que sorrindo me mata.
Minhas queixas envoltas com as nuvens
Subirão à etéria mansão
Pois na terra não acho um vivente
Que console o meu triste coração.
Quando a lua vier meia noite
Do gigante a face beijar
Compassiva de ouvir minhas mágoas
Lenitivo ao pranto hei de dar.
Deixarei na pobre choupana
O amigo extremoso, o meu lar
E descendo do mundo das coisas
Hei de minha existência findar.
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De suas mãos saíram muitos alunos brilhantes como Argemiro
Calaça Buril, que após o seu falecimento passou a dirigir a Banda de Música Phoenix. A “Serenata dos Artistas”, ainda hoje é
executada pela Banda “Àbdon Milanez” que é de autoria de Severino, seu descendente natural com Ana de Tristão, com quem
teve mais dois filhos: Rivaldo e Osvaldo. Ana também gostava
de música e era sua amante.
Acatado pela sociedade areiense, a quem prestava inestimáveis
serviços, foi membro da Intendência Municipal bem como integrante da campanha abolicionista fundada por Manoel da Silva,
desde setembro de 1873. Construiu em 1895, quando presidia a
Intendência Municipal (atual Prefeitura) e inaugurou a 1 de janeiro de 1886, um banheiro público denominado “Quebra” por
ficar na grota que recebe este nome, existente ainda, não na sua
forma original. Como ator, participou da Sociedade Recreio
Dramático que em 1859 inaugurou o Teatro, atualmente denominado Teatro Minerva. No campo religioso foi membro da
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário que funciona desde
1973 até os dias atuais. Foi poeta.
Por ocasião da inauguração do banheiro do “Quebra”, vibrou de
contentamento e intensa alegria desfilando com a banda musical e
banhando-se durante todo o dia, até que contraiu a pneumonia que
o levou ao túmulo poucos dias depois. Eis o registro de óbito:
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“Livro nº 37 – de 1881 a 1887 – Paróquia de Nossa Senhora da
Conceição – Areia – Paraíba – Óbito nº 13.
Aos quinze de janeiro de mil oitocentos e oitenta e seis faleceu
de pneumonia nesta cidade Tristão Grangeiro de Almeida Mello
com cinqüenta e três anos de idade e casado com Guilhermina
Pessoa de Albuquerque de Mello. Foi confessado, sacramentado, encomendado e sepultado no Cemitério Público desta cidade do que para constar este assento que assino.
Pro-Pároco Sebastião Bastos de Almeida Pessoa.” (Nota: o
nome correto é Guilhermina Pires de Almeida e Mello. Pela
primeira vez este óbito está sendo revelado – 1999).
Do seu consórcio com a areiense Guilhermina Pires de Almeida
e Mello, o único filho de Rodolfo Pires de Mello, casado com
Ermelinda de Almeida Pires (Mãe Sinhá), donde vem os filhos:
Bn.15 –JULIETA CARNEIRO DA CUNHA – casada com Pio Carneiro da cunha, falecida e sem filhos;
Bn.16 – LYLIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE
– casada com Nelson Aureliano Camelo de Albuquerque, falecidos, deixaram os filhos:
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Tn.38 – RODOLPHO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE – casado com Hilda de Holanda Albuquerque,
deixaram os filhos:
Qn.12 – REGINALDO DE HOLANDA
ALBUQUERQUE – casado com Zuleika Portela Albuquerque,
e deles:
Pn.9 – LUCIANA;
Pn.10 – ANA MARIA;
Qn.13 – MARIA ELISA DE HOLANDA ALBUQUERQUE MAIA – casada com Nelson Benício
Maia Filho e com teve:
Pn.11 – NELSON BENÍCIO
MAIA NETO – c.c. Mércia de Souza Maia e os descendentes:
6n.1 – GUILHERME;
6n.2 – MATHEUS;
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Pn.12 –
QUERQUE MAIA – com os filhos:

PATRÍCIA

ALBU-

6n.3 – GABRIEL;
6n.4 – RODOLFO;
QUE MAIA.

Pn.13 – ANDREA ALBUQUER-

Qn.14 – MARIA ZÉLIA DE ALBUQUERQUE CARVALHO – falecida, casada que foi com Armando Sebastião Chagas de Carvalho, e filhos:
Pn.14 – ANA CLÁUDIA;
Pn.15 – RODOLFO;
Pn.16 – ERIKA;
Tn.39 – CLONISA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE – casada com José Cavalcanti de Albuquerque,
falecidos. Filhos do casal:
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Qn.15 – KERGINALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – casado com Estelita Maia de Albuquerque, e uma filha:
BUQUERQUE.

Pn.17 – PATRÍCIA MAIA AL-

Qn.16 – ANTONIO CARLOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – casado com Sílvia Salsa
Albuquerque, com os filhos:
Pn.18 – CRISTINA;
Pn.19 – FÁBIO;
Pn.20 – CÉSAR;
Qn.17 – MARIA HELENA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – casada com Rui Silva Moreira;
Tn.40 – JOÃO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE – casado com Elza Machado de Albuquerque, falecida –
primeiras núpcias. Filhos:
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Qn.18 – JOELSON MACHADO DE
ALBUQUERQUE – casado com Ângela de Fátima Dias de Albuquerque, tendo os filhos:
Pn.21 – FELIPE;
Pn.22 – DANIEL;
Pn.23 – GABRIELA.
Qn.19 – JANICE DE ALBUQUERQUE
BURITY – casada com Franklin Burity e com os filhos:
Pn.24 – FRANKLIN;
Pn.25 – VÍTOR;
Pn.26 – ERIC;
Das segundas núpcias de João de Almeida Albuquerque
com Julimar Pinho de Albuquerque não houve descendência.
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Tn.41 – MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE
SMITH (Marise) casada com Geraldo Pinto, filho de Laura Pinto Smith e Eugênio Smith, já falecidos. São seus descendentes:
Qn.20 – ANTÔNIO FERNANDO DE
ALBUQUERQUE SMITH – casado com Maria Antonia Marques Smith, com os filhos:
TH NETO;
QUES SMITH;

Pn.27 – GERALDO PINTO SMIPn.28 – ANA CAROLINA MAR-

Pn.29 – ANTONIO FERNANDO
DE ALBUQUERQUE SMITH FILHO.
Qn.21 – SÉRGIO DE ALBUQUERQUE
SMITH – casado com Fátima de Lourdes Peixoto Smith, pais de:
Pn.30 – SÉRGIO DE ALBUQUERQUE SMITH FILHO – casado com Joelma de Fátima
Lins Smith, com um filho:
47

www.colecaomossoroense.org.br

6n.5 – MURILO;
TH;
SMITH;

Pn.31 – BRUNO PEIXOTO SMIPn.32

–

RENATA

PEIXOTO

Pn.33 – MARINA PEIXOTO
SMITH DE BRITO – casada com Glauco Siqueira de Brito Filho, com a descendência:
6n.6 – VÍTOR;
6n.7 – IGOR;
Qn.22 – FÁBIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE SMITH – casado com Martha Lúcia Vieira Smith e a descendência:
EIRA SMITH;

Pn.34 – MÔNICA CRISTINA VI-
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Pn.35 – FÁBIO ANTÔNIO DE
ALBUQUERQUE SMITH FILHO;
TH;

Pn.36 – CAMILA VIEIRA SMIPn. 37 – FILIPE VIEIRA SMITH;

TH ;

Pn. 38 – DANIEL VIEIRA SMI-

Qn.23 – MARTINHO FREDERICO DE
ALBUQUERQUE SMITH, casado com LEILA MACHADO
LIMA SMITH, segundo matrimônio, de quem descendem:
SMITH;

Pn.39 – LAURA LYLIA LEITE
Pn.40 – WILMA LEITE SMITH;

TH;

Pn.41 – JULIANA LEITE SMI-
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Pn.42 – MARTINHO FREDERICO DE ALBUQUERQUE SMITH SEGUNDO;
Qn.24 – GERALDO PINTO SMITH
JUNIOR, casado com KÁTIA CELINA;
Qn.25 – NELSON EUGÊNIO DE ALBUQUERQUE SMITH, morreu solteiro.
Deixou os filhos:
Pn.43 – MARIANA SMITH;
Pn.44 – NELSON EUGÊNIO DE
ALBUQUERQUE SMITH FILHO.
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TERMO DE INAUGURAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO
DENOMINADO QUEBRA
Ano do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e oitenta e seis, ao primeiro dia do mês de janeiro no
lugar “Quebra”, desta cidade, reunido o POVO em grande número, e os encarregados da construção do “Banheiro Público”
abaixo assinados, famílias e artistas, e mais membros da sociedade Areiense inclusive todas as autoridades públicas, tendo na
frente a banda de música desta cidade regida pelo Professor
Tristão Grangeiro de Almeida Mello, a qual depois de haver
percorrido todas as ruas públicas desta cidade acompanhada por
grande massa do povo que hasteando a bandeira da Inauguração
dava repetidos vivas ao dia primeiro de Janeiro do corrente ano,
inaugurou-se o mesmo banheiro havendo discursos análogos ao
ato, tocando as músicas na ocasião lindas e variadas peças de
harmonia, depois do que feriu as camadas atmosféricas uma
grande salva real de duzentos digo de vinte um tiros, estando o
Povo dominado de viva e completa satisfação por assistir a Inauguração de uma obra pública de tão reconhecida utilidade
devida somente aos seus esforços e iniciativa. E ao retirar-se
“Povo” do lugar fendeu aos ares uma grande girândola de duzentas dúzias de foguetões. Tendo-se ainda de mostrar que após
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de achar-se povo muito entusiasmado reinou sempre durante o
ato o maior respeito e ordem de um povo civilizado. E nada
mais havendo lavrado digo havendo tem designado pelos encarregados para lavrar o presente.
Eu Rodolpho Pires de Mello
Escrivão designado o escrevi
1. BELINO HERMILO CAVALCANTI SOUTO;
2. TRISTÃO GRANGEIRO DE ALMEIDA MELLO;
3. RODOLPHO PIRES DE MELLO;
4. BENEDICTO ALVES PEQUENO;
5. JOSÉ MARTINS DE ABREU;
6. JOSÉ ANTONIO PERAZZO;
7. CYRO CÂNDIDO DE GOUVEIA MONTEIRO;
8. RUFINO OLAVO MACHADO;
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9. ANTONIO ALBUQUERQUE CAVALCANTI;
10. RODOLPHO ELÍZIO DA COSTA MACHADO;
11. JOÃO AURELIANO CAMELO DE ALBUQUERQUE;
12. ENEDINO RIBEIRO DOS SANTOS;
13. ADELINO JOSÉ GOMES DE CARVALHO;
14. ÁLVARO EVARISTO MOTEIRO;
15. DUARTE ÁLVARES DA COSTA MACHADO;
16. JOSÉ MARCOLINO CAMILLO DOS SANTOS;
17. JOAQUIM CORDEIRO;
18. MANOEL JOSÉ ALVES;
19. FRANCISCO ALVARES DA SILVA;
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20. FIRMINO DOS SANTOS E OLIVEIRA;
21. PEDRO BORGES HENRIQUES;
22. CÍCERO DOS SANTOS LEAL;
23. A ... ALVES DA COSTA;
24. MANOEL PEREIRA DOS ANJOS CAVALCANTI;
25. FRANCISCO ... DA SILVA;
26. JOSÉ D’ANDRADE SANTIAGO;
27. MANOEL ANDRADE SANTIAGO;
28. LEONCIO JOSÉ GONÇALVES LISBOA;
29. FRANCISCO GOMES MARINHO;
30. ANTONIO MARTINHO D’AREIA;
31. ... MARCIANO DO ...;
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32. URSULINO MINEIRO DOS SANTOS;
33. JOSÉ VIRGOLINO DO NASCIMENTO;
34. ARGEMIRO CALAÇA BURIL;
35. HERMÍNIO ...;
36. JOSÉ PAGANO BRUNNO;
37. CÂNDIDO JOSÉ DOS PASSOS;
38. URSULINO BEZERRA DE BRITTO;
39. SERAFIM ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA;
40. FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA;
41. JOÃO COELHO SERRÃO;
42. ... OLYMPIO;
43. ARTHUR HENRIQUES;
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44. PORFÍRIO FABRÍCIO;
45. CÂNDIDO FABRÍCIO DO ESPÍRITO SANTO;
46. TARGINO ANTONIO CALAÇA BURIL;
47. AUGUSTO ...;
48. JOSÉ FRANCISCO ALVES GAMA;
49. FLORENTINO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FLORES;
50. MANOEL PIRES PATRÍCIO DA COSTA;
51. JOSÉ ANTONIO DO ESPÍRITO SANTO;
52. JOÃO DA MATTA SOARES DA SILVA;
53. OTACÍLIO AURELIANO CAMELO DE ALBUQUERQUE;
54. JOSÉ ALVES DA COSTA;
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55. ANTONIO ALEXANDRE DE BARROS;
56. ANTONIO NUNES FREIRE;
57. ASSUERO ALPINIANO DA COSTA;
58. FRANCISCO HENRIQUES;
59. DIOGO MOÇO MENDES RIBEIRO;
60. MEL. PATRÍCIO DA ROCHA;
61. ADOLPHO DA COSTA FIGUEIREDO;
62. PAULINO PERERA DA COSTA;
63. ERNESTO RODRIGUES;
64. ... DE FREITA;
65. MANOEL BRAZ DOS SANTOS;
66. MANOEL SOBRAL;
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67. MANOEL SALUSTIANO;
68. JOÃO BATISTA RIBEIRO;
69. GRACIANO SOARES CAVALCANTI;
70. FRANCISCO ALVES DOS SANTOS;
71. JOSÉ MAURÍCIO DO NASCIMENTO;
72. ABÍLIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE;
73. JOAQUIM FERREIRA DE AGUIAR;
74. JOÃO TARGINO DE ALMEIDA;
75. FRANCISCO MACIEL DE SOUZA;
76. FIRMINO JOSÉ ALVES DA COSTA;
77. ULISSES GERSON ALVES DA COSTA;
78. NICOLOA INVIDIATO;
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79. ANTONIO J. SOBRINHO;
80. SILVESTRE FREIRE DA SILVA;
81. JOÃO PINTO DA COSTA;
82. ZABULON G. DE ALMEIDA;
83. MIGUEL GOUVEIA;
84. ANTONIO CESARIO MARTINS;
85. FRANCISCO EVARISTO MONTEIRO;
86. LUIZ CÂNDIDO DE GOUVEIA FREIRE;
87. JOSÉ EVARISTO DA CRUZ GOUVEIA FILHO;
88. ANTONIO CÂNDIDO DE GOUVEIA FREIRE;
89. AGAPITO PONCE DE LEON;
90. JOÃO DOS SANTOS COELHO LISBOA.
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INÊS FIGUEIREDO E MELO
Inês nasceu, mais ou menos, em 1804, em Bom Jardim,
PE, filha de Manoel de Cristo Grangeiro e Melo e de Anna
Francisca Xavier de Figueiredo. Genitora de Anna Francisca
Xavier de Figueiredo (II), mais conhecida por Dondon.
ANNA FRANCISCA XAVIER DE FIGUEIREDO
(II – DONDOM)
Anna Francisca Xavier de Figueiredo (Dondon) filha de
Inês: neta de Manoel de Cristo e de Anna Francisca ; nascida,
mais ou menos, no começo da terceira década do século XIX.
Casada com Bevenuto José Pessoa de Vasconcelos, e de Maria
Sancha Benigna (famílias pernambucanas).
Do casal, Bevenuto e Anna Francisca (Dondon), houve
quatro filhos: Joanna, Canheicha (apelido), Felipe e Bevenuto
(Yoyô).
I (filha) – JOANNA FRANCISCA PESSOA DE VASCONCELLOS, nasceu na cidade de Catolé do Rocha – PB a 2909-1852 e faleceu 07-10-1938, em Catolé do Rocha; casada com
ALEXANDRINO FELÍCIO SUASSUNA, filho de RAYMUN60

www.colecaomossoroense.org.br

DO FRANCISCO DE SALLES e de MARIANA FELÍCIA
CORREIA DE ALBUQUERQUE. Nascendo aí a família Suassuna.
O nome Suassuna é o apelido dos membros da família Cavalcanti de Albuquerque, de Pernambuco, consangüíneos de
Mariana Felícia Correia de Albuquerque. O casal Raymundo
Salles e Mariana registrou o seu filho Alexandrino Felício com o
nome Suassuna. Portanto esse é o primeiro membro dessa numerosa estirpe.
Joanna e Alexandrino tiveram dez filhos: Pio, Cassiana
(Cacá), Maria Alexandrina, Anacleto (Quetinho), Laura Amélia,
Cristiano, Antonio, Alexandrina, João Urbano e Adálida (netos
de Anna Francisca – Dondom).
1 – Pio Felício Suassuna, nasceu em 04-07-1870 e faleceu
em 19-04-1942; casado com Dolores Francisca Henriques Maia.
São pais de: Sílvio, Joana, Francisco, Américo, Pio, Floriano,
Laura, Adálida, Enéias, Sebastiana, Alexandrina, Chateaubriand,
Raimundo, Epitácio, Alexandrino, Dolores, João, Maria Galdina, Maria Pia e Maria Dolores, (bisnetos de Anna Francisca –
Dondom).
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2 – Cassiana Pessoa Suassuna Maia, nasceu no ano de
1872 e faleceu em 06-04-1892; casada com Joaquim Laurentino
Maia. Tiveram três filhos que morreram na infância.
3 – Maria Alexandrina Suassuna Maia, nasceu no ano de
1874 e faleceu em 18-06-1898; casada com Américo Hermenengildo Maia de Vasconcelos. São seus filhos: Gertrudes (Falecida na infância) e Maria Suassuna Maia (bisnetas de Anna
Francisca – Dondom), essa última, casada com Benedito Gomes
de Arruda Barreto, falecidos; pais de Marluce Suassuna Barreto
Maia (trineta de Anna Francisca – Dondom).
4 – Anacleto Suassuna nasceu em 23-01-1876 e faleceu
em 08-01-1937; casado com Josefa Leite, pais de: Celso (falecido na infância), Celestina (Freira, falecida), Hilda (falecida),
Alice (falecida), Diva, Isaura (falecidas), Agar (I) (falecida na
infância), Mídia, Enaura, Umberto (falecidos), Nelson, Agar
(II), Ademar (falecido), Afra (falecida na infância), Anacleto,
Gil e Terezinha (falecidos na infância) (bisnetos de Anna Francisca – Dondom).
5 – Laura Amélia Suassuna Barreto, nasceu 02-08-1878 e
faleceu em 06-05-1929; casada com Antonio Gomes de Arruda
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Barreto. São pais de : Lauro, Alexandrino (I), Ilnah (falecidos na
infância); Laura, Antonio e Alexandrino (II) Suassuna Barreto
(bisnetos de Anna Francisca – Dondom).
6 – Cristiano Suassuna nasceu em 30-05-1880 e faleceu
em 06-01-1947; casado em primeiras núpcias, com Francisca
Vasconcelos Maia. Não houve filhos. Em segundas núpcias,
casou com Juliana Leite, São pais de Rita, José e Jonas Leite
Suassuna (bisnetos de Anna Francisca – Dondom).
7 – Antônio Suassuna nasceu em 17-09-1882 e faleceu em
06-06-1957; casado com Áurea Fernandes Maia Diógenes. Não
houve filhos do casal.
8 – Alexandrina Suassuna nasceu em 10-01-1884 e faleceu
em 16-08-1884; casada com Cícero Henriques Maia de Vasconcelos. Houve uma Filha do casal: Iva Suassuna Maia (bisneta de
Anna Francisca – Dondom).
9 – João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna, nasceu
em 19-01-1886 e faleceu em 09-10-1930; casado com Rita de
Cássia Dantas Villar. São seus filhos: Saulo (falecido), João
Filho, Lucas (falecidos), Selma, Marcos, Germana, Betacoeli,
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Ariano e Magda Vilar Suassuna (bisnetos de Anna Francisca –
Dondom).
Adália Suassuna Barreto nasceu em 25-08-1888 e faleceu em
18-09-1974; casada com Chateaubriand Maia de Arruda Barreto.
São seus filhos: Adília, Brâncio (falecidos na infância), Cesídio
(falecido), Diva (falecida na infância), Estácio (falecido) e Fabre
Suassuna Barreto (bisnetos de Anna Francisca – Dondom).
Adília Suassuna Barreto (que deu estas informações), é viúva
de Natércio Dutra de Medeiros. São seus filhos: Adabriand, Francimar, Nália, Natércia (que fez este trabalho), Nadília e Chateaubriand Suassuna Dutra (trinetos de Anna Francisca – Dondom).
II (filha) – Caneicha Pessoa de Vasconcellos, essa teve dez
filhos. Casou na Paraíba e foi morar no Amazonas. Só sabemos
o nome de dois filhos : Joana e Isabel (netos de Anna Francisca
– Dondom).
1 – Joana (Joaninha) casou no Amazonas. Teve filhos, entre eles Fideles (bisneto de Anna Francisca – Dondom).
Não se sabe se é o mesmo visto com a mãe numa fotografia (em anexo), do acervo da família.
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2 – Isabel (Belinha). Três filhos: Adauto Pessoa, Joana
Pessoa de Vasconcellos e Maria da Anunciação Pessoa (Nenem)
(bisnetos de Anna Francisca – Dondom).
Maria da Anunciação Pessoa (Nenem) nasceu em 15-081901, casada com Cícero Galvão. Filho, entre outros, João Pessoa Galvão (trinetos de Anna Francisca – Dondom).
III (filho) – Felipe Pessoa de Vasconcellos (Felipinho), casado com Dona Helena. Houve dois filhos:
1 – Jerôncio – foi embora para o Amazonas;
2 – Deocleciano – foi para o Rio Grande do Sul.
IV (filho) – Bevenuto José Pessoa de Vasconcellos. Filho
(Yoyô) – saiu da Paraíba ainda solteiro. Não se sabe do seu destino.
“Paraíba, 17 de março de 2001
Natércia Suassuna Dutra Ribeiro Coutinho
Tancredo,
Estes apontamentos estão atualizados e são os corretos.
Desconsidere os que lhe enviei em 27 de março de 2000.
Natércia.”
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A PRINCESA DA BORBOREMA
Plantadas nos píncaros da serra da Borborema que ocupa
grande espaço da pequena geografia paraibana está a cidade Areia,
famosa por sua beleza natural e pela arquitetura antiga, bem como
pelo passado brilhante que se insere na história da Paraíba.
Como as demais localidades, veio do nada. Duma passagem de tropeiros, originou-se. Da estaca de um curral formou a
gameleira que lhe serviu de brasão. Da sua palhoça, que era capela dedicada à Virgem da Conceição Imaculada, nasceu uma
Igreja Matriz e ao redor desta cresceu a cidade. De pequena aldeia do Sertão de Bruxaxá, alçou-se à nobreza de um título de
Vila Real. De indígenas cognominados bruxaxás herdou-lhe o
primeiro topônimo e o segundo das areias alvas do riacho Mundaú, afluente do Saburá que deságua no Mamanguape. De sua
subordinação, com muito amplo território, tornou-se independente daquele que se chamava Monte-Mor da Preguiça e de seus
imensos feudos formou depois vários outros menores que engrandecem pelo desenvolvimento o brejo paraibano.
Do século XVII começou a ser reconhecida e do subsequente
a desenvolver-se. Vai alcançando maturidade. Cresce, reclama,
pede soluções para os seus problemas religiosos e políticos.
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Para atender à imensa área paroquial da Freguesia de São
Pedro e São Paulo de Mamanguape, desdobrava-se o cura paroquial e com atropelos cumpria a sua missão apostólica. Necessitava urgentemente a ação do regime de padroado que vinha desde o Brasil Colônia, quando a coroa resolvia os assuntos religiosos para a consecução da independência religiosa, e, assim, no
início da primeira metade do século XIX, tem a 8 de fevereiro
de 1813 a sua emancipação da Freguesia de Mamanguape. Daí
para diante, a passos rápidos caminha para maiores sucessos na
vida política. Dois anos mais tarde, a 18 de maio de 1815 é assunta à Vila Real do Brejo de Areia. Inconteste o seu progresso
até 1846, quando por Lei Provincial nº 2, de 18 de maio, tornouse cidade de Areia.
Ainda de pequeno casario e de diminuta população já contava com notável passado, de fortes filhos e de nobres lutas. Dos
ideais libertários e revolucionários participa da Revolução de
1817 e bem não cicatrizam os ferimentos desta luta participa da
Revolução de 1824. De 1848 vêm novos ideais com um governo
provisório e um final de luta em seu próprio território. 1874 trás
novo movimento a lhe engrandecer o nome e completa o círculo
revolucionário que hoje se inclui no seu brasão e no seu pavilhão municipal. Bandeira e Brasão evidenciam famílias ilustres e
passado revolucionário. Na bandeira, em campo de ouro, cinco
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arruelas de vermelho dispostas em aspas, acompanhadas de quatro estrelas de vermelho, dispostas em cruz. As estrelas de seis
raios representam as revoluções em que Areia participou. As
arruelas representam as principais famílias e são atributos tomados às armas da família do Coronel Mathias Soares Taveira que
primeiro requereu data de terra em Areia e as cores vermelho e
ouro por serem contida nas armas dos Almeida, com distinção
ao Ministro José Américo de Almeida, “Cidadão de Areia”.
Lema – “Pugnis Roboratus” – Fortifiquei-me nas lutas. É
o que nos lembra o passado das grandes vitórias.
O seu território coberto de verde vegetação e de uma topografia ora acidentada ora de algumas planuras oferece em
todas as estações um panorama de rara beleza. Nele, intensificaram-se os mais diversos labores, as mais variadas culturas e uma
gama de produtos agrícolas, agropecuários e artesanais.
Nas letras, nas artes, na vida cultural enfim, já dava mostras desde a primeira metade do século que passou. Atingia rapidamente um patamar de cultura quando o poder público instalava a sua primeira escola pública em 1882 e a Província dava os
primeiros passos para o seu desenvolvimento.
O assédio às letras maiores partia dos seus primeiros colonizadores, vindos de Pernambuco e Rio Grande do Norte, ou
deles descendentes.
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Bartolomeu da Costa Pereira, do Seridó norte-riograndense e o português Francisco Jorge Torres, este aclimatado
nas plagas pernambucanas disputavam suas projeções financeiras e comando da vila, aliados às nobres famílias.
Da Europa, regressando em 1821 chegava o primeiro filho
da terra que alcançara estudos superiores, Manoel Cassiano da
Costa Pereira, sacerdote ordenado em Roma, filho do primeiro
Capitão-Mór areiense, Bartolomeu da Costa Pereira. A este aliava-se seu irmão Joaquim Álvares, vindo de Olinda, também sacerdote. Daí, tem início o despertar de ensinamentos mais avançados. O latim e o francês são pelos dois ministrados, alcançando altos índices de aceitação e progresso. Deles, o fruto maior da
aprendizagem do latim, Joaquim José Enrique da Silva, que se
tornaria latinista emérito formando outros que brilhariam no
cenário cultural da Paraíba e além fronteiras.
Da última década dos primeiros cinqüenta anos do século
dezenove, nasce a grande estrela que seria Pedro Américo de
Figueiredo e Melo.
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ORIGEM DE
PEDRO AMÉRICO DE FIGUEIREDO E MELO
A música sempre foi presente em Areia, como em qualquer parte. A inexistência de músicos e trovadores, seresteiros,
boêmios, foi uma constante no sertão de Bruxaxá. Não havia,
contudo, sinais de maiores ou melhores aperfeiçoamentos na
arte musical.
Manoel de Cristo Grangeiro de Melo, pernambucano do
século XVIII era músico e maestro afamado, presente às festas
religiosas da região nordestina. No início do século anterior a
este chegou a contrair matrimônio com sua conterrânea D. Ana
Francisca Xavier de Figueiredo que não gozava de boa saúde e
necessitava de melhores climas para o seu bem viver.
Manoel de Cristo, conhecedor de vasta região do nordeste
pelo mister de sua profissão que anualmente o levava a festas
religiosas de padroeira nos Estados de Pernambuco, Paraíba e
Rio Grande do Norte, escolhera a serra da Borborema para sua
residência, no intuito de proporcionar dias melhores para a saúde da esposa. Areia, no cimo da serra, foi a terra prometida. O
destino os trouxera para aqui expandir seus conhecimentos artísticos, principalmente musicais. A família já numerosa formava
um conjunto musical. Certificam que por volta de 1820 aportava
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à Vila Real do Brejo de Areia que se encontrava em pleno desenvolvimento. Ele e seu filho Daniel marcavam presença em
Areia no ano de 1824 quando se manifestavam politicamente,
subscrevendo no Senado da Câmara de Areia a ata de protestos
ao golpe do Imperador Pedro I dissolvendo a Constituinte Nacional a 12 de novembro de 1823. Esta ata de cunho histórico
era datada de 3 de abril daquele ano de 1824.
Sua primeira atividade foi na formação de um conjunto
musical do qual participavam os seus primeiros filhos, Daniel,
Zeferino, pernambucanos; Tristão, norte-rio-grandense; Maria
do Rosário (Bahia) e Claudina Joaquina (Dondom), areienses.
Este conjunto ou orquestra percorria várias localidades para festas religiosas e tinha permanência cativa nos festejos da
padroeira da Paraíba, Nossa Senhora das Neves, na capital paraibana. Daniel era excelente violinista, primeiro da orquestra,
compositor, e possuía voz de tenor; Zeferino, tocava todos os
instrumentos e tinha predileção pelo clarineto; Maria do Rosário
(Bahia) com voz de soprano, executava com maestria o violão e
o violino e Claudina Joaquina (Dondon) foi regente da orquestra
após o falecimento do pai, em 1856; era exímia violinista e flautista. Ambas formavam no coro da Igreja local, dirigindo-o.
Eram finas, educadas, ex-alunas de latim e francês do professor Joaquim da Silva, latinista emérito. Tristão foi talvez, o
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filho de Manoel de Cristo que maiores serviços prestou a Areia.
A primeira banda de música da Vila foi organizada por Manoel
de Cristo, em 1847 e após o seu falecimento ficou sob a regência
de Tristão, e, após este para Argemiro Calaça Buril, encontrando-se ainda em plena atividade. Deixado também por Tristão
ficou um marco indelével – o Banheiro do “Quebra”, – banho
público, que ele inaugurou a 1o de janeiro de 1886. A 16 do
mesmo mês e ano veio a falecer em conseqüência de extravagâncias praticadas no dia 1o, quando desfilava com a sua banda
de música e se banhava constantemente nas águas frias da nascente ao pé da serra, o que lhe adoecera, advindo daí forte
pneumonia que pôs termo à sua vida.
Daniel Eduardo de Figueiredo e Melo, comerciante em
Areia, casara-se na capital estadual com D. Feliciana Cirne, de
onde provém o pintor Pedro Américo.
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O PEQUENO PEDRO AMÉRICO
Do casal Daniel Eduardo de Figueiredo e Melo e de D. Feliciana Cirne de Figueiredo nasceu Pedro Américo, terceiro filho
de grande prole, a 29 de abril de 1843, em Areia, Estado da Paraíba, quando esta era ainda a Vila Real, três anos antes de ascender à condição política e independente de cidade.
A casa onde nasceu, à então Rua do Sertão e que hoje leva
o seu nome, era pequena, pobre, de poucos cômodos.
Os estudos de alfabetização foram iniciados com seu pai e
logo depois com a sua tia, a professora Maria do Rosário Brasileira de Melo, que usava métodos primitivos de castigos de palmatória cuja peça relíquia encontra-se guardada na sua casa de
nascimento em Areia. Fora aluno do grande mestre em Latim,
Joaquim José Enrique da Silva.
Desde os primeiros anos de vida demonstrava grau acentuado de inteligência com predominância para o desenho. Maravilhas já havia produzido encantando a cidade toda com desenhos e pinturas. A tendência ia para música sacra e canto coral o
que já praticava na igreja local e em particular com o uso do seu
instrumento predileto – o frajolet, contendo semelhança de flauta e de origem européia, flautim.
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Contava a idade de dez anos quando surge na Paraíba, o
médico e naturalista amador, técnico de valia e de origem francesa, Louis Jacques Brunet. Dirige-se este a Areia onde veio
encontrar o pequeno gênio – Pedro Américo. Sob a mira dos
olhares do naturalista francês, admirado com o pequeno artista,
Pedro Américo provou o seu talento. Brunet não hesitou em
convocá-lo como desenhista da expedição ao lado do retratista
alemão, Herr Bindseil.
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REVELAÇÃO DE PEDRO AMÉRICO
Na primeira metade do ano de 1852 chega à Paraíba o naturalista francês Louis Jacques Brunet que encetava viagem científica de estudos e oferecia o seu trabalho de pesquisas ao Governo Provincial da Paraíba.
Diante de fato tão alvissareiro tratou o Governo da Província, Dr. Antônio Coelho Sá e Albuquerque de levar o fato ao
conhecimento do Ministro do Império Conselheiro Luiz Pedreira
do Couto Ferraz e também Secretário de Estado dos Negócios
do Império.
Já no decorrer do mês de outubro o Diretor do Museu Nacional expedia parecer sobre as pesquisas de Brunet. De início já era o
francês descobridor da serina fóssil, uma substância inflamável
encontrada na serra de Gargaú. Apreciado seu trabalho científico
junto às autoridades imperiais, chega à Paraíba o Aviso Imperial de
18 de abril de 1853, autorizando o Governo Sá e Albuquerque a
contratar o naturalista francês para empreender pesquisas no Estado, determinando o trabalho a ser executado por ele:
“Posição geográfica dos principais pontos da Província,
determinadas pelos meios astronômicos e geométricos. Direção,
curso, volume, temperatura das águas, sua composição química,
quando elas apresentarem propriedades particulares. Estado hi75
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grométrico e temperatura da atmosfera. A quantidade que cai em
um ano, medida por meio do Udômetro, se for possível obter um
do Rio de Janeiro. Inclinação e declinação da bússola, suas variações diárias, assim como as do Barômetro. Natureza do solo da
Província, diversas camadas, de que é formada, posição, densidade, extensão e direção das ditas camada; minerais e relíquias
fósseis que elas encerram, sua abundância ou variedade. Propriedade, utilidade de diversas substâncias minerais. Árvores, e
outros vegetais que crescem naturalmente nas diversas partes da
Província, os terrenos e localidades que elas preferem; seu emprego no país, sua utilidade, quer como madeira de construção,
ou de ornato, quer como planta alimentarias, tecíeis, fibrosas,
medicinas, venenosas, colorantes, resinosas, odoríferas, etc. Animais vertebrados e invertebrados que vivam nas águas, matas
e campos, com utilidade, ou nocibilidade, os meios de multiplicação ou destruí-os. Juntar uma Coleção de diversos minerais
que formam o solo da Província e particularmente daqueles que
podem ter um emprego nas artes ou indústria. Outra de grãos ou
sementes de vegetais mais úteis para que se possa multiplicá-los
no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e dali nas diversas Províncias do Império. Coleção de gomas e resinas que possam ser
utilmente empregadas e de outras produções vegetais. Coleção
de peles de animais mais notáveis ou menos conhecidos.”
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Da sua penetração pelo interior da Província da Paraíba,
chega Brunet a Areia acompanhado de retratista alemão Herr
Bindseil, componentes portanto, da expedição científica. Ouvindo da população a notícia sobre a criação artística de uma criança fizeram eles incursões fora da área de seus estudos e, assim,
Louis Jacques Brunet e Bindseil extasiam-se diante daquele menino de dez anos de idade que já empolgava a todos do lugar
pela sua inteligência e arte. Era o pequeno Pedro Américo, filho
do comerciante Daniel Eduardo de Figueiredo e Melo e de sua
esposa Dona Feliciana Cirne de Figueiredo.
Os dois estrangeiros dirigem-se ao Governo Provincial em
cartas daquele ano de 1853.
Eis a carta de Brunet:
“Cidade d’Areia 28 de Março de 1853. – Apresentou-senos um jovem brasileiro de 11 a 12 anos, Pedro Américo de Figueiredo Mello, que tem para o desenho as mais notáveis disposições. Executa diante de nós com uma grande rapidez desenhos
que nos espantam. Se os pais são pobres, e não podem fazer as
despesas necessárias para desenvolver um talento, que sem dúvidas chegaria a proporções extraordinárias e poderia ilustrar o
Brasil, se o Governo se encarregasse de sua educação. Desde
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que aqui chegamos Mr. Bindseil lhe dá lições para não deixar
perder tão raras faculdades: estamos dispostos a levá-lo conosco,
se sua família o consentir. Aprendi bastante a conhecer o coração de V. Excia. Sua inteligência esclarecida, e seu desejo de ser
útil a seu país para não duvidar um instante de que V. Excia.
fará no Rio de Janeiro o que for possível perante o governo a
bem de um menino que dá tão grandes esperanças.”
O alemão Bindseil pelos termos de sua missiva parece tão
ou mais entusiasmado do que o francês chefe da expedição que
iria atravessar as Províncias em pesquisas que mostrariam a potencialidade existentes nos reinos da natureza. E assim se dirige
ao Governante Paraibano Sá e Albuquerque:
“Cidade d’Areia, 31 de março de 1853.
Descobri um rapaz de 11 a 12 anos, Pedro Américo de Figueiredo Melo, filho de pais sem fortuna, que possui um talento
extraordinário para a pintura. Nada sabe de arte e nunca recebeu
lição alguma, entretanto, tem por si mesmo não só vencido muitas dificuldades, como adquirido um certo gosto na execução.
Tem trabalhado debaixo de minhas vistas, e me há causado admiração se bem que já tinha bastante respeito ao seu talento pelos desenhos feitos antes de minha chegada. Desde que sei de
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minha arte quanto basta para apreciar um talento nascente, não
me lembro de ter encontrado outro igual, sendo todavia certo
que os desenhos dele ficam ainda longe da perfeição. Para V.
Excia. poder julgar por si mesmo, mando-lhes dois desenhos.
Um, o cavalo, foi o primeiro que ele fez debaixo de minha vista,
e é copiado de um debuxo meu em menos de duas horas, e sem
eu precisar de fazer outra cousa senão ensinar-lhe o modo e o
método de trabalhar, o outro, a espingarda, foi tirado por ele da
natureza em mui pouco tempo. É a espingarda de Mr. Brunet, e
fora de alguns defeitos de proporção que endireitei, nada mais
falta nesse desenho. Sabendo, como V. Excia. continuamente
está vigiando no bem de seu País, fico certo que não deixará
escapar esta ocasião de fazer educar para o bem do Brasil esse
belo talento, que sem os socorros do Governo perder-se-ia, portanto por falta de meios da parte do pai, como por incúria por
parte dos concidadãos, que eu, sem resultado nenhum, já tenho
estimulado a fazer alguma coisa em benefício do rapaz. Fazendo
o que estava em nosso poder, propusemos ao pai, que nos confiasse o menino para ser nosso companheiro de viagem, e parece,
que não obstante o amor natural, teremos de levar conosco esta
grandeza do futuro. Neste caso tomaria liberdade de interessar
V. Excia. ainda algumas vezes a respeito desse menino recomendando-o à sua boa vontade.”
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A descoberta foi precisa e gloriosa e causou a mais
alta impressão ao governante que logo se apressou em solicitar
do Governo Imperial o interesse para o aproveitamento do menino prodigioso que seria mais tarde o orgulho não somente da
Paraíba como na nacionalidade brasileira.
Com brevidade, o Governador Sá e Albuquerque dirige-se
ao Ministro do Império, encaminhando o pleito a favor de Pedro
Américo.
A 25 de abril de 1853, as cartas acima citadas são remetidas ao Ministro do Império, encaminhadas pelo expediente seguinte:
“Envio a V. Excia. as provas a que o artista alemão se refere em sua carta. No meu relatório de entrega da presidência
mencionarei este fato, pedindo que o vice-presidente providencie os meios convenientes para ser educado um talento que tanto
promete. E como é possível que a Assembléia por qualquer
motivo despreza esta ocasião de dar ao seu país um gênio que o
pode um dia ilustrar num ramo das Belas Artes, eu rogo a V.
Excia. que tome sob a sua proteção o referido menino. A glória
dessa educação será do Governo que a promover...”
Dias depois, a 29 de abril do mesmo ano de 1853, deixa o
Bacharel Antonio Coelho Sá e Albuquerque o Governo da Para80
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íba para exercer na Corte o cargo de Deputado pela Província de
Pernambuco, assumindo a administração da Província, o segundo vice-presidente Dr. Flávio Clementino da Silva Freire, futuro
Barão de Mamanguape, que comunica o fato ao Sr. Francisco
Gonçalves Martins, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império para que este leve o acontecido à S. Majestade o
Imperador Pedro II. O seu período de Governo se estendeu somente até 7 de outubro seguinte, quando foi efetivamente empossado à frente dos destinos da Paraíba, o primeiro vicepresidente Frederico de Almeida e Albuquerque e a 22 do mesmo mês o Dr. João Capistrano Bandeira de Mello, para o cargo
nomeado.
No seu relatório de entrega do Governo ao Dr. Flávio
Clementino, conforme havia prometido em carta ao Ministro do
Império, o Presidente Sá e Albuquerque refere-se assim sobre
Pedro Américo:
“Recebi em data de 18 de Março da cidade de Areia duas
cartas, sendo uma do naturalista Brunet e outra do retratista
Bindseil nas quais se encontram os dois períodos, que em nota
conjunta tenho a honra de por sob a consideração de V. Excia..
Elas dizem respeito ao extraordinário e precoce talento para a
pintura de um jovem paraibano de 11 e meio anos de idade Pe81
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dro Américo de Figueiredo e Mello. Era minha intenção solicitar
da Assembléia Provincial uma subvenção anual com a qual pudesse ser educado na Europa, esse talento que, linguagem do naturalista francês poderia ilustrar o Brasil se o Governo se encarregasse de sua educação e na linguagem do artista alemão é uma grandeza do futuro. Solicitei também a proteção do Governo Imperial
para o mesmo fim. Não obstante este passo que julguei de meu
dever dar, entendo todavia, que V. Excia. deve também levar este
negócio ao conhecimento da Assembléia Provincial de cujo patriotismo espera a Província a conveniente educação de um seu filho,
que tão felizes disposições mostra para uma arte de tanta utilidade e
importância no mundo civilizado.”
Era março de 1853. Com a aquiescência paterna, Pedro Américo parte com a expedição científica em pesquisa pelo solo
paraibano. Esta pequena expedição, segundo anotação do naturalista francês era assim composta: “Monsieur Jacques Brunet, Naturalista; Monsieur Bindseil, Retratista; Monsieur Americ, Principiante
de R.; Sr. Estevão, Soldado Cavaleiro e Sr. Manoel, Polícia.”
Somente em dezembro de 1854, após vinte meses de peregrinação cultural volta o menino Pedro Américo à sua gleba de nascimento, um tanto sofrido e muito deformado em sua meninice pelo
acervo de conhecimentos que o naturalista francês lhe colocara na
cabeça. Praticamente, Pedro Américo não viveu sua meninice.
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Era conhecedor já do seu valor e prova disso é que antes
mesmo de sua descoberta pelo naturalista já tantas vezes aludido, havia escrito ao Imperador Pedro II solicitando amparo, ajuda para os seus estudos, porque o pai Daniel, pequeno comerciante de Areia, não lhe proporcionaria os meios necessários aos
estudos de que necessitava para expandir o seu espírito repleto
de arte, a do desenho herdada do lado materno, e da música e do
teatro, pela veia paterna. Desde os primeiros desenhos, o retrato
de Frei Serafim, pregador missionário que passara por Areia –
tantas vezes reproduzido pela solicitação popular e do galo famoso pintado a três cores em uma das paredes da casa comercial
de seu pai, à Rua Direita 68 e atual Dr. José Evaristo (da Cruz
Gouveia), nº 251, causavam imensa admiração.
Pedro Américo não logrou êxito pelo envio de sua carta ao
Imperador, não sabendo se ela mesma chegara ao seu destino,
enviada que fora com o nome completo de Sua Majestade, colhido por ele no almanaque Laemmert: Pedro de Alcântara João
Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula
Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga.
O ano de 1854 inicia-se com excelentes perspectivas para
o garoto areiense, integrante da expedição científica autorizada
pelo Governo para estudo das potencialidades da Paraíba.
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O Aviso Imperial de 20 de fevereiro determina “que tivesse passagem para a Corte, afim de fazer ali a sua educação artística na Academia de Belas Artes o menor Pedro Américo de
Figueiredo.” Reza o texto:

1854.

“Rio de Janeiro,
Ministério dos Negócios do Império, 20 de fevereiro de

Ilmo. Sr.
Em resposta ao ofício nº 100, de 14 de outubro do ano
passado que me dirigiu o Vice-presidente da Província, então no
exercício, sobre a extraordinária aptidão que mostrava para a
pintura o menor desvalido Pedro Américo de Figueiredo Melo,
não tendo a Assembléia Provincial, votado quantia alguma para
a sua educação; cumpre-me declarar, de Ordem de S. Majestade
o Imperador, que pode remeter o dito menor em qualquer vapor
da Companhia Brasileira – dando-lhe V. Excia. para isso uma
das passagens de Estado, a fim de ser admitido como aluno na
Academia de Belas Artes, e completar a sua educação artística.
Deus guarde a V. Excia.
Luiz Pedreira do Couto Ferraz.
Sr. Presidente da Paraíba.”
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As preocupações do pai de Pedro Américo são constantes
diante do fato da partida do pequeno para o Rio de Janeiro e a
sua ligação com o descobridor do filho continuam pelo período
de espera da viagem para a Corte. Ainda em setembro daquele
ano Pedro Américo encontrava-se em Areia, nos preparativos
para a sua saída, como prova a carta paterna enviada a Monsieur
Louis Jacques Brunet:
“Ilmo. Sr. Brunet:
Cidade d’Arêa, 6 de novembro de 1854.
Meu respeitável Sr. ainda não me foi possível conduzir o
eu caro filho Pedrinho para a cidade da Paraíba, por causa de
meus afazeres, porém pretendo no dia Segunda 13 de casa sair
com ele para a cidade da Paraíba, a seguir instrução que V. S.
me deu, e também pedir ao Dr. Lindolpho, para este se empenhar com o Presidente, para que o menino não tenha maior demora na Paraíba, porque tenho grande empenho que Pedrinho
ache V. S. ainda nessa cidade da Paraíba para melhor o instruir
com os seus sábios conselhos; e por esta razão peço a V. S. que
por amor ao seu amiguinho Pedro não se retire dessa cidade e
com possibilidade de avistar com ele e com isso mais grato ainda ficaria a V. S.
Minha família recomenda a V. S. respeitosamente e eu aqui
lhe ofereço o meu débil préstimo para se ordenar como quiser.
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O mais é desejar-lhe boa saúde e prosperidade, para prazer
de quem confessa ser de V. S. amigo obrigado e fiel criado.
Daniel Eduardo de Figueiredo e Melo.
N. B. recomendo-me aos seus bons amigos.”
Pedrinho também não se descuidara de comunicar ao seu
descobridor quanto ao dia em que deixaria Areia com destino à
capital paraibana.
Eis a sua carta:
“Sr. Brunet:
Cidade d’Arêa, 5 de setembro de 1854.
Estimo que esta o ache em perfeita saúde e todos os seus
companheiros. Eu pretendo sair para essa cidade, em 12 ou 13
do corrente, indo ter primeiro com o Lindolpho na Paraíba (e
que para ele) levo um gato morisco por isso peço-lhe que demorasse alguns dias, para eu ter o gosto de Vê-lo, para melhor determinasse.
Eu até o fazer desta fico bem.
Todos de cá lhe mandam lembrança.
Tenho feito alguns desenhos, os quais lhe hei de mostrar.
Eu ainda não pude comprar um caraúna.
Teu amigo,
Pedro.”
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No sobrescrito somente: Sr. Brunet.
A partida de Pedro Américo de Areia para a Capital da Paraíba, como se compromete Daniel Eduardo de Figueiredo deve
haver acontecido na pré-fixada data de 13 de setembro de 1854.
Somente a 4 de dezembro daquele ano ele partiu para o Rio de
Janeiro com a finalidade de ser matriculado na Academia de
Belas Artes.
A sua apresentação ao Ministro do Império feito pelo governante paraibano é do seguinte teor:
“Ilmo. Exmo. Sr.
Em cumprimento ao aviso do Ministério do Império a cargo de V. Excia., em que me ordenara que fizesse seguir para
essa Corte o menor desvalido Pedro Américo de Figueiredo Melo, afim de ser admitido como aluno da Academia de Belas Artes, a completar sua educação artística, o faço seguir nesta data a
bordo do vapor S. Salvador.
Deus guarde a V. Excia.
Palácio do Governo da Paraíba, em 4 de dezembro de
1854.
Ilmo. Exmo. Sr. Luiz Pedreira do Couto Ferraz,
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império.
Francisco Xavier Barreto.”
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Pedro Américo chega ao Rio de Janeiro e se decepciona
porque não é de imediato matriculado na Academia de Belas
Artes. Encontra dificuldades. É hóspede do Colégio Pedro II.
Disto dá conta ao seu amigo e descobridor Brunet, que não mais
se encontrava na Paraíba, conforme carta a ele dirigida:
“Imo. Sr. Jacques Brunet – Digníssimo Naturalista Francês – Rua da Cruz, depósito de Rapé-arês-preta – Pernambuco.
Sr. Brunet – Rio de Janeiro – 7 de abril de 1855
Amº e Sr. . Terei muito prazer quando souber que esta cartinha achou-lhe gozando perfeita saúde. Eu até agora tenho gozado saúde. Estou morando no colégio de Pedro II. Não entrei a
estudar na Academia das Belas Artes, não sei porque, tenho falado ao Sr. Pedreira Ministro do Império, três vezes, a esse respeito, todas as vezes, fala-me com muita pressa, dizendo-me só:
“Deixe de estar, não tenha cuidado”. O Sr. Reitor deste colégio
já oficiou por mim a ele, e não recebeu resposta, de sorte que
estou resolvido a falar com o Imperador. Porém até agora não
tenho aqui perdido tempo porque enquanto não entro para Academia, estou estudando as seguintes matérias, Latim, Francês,
Aritmética, algumas lições de Desenho, Música e mesmo a língua Portuguesa, que ainda não sei. Nada mais tenho a dizer-lhe,
lembranças aos seus amigos. Meu pai me tem aconselhado de
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sempre lhe escrever, e mandar recomendações de toda a família.
Sou com estima seu fiel amigo, e criado.
Pedro Américo.”
Na carta acima nota-se o equilíbrio de Pedro Américo,
preocupado com os estudos, o não cumprimento ainda da sua
entrada para a Academia de Belas Artes, a sua forte atitude de
desejar ir à presença do Imperador em busca da solução para o
seu desconforto, além de excelente redação e correção para uma
criança de pouca idade, nos seus doze anos e que dizia não saber
português. A característica e a beleza de sua caligrafia já diziam
muito do artista que ele era.
Logo depois, uma carta vem com melhores notícias e sua
condição de acadêmico. Vejamos:
“Sr. Brunet –
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1856
Amº Sr – estimo que esta lhe ache gozando perfeita saúde
em companhia de sua amabilíssima esposa senhora. Eu estou
bem, tenho escrito umas cartas desde que estou aqui e suponho
que Vosmicê não tenha recebido, visto não me responder de
sorte que resolvesse a mandar as minhas malas para Pernambuco
em casa do senhor Manoel para ele fazer o favor de remetê-las a
Vosmicê que ele sabe melhor do que eu onde Vosmicê está,
alguns disseram-me que Vosmicê está no Rio do Peixe, outros
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nas Alagoas, outros em Pernambuco e assim não sei como lhe
hei de escrever, julgo que fiz bem demais, os Correios do Brasil
são tão incertos, que desanima escrever. Eu estou agora em férias, entrei para a Academia das Belas Artes no dia 4 de junho,
estudo durante este ano as matérias Aritmética, Geometria Elementar, Desenho Descritivo, Óptica, Perspectiva, Sombras. A de
desenho simples, como Colunas, Capteis, em fim do desenho
Arquiteto, fiz exames no dia 26 de setembro perante o Imperador, o Sr. Ministro do Império e outros do Corpo Acadêmico e
tirei duas medalhas de prata e uma de ouro, pelo meu exame e
trabalhos, a de ouro é o primeiro prêmio. Há na Academia 50 ou
pouco mais de alunos, há homens que estão há 15 anos estudando na Academia, e ainda estavam o ano passado no primeiro
ano, tais são os Sres. Carmello, Guimarães e outros, parece incrível! Tenho vontade de seguir a pintura histórica, não sei se
faço bem. Peço-lhe que apresente as minhas recomendações a
sua senhora e a todos os conhecidos.
Sou com estimas
De Vosmicê
Amigo obrigadíssimo Vosmicê criado.
Pedro Américo de Figueiredo.
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NB – Estou morando no Colégio de Pedro II, assim quando me escrever ponha-se subscrito: Sr. Pedro Américo – Rio de
Janeiro – Rua de S. Joaquim – Imperial Colégio de Pedro II.
Em 1956 encontrava-se Jacques Brunet em plena atividade
no Ginásio Pernambucano, em Recife, e era cruel a dúvida de
Pedro Américo sobre o seu destino, julgando que o mesmo poderia se encontrar mesmo na Paraíba, no alto sertão do Rio do
Peixe, como em Alagoas.
Tudo leva a crer que o Sr. Manoel citado por ele para receber a sua bagagem em Pernambuco, seria o policial que integrava a expedição do naturalista, em março de 1853, quando de
Areia saíram.
A demonstração de sua entrada para a Academia de Belas
Artes do Rio de Janeiro era sentida com imensa alegria, bem
como a sua premiação após os exames a que se submetera em 26
de setembro de 1856, perante o Imperador, o Ministro do Império e integrantes do Corpo Acadêmico. Exalta-se também porque
alcançara brilhantismo assim diante de outros alunos de maior
idade que ele e bem mais antigos integrantes do corpo discente
da Academia.
Ainda adolescente, contando apenas 16 anos de idade, partiu Pedro Américo, em 1859, para a Europa, com destino à
França. Não se conformava mais em ficar no Brasil, queria ex91
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pandir-se e ampliar conhecimentos. A Academia de Belas Artes
nacional não permitia a sua permanência em virtude de não mais
realizar concurso para o “Prêmio de Roma”, e, assim, resolvera
obter licença de seu digno protetor Pedro II para viajar ao Velho
Mundo.
A sua inquietude na aprendizagem o levaram a matricularse simultaneamente na Academia de Belas Artes em Paris, no
Instituto de Física de M. Ganot e também na famosa Universidade de Sorbone. Nesta Universidade era chamado por seus
mestres e examinadores – Despretz e Saint-Clair Delville, de
filósofo. Teve excelentes mestres de pintura como Ingres, Leon
Coignet, Flandrin e Horace Vernet, talvez deste a influência para
a realização de quadros históricos, das grandes batalhas, que
enriqueceram a história pátria.
Em agosto de 1859 já se encontrava Pedro Américo em
Paris, quando mais uma vez se dirige ao amigo Brunet, com a
carta adiante:
“Meu caro amigo Sr. Brunet
Paris, Rua Belas Artes, nº 13 – 7 de agosto de 1859
Após uma terrível viagem de 37 dias numa embarcação à
vela, quase sempre com calmarias, falta de alimentação, doenças
e mortes, cheguei enfim, ao seu belo país, tão desejado por mim
há muito tempo. Cheguei no Havre no meado de maio; dois dias
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depois parti para Paris, e(...) eis-me logo, aluno do Sr. Cogniet,
esperando o concurso de vagas (...) para entrar na Escola de Belas Artes. Desde que cheguei, percorri os museus de Pintura,
Esculturas, Artilharia Marina, Jardim Botânico, o grande Palácio
de Versailles, os museus de antigüidades gregas, etruscas, romanas, o clone, os bosques dos arredores de Paris, e enfim os mais
notáveis monumentos de Paris, desta cidade imensa que cresce
dia a dia. O Paris atual é infinitamente mais belo do que oito
anos atrás: a demolição de várias ruas, a construção de novas
pontes, a criação de novos museus, a aquisição de quadros por
quantias fabulosas (Como “A Virgem” de Murillo por 615.300
fr.) para ampliação de galerias, a reunião do Louvre ao Palácio
das Tuileries, deram a Paris um aspecto simpático, suntuoso e
sedutor que atrai os estrangeiros. Procurei o nosso amigo o Sr.
Delalande, há mais ou menos um mês, mas o porteiro me disse
que o Mr. Delalande viajara à Itália, há um mês e meio e que ele
não podia me informar sobre a sua volta a Paris. Lastimo muito
não tê-lo encontrado para aproveitar seu conhecimento e apresentar-lhe minhas respeitosas saudações. Paris aguarda a entrada
das tropas que vêm da Itália com muito entusiasmo.
Receba de seu amigo a mais sincera gratidão, e igualmente
toda a sua amável família.
Seu amigo
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Pedro Américo.
Desculpe os enormes erros.
Rua Beaux Arts nº 13 Paris.
Nota: Esta carta de Pedro Américo escrita em francês foi
traduzida para o Português pela irmã Gaby Gabrielle Trézieres,
Religiosa da Sagrada Família e francesa de nascimento – João
Pessoa/PB.
O jovem areiense Pedro Américo extasiava-se diante de
Paris, das suas escolas e dos seus museus, dos seus monumentos
e desejava de imediato alcançar conhecimentos desde há muito
desejados. Expressava-se na língua nacional e denotava “um
conhecimento notável da língua francesa por parte de um brasileiro nato.” Ir. Gaby.
Apesar do deslumbramento com o mundo enriquecido da
arte e da cultura por ele encontrado, preocupava-se com o seu
futuro, pela continuação dos seus estudos, não cessando de procurar amparo naqueles que julgava interessados em assuntos
ligados a interesses nacionais.
No ano de 1862, há esta carta dirigida ao Imperador Pedro II:
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“Senhor,
Obrigado pela natureza das minhas circunstâncias, e animado pela distinção que tenho merecido de Vossa Majestade,
venho ainda uma vez implorar uma graça que requer a extensão
dos meus estudos apenas principiados depois que à Europa cheguei. Nutrindo o mais ardente desejo de ocupar um dia um modesto
lugar entre os mais ilustrados súditos de Vossa Majestade, lanceime desde a mais tenra idade na carreira dos esforços para conseguilo. Depois de uma vida tão variada como triste em alguns dos seus
períodos, alcancei o espectro benevolente de Vossa Majestade, vir
acabar na Europa os meus estudos artísticos.
Cheguei à Paris em maio de 1859; alguns dias depois matriculei-me por meio dum concurso na Escola Imperial das Belas
Artes, onde tenho seguido os cursos práticos e teóricos que julgo
indispensáveis ao estudo da Pintura Histórica.
Por diversas vezes enviei certificados da Eschola das Bellas Artes ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Paulo Barbosa,
e querendo dar uma prova mais evidente do meu aproveitamento
nos dois primeiros anos de estudo, escolhi para isso algumas
academias à fumo e as cópias à óleo, no do Naufrágio da Meduza por Pericault, e a do Pio Sétimo por Luiz David, que se acham hoje na Imperial Casa de Vossa Majestade.
95

www.colecaomossoroense.org.br

Como não tivesse conhecimento do tempo que Vossa Majestade dignou-se conceder-me, e tendo o Excelentíssimo Senhor Mordomo limitado a três anos o período dos meus estudos
em Paris, sem ter prevenido ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Marques Lisboa, Ministro Brasileiro nesta capital, qual o
meu destino depois de passado esse tempo; julguei dever pedir
por um memorial à Vossa Majestade, se dignasse conceder-me
mais dois anos para a continuação dos meus estudos em Paris, e
o tempo que Vossa Majestade julgasse necessário para uma viagem à Itália; viagem tanto mais proveitosa quanto mais completos fossem os meus estudos antes de realizá-la.
Remeti esse memorial com as cópias de que acima falo,
pela Legação Imperial do Brasil, e, talvez para minha infelicidade, ele chegou ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Paulo
Barbosa, mas não às augustas mãos de Vossa Majestade. Dois
meses depois fui a Legação Imperial do Brasil, saber se o meu
memorial tinha ou não sido deferido, e eis, senhor, qual a resposta do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Marques Lisboa:
“Recebi um ofício do Excelentíssimo Senhor Mordomo da Casa
Imperial, no qual Sua Excelência diz-me que o seu memorial
fora entregue à Majestade o Imperador, e que tendo sido indeferido, o resultado era este: Na Eschola das Bellas Artes a Cadeira
de Desenho está vaga; se o Senhor quiser, depois de fazer um
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pequeno passeio na Itália, habilite-se para o concurso dessa Cadeira que terá lugar logo depois de sua chegada ao Rio de Janeiro; sendo muito provável que a Cadeira lhe seja dada, porquanto
hajam as maiores disposições a seu favor.”
À vista disso, se eu nada mais desejasse além dos meus interesses quando mesmo em prejuízo do meu país, apresentarme-ia em chegar ao Rio de Janeiro para fazer o concurso da Cadeira de Desenho; mas as minhas vistas e ambições tem por fim
um objeto mais importante: concorrer com os mais verdadeiros
súditos de Vossa Majestade, para o desenvolvimento das Belas
Artes do Brasil, e pagar com serviços prestados ao meu país, os
numerosos favores que de Vossa Majestade tenho recebido; e
por isso, Senhor, peço a Vossa Majestade digne-me por bondade
conceder-me mais dois anos os meus estudos em França e outros
dois para os mesmos na Itália.
Ninguém mais do que Vossa Majestade sabe quão vasto e
complexo é o estudo das Belas Artes e o meu colega Victor
Meirelles de Lima deve sobretudo ao tempo que estudou na Europa, o estado louvável em que voltou para o Rio de Janeiro.
Além dos meus trabalhos de pintura, que absorvem a maior parte do tempo, não esqueço um só instante as Ciências, que
formam a base de todos os conhecimentos, e que brilham nas
principais produções dos grandes artistas. Se uma tal idéia tem
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parecido estranha a um grande número de pessoas que exercem
a arte como profissão, não é menos verdade que os pontos culminantes das belas artes são ocupados por aqueles que reúnem o
maior número de conhecimentos; e que, se bastam o gênio e o
sentimento para produzirem Rembrandt, e Cláudio de Lorena,
Raphael, Miguel Ângelo e Poussin são antes de tudo obras do
gênio guiadas pelas luzes da Ciência e da Literatura.
Para prova do meu aproveitamento quanto aos estudos científicos, passei com excelente notas os exames do Bacharelado
em Ciências Físicas e Naturais, na Academia de Paris. Comecei
a parte literária e matemática do Bacharelado em Ciências completo, e não terei prova dessa segunda parte, se tiver a infelicidade de regressar em maio próximo.
Comecei, como tive a honra de comunicar ao Excelentíssimo Senhor Mordomo, uma grande cópia no museu do Louvre,
com o fim de remetê-la à Casa Imperial. Obrigado a deixá-la
durante o rigor do inverno, não a poderei acabar antes de março
próximo, e espero mandá-la acompanhada de outros estudos à
óleo, prevenindo a Vossa Majestade que o meu único fim enviando esses estudos, é de cumprir, em paralelo com os pensionistas da Eschola das Bellas Artes, os deveres que lhes impõe a
Academia.
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Eis, Senhor, qual a marcha e o estado dos meus estudos
até aqui. Estou firmemente persuadido que Vossa Majestade
dignar-se-á lançar um instante a sua alta atenção sobre o que
humildemente lhe peço.
Acho-me com pouco mais de vinte anos, ainda incapaz de
dirigir moços nos seus primeiros ensaios artísticos; a Europa me
oferece com prodigiosa variedade os meios de instrução que me
poderão levar, com o amor ao trabalho, a empreender o que hoje
ser-me-ia impossível em honra de Vossa Majestade e em favor
da Arte no Brasil: deveres sagrados para mim, porque à mocidade brasileira incumbe a grande missão de se associar à marcha
progressiva da civilização de que Vossa Majestade é o primeiro
promotor.
O Soberano cuja bondade o levou até o meu triste aposento em 1859, não desdenhará hoje acolher com benignidade as
preces que faço por um futuro em nome da prosperidade do Brasil.
O mais reconhecido e submisso dos súditos de Vossa Majestade, acaba o presente memorial implorando a continuação da
Sua Benevolência e Magnanimidade por Mercê.
Paris, 6 de janeiro de 1862
Pedro Américo de Figueiredo.”
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Pelo tempo limitado de três anos dados pelo seu benfeitor
Pedro II, para conclusão de seus estudos na Europa, sentia-se
Pedro Américo angustiado, tanto pela exigüidade de tempo como pela falta de recursos para prosseguimento dos estudos.
Lembrara-se até de citar em sua carta a visita que o Imperador fizera-lhe quando menino chegado ao Rio de Janeiro. Era
hóspede de humilde cômodo na Igreja de São Joaquim nas proximidades do Colégio de Pedro II. Daqueles primeiros tempos
em que o monarca o conhecera no episódio do desenho relatado
pelo Dr. Manoel Pacheco da Silva (Barão de Pacheco, quando,
“uma vez assistindo uma aula de Retórica, acompanhava com
atenção S. M. a tradução do trecho clássico. O Reitor Dr. Pacheco da Silva foi naquele momento procurado por um Inspetor do
Colégio, que veio mostrar-lhe com muita urgência e escandalizado, desenho feito por um jovem, representando o Monarca,
sentado, tendo nas mãos um livro, e com a cabeça baixa, em
atitude de quem lê. O Dr. Pacheco examinando o desenho, já
completo, e com todas as sombras feitas à lápis, sorriu discretamente, e passou-o imediatamente às mãos do Imperador. Este ao
ver o desenho, disse muito sério ao Reitor: “Está muito bem
feito, muito parecido. Diga-me Sr. Pacheco, quem fez este retrato? Quero conhecer o autor. Então, disse o Dr. Pachedo ao contínuo: “Traga-me aqui o autor do desenho!” Rapidamente o ins100
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petor foi buscar um jovem muito pálido, magrinho, tipo de nortista, e sentado na última fila das carteiras da classe. “Aproximese”, disse o Reitor para o quase menino, e virando-se respeitosamente para o Imperador: “Aqui está o retratista! É um recomendado pelo Sr. Conselheiro Pedreira, natural da Paraíba do
Norte; chama-se Pedro Américo de Figueiredo e Melo. Bastante
aplicado, e sempre com ótimo comportamento.”
O Imperador muito sério, elogiou ali mesmo, na presença
de todos , o trabalho artístico, e prometeu ao jovem, de 12 anos
de idade, matrícula gratuita na Academia de Belas Artes.
É fácil imaginar-se a fisionomia de espanto do zeloso contínuo ouvir e assistir tudo aquilo!
Eis como por intermédio do Dr. Pacheco, Pedro Américo,
no juízo de alguns críticos, o primeiro pintor brasileiro, teve
ocasião de aproximar-se e conhecer o Imperador, daquela data
em diante seu amigo e mecenas no começo de sua vida.
Novamente escreve ao amigo em quem confiava e a quem
pedia proteção, Louis Jacques Brunet:
“Meu caro amigo:
Acabo de receber, nesse instante, sua carta de 3 de abril p.
p. e, infelizmente, não tenho quase mais tempo de lhe escrever
pelo correio de hoje; vou tentar, entretanto, ser breve e claro a
fim de poder responder. Entremos imediatamente no assunto:
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começo, dizendo-lhe, que a idéia que teve de comunicar minhas
cartas ao Padre Lindolpho e ao Conselheiro Sá e Albuquerque é
das mais felizes. De fato, nada mais natural nem mais justo, –
para mim como para aqueles que quiserem considerar a coisa
num ponto de vista patriótico – que um filho da Província, cujo
passado não é senão louvável, e cujo futuro lhe pertence como
ao seu país, venha lhe pedir ajuda para a realização de suas maiores esperanças.
Gostaria de ver que minha Província não me esqueceu. Em
tempo oportuno, ficarei feliz de agradecer aos homens mais ilustres do meu país, se nos ajudarem a terminar a obra que encorajavam, alguns anos atrás.
Fale, pois, a esse respeito com nossos velhos amigos. Se o
tempo me permitisse, escreveria logo ao Padre Lindolpho e ao
Conselheiro Albuquerque, que pensam mais do que muitos outros, nos interesses patrióticos de certa categoria.
Queria presentear com um quadro histórico, a Assembléia
Provincial da Paraíba, não podendo realizar na Europa o retrato
do nosso Imperador. Talvez presenteasse com um belo quadro (a
Justiça perseguindo o crime, de Prud’homme) o Padre Lindolpho ou a ... Assembléia, mas não imediatamente, uma vez que
está apenas começando.
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Este quadro é muito belo e poderia ser colocado numa sala
de Justiça ou no Palácio do Presidente da Província.
Permita que eu termine esta carta tão mal escrita.
Muitas amabilidades aos amigos e meus sinceros cumprimentos à Sra. Custodinha, bem como ao lindo menino.
Seu amigo de coração.
Pedro Américo de Figueiredo.
Paris, 7 de maio de 1863.”
Nota: Esta carta de Pedro Américo (inédita) escrita em
francês foi traduzida para o português pela Irmã Gabrielle,
Trezières, religiosa da Sagrada Família, João Pessoa/PB.
A confiança do jovem Pedro Américo firmava-se no antigo Presidente da Província Dr. Antônio Coelho de Sá e Albuquerque que governou a Paraíba de 1851 a 1853, passando a
representar Pernambuco no Conselho Nacional, e no Padre Dr.
Lindolpho José Correia das Neves, da representação na Assembléia Provincial da Paraíba. Consta da lista de representantes da
8a Legislatura – 1850/1851 – dois que se puseram em maior evidência, de renome que foram o Padre Lindolpho, jornalista, orador, membro da Assembléia Geral, e Joaquim José Enrique da
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Silva, “emérito professor de Areia que também chegou a ter
assento como suplente na Câmara Nacional.”
Desde 1834, com a criação das Assembléias Provinciais,
erigidas por forças de Ato Adicional, a Vila Real de Brejo de
Areia passou a ter sua representação, sendo logo de início os
deputados Padre Francisco de Holanda Chacon que era o vigário
da freguesia, Francisco Lins Fialho, filho de Bartolomeu da Costa Pereira, primeiro capitão-mor de Areia e Bento Correia Lima,
que, provisoriamente governara a Província. Daí para adiante,
Areia esteve sempre presente e atuante no cenário político provincial. Naquele mesmo período em que Sá e Albuquerque presidia a Província, Areia era representada na Assembléia por Dr.
Fausto Benjamim da Cruz Gouveia, Joaquim José Enriques da
Silva, ex-professor de Pedro Américo e Dr. Chrispim Antonio
de Miranda Henriques. O padre Lindolpho em várias legislaturas
foi par de areienses como José Evaristo da Cruz Gouveia que
mais tarde governou por três períodos a Paraíba e subiu ao Parlamento Nacional, Padre José Genuíno de Holanda Chacon,
Maximiniano Lopes Machado, Dr. Abdon Felintho Milanez,
Padre Luiz Cavalcante de Albuquerque Burity, Hermínio Melquiano da Silva Ramos, Major Virgínio Virgulino Cavalcanti de
Albuquerque, Dr. José Lopes Pessoa da Costa, Dr. Luiz Vicente
Borges, Padre Manuel Correia de Souza Lima e Bento Correia
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Lima Netto, isto à época do Império. A partir da legislatura de
1864-65, não figura mais o nome do Padre Lindolpho como representante paraibano.
Finalmente, após tanta insidência e temeridade, Pedro
Américo conseguiu da Assembléia Provincial da Paraíba, uma
pensão anual durante três anos e no valor de 1:000$000 (um
conto de réis), aprovada pelo então Presidente da Província,
Francisco de Araújo Lima, datada de 3 de novembro de 1863.
Acrescia esse recurso à pensão que recebia de S. Majestade o
Imperador Pedro II.
Em Paris, Pedro Américo recebera correspondência do grande amigo Dr. Louis Jacques Brunet e se apressara em enviar carta
sem saber, contudo, que a Assembléia Provincial da Paraíba lhe
concedera auxílio para sua permanência na Europa, para seus estudos de aperfeiçoamento e formação geral de sua cultura.
“Paris, 7 de novembro de 1863
Meu prezado amigo.
Acabo de ler sua estimada carta de 10 de outubro passado,
e passo já a responder-lhe como me é permitido nos poucos instantes que me restam para fazê-lo, antes da partida do correio.
Li com o maior interesse as notícias que me dá sobre os
últimos acontecimentos da política do Brasil, assim como tudo
quanto diz respeito aos nossos amigos, e particularmente ao
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Conselheiro Sá e Albuquerque a quem vou escrever pelo paquete próximo, pedindo-lhe que se interesse para que a Assembléia
Provincial da Paraíba vote em meu favor e que acabo de requerer uma soma de 2:400$000 ou uma pensão mensal de 100$000,
durante dois anos, pouco mais ou menos, que pretendo demorar-me
ainda por aqui. É o Dr. Diogo Velho que está encarregado de apresentar à Assembléia o meu requerimento, ou, ao menos, de o fazer
chegar às mãos do Presidente do Corpo Legislativo da Província.
Sei que o nosso protetor e amigo, Conselheiro Catouhé não
se acha na Paraíba, mas que naquela Província tem amigos a quem
pode escrever; e é isto que lhe vou pedir. Não o faço já porque não
há mais tempo hoje e o correio fecha-se daqui há pouco. Escrevi ao
padre Lindolpho Correia das Neves, mas até agora não tenho recebido resposta, o que me parece dizer que nada deve esperar dele.
Enfim, talvez escreva de novo para o mesmo fim, mas sem esperança alguma por este lado. Vamos a ver se o Dr. Diogo Velho fazme alguma coisa proveitosa, e prova assim que é amigo de minha
família, como me diz meu pai.
O que é verdade é que o tempo se passa rapidamente, e
breve terei de regressar para o Brasil, sem ter completado os
meus estudos. Terei um pesar não pequeno quando for obrigado
a deixar a Europa, este foco de luzes, para nunca mais por em
prática os meus projetos de instrução. Meus planos serão difi106
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cilmente realizados se a Província não me ajudar, porque não me
é possível continuar estudos tão complexos e dispendiosos, com
tão poucos recursos pecuniários. Espero entretanto, com a mais
firme convicção que o Conselheiro Sá e Albuquerque dará passos para que eu obtenha da Província o que peço, porque não me
parece que deixará de proteger-me hoje, quem há oito ou dez
anos tanto animou o princípio de minha carreira.
Tenho tido a lembrança de lançar-me na política de meu
país, ao chegar lá, parecendo este o único e incontestável meio
de servir ao progresso do nosso desenvolvimento intelectual. No
Brasil não há elementos para que sob a influência das idéias de
uma escola, o estudo das Belas Artes se possa espalhar, como se
vulgarizarão os estudos das letras. Não há localidade, por menor
que seja, não há um só recanto habitado, no Brasil, que não tenha uma aula de Latim, onde bem ou mal ensina-se a conhecer a
literatura romana. Entretanto em uma tão rica nação, em um país
que reclama a tantos títulos o nome de civilizado, não há uma só
instituição favorável às Belas Artes e por conseqüência a uma
das fontes mais abundantes de prosperidade pública: a indústria
comercial. Os produtos da indústria inglesa sempre foram tidos
por grosseiros e sem valor algum como objetos de gosto e sabidos um povo inteligente até que o número das escolas gratuitas
de desenho, de cinco, fossem levadas a 98; sem falar em uma
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infinidade de museus criados depois de 1845. Sem falar dos bem
feitos de sua cultura sobre a civilização, apresentaria, se me envolvesse na política, os resultados práticos do ensino das Belas
Artes entre nós; o que se compreende mais facilmente no Brasil,
onde o reinado dos caminhos de ferro e do desenvolvimento
material deve suceder evidentemente a apatia em que temos vivido, apesar de termos tantos homens devotados ao bem público
e ao interesse geral.
É pois convencido que poderia colher alguns frutos mais
saborosas do que os que produziriam os esforços encerrados em
um ateliê, que me tenho lembrado da carreira política para servir
ao país e às Belas Artes; porquanto as palavras pronunciadas no
seio do parlamento são as que edificam e organizam a sociedade. Tudo porém lhe exponho sem pretensão alguma de ter talento para as leis: só afirmo que o nosso desenvolvimento social
ganharia se em seus elementos se encontrassem as Belas Artes, e
que os destinos destas se acham imediatamente sob o espírito da
legislação que rege uma sociedade.
Meu pai nada me pode enviar (en fait dargent) por que é
obrigado a fazer algumas despesas extraordinárias, como me diz
em uma carta que recebi no dia 24 do mês passado.
Meu caro amigo, desculpe a pressa com que lhe escrevo,
muitas recomendações à Madame Custodiana e aos amigos.
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Pelo paquete próximo pedir-lhe-ei o favor de dar ou botar
no correio uma carta para o Conselheiro Sá e Albuquerque.
Adieu, mon cher Brunet, croyer toujours que vons ocupez
la plus laege place dans mon coeur.
Pedro Américo de Figueiredo.
Bun Bonarparte.”
Novamente Pedro Américo recorre ao Padre Lindolpho
Correia das Neves e lembra-se de recorrer ao amigo de seu pai,
Dr. Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque que ao concluir o
seu Curso Jurídico na Faculdade de Direito do Recife é nomeado em 21 de janeiro do ano de 1852, pelo Presidente da Província da Paraíba, Dr. Antonio Coelho de Sá e Albuquerque, para a
promotoria da comarca de Areia.
Em rumoroso processo sobre o assassinato do Dr. Trajano
Alípio de Holanda Chacon, o conhecido caso de “Carlota”, Daniel Eduardo de Figueiredo e Melo, genitor de Pedro Américo,
participou como jurado na sessão do tribunal de 11 de dezembro
de 1851 que condenou o major Joaquim José dos Santos Leal,
isto sob a presidência do Juiz de Direito de Areia, Dr. Francisco
de Assis Pereira Rocha. Anulado o Júri, outro se realiza em abril
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de 1853, estando Dr. Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque
na tribuna de acusação.
Duas razões levavam o jovem areiense Pedro Américo, lá da
Europa distante, a lembrar-se das pessoas influentes em seu torrão
natal e na província e da amizade destas com familiares seus.
Dr. Diogo Velho muita influência e representação teve durante o segundo reinado. Da promotoria areiense passou à Assembléia Provincial da Paraíba por dois períodos, de 1854/55 a
1856/57, ao tempo também do Padre Lindolpho, tendo exercido
a secretaria da Assembléia e o cargo de Vice-presidente da Paraíba (1862), influente membro do Partido Conservador, orientado
por Frederico de Almeida e Albuquerque, foi por três vezes Ministro de Estado, representou a Paraíba na Câmara Temporária
do Império e Senador Vitalício pelo Rio Grande do Norte, a
partir de 1877, governou a Província do Piauí de 1859/60, a do
Ceará de 1868/69 e a de Pernambuco, de 1870/71. Foi, enfim,
“Grande do Império, Veador da Imperatriz, Visconde com grandeza (Visconde de Cavalcante), Senador do Império, Conselheiro de
Estado e Comendador da Ordem de Cristo do Brasil; condecorado
com a Grã-Cruz da Ordem Portuguesa da Vila Viçosa, com a GrãCruz da Coroa Real da Prússia e com as insígnias de Grande Oficial da Legião de Honra da França; membro de numerosas associações científicas e literárias brasileiras e estrangeiras...”
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Era paraibano, nascido na Fazenda Chaves do Município
do Pilar, em 9 de novembro de 1829, como filho do agricultor
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque e Ângela Sofia Cavalcanti Pessoa. Faleceu no dia 13 de junho de 1889, na cidade
mineira de Juiz de Fora, onde está sepultado no cemitério de
Nossa Senhora da Glória.
Ainda não estando ciente da contribuição que a Paraíba
lhe daria por decisão da Assembléia Provincial, o infante Pedro
Américo, cuidadoso dos seus deveres e vigilante quanto aos
meios de sustentação sua nos estudos na França e outros países
europeus que deveriam percorrer no afã do seu aperfeiçoamento
artístico, escreve ao amigo que o projetara para o mundo da arte:
“Paris, 24 de novembro de 1869
Meu prezado amigo.
Disse-lhe eu, na última carta que lhe escrevi, que tencionava escrever ao nosso amigo Conselheiro Sá e Albuquerque,
afim de pedir-lhe que se empenhasse com alguns amigos da
Província da Paraíba para que seja tomado em consideração o
pedido que fiz a minha Província por meio de um requerimento.
Com efeito, aqui vai uma carta para o Conselheiro, e como não
sei em que ponto do Brasil se acha ele hoje, peço-lhe que tenha
a bondade de a fazer chegar a seu destino por qualquer via.
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A carta vai aberta porque quero que a leia, para me dizer
se acha boa. Disseram-me que o Conselheiro Catouhé era Presidente da Bahia. Não sei se isso é verdade, o que me priva de
escrever todos os seus títulos no subscrito, segundo o costume
do Brasil. Agora, (...trecho incompreensível...) a honra de receber resposta alguma da carta que lhe escrevi há uns quatro meses
ou mais, recuo de uma tentativa.
Peço que pelo seu lado não deixe de se empenhar com algum amigo sincero da Paraíba para o mesmo fim.
A Província é pobre, por isso há outras ainda mais pobres,
que sustentam pensionistas na Europa, como a do Rio Grande do
Norte, que aqui tem dois.
Eu vou continuando como posso os meus trabalhos; estou
pintando um quadro de bom tamanho para o Imperador, faço além
deste um outro que também ofereço a algum figurão da Igreja na
Itália. Se obtiver da Província o que requeri oferecer-lhe-ei um
retrato do Imperador, que não será hoje difícil de pintar porque
nesta mandei buscar no Rio de Janeiro uma fotografia, tirada pelo
fotógrafo do Paço Imperial que já tenho em meu poder.
Depois que lhe escrevi pela última vez, estive muito doente, e malissimamente. Uma febre cerebral causada por um excesso de estudo durante a noite pôs-me de cama por uns oito
dias. Levantei-me no dia 19, em um estado de fraqueza tal que
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ainda hoje me sinto numa continuada vertigem, e é assim magro
e desfigurado como uma figura do outro mundo que lhe escrevo
estas poucas linhas e que escrevi ao Conselheiro Albuquerque.
Falei-lhe ultimamente de política, e como verá, deixo aparecer na carta que dirijo ao nosso amigo Catouhé, algumas idéias
a respeito. Tenho um desejo imenso de fundar alguma coisa no
Brasil, de não perder lá o que tenho ganho aqui, de completar
esta civilização tão imperfeita, reclamando para as Belas Artes e
mais ramos de conhecimentos que ilustram a nação, em lugar
menos estreito na instrução pública.
Mas como poderei eu dar peso às minhas idéias e palavras,
se ficar estranho à política, que tudo dirige? Se me perguntarem
a quem incumbe fazer prosperar as artes, eu tão depressa responderia: aos artistas, como dizem e pensam muito como a c’ut
au legis... à apérer de prodige, segundo dizia Aristóteles.
Entretando, como na dos dogmas os fundadores sempre
são mártires, eu só ousarei soprar idéias novas se me vir ao abrigo de altos protetores.
Hei de parecer-lhes talvez, um cetopista, mas, meu amigo,
quando se tem 23 anos e um coração cheio de patriotismo, vendo-se prestes a definhar e morrer, em uma sociedade jovem, que
não aceita facilmente senão princípios dum interesse positivo,
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será possível pensar de outra maneira, ou calar quando se pensar
assim?
Terminando aqui, peço que me apresente à D. Custodinha
todos os meus respeitos e cumprimentos, bem como, às mais
pessoas que me conhecem.
Sou com estima
Seu amigo afetuoso e verdadeiro.
Pedro Américo de Figueiredo e Melo.
Paris, rue Furstenberg, nº 2.”
Pedro Américo sempre insistente na obtenção de uma outra pensão para lhe proporcionar melhores dias na França em
proveito próprio e da nação brasileira, além daquela conferida
por Sua Majestade Imperial. De fato, a Assembléia Paraibana
lhe concedera o solicitado. Caso isto acontecesse ele lhe seria
grato presenteando-a com um retrato do Imperador, o que não
veio a acontecer.
Tratava de sua primeira obra a presentear Sua Majestade,
que seria o primor de seu pincel – “A Carioca”. Ele se refere a
isto em carta ao seu magno protetor:
“Senhor,
Em abril do ano passado recebi da Imperial Casa de Vossa
Majestade a soma de quatrocentos francos, destinados para os
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últimos gastos que devia fazer com os estudos de um quadro
representando, sob a fitura de uma Náiade, a fonte da Carioca,
que havia começado quando na Europa esteve ultimamente o
Ilmo. Sr. Dr. Jacobina, Secretário da Mordomia Imperial.
Este pequeno quadro há muito está terminado, e só não o
tenho remetido para o Paço Imperial, porque todas as economias
que tenho procurado fazer na minha pensão, não me tem chegado para comprar uma bela moldura.
Uma Segunda razão o tem demorado em Paris: não quisera depois de cinco anos de estudos, oferecer à Vossa Majestade
uma tão pequenina prova de minha aplicação; e para ajuntar-lhe
outra de mais valor, comecei um quadro de maiores proporções,
representando a Ascensão de São Paulo, para o qual me tem sido
e serão necessárias grandes despesas.
Mas, compondo-se a pensão que me concedera a mui alta
generosidade de Vossa Majestade, de trezentos francos mensais,
impossível ser-me-á prosseguir nos meus trabalhos, cada vez
mais pesados, achando brevemente privado de ateliê, onde com
grande sacrifício da minha mesada, faço os meus estudos de
pintura.
É prevendo grandes dificuldades em que me acharia quase
no fim de minha viagem de instrução, se não me lembrasse de
inesgotável bondade do meu augusto protetor, que venho pela
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última vez, antes de ter a honra de beijar as augustas mãos de
Vossa Majestade, pedir-lhe digne-se conceder-me extraordinariamente a quantia de seis mil francos, não só para comprar a
moldura da “Carioca”, e fazer face às despesas do “São Paulo”,
como para a ajuda de custo da minha viagem à Itália, que deverei começar logo que estejam acabados os meus estudos em Paris, e para o que não me podem bastar os trezentos francos da
minha pensão.
Bem sei, senhor, que tenho sido importuno à Vossa Majestade, mas desde que tive a ventura de ser protegido de um Soberano, minha imaginação m’O representa como um pai, a quem
pedir não parece feio, mas belo e digno.
Não ouso sobrecarregar o presente memorial de amiudadas circunstâncias, porém o meu amigo Bel. Daniel Pedro Ferro
Cardozo terá a honra de tudo expor à Vossa Majestade, e de
implorar dela uma benevolente solução.
Confiado na extrema generosidade de Vossa Majestade,
fico certo de poder finalizar os meus trabalhos; e fazendo mil
votos pela preciosa saúde de toda a Augusta Família Imperial.
F. R. M.
Paris, 24 de maio de 1864.
Bel. Pedro Américo de Figueiredo e Mello.”
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Além das obras “Moisés Sobre o Monte Nebo” que consiste num esboço de alegoria de Colombo e cópias famosas de
Guido Reni e Géricault, como “Rapto de Djanira” e “Naufrágio
da Fragata Meduza”, respectivamente, ainda acrescida de retratos de Pio VII e do Pai David, oferecidas ao Imperador Pedro II,
incluídas em sua galeria, Pedro Américo atravessava dificuldades para conclusão da peça maior com que pretendia presentear
o Monarca – A Carioca, que idealizara com “sua alma de poeta e
de artista”, para cuja confecção “pediu às Musas sorrisos, mel às
flores, frescuras às gotas de orvalho, cores ao crepúsculo, candura ao olhas das criancinhas, fogo ao sol, vida à natureza e amor
ao coração.”
Sobre o quadro, seu colega e amigo Luiz Guimarães Júnior diz que é “incontestavelmente o primeiro quadro de mais
fogo de poesia e esplendor de natureza.” E ainda: “Pedro Segundo afastou-se inteiramente das redes em que era uso circunscrever-se o pensamento poético da escola nacional. A sua Carioca, a mãe d’água, a náiade, a suave filha das águas, do perfume e
dos raios do sol americano, é morena como uma Andaluza, de
cabelos negros como a asa da tormenta e flanco aveludado, com
ondulações da serpente e graciosa virgindade das espáduas da
onça indomável. Antevê-se naqueles olhos fitos, naqueles profundos olhos luminosos, o resplendor misterioso do horizonte
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em noites de tempestade flamejante, e do negro abismo do mar
em cujo seio floresce o coral voluptuoso e a pérola se esconde
na cristalina crisálida.”
Lamentavelmente, a Mordomia Imperial fez recisar a oferta da grande obra.
Pedro Américo já amealhava não somente prêmios, medalhas, mas o grau dos seus estudos. Fazia uso do título que portava, o de Bacharel, como, talvez pedantemente usara na carta
acima.
A notícia do aviso para o seu retorno à pátria o deixa surpreso e volta ao seu benfeitor:
“Acabo de ser avisado que Vossa Majestade ordenara o
meu regresso para o Brasil imediatamente, para que eu tome
parte no concurso da Cadeira de Desenho que deve ter lugar
muito breve na Academia Imperial das Belas Artes.
Feliz de ir pessoalmente ouvir as decisões de Vossa Majestade, não deixo entretanto de receber essa notícia sem uma
natural surpresa.
Com todas as esperanças que nutria, e a firme confiança
que me havia inspirado a mui alta e generosa benevolência de
Vossa Majestade.”
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Diante do ultimato de Sua Majestade o Imperador D. Pedro II, não restou alternativa a Pedro Américo senão fixar a data
de regresso ao Brasil, que seria a 25 de agosto de 1864.
O Ministro dos Negócios do Império do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva encarregara-se de realizar a inscrição
do jovem pintor ao Concurso de Desenho Figurativo, comunicando ao Sr. Diretor da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, a 11 de julho de 1864, cujo documento é o seguinte:
“Fica marcado o prazo de seis meses para a inscrição dos
concorrentes à cadeira de Desenho Figurado dessa Academia.
O que comunico a V. Sa. para seu conhecimento, e em
resposta ao seu ofício de 30 do mês passado.
Deus guarde a V. Sa. – José Bonifácio de Andrada e Silva
– Sr. Diretor da Academia das Bellas Artes.
Lido em Sessão de 21 de julho de 1864.”
Regressando da Europa escreve ao seu amigo Brunet, usando o idioma francês, cuja tradução é a seguinte:
“A bordo do navio Guyenne, 11 de setembro de 1864.
Meu caro amigo,
Passando por Pernambuco, apenas algumas horas, é me
possível ir dar-lhe um aperto de mão; queira, pois, me desculpar
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esta vez, pois não é ingratidão de minha parte. Daqui uns dois
ou três meses estarei em Pernambuco, pois já lhe disse, devo
visitar minha família na Paraíba antes de voltar à Europa.
Apresente meu respeito à Sra. Custodinha, aos nossos amigos e quanto ao Senhor, meu caro Brunet, aceite o abraço de
coração do seu amigo.
Pedro Américo de Figueiredo.”
Em outubro seguinte Pedro Américo solicita inscrição ao
Concurso de que trata a comunicação do Ministro José Bonifácio:
“Ilmo. Exmo. Sr. Conselheiro Diretor da Imperial
Academia das Belas Artes –
Pedro Américo de Figueiredo, antigo aluno da Imperial
Academia das Bellas Artes, e ex-pensionista de S. M. o Imperador, desejando tomar parte no Concurso que deve ter lugar para
professor de desenho da mesma Academia, vem pedir a V. Excia. digne-se admiti-lo em o número das pessoas que se inscreveram para esse concurso,
E. R. M.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1864.
Pedro Américo de Figueiredo.”
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A sua tristeza em deixar a Europa antes de completar a
caminhada por ele traçada, acompanhava-o durante a viagem
empreendida pelo navio Guyenne e “o ardente patriotismo do
jovem brasileiro debelou completamente o desalento do artista.
A idéia de pisar as terras da Pátria, depois de tão prolongada
ausência, engolfava a sua alma em sensações de um gozo indefinível! Três anos e meio havia passado distante da Pátria.
O seu concorrente para o cargo de professor de Desenho
era o francês Jules le Chevrel, que tomando conhecimento do
quadro “Sócrates Afastando Alcebíades do Vício”, com que
Pedro Américo concorreria à pretendida vaga na Academia, afastou-se do concurso. D. Pedro II o nomeara professor de Desenho Figurado em 2 de outubro de 1865, por decreto imperial.
Pouco tempo depois Pedro Américo pensava em regressar
à Europa e ainda em 1865 o fez.
Em 1864, quando por determinação Imperial regressou ao
Brasil, Pedro Américo veio à terra natal rever os parentes. Relatado está que “foi essa a última vez que pisou o chão querido,
onde se demorou apenas alguns meses. A fisionomia da cidade,
a paisagem dos campos, o cenário dos verdes canaviais, a vetusta gameleira, a quietude daquela vida contemplativa, estavam a
provocar manifestações da arte. Contam que montou a cavalo e
andou de espingarda ao ombro contemplando a natureza. Mas,
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parecia faltar tinta à sua paleta. O seu galo continuava na parede
do estabelecimento do velho pai. Areia guardava-o com veneração, porque eram as primícias de sua genitora; única lembrança
do filho ilustre que Areia guardava com religioso afeto.
O areiense é que já não era o mesmo. Estava mudado, desenraizado, europeizado. Ali, onde ele praticara travessuras e
gastara alegremente a puerícia, onde fora menino prodígio, estimado de todos, esperança dos pais e glória do berço natal, nada
mais o retinha, nada o encantava. O seu mundo era outro, um
mundo de grandezas, onde o seu temperamento de artista pudesse fulgurar nas afirmações da glória. Ele havia crescido muito e
Areia era pequena demais para contê-lo.
Manuel de Cristo, seu avô, havia passado a batuta ao seu
filho Tristão Grangeiro de Almeida e Melo, tio do artista, que
regia agora a banda de música local e a orquestra que tocava e
cantava no coro da Igreja. Daniel Eduardo, seu pai, continuava,
comerciante e nas horas vagas tangia com pulso de mestre as
cordas do violino. Quase todas as noites reunia em sua casa os
membros da família, cada qual com o seu instrumento, a tocar e
a cantar. Até as mulheres entravam no conjunto. Bahia e Dondon, tias de Pedro Américo, eram exímias no violão. Só quem
não tocava era D. Chaninha, mas remoçava de felicidade ao rever o filho ilustre.
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Pedro Américo encontrou em Areia um irmão de dez anos
que nascera precisamente no ano de sua partida para o Rio. Era
Francisco Aurélio de Figueiredo que se tornou mais tarde pintor
notável, discípulo do irmão.”
Após pequena demora em Areia, Pedro Américo partiu para o Rio, sereno e crente. Triste também por considerar a situação precária de seus parentes.
Mais tarde, um romance de ficção, que fez publicar na cidade de Florença, Itália, no ano de 1882. Neste, que todos dizem
refletir um pouco de si, de sua vida, não esqueceu o berço natal,
que assim o descreve no capítulo I – Enjeitado:
“No pendor oriental da serra da Borborema, e não muito
longe das deliciosas veigas que banha o rio Paraíba, está assentada a modesta e graciosa Areia. Edificada no dorso de uma das
ferocíssimas colinas que, juntas, formam um como imenso barrocal e começando das planícies marítimas vão se elevando pouco e pouco até as maiores alturas daquela serra, ela descortina
por todos os lados, e maiormente pelo do sul, até perdê-los em
horizonte mais que diáfano, os tortuosos lombos das penedias
adjacentes, ora cingidos pelos úmidos e verdes baixios dos brejos, ora rodeados das alvas areias, ou ainda das gândaras frago123
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sas que, continuando-se até além da parte mais equatorial da
cordilheira do Apody, vão formar os ardentes sertões do Ceará.
De contínuo banhada pelos ventos irregulares das bandas
do mar, que fica-lhe a mais de vinte léguas ao oriente, sob um
céu transparente e de cor intensíssima, cingida de um verdadeiro
Éden de robusta vegetação, Areia impressiona menos aos estrangeiros pelos seus habitantes, cujos costumes são simples e
brandos, pelo seu clima temperado e saudável, pelos seus frutos
suculentos e saborosos, do que pela formosura de suas mulheres,
freqüentemente louras, pela sua tendência à elegância e ao progresso, e, principalmente, pela sua situação geológica, eminentemente própria para desenvolver a sensibilidade e a melancolia.
A vida passada na plácida Areia é, com efeito, triste e monótona. Quase invariavelmente iguais às noites em duração, os
dias são ali frigidíssimos e sombrios durante o inverno, e no
verão radiantes e alegres. Nesta estação, quando o sol, transpondo as últimas assomadas dos mais altos montes do Crumatahú,
vai atufar-se nos vapores do ocidente, o céu reveste sucessivamente as mais brilhantes cores do arco-íris. É a hora em que a
irradiação sideral começa a refrescar a terra, e principia o mugido dos ventos impacientes da noite. Então a luz avermelhada do
poente, resvalando pelo cimo das mais altas fragas, encontra
perpendicularmente os muros das pequenas habitações de Arei124
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as, e presta-lhes, quando considerados de longe, o aspecto de
algum desses castelos da idade média, cujos tetos ameiados refletiam até o amanhecer os fogos das atalaias noturnas. E esse
efeito é completado por uma gameleira gigantesca, que se ergue
na parte mais alta da cidade, formando uma espécie de mole
escura e quadrangular, semelhante a torre antiga, vestida de
musgo, ou denegrida pelo roçar dos séculos.
Cinco minutos depois apagam-se os derradeiros esplendores diurnos, e os astros da noite derramam sobre a terra a claridade dos seus raios de estanho. Não obstante o albor das nebulosas e cintilar das grandes constelações do firmamento tropical,
ou o clarão da luz zodiacal, que sucede imediatamente aos fulgores solares, e que só por si bastaria para reduzir a noite a um
simples crepúsculo, Areias é então soturna e tétrica se, todavia,
os raios da lua, mais claros ali do que nas planícies orientais da
província, lhe não vierem prestar seu pálido brilho. Sem nenhuma das distrações noturnas próprias dos grandes centros de população, sua vida parece estancar com o cair do dia, para recobrar alento aos primeiros alvores da ante-manhã, e tornar a extinguir-se com o sopro do último zéfiro da tarde seguinte.
No outono, as tardes ainda são serenas; porém quando
chega o inverno tornam-se tão aterradoras, que os habitantes de
Areias nem por sonho ousam sair de suas casas. É a estação dos
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relâmpagos ofuscantes, dos trovões medonhos, das ventanias
arrasadoras e das chuvas torrenciais. Às vezes as nuvens caminham pelo céu do ocidente para o oriente, isto é, contrariamente
à sua marcha ordinária: os areienses dizem então que elas marcham em “recuada”, e acautelam-se como se estivessem contemplando a fuga de um exército derrotado. É que a tempestade
não tarda, e a tempestade naquelas altitudes é como o ciclone
que arranca as árvores, arrasa os plantios, derriba os muros, suspende o despenhar das torrentes e esboroa os visos das montanhas. Quando ela passa, deixa revolvidos os canaviais, inundado
os vales e as planícies, transformados os ribeiros em rios caudalosos, abertos algares na terra, despojadas as árvores dos seus
frutos e das suas folhas, e recolhidas aos seus antros as feras
assombradas. Há ali noites de inverno em que as cabras, reunidas em bandos, vem berrar nas frentes das casas, como se pedissem socorro; os touros, fugindo de suas agrestes malhadas, atravessam as ruas urrando desesperadamente; os gatos miam e pinoteiam sob a influência da eletricidade decomposta em seus
nervos e acumulada em sua pele; e, finalmente, os mochos e os
morcegos, deslumbrados do relampejar incessante, abatem-se
pelos telhados e crocitam atônitos até passar a tormenta!”
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Daí, inicia ele o seu romance, envolvendo o nascimento da
figura central que compõe a história, com a seguinte narrativa:
“Pelo expirar de uma dessas noites pavorosas, os habitantes mais próximos à grande gameleira ouviram uns vagidos de
criancinha que parecia abandonada. Aplicaram o ouvido às frestas das janelas e escutaram. Cortava o coração! Aterrado pela
fúria da ventania, açoitado da chuva e traspassado do frio, o inocente esvai-se em prantos!
Quando amanheceu, abriram timidamente as portas e foram vê-lo: era um robusto menino de três ou quatro dias. O pobrezinho estava rouco de chorar, e a friagem da chuva penetrava-lhe até a medula dos ossos.
De onde viera e de onde seriam seus pais, eis o mistério
que só desvendaremos, quando, pelo tempo adiante, tivermos de
contar história diversa e, porventura, tão comovente como aquela que motivou este livro do holocausto.”
Ainda é do mesmo ano de 1864 que vem de Paris esta carta para Monsieur Jacques Brunet:
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“Paris, 29 de setembro de 1864
Meu caro amigo Mr. Brunet.
O portador desta é meu amigo Dr. Gomes da Silva que
tendo aqui completado brilhantes estudos de Direito até a licença volta para o seu país, onde tem de representar em pouco tempo um bem agradável papel porque assim o fazem crer os seus
conhecimentos e velhas qualidades.
É provável que ele se demore em Pernambuco antes de
partir para o Rio Grande do Norte, sua residência; neste caso o
Sr. Brunet prestará ao meu amigo os serviços que prestaria a
mim mesmo. Ser-lhe-ei cada vez mais obrigado, e os laços de
amizade começada há onze anos por mais se tornarão fervorosa
para quem reconhece com gratidão os favores desinteressados
deste seu dedicado amigo.
O Dr. Gomes é um moço digno de todos os elogios. Durante o tempo que estudou em Paris sempre se manteve um amigo cheio de sinceridade e nunca cessou de dar provas de um
devotamento apaixonado pelos interesses bem entendidos de sua
pátria. Sua inteligência transcendente, manifestada no estudo das
ciências de pura especulação como na aplicação destas na prática do negócio o constitui um brasileiro esperançoso, do qual se
deve honrar sua presença e o país cujos filhos são tão raramente
aproveitados. É pois com alguma razão que me preso um conta128

www.colecaomossoroense.org.br

to entre as pessoas de minha amizade, e que apresento ao Sr.
Brunet, vindo dele o que vem de uns poucos. Há muitos meses
que não lhe escrevo. Quando recebi sua carta de maio passado,
estava me aprontando para uma viagem à Inglaterra, e que parece-me, com as faltas de notícias claras a meu respeito, deixei de
responder-lhe. Parti em princípios de junho para Londres, e aí
demorei-me apenas alguns dias, adiantando mil coisas que não
passavam indiferentes a um artista, e que importa de ver quanto
antes, a quem se vê ameaçado de deixar a Europa dum para outro instante. Apressei-me me voltar para os meus trabalhos, e
aqui me acho trilhando dificilmente um caminho ingrato no
meio de mil dificuldades.
Até agora nada vi de novo sobre minha situação. Falei sobre os meus negócios ao Secretário da Mordomia Imperial, hoje
em Paris, mas apesar de questionarmos durante muitas horas não
pudemos chegar a um resultado claro. De modo que não sei se
ainda ficarei por muito tempo no embaraço que se me tem querido por inutilmente.
Agradeço muito que o Sr. Brunet tivesse tomado um tão
grande interesse pela minha causa. É uma excelente prova de
amizade a que sou muito sensível e reconhecido.
Quanto ao meu estado financeiro de que me pede notícias,
de tempos em tempos, ele tem sido sempre mau, parece meu
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amigo, não deve inquietar enquanto tiver alguns recursos, ainda
mesmo que estes não passem do que tenha tido até hoje. Se se
agravar de mais a mais a posição crítica em que tenho estado há
dez meses, e se me for negada a pensão sob qualquer pretexto
tecido na Mordomia, como me tem sido negado os meios de
transporte dos quadros que tiver de mandar à Casa Imperial,
faria todos os sacrifícios para ficar na Europa por mais algum
tempo, depois do qual voltarei para o Brasil tendo maior soma
de conhecimentos, e podendo prestar serviços mais ao meu país,
sem precisar recorrer ao charlatanismo, que é o único recurso
daqueles que têm aspirações agigantadas e a par delas a falta de
conhecimentos. Reformas, em o concurso d’algumas pessoas
interessadas pelo progresso, o ensino das Belas Artes no Brasil,
concorrer com a adesão de S. Majestade o Imperador e para a
sua propagação e inaugurar com as gerações novas cheias de
grandes idéias, os bons (...) sistema de educação, no qual figuram as Belas Artes. (...) elemento e não como acessório, eis o
meu programa, eis as minhas aspirações. A realização é difícil,
entretanto não é impossível, e se me for dado aqui de terminar
os estudos que comecei, não creio que as lutas que me esperam
no Rio de Janeiro sejam um obstáculo invencível, diante do qual
recue de assombro e coragem vigorosa dos amigos da pátria e do
progresso. Ao contrário, se voltar agora nada poderei realizar
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d’um tão belo (...) privado de conhecimentos vastos com os
quais possa ser ouvido das ilustrações do meu país, limitar-meei em cuidar d’alguns detalhes de organizações que estiverem ao
meu alcance e derivarei para outro, em outra época, de glória
que me poderei caber se minhas esperanças fossem satisfeitas.
Mr. Brunet, é com grande prazer que o felicito, quanto à
distinção que mereceu de S. M. o Imperador, em ocasião de sua
viagem a essa Província.
Não recebi as cartas de que me fala em sua última e tudo
quanto nela me diz eu ignorava. O extraviamento de suas cartas
não pode ser atribuído senão ao correio, pois que não tenho mudado de morada e as pessoas que estão encarregadas de me entregar as cartas que recebem para mim são de minha confiança.
Antes de findar esta, vou responder-lhe a uma pergunta
que me fez sobre Mr. Delalende, dizendo-lhe que com a vida
que tenho passado em Paris, não me foi possível procurá-lo mais
de uma vez, como lhe mandei dizer e não o pude ver porque ele
estava então na Itália, suponho que em Comissão Oficial.
Peço-lhe que apresente meus cumprimentos e respeitos à
Exma. Sra. D. Custódia e as mais pessoas de sua família.
Recomende-me igualmente ao nosso amigo, o Conselheiro
Coelho de Sá e Albuquerque, a quem sou extremamente obrigado.
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Receio fazer-lhe uma carta longa demais e acabo pedindo
que não se esqueça do seu amigo reconhecido
Américo de Figueiredo.
Rue Bonaparte, nº 13, Paris.”
A tecla mais movimentada era a das aperturas financeiras
ameaçadoras do seu futuro de permanência na Europa. Suas esperanças no trabalho em benefício da pátria eram muitas, sem
possibilidade de torná-las realidades no seu conjunto.
Pouco tempo demorava no Brasil, mas aqui ou na Europa
não levava seu amigo Brunet ao esquecimento. Era sempre presente a sua gratidão ao seu grande descobridor.
“Rio, 4 de novembro de 1871.
Meu prezado e bom amigo Sr. Brunet:
Apesar de nunca separar dos meus melhores sentimentos
as boas e saudosas recordações que tenho do meu excelente amigo, incorro a muito na falta de não lhe escrever miudamente.
Não pese entretanto tamanha falta de balança da sua complacência, porque só as muitas e mui grandes ocupações da minha vida
atarefada de artista explicam e atenuam semelhante falta.
Ai vai pelo correio meu folhetinho, no qual verá que não
foi esquecido nas narrativas da minha infância, apesar de não se
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falar no seu nome como eu quisera. A razão de semelhante senão é não o conhecer o meu biógrafo pessoalmente, para poder
apreciá-lo devidamente, como eu o aprecio.
Sinto muito não ter ainda algumas fotografias do meu
quadro para lhas enviar, mas ficará para mais tarde.
Recebi uma carta de Bindseil, na qual me diz esse excelente e antigo amigo que desejava vir para o Rio.
Vou escrever-lhe já e mando-lhe um pequeno desenho que
me pede.
Pesa-me não ler o nome de Binseil na minha biografia,
mas foram muitas outras as omissões do meu biógrafo.
Foi pela carta que ele me dirigiu, que pude saber com certeza da sua residência aí na Bahia, e é por isto que hoje lhe escrevo.
Aqui fico a espera de resposta sua para escrever-lhe mais
extensamente.
Seu amigo muito afetuoso e eternamente agradecido
Pedro Américo de Figueiredo.
Rua do Riachuelo, nº 78.
Rio de Janeiro.”
A amizade entre ele e o seu ou os seus descobridores e
impulsionadores de sua projeção, Monsieur Louis Jacques Bru133
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net e Herr Bindseil sempre se manteve, embora com algumas
falhas e perda, talvez, do seu total desconhecimento final sobre
eles. Não se sabe ou não se fala onde terminaram os dois estrangeiros seus amigos.
Possivelmente é esta a última carta encontrada de Pedro
Américo a Brunet. Outras ainda estiveram em evidência. Às
suas tias Maria do Rosário (Bahia) e Claudina Joaquina (Dondon), também não esquecia de enviar notícias. Eis algumas:
“Paris, 29 de junho de 1862.
Minha estimada tia:
Há oito meses que recebi uma cartinha de Vmcê, e há, justamente, oito meses que não tenho escrito para Areias, por ter
andado quase sempre viajando; e, algumas vezes que tenho voltado a Paris, tenho tido tanto o que fazer que não me tem sido
possível escrever nem mesmo a meu pai. A carta que recebi deume muita satisfação, e fez-me crer o contrário do que seis anos
de ausência me davam o direito de esperar.
Nunca supus que a causa da demora de alguma resposta,
quanto às lembranças e saudades, que não cessei de lhe mandar
depois que de lá saí, fosse ingratidão. Uma causa menos cruel
parecia-me substituí-la: era o esquecimento. Com efeito, nada
mais natural do que, com o tempo, voarem as saudades; e assim
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mesmo é quando se as deixa. Hoje estou persuadido que, para
minha tia, as recordações do sobrinho Malazarte não ainda não
se apagaram, completamente. O mesmo creio da minha tia Dondon, a quem muitas saudades mando. Tive a triste notícia de que
Toinho é hoje um anjo, como o é Iaiazinha; e como desde muito
me faziam temer essas epidemias que por lá andaram, não poderei ter o gosto de ver quem só veio a este mundo para o deixar
coberto de saudades. É bem triste ter tido irmãos sem nunca os
ter visto e nunca mais podê-los ver!
Receio enfadar-lhe com uma carta muito longa; a sua era
bem pequena e como não quero estender muito, limito-me a
dizer-lhe que fico com excelente saúde e saí aprovado nos meus
exames do Bacharelado da Academia de Ciências Físicas e Naturais, passados na Academia de Paris. Observe-se, porém que
não poderei obter o diploma sem fazer exames do Bacharelado
em Ciências Matemáticas e Filosóficas, por terem reunido esses
três títulos em um só, com a denominação de Bacharelado
Completo.
Entretanto sou considerado Bacharel em Ciências, e sob
esse nome aqui me designam.
Não sei se voltarei breve ou daqui a muitos meses.
Pedi mais quatro anos de pensão ao Imperador, me as concedeu, mas até este momento as ordens aqui não chegaram.
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Se acontecer eu voltar breve (o que não suponho), por lá
estarei o mais breve possível, respirando esse belo ar de Areias e
o suave aroma dessas flores campestres. No meio da magnificência das grandes cidades, no centro de uma confusão de comércio e de distrações, nunca se pode esquecer os primeiros
lugares que se conheceu, aqueles cuja simplicidade tem alguma
cousa de poético, e que inspiram saudades. Poucas vezes cantam
os poetas e pintam os pintores essa diversidade prodigiosa de
cenas que se passam nos grandes centros de uma civilização. O
verdadeiro assunto, e o que mais inspira, é vida simples e os
costumes bran(...) das terras pouco desenvolvidas e entretanto
dotadas de belezas naturais, em que a mão do homem ainda não
destruiu a verdura dos campos, a virgindade dos bosques, obra
do Criador. Mas, deixemos de lado as poesias, que a carta já
passa de longa.
Muitas lembranças à minha tia Dondom, a meu tio Senhorzinho, Sra. D. Guilhermina, e, enfim, a quem se lembrar de
mim.
O seu sobrinho saudoso que sempre lhe teve uma particular estima.
Pedro Américo de Figueiredo e Melo.
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N. B. – Estimo que se tenha dado muito bem com as suas
ocupações, que tenha continuado com suas amáveis alunas, e
que esteja encantada com o ensino.
Mande-me dizer se ainda sabe cantar aquela modinha de
que eu tanto gostava: “Acorina, és tu só os meus amores.”
Não sei se ainda se lembram do: “Dizem que sou mais
bandoleiro do que uma borboleta, etc., etc.” É provável que tudo
isto já esteja esquecido.
Muitas saudades tenho daqueles belos dias em que minhas
tias tanto se divertiam em minha casa, e, às vezes, em casa de D.
Janoca.
Peço que me escreva todas as vezes que puder e que não
seja tão lacônica como se mostrava na última que me escreveu.
O seu sobrinho, Américo.”
A carta acima era dirigida à sua tia Maria do Rosário Brasileira de Melo (Bahia), pois isto se deduz quando envia lembranças à tia Dondon, Bahia fora a sua primeira mestra após ter
recebido do pai Daniel o ensinamento das primeiras letras. Ela a
professora patriótica que oferecera cinco por cento do seu pequeno salário de professora pública para ajudar o Brasil nas despesas com a Guerra do Paraguai. Diante de seu ato de pura sensibilidade, em 11 de março de 1865, recebeu do então Presidente
da Província da Paraíba, o seguinte documento:
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“D. Maria do Rosário Brasileira de Melo
Apreciando devidamente os sentimentos de patriotismo
que Vmcê manifesta, pondo à disposição do Governo para as
despesas de guerra, enquanto ela durar, cinco por cento do seu
ordenado de professora pública, cabe-me dizer-lhe, em resposta
ao seu ofício de 11 de março do corrente, sobre semelhante objeto, que por esse ato se fez Vmcê superiora a todo elogio, e que
passo a expedir ordem ao Tesoureiro Provincial para proceder
ao devido desconto.
Deus guarde Vmcê.
Sinval Odorico de Moura.”
Apesar deste ato de tanta nobreza e patriotismo, a dedicação ao ensino de tantas gerações, uma vida dedicada também à
música e à religiosidade, veio a falecer quase centenária, em
extrema pobreza e esquecida por todos, amparada somente pela
sua vizinha Signora Leonor Apprato Perazzo.
Muito distanciada da carta transcrita, uma outra, não mais
de Paris, porém provinda da Itália:
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“Florença, 25 de setembro de 1894.
Via Pier Capponi, 48
Minhas queridas tias Bahia e Dondon:
Desejo-lhes saúde e todas as felicidades possíveis e assim
a quantos nos são caros nessa saudosa terra.
De minhas prezadas tias tenho de vez em quando notícias
por carta de um ou outro parente da Paraíba, quando o que me
conforta o ânimo, constantemente pungido pela saudade; e se
não fossem as minhas ocupações, eu de certo lhes teria escrito
outras vezes, na esperança de receber resposta e notícias frescas.
Amo a minha saudosa Areia, e todos os parentes e conhecidos de infância, como se jamais daí me houvesse afastado e a
vivo contemplando, ora as minhas recordações da primeira idade, ora umas fotografias que cá tenho de diversos pontos de minha cidade natal, e que eu mostro aos conhecidos daqui, explicando-lhes as circunstâncias mais interessantes.
Fui representante do Estado, e esperei beneficiar eficazmente as instituições conterrâneas; porém, o mesmo espírito de
revolta tudo perturbou, tudo baralhou, impossibilitando a realização dos meus sonhos! Retirei-me da política até ver rasgar a
onda dos micróbios adventícios, que ainda abafa as aspirações
nacionais. Se voltar será para visitar minha terra e meus amigos,
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amigos preciosos porque confiaram em mim sem o menor interesse pessoal. Da minha rápida passagem pelo congresso nacional só me resta a consoladora recordação do auxílio que pleiteei
e obtive, para ajudar esse Estado em momento difícil.
Ainda possuo um bom retratinho da minha tia Dondon, e
outro da minha tia Bahia – ambas cá estão sobre a mesa, entre as
mais apreciadas da minha coleção.
Minha filha e meu genro vieram passar comigo uns meses,
depois do que regressarão aos Estados Unidos da América do
Norte. Tanto eles como Carlota, Mimi e meus parentes lhes enviam abraços afetuosos.
Terminando peço-lhes me lembrem saudosamente a todos
aí, e aceitem um apertado abraço do seu sobrinho do coração
Pedro.
P. S. – Não posso deitar estas linhas no Correio sem lembrar a dor que sinto com a perda do meu saudosíssimo tio Senhorzinho, e do pobre Rodolfo, com quem me correspondia com
o mais sincero prazer. Nem deles, nem dos meus queridos avós,
e mais caros extintos da nossa família, me esquecerei jamais.”
Ainda permaneceu viva a lembrança de sua única passagem pelo Congresso Nacional (1890/1894), representando o seu
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Estado natal, e o seu excelente desempenho em defesa da arte,
dos artistas e das boas instituições, vem a nota triste do seu sofrimento pelos parentes extintos, mormente o seu tio Tristão
Grangeiro de Almeida e Melo, tratado carinhosamente por Senhorzinho. Era o músico, o dirigente da banda musical areiense
em substituição ao velho pai Manuel de Cristo Grangeiro e Melo. Também compositor e ator dramático. Uma composição sua,
uma modinha da época – Gigante de Pedra – está transcrita à
página 32 deste trabalho.
Da Itália ainda notícia suas:
“Roma, 27 de fevereiro de 1895
Minhas queridas tias Bahia e Dondon:
Desejo-lhes saúde e todas as felicidades possíveis.
Escrevo-lhes estas linhas tendo diante dos olhos dois retratinhos de minhas queridas tias, coloridos em placas metálicas e
daguerreotipadas, das quais talvez não se lembrem mais, porém
que de vez em quando são contempladas saudosamente, como as
caras imagens das minhas recordações infantis. Desde que comecei a sofrer pela extinção dos nossos amados que tão cruelmente foram roubados ao nosso afeto até a última das grandes
dores desse gênero, não me tenho esquecido das minhas queridas tias a quem envio esta pequena prova de quanto as amo e
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venero, não obstante a longa separação de tempo e espaço. Aceitem-na como ida daquele mesmo que era o ardiloso Pedro de
outros tempos, tão travesso, tão “inventor de modas”, como me
disse uma vez Dindinha Aninha, e na aparência tão distraído.
Aceitem-na porque é sincera, porque atesta a minha saudade e a
evocação das melhores recordações da minha vida. é verdade,
no meio das grandezas da “Cidade Eterna e dos ecos da irrequieta e pomposa Europa, estão sempre presentes no meu querido e
saudoso avô, das harmonias da sua orquestra, da batuta do meu
tio Senhorzinho, da bondade de ambos, e de quantos como Rodolfo e os meus camaradas de infância, foram desaparecendo até
hoje, em que vão eu chamaria por meus extremosos pais, irmãos, tios, etc. que a morte levou para um mundo menos cruel
do que o presente.
Não esqueci uma única pequena circunstância, ou o mais
insignificante objeto (quanto mais das pessoas) de que tive impressão grande como criança; e ainda depois de minha volta à
terra natal, desde a Gameleira até a Botica de Simão, ou desde a
Pintada (lembram-se dos versos que aí saíram ao Cunha dos 12
Contos na Unha? até as imagens do Cachilé, o incêndio da casa
do fogueteiro, a morte do Dr. Trajano, e enfim tudo quanto aparece freqüentemente no meu espírito envolto numa indizível
tristeza, ou numa insondável saudade. De modo que vivo aqui
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ou no Rio de Janeiro, por causa das exigências da minha existência intelectual, porém uma grande parte do meu ser moral, e
principalmente do meu coração, lá está na minha querida Areia,
ou pelos sertões, onde viajei, ou ainda pelas bandas do mar, que
também me deixaram recordações inefáveis. Quanto eu choro
todos os nossos desaparecidos! Coitados daqueles doces e queridos entes, alguns dos quais, como os tranqüilos companheiros
de infância, se finaram crendo que eu pouco ou nada me recordava deles! Entretanto, se eu fosse aqui repetir as minúcias das
minhas recordações e do meu afeto, minhas queridas tias haviam
de ficar – não direi pasmadas – porém sim surpreendidas da sensibilidade do meu coração e constância de sentimentos. Mas, se
não esqueço nem aos pobres Bento e Joaquim, Maria Manuela e
Elias, falecidos na mais humilde condição, como poderei esquecer aos que me deram tantas provas de amizade e em particular
minhas tias Dondon e Bahia? Sem a esperança de as abraçar
jamais (a menos que a política não dê um dia comigo na minha
cidade natal), eu só lhes possa desejar saúde, paz de espírito e
uma longa vida.
Minha mulher, meu filho e minha filha também lhes enviam recomendações.
Os dois primeiros ficaram em Florença, e Nenem está nos
Estados Unidos, em Nova Orleans, onde o marido Dr. Cardoso
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de Oliveira, representava, como cônsul, o nosso País. Ambos me
escrevem regular e longamente, duas vezes por semana.
Esta carta vai por meio de Loló, a quem escrevi há dias e
vou escrever novamente.
Que dor cruel é a que é causada pela morte de um pai ou
uma mãe como eu tive! Estou com o coração esmagado!
Adeus minhas queridas tias, queiram me lembrar aos meus
amigos e conhecidos e aceitem um e muitos abraços de seu sobrinho saudosíssimo
Pedro.
1o P. S. – Lembram-se das novenas de quando eu era pequeno? Pois eu me lembro com pena de não poder experimentar
mais as emoções daquele tempo, em que as vozes de minhas
queridas tias eram tão bonitas como elas próprias, e em que eu
também, de batuta de papel na mão, cantava o que ainda hoje
cantarolo, repassando na lembrança aquela alegria infantil misturada ao deleite que me causava o fogo de artifício, a Alvorada,
e ao medo dos busca-pés temíveis que vinham às vezes estourar
perto de mim e dos meus.
Até das festas da Mata – Limpa me recordo com saudade.
Não é singular isto em quem tem visto tanta coisa magnífica e
grandiosa? Entretanto, é assim mesmo, e por isso, lhes peço que
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da minha parte dê sinceras e saudosas lembranças a quaisquer
conhecidos meus, que ainda de mim se recordem. Tenho-os presente ao espírito como se lá estivesse.
2º – Peço me escrevam para a Via Pier Caponni, 48
Itália – Florença.”
(Cópia de J. Veiga Júnior) IHGP.
Nesta carta, um ano após concluir seu mandato parlamentar no Congresso Nacional, no Rio de Janeiro (1890/1894), está
patenteada a personalidade sentimentalista do grande Pedro
Américo. Não somente vem à tona a sua sensibilidade artística
porém todo o conjunto de sentimentos, nas recordações dos entes queridos, relembrando o avô Manoel de Cristo, sua avó Ana
(Dindinha Aninha), o tio Tristão (Senhorzinho), o primo Rodolfo, único filho de Tristão, que como o pai destacou-se na urbe
areiense como professor, poeta e abolicionista. Das lembranças
de sua terra natal tão presentes em si mesmo contando com a
distância e a separação de quase meio século das festas, das
brincadeiras e dos amigos, das novenas e das músicas cantadas
na Matriz de Areia pelas suas tias a quem escrevia e de quem
guardavam as fotos coloridas e daguerreotipadas com imenso
carinho e saudade. Não era possível ser isto tudo apenas um
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disfarce para justificar a falta de sua presença, era verdade dos
seus mais puros sentimentos. Parecia prognosticar que nunca
mais as viria a não ser que a política o exigisse. Faleceu antes
delas, mais de uma década antes, sem o conhecimento do abandono em que terminaram, não totalmente desprovidas de tudo,
porque ainda em gratidão e pagamento à sua benfeitora Eleonor
Perazzo, deixaram a casinha onde residiam à rua do Teatro.
Um contraste entre o que escrevia às suas tias Maria do
Rosário (Bahia) e Claudina Joaquina (Dondon) e aquelas enviadas ao seu amigo Jacques Brunet, onde denotava apreensão
quanto aos meios financeiros suficientes para sua educação na
Europa e realização de seus mais dourados sonhos de aperfeiçoamento como grande artista, necessitando recursos para trabalhos e viagens científicas.
Que bom seria se nada houvesse desaparecido do acervo
de suas tias em Areia, onde somente o instrumento de suplício
usado por Maria Brasileira, a notável patriótica professorinha –
a palmatória, que se conserva como lembrança no Panteon Areiense – a Casa de Pedro Américo.
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CAPÍTULO DO LIVRO INÉDITO DO
EMBAIXADOR JOSÉ MANUEL CARDOSO DE OLIVEIRA,
INTITULADO “AO BARÃO, MINHA HOMENAGEM”,
CEDIDO GENTILMENTE PELO SEU NETO E BISNETO
DE PEDRO AMÉRICO, EMBAIXADOR JORGE PIRES
DO RIO
“Paz e Concórdia
No descambar da vida, na sua bela Florença, pertinaz moléstia, quase cegueira e exigüidade de recursos condenavam o
insigne pintor brasileiro Pedro Américo a verdadeiro martírio;
preocupava-o mais do que tudo o destino da última de suas
grandes telas – o quadro simbólico “Paz e Concórdia”, hoje bastante conhecido de visu e por suas diversas reproduções. Desejoso, como era natural, de colocar a tela no Brasil, onde a pintura
não perderia a oportunidade da sua harmoniosa eloqüência, sem
necessidade de modificações ocasionais, ofereceu-a à consideração do então Ministro dos Negócios Interiores, J. J. Seabra, e
neste caráter, patrono natural das artes brasileiras, com a declaração formal de que submeteria o quadro ao juízo dos entendi147
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dos da confiança do Governo, contentando-se o artista com uma
razoável indenização pecuniária paga em prestações anuais.
Transcrevo aqui, satisfazendo a própria vontade do artista,
e para não lhe tirar o verdadeiro sabor, ainda que amargo, as
palavras de Pedro Américo num velho manuscrito encontrado
depois de sua morte:
“O desinteresse e a modéstia desse ato foram recompensados do seguinte modo:
“Prezadíssimo Sr. Pedro Américo, escreveu o Ministro –
respondo a sua última carta com a demora necessária à reflexão
sobre o objeto de que ela se ocupa. Como lhe disse (?) tomei
interesse pela sua pretensão, mas não podia resolver sem previamente ouvir a Secretaria de Estado. Subiram-me hoje os papéis,
e com pesar vejo que me é impossível satisfazer o seu desejo;
em primeiro lugar porque não dispõe o Ministério de verba onde
possa ser classificada a despesa conseqüente da remessa e guarda do seu painel. Em segundo lugar pela inconveniência de assumir o Governo a responsabilidade de guardar bem trabalho de
tanta importância. O edifício da Escola é exíguo, não tem espaço
disponível para novas telas e está em péssimas condições, reclamando urgente remoção da pinacoteca. Tenho ultimamente
recebido freqüentes reclamações do Diretor, que se queixa do
mau estado do prédio e do prejuízo sofrido com as goteiras toda
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a vez que chove, tais as condições do telhado. Parece-me que
com esse risco provável de se estragar o seu trabalho, fora imprudência aceitá-lo este Ministério com a responsabilidade de o
conservar à sua guarda, etc.
Amigo e colega admirador J. J. Seabra.”
Quaisquer comentários feitos para demonstrar o atraso
moral do país relativamente às belas artes...”
Não! Interrompo aqui por desnecessários os justos reparos
do artista: um gaiato diria: – nessa emergência o Seabra se fecha, não mandando, porém, fechar as malvadas goteiras. Eu nem
isto digo, limitando-me tristemente a lamentar os estragos ainda
hoje visíveis na esplêndida tela da “Batalha de Avaí”, vestígios,
provavelmente dos pingos das escandalosas goteiras de mistura
com as bagas de suor do Ministro, pelo esforço, da maneira que
vimos, em prol da preservação do patrimônio artístico do País.
Restava a Pedro Américo, aconselhado por alguns amigos
italianos, de transformar a pintura numa glorificação do Gênio
Latino, personificado na cidade de Roma, com quase certeza de
bom proveito material. Mudar, porém, assim a significação do
painel repugnava-lhe tanto quanto o chocou a recusa de J. J., e
por que razões!
A Rio Branco já tinha o artista recorrido antes, solicitando,
a exemplo de seu sogro Manuel de Araújo Porto Alegre, Barão
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de Santo Ângelo, um lugar de Cônsul que, provavelmente, só
por dificuldades burocráticas ou outras, não lhe pode ser dado.
Mergulhava-se o artista num mar de cogitações.
Estavam as coisas naquele pé, quando, dir-se-ia providencialmente, uma dessas criaturas inacessíveis ao egoísmo, Dário
Galvão, que antes de conhecê-lo pessoalmente já lhe havia dado
o seu apreço, dedicando-lhe formosos versos e um opúsculo da
sua lavra em que ligava o seu nome ao de Rio Branco, passou
por Florença, onde visitou o artista e partiu para o Brasil levando
impressas na retina a funda impressão das suas obras e no coração
o pesar das condições em que o encontrou. E desde então não cessou de celebrar-lhe o mérito e de advogar a sua causa.
Por aquele mesmo tempo, achava-se em Londres, em minha companhia, meu saudoso irmão Virgílio Cardoso de Oliveira, Diretor de Ensino Municipal em Belém do Pará, ocupado na
impressão em Bruxelas, de um dos seus mais populares livros de
instrução “A Pátria Brasileira”, para cuja 2a edição executou
Pedro Américo, mais tarde, um belo desenho que lhe ornamenta
a capa sendo este o seu penúltimo, senão último trabalho já realizado com o auxílio de poderosa lente. Admirador de Pedro
Américo, e a ele tanto ou quanto ligado pelo meu parentesco,
dedicou-lhe algumas páginas do seu livro; e partiu de regresso a
Belém, levando também no peito a sua imagem e na mente o
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generoso projeto de reviver o esplendor do nome de Pedro Américo, o “solitário de Florença”, como ele próprio se denominava.
Pouco tempo depois, recebeu o artista, do Rio de Janeiro,
por pessoa para ele desconhecida, um telegrama em que lhe ofereciam vinte e cinco mil francos, sem mais explicações, além do
modo de pagamento desta soma em duas prestações anuais.
Grande foi a surpresa do artista que tomou o nome do signatário
por um pseudônimo, talvez do J. J. por ter, porventura, mandado
consertar as tais goteiras, e ainda sem saber se o telegrama se
referia somente ao “Paz e Concórdia” ou à coleção dos quadros
menores, ou, quiçá, a todos, respondeu: que aceitava a oferta
pelo quadro, assim evidentemente referindo-se ao grande painel.
Eis que, enquanto esperava a decifração da charada, o
próprio Rio Branco, num telegrama claro e preciso participoulhe que “o painel Paz e Concórdia fora adquirido para ornar o
salão de honra da Secretaria das Relações Exteriores.”
Afora o prazer de tão bem colocar o seu quadro, enternecia-o o nobre gesto do Barão, além de amigo, seu companheiro
de trabalhos na Exposição Universal de Paris em 1889 e a quem
também auxiliara nas pesquisas de vários documentos nas bibliotecas italianas.
Era pois muito explicável a sua generosidade. Não tardou,
porém, outro obstáculo; fervia impetuosa no Brasil a campanha
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despertada contra o projetado tratado do Acre e a animosidade
contra seus negociadores, concitando-se o Governo a economias
a todo transe – a catilinária, baseada num dito injustamente atribuído ao correto Pessegueiro: “Dinheiro haja, Senhor Barão!; e
eis que talvez por isso mesmo recebeu em seguida Pedro Américo o pedido de guardar o “mais absoluto segredo a respeito da
compra do quadro”.
Impressionado por este fato insólito que dava à transação
o aspecto de um ato menos digno, senão de puro favoritismo,
sem mesmo saber o que pensar a respeito, hesitava em positivar
a venda, quando maior surpresa vieram causar-lhe novos telegramas, pedindo-lhe a remessa urgente do quadro.
Continuava ainda perplexo mas, recebendo sem demora
cartas em que lhe explicavam razoavelmente os motivos do segredo, que, afirmavam, seria “provisório”, acabou por encaixotar a tela e expedi-la ao seu destino.
Aqui termina de fato o papel do Barão, que passou a espectador atento e empenhado no desenlace, acompanhando as
peripécias da história que continua até o epílogo, onde de novo
aparece, por que prossegue a narrativa; podendo porém o desinteressado saltar o capítulo seguinte.
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Luta e Discórdia
Vimos no capítulo anterior em que condições adquiriu Rio
Branco o grande quadro de Pedro Américo “Paz e Concórdia”
que, a seu pedido, lhe fora enviado para o Rio de Janeiro, e como, pelos motivos expostos, exigiu do artista o maior segredo
acerca da compra. Pois sobre este simples, mas singular assunto,
quis o destino, por vezes tenaz infelicitador do próximo, bordar
um verdadeiro drama, em que ainda aparece Rio Branco, sendo
Asa Negra o contra-regra.
Eis o resumo dos acontecimentos, como se se tratasse de
uma peça teatral: ao mesmo tempo em que se deu aquilo em
Florença, no Pará, graças à ação de meu irmão Dr. Virgílio Cardoso de Oliveira, de quem já falei no capítulo anterior, soara o
nome de Pedro Américo como o mais indicado para realizar o
patriótico empenho do Senador Antônio Lemos de criar ali uma
escola de artes, e não tardou ele em mandar a Pedro Américo, por
meu intermédio o seguinte telegrama: “Comunique a Pedro Américo que faço questão de comprar o painel Paz e Concórdia, convidando o autor a vir urgentemente a Belém a fim de tomar conhecimento do assunto para dois quadros e conferenciar acerca da fundação de um estabelecimento artístico com o pedido de me dizer
quanto carece de auxílio para a viagem – Antônio Lemos.”
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Este generoso telegrama só lhe chegou, porém, às mãos,
dias depois da partida do quadro para o Brasil. É de imaginar-se
o desvanecimento do artista, a par do pesar de já não poder corresponder ao gesto do Senador Lemos quanto ao quadro. Reanimado, esperançoso, porém peado pela reserva pedida e prometida, não podia explicar claramente o fato e limitou-se a responder que a tela havia sido embarcada para o Rio de Janeiro, mas
que, passado o rigor do inverno, estaria ele em viagem para a
capital paraense. Não podia esta vaga resposta retribuir o entusiasmo com que foi feita a proposta, e até poderia ferir a suscetibilidade do proponente, provocando justo ressentimento, pois, sem
explicação mais clara que, pelas circunstâncias, Pedro Américo
então não podia dar-lhe, seria difícil conceber porque não podia
o artista ordenar que do Rio de Janeiro lhe fosse enviada a tela.
De modo que aquela cessão do quadro ao Barão longe de
ser para o artista, como pensava, um benefício do céu, veio ainda trazer-lhe novos desgostos e preocupações com o respectivo
agravamento dos seus males físicos, o que mais o atormentava
era pensar que se pudesse injustamente suspeitar que a retidão
do seu caráter se tivesse transformado em sagacidade de mercador, pronto a ceder a quem mais lhe desse!
Por muito tempo, cartas e mais cartas explicativas da pureza do seu procedimento, sem entretanto revelar toda a verdade,
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para não comprometer o Barão, só encontraram no Pará gélido
silêncio!
Vinha por terra o seu belo sonho de novas glórias e outra
vez mergulhou nas trevas do desespero.
No ateliê, ao cair da brumosa tarde, telas em cavaletes ou
encostadas às paredes, umas prontas e algumas inacabadas,
grande mesa atafulhada de maços de cartas e telegramas, plantas
arquitetônicas e projetos de regulamentos que o entusiasmo do
artista pelo projeto de Antônio Lemos, que, aliás, já ia arrefecendo em virtude das dificuldades encontradas, e não obstante o
declínio da saúde, o fizera preparar para a viagem no momento
oportuno. Junto à mesa, sentado e exausto por horas seguidas de
trabalho, depôs Pedro Américo a pena sobre a folha em que escrevia, continuando a longa e penosa correspondência infrutífera
até então para desan (...) vear o ambiente, de modo a permitirlhe, satisfazendo os desejos de Antônio Lemos, realizar o seu
último sonho de glória. A verdade ainda se escondia.
Inclinando a cabeça sobre o encosto da cadeira, pouco a
pouco adormeceu e sonhou... sonhou vivamente, porque o seu
sonho, sem o saber então, correspondia à realidade:
A um canto estava um grupo de seus admiradores, contemplando com entusiasmo os quadros e tristemente o artista,
por entre os roncos de trovoada e rajadas de ventania, ouviam-se
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silvos de serpentes, entra pelo lado esquerdo, para o qual o adormecido dava as costas, Iago, o sinistro personagem de Shakespeare rodeado por um bando de feiticeiros, aduladores, invejosos, vilões e sugadores e, pondo-os em círculo, cantou para e
com eles o “Credo” de Otelo, de Verdi, em voz surda para não
despertar o adormecido, depois de que, a um sinal seu, destacando-se do bando, regouga D. Basílio a ária do “Barbeiro de
Sevilha”: “La calunia è un venticello... come un colpo de canone...” a que se seguiu um coro de asseclas, à semelhança das
canções de Mefistófeles, celebrando o bom efeito que iam dar as
ciladas, civilizações e mexericos que punham em ação para demolir o artista perante Antônio Lemos e captar-lhe as boas graças em vez dele. Mal haviam terminado, entra Antônio Lemos e
cercaram-no logo com genuflexões e salamaleques, para impedilo de aproximar-se do artista, como era sua intenção. Nesta altura, surge Rigoleto e troveja a célebre imprecação: “Cortigiani vil
razza dannata!”, repelindo o bando que foge envergonhado...
Lemos livre do cerco, ia despertar o artista, quando pela sua
frente rompe Hamlet apavorado, desgrenhado, perseguido pela
hesitação e a fraqueza e recita noturnamente o célebre monólogo: “Ser ou não ser... eis a questão...”
Lemos, perplexo recua pensativo... Pedro Américo, sempre sonhando, suspira e sofre!...
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Agora, porém, uma planície verdejante, sem pedregulhos,
nem escolhos; ao contrário, tofudo e macio gramado para o conforto dos passos dos viandantes; à passageira escuridão cansada
por um eclipse parcial do sol, sucede a luz suave de um dia de
primavera. Ao longe, amigos das trevas, fugiam Iago e os do seu
bando, e, de um fundo poço, onde se escondera aguilhoada pela
discrição de Pedro Américo, surge numa apoteose a Verdade,
rasgando o véu do mistério e proclamando a pureza do procedimento e o impoluto caráter do artista e do homem, e, pressuroso,
chega um arauto e entrega a Pedro Américo, com um ramo de
flores, uma mensagem de Antônio Lemos... E neste instante
desperta o sonhador para receber um telegrama urgente que lhe
trazia um serviçal. E leu, enlevado: “Instituto Pedro Américo
criado. Convite oficial deve ser aguardado.”
Era tarde... muito tarde! As aspirações, os sonhos, a vontade de Pedro Américo tiveram de ceder às contingências da
matéria, seus padecimentos físicos o impeliam a passos largos
para o término da vida... era-lhe impossível viajar e executar as
ingentes tarefas projetadas.
O epílogo desse drama, para fazê-lo sofrer mais, foi adiado pelo contra-regra Asa Negra.
Quanto a mim, só me resta gratamente aplaudir os principais participantes nos dois casos, Rio Branco, Antônio Lemos,
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como a Dário Galvão e a meu irmão Virgílio, e estreitar nos
braços do artista contra o meu coração palpitante, de amigo.
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Rápida Viagem à Itália
Na tarde enevoada e triste de 5 de outubro de 1907, parti
às pressas de Londres com o devido consentimento de Rio
Branco, e em companhia de minha mulher, desolados, deixando
nossas quatro filhas aos cuidados de pessoa de confiança, a fim
de assistir à morte de nosso idolatrado sogro e pai, e extremoso
amigo Pedro Américo, agonizante na sua tão amada Florença,
teatro de seus maiores triunfos de astro de primeira grandeza e
da tortura do seu crepúsculo nos últimos anos de vida!
Desgraçadamente, porém, a imprevista perda de um trem
em Milão só nos permitiu chegar ao destino às primeiras horas
da manhã do dia 7, uma hora depois do passamento! E não omitirei, por mais incrível que fosse, um fato estranho, quando na
noite anterior, em Milão, antes de entrar no trem, tomávamos
café no restaurante da estação, e falávamos carinhosamente do
querido ente que nos aguardava ansioso, alvo dos nossos incessantes pensamentos, ouvimos distintamente sobre a mesa junto à
qual estávamos, uma pancada, um som estranho que nada podia
razoavelmente explicar.
Impressionadíssimo, mas procurando tirar de minha mulher a idéia de que aquilo se pudesse de qualquer modo ligar às
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impressões que nos dominavam, passamos agoniados aquelas
intermináveis horas de completa vigília!
Contaram-nos minha sogra e meu cunhado, antes que lhe
tivéssemos referido o incidente de Milão, que naquela mesma
hora perdera o moribundo os sentidos, depois de haver muitas
vezes perguntado quando chegaríamos, e assim, se consolo fosse
possível, naquelas circunstâncias, foi o saber que se tivéssemos
chegado antes não nos teria reconhecido!
Calo, e ainda nos atordoam, quando sempre e sempre nos
lembramos as tristes cenas em que tomamos parte facilmente
imagináveis, mesmo porque não vêm à colação, mas o que não
pode deixar de vir foi mais uma prova de amizade e do grande
coração do Barão, traduzida no expressivo telegrama de pêsames em que me ordenou mandasse embalsamar o corpo por conta do Governo e outras providências para seu transporte para o
Brasil, o que promoveu mais tarde.
Eis o já anunciado epílogo do drama “Luta e Discórdia”.
Na companhia de Napoleão, Alexandre, Imperador da
Rússia, assistia a um espetáculo em Erfurt e, ao ouvir pela voz
de um dos atores: “A amizade de um grande homem é um benefício do céu.”
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Apertou-lhe significativamente a mão. Na impossibilidade
de igual gesto para com o Barão, substituiu-o pelo incenso do
meu culto!
Desta forma, na carta adiante manifestei-lhe os profundos
agradecimentos, meus e da família de meu genro e da minha,
ocupando-me também de assuntos relativos ao transporte do
corpo para o Brasil, onde depois de algum tempo de espera no
Rio de Janeiro, foi transportado para João Pessoa, capital paraibana, até que, por ocasião do centenário do nascimento de Pedro
Américo, em 1943, ficou o seu mausoléu definitivo na cidade de
Areia, sua terra natal, naquele mesmo Estado.
“De Londres, 27 de outubro de 1905.
Exmo. Sr. Barão do Rio Branco:
Ao grande coração de V. Excia. sou devedor de mais um
desses favores que se não esquecem!
Venho em meu nome e no de minha sogra e de toda a família agradecer a V. Excia. do íntimo da alma a grande gentileza
de fazer embalsamar o corpo do nosso querido parente e grande
artista, que além de um nome imorredouro, deixa entre os que o
conheceram e amaram uma pungentíssima saudade.
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Eu o queria como se ele fosse o meu próprio pai e é com a
ternura e gratidão de filho que agradeço a V. Excia. o ter tão
nobre e prontamente acudido ao meu apelo.
Aguardo a soma que V. Excia. me anunciou por telegrama
para enviar o corpo do grande morto, para o que deixei tudo
providenciado em Florença, esperando que ele aí será recebido e
sepultado na terra pátria com o carinho e a grandeza digna do
muito amor que ele lhe tinha e do prestígio do grande homem
que deliberou o seu transporte.
Demorei-me na Itália apenas 12 dias, compreendo os quatro de viagem para lá e para cá, aos oito dias que lá passei fiz
tudo quanto pude para o conforto da família. O corpo ficou encaixotado, depositado por poucos dias no depósito municipal do
Romito, onde não pode esperar muito; no caso de haver alguma
demora, será preciso removê-lo para outro depósito, com alguma despesa.
Rogo a V. Excia. queira recomendar-nos muito ao Raul e a
Melle. Hortense e aceitar com as mais cordiais saudações e agradecimentos de minha mulher e filhinhas e muita gratidão de quem com
a mais elevada estima e respeitosa consideração se preza de ser
De V. Excia.
Atento admirador, criador e amigo obmo.
Cardoso de Oliveira.”
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“Londres, 30 de novembro de 1905.
Exmo. Sr. Barão do Rio Branco:
Acanha-me importunar V. Excia. sobre um assunto a respeito do qual já mostrou tanta bondade, mas por isto mesmo é
que, confiado nela me animo a escrever-lhe de novo. Já tive ensejo de explicar a V. Excia. que pelas leis italianas, os corpos
embalsamados só podem esperar o transporte depositados no
lugar competente durante um curto período, findo o qual têm de
ser enterrados provisoriamente, estragando-se, porém, os caixões com a umidade da cova e com a cal com que os cobrem. A
Municipalidade de Florença intimou a que o corpo partisse ou
fosse enterrado nas condições acima. Perplexo e aflito, sem ter a
quantia em meu poder e sem saber se era intenção do Governo
encarregar-se de receber e sepultar o meu querido amigo ou se
seria preciso providenciar para que alguém da família disto se
encarregasse e, na primeira hipótese, a quem deveria dirigir o
caixão, se a V. Excia., se ao Ministério do Interior, se à Escola
de Belas Artes ou a alguma Comissão que para esse fim se tivesse constituído, como é costume, tomei a liberdade de dirigir a
V. Excia. E seguinte telegrama: “Municipalidade Florença intima partida corpo ou enterro. Rogo a V. Excia. interessar-se Fa163
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zenda ordem telegráfica pagamento dizer-me se Governo encarrega-se receber sepultar e a quem devo remeter.”
Tive a viva satisfação de ver que V. Excia. com a benevolência costumada, longe de levar a mal a minha importunação,
providenciou no sentido desejado, pois três ou quatro dias depois recebi aqui a importância. Entretanto, nada pude providenciar ainda quanto ao transporte por não ter recebido resposta à
segunda parte do telegrama, que talvez não tenha sido bem interpretado por V. Excia. ou dependa de alguma circunstância
que eu ignoro. É esta razão porque incomodo novamente V.
Excia. rogando-lhe queira levar a sua grande bondade ao ponto
de dizer-me por telegrama o que devo fazer, afim de que o caixão passe o menor tempo possível no depósito provisório, onde
terá irrevogavelmente de ser enterrado dentro de poucos dias, se
já não o foi hoje, último dia do segundo prazo concedido.
Rogo a V. Excia. que não me julgue impaciente e perdoeme as liberdades que tomo com V. Excia. a quem já devo tantos
favores.
Amanhã é a grande data do triunfo de V. Excia. em Berna,
que nunca será esquecido, mormente por aqueles que tiveram a
fortuna de apreciá-lo de perto.
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Queira aceitar as minhas respeitosas congratulações e com
os mais afetuosos cumprimentos para Raul e recomendações a
Melle.
Hortense, os sinceros agradecimentos de quem se preza de
ser com o mais profundo respeito,
De V. Excia.
Atento admirador, criado e amigo obmo.
Cardoso de Oliveira.”
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FALECIMENTO DE
PEDRO AMÉRICO DE FIGUEIREDO E MELLO E
TRASLADAÇÃO E INUMAÇÃO DOS SEUS RESTOS
MORTAIS
Tendo falecido Pedro Américo de Figueiredo e Melo a 7
de outubro de 1905, em Florença, a capital da Toscana do Reino
da Itália, não demorou o Governo Brasileiro Dr. Francisco de
Paula Rodrigues Alves em determinar ao seu Ministro das Relações Exteriores Dr. José Maria da Silva Paranhos do Rio Branco, grande amigo do pintor, os preparativos para a trasladação
para o Brasil dos restos mortais do vitorioso artista plástico e
doutor em Filosofia e lente da Universidade de Bruxelas.
O Sr. Dr. José Maria, Barão do Rio Branco tudo fez para
que logo viesse o seu fiel amigo repousar eternamente em sua
Pátria. Respondia interinamente pela pasta das Relações Exteriores o Dr. José Joaquim Seabra que era Ministro da Justiça e
Negócios do Interior, quando foi emitida a autorização para o
embarque com destino ao Brasil, já no ano de 1906. Somente a
28 de abril daquele ano chegou à Paraíba os despojos daquele
que tanta admiração como críticas e refugo recebeu da sua terra
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amada – o Brasil, a sua terra natal onde reinava ainda a vilania
de que ele havia se naturalizado italiano e renegara à pátria.
Depois de alguns dias exposto na cidade do Rio de Janeiro, é, por determinação do seu conterrâneo Dr. Álvaro Lopes
Machado, enviado à Paraíba, transportado pelo navio “Alagoas”.
Quatros areienses conterrâneos seus estavam em evidência
na Paraíba: Dr. Álvaro Lopes Machado, Chefe do Partido Liberal no Estado; Monsenhor Walfredo dos Santos Leal, Presidente
do Estado; Professor Francisco Xavier Junior, Prefeito da Capital, a então cidade da Paraíba e o Bispo Diocesano, Dom Adauto
Aurélio de Miranda Henriques.
Foi, porém, com as mãos lavadas destes, que, coube ao
Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, a construção rápida e
simples para abrigos dos seus restos mortais, em um período de
quase um mês até que repousasse no Cemitério da Boa Sentença, o principal da Capital Paraibana.
Ocorria a 26 de abril de 1906, uma sessão extraordinária
do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano presidida por Dr.
Seraphico da Nóbrega e com os representantes do Clube Benjamim Constant, Srs. Manuel Guimarães Filho e João Monteiro da
Franca, quando chegou aviso do Governo Estadual, comunicando que o paquete Alagoas conduzia para a Capital paraibana o
corpo embalsamado do Dr. Pedro Américo de Figueiredo e Mel167
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lo. O Governo ainda transmitiu ao IHGP as providências para a
recepção aos despojos do insigne brasileiro, tendo os membros
do Instituto elaborado de imediato o roteiro a ser seguido, como
se vê:
“1º – Em lanchas especiais, irão a Cabedelo a Diretoria do
Instituto, comissões das Associações, representantes da Imprensa, do Governo do Estado e do Município, que receberão o cadáver e o trarão para esta capital;
2º – No cais do Melhoramento do Porto desembarcará o
cadáver que será acompanhado do povo à Catedral, onde estará
armada a câmara ardente;
3o – O corpo do saudoso morto ficará em exposição até o
dia seguinte;
4o – Antes de findar a exposição terão lugar solenes exéquias presidias pelo Sr. Bispo;
5o – Organizar-se-á em seguida um cortejo cívico que acompanhe o cadáver até a Estação Central, onde terá lugar o
embarque para a cidade de Areia. De passagem, entrará o cortejo no Teatro Santa Rosa, onde terá uma sessão cívica em homenagem ao imortal artista."
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Na mesma ocasião foram compostas duas comissões, sendo uma destinada a enviar convites às corporações, composta
por Irineu Pinto e José Borja, pelo Instituto, e por João Franca e
Joaquim Pessoa, pelo Club Benjamim Constant; outra, para incumbir-se dos preparativos da câmara ardente, composta pelo
Coronel Francisco Coutinho de Lima e Moura, Carlos Coelho de
Alverga, Matheus de Oliveira e Francisco Barroso, pelo Instituto, e por José Vinagre, João Carneiro Monteiro, Manuel Guimarães Filho e Eugênio de Figueiredo Neiva, pelo Club Benjamim
Constant.
Só não foi possível a ida do corpo para a cidade de Areia.
O corpo ficou depositado na Capela do Cemitério Senhor da
Boa Sentença.
Seguindo-se a isto, foi no dia seguinte iniciada a construção de
um mausoléu provisório para abrigar os restos mortais de tão ilustre
personalidade, sendo por isso lavrado o seguinte termo:
“Termo de Inauguração dos trabalhos de ereção do mausoléu
que deve guardar o cadáver do Dr. Pedro Américo de Figueiredo.
Aos 30 dias do mês de abril do ano de 1906, nesta cidade,
capital do Estado da Paraíba, presentes o Dr. Francisco Seráphico da Nóbrega, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico
Paraibano comigo, 1o Secretário da mesma associação e os con169
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sócios Tenente-Coronel Francisco Coutinho de Lima e moura,
Tesoureiro, Irineu Ferreira Pinto, Bibliotecário, Coronel Carlos
Coelho de Alverga, Dr. Flávio Maroja e o Dr. Antônio Baptista
Neiva de Figueiredo, Dr. Francisco Xavier Júnior, Prefeito Municipal e os cavalheiros Dr. Adolpho Costa da Cunha Lima, Engenheiro-chefe dos Melhoramentos do Porto, Diogo Flores de
Oliveira, representando o Club Benjamim Constant, Raif Costa
da Cunha Lima, representando o Grêmio Literário Paraibano e
Dr. Miguel Raposo, representando a família do morto, no Cemitério do Senhor da Boa Sentença, depois de terem os Drs. Adolpho Costa da Cunha Lima, Miguel Raposo e Antonio Baptista
Neiva de Figueiredo escolhido e delimitado o local onde tem de
ficar o jazigo perpétuo dos restos mortais do Dr. Pedro Américo
de Figueiredo, artista, Dr. em Filosofia e em Matemáticas, nascido na cidade de Areia, deste Estado, em 29 de abril do ano de
1843, falecido em Florença, no reino da Itália, em 9 de outubro
de 1905 (sic), depositado na capela do mesmo cemitério em 29
de abril de 1906, véspera do dia em que se lavrou este termo,
foram inaugurados os trabalhos de construção do mausoléu, ferindo a terra com uma picareta em primeiro lugar o Dr. Francisco Seráphico da Nóbrega sucessivamente os Drs. Francisco Xavier Júnior, Adolpho Costa da Cunha Lima e mais pessoas presentes, que, para constar, eu, Manuel Tavares Cavalcanti, 1o
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Secretário do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, lavrei
este termo que vai assinado por todos os presentes.
Francisco Seráphico da Nóbrega;
Francisco Xavier Junior;
Adolpho Costa da Cunha Lima;
Flávio Maroja;
Miguel Raposo;
Francisco Coutinho de Lima e Moura;
Carlos Coelho de Alverga;
Irineu Ferreira Pinto;
Antônio Baptista Neiva de Figueiredo;
Diogo Flores d’Oliveira;
Raif Costa Cunha Lima;
José de Inojosa (pela Mocidade Católica);
Alcebíades Silva;
João Rodrigues da Fonseca;
Antônio Espínola de França (Pelo Liceu Paraibano);
Manuel Tavares Cavalcanti.
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Em 30 de abril de 1906
Eu, Manuel Tavares Cavalcanti o escrevi.”
O jornal paraibano “A União”, em sua edição de 29 de abril de 1906, publicou:
“PEDRO AMÉRICO – Seu cadáver na Paraíba – Grande
préstito cívico – suntuosas manifestações.
Em resumo, as notícias: Dia 28 de abril, às 8 horas partiram de João Pessoa, ainda assim não chamada, duas embarcações que conduziam D. Rosa e D. Paula de Figueiredo, irmãs de
Pedro Américo, o alferes Manoel Mendonça de Rego Barros e
os cavalheiros Dr. Manoel Tavares, Irineu Pinto, Coronel Francisco Coutinho, Drs. Matheus de Oliveira e Seráphico da Nóbrega, representantes do Instituto Histórico Paraibano, Joaquim
Pessoa, Octávio Soares e José Vieira, do Club Benjamim Constant; diversos alunos do Liceu, acadêmicos, alunos do Colégio
Diocesano e redatores da imprensa.
Em Cabedelo, transportaram essas pessoas da lancha para
bordo do Alagoas e comunicando-se com o Comandante disseram-lhe que estavam ali para receberem o cadáver de Pedro
Américo, o que lhes causou surpresa, estranhava o fato. No porão, envolvido numa estopa, ladeado de alças de ferro, estava
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como carga o caixão fúnebre que continha os despojos do maior
dos artistas brasileiros. Por ordem do Comandante, Capitão Pacheco, o caixão foi içado e lá dentro encontrava-se o ataúde. A
maneira como fora despachada a carga nada mais era do que
uma vingança do seu maior inimigo, Diretor da Escola de Belas
Artes do Brasil. Segundo afirmou o Capitão Aníbal Ticiano Sayão Cardoso ao Coronel Francisco Coutinho de Lima e Moura,
era esse cidadão perfeito e arqui-inimigo de Pedro Américo,
pois, como carioca era o Capitão Sayão conhecedor dessa inimizade. Algumas coroas oferecidas pela Escola de Belas Artes,
outra do jornal “La prensa”, de Buenos Aires e da revista Caras
e Caretas, daquela cidade também, jogadas a um canto com desprezo. Transportado para a lancha foi o esquife coberto com o
pavilhão nacional. Quase às 13 horas já se achava no cais da
cidade da Paraíba milhares de pessoas que recepcionariam o
grande morto. Presentes a Escola de Aprendizes Marinheiros, a
banda de música do Corpo de Segurança e muitas agremiações.
Ao chegarem as lanchas o Capitão de Corveta George Americano Freire, Capitão do Porto fez tributar continências “ao glorioso filho da Paraíba”. Estavam presentes os seus conterrâneos
areienses Monsenhor Walfredo Leal, Presidente do Estado, Dr.
Francisco Xavier Júnior, Prefeito da Capital, o Sr. Dr. Pedro
Pedrosa, Secretário do Governo e Redator Chefe de “A União”,
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Major Sebastião do Amaral, Chefe do Telégrafo Nacional e
muitas autoridades civis e militares.
Aparecia o ataúde na sua simplicidade feito de faia, com
alças de metal branco, tendo na tampa um crucifixo tosco, de
estanho, que em Areia, anos depois, fora retirado e se encontra
em exposição na “Casa Pedro Américo”.
Colocadas em devido lugar as grinaldas, acrescida de uma
outra oferecida pelo Instituto Histórico, foi o féretro em uma
grade e deu-se o início ao cortejo fúnebre. A Escola de Aprendizes Marinheiros apresentou armas em funeral e a sua banda de
música e a do Corpo de Segurança executaram o hino nacional
brasileiro. Abria o desfile o pavilhão da Societá Italiana de Beneficenza, coberto de crepe, precedendo o Seminário Diocesano
que marchava silencioso, em duas alas. Depois da banda de música do Batalhão de Segurança, seguia o caixão mortuário conduzido por uma comissão do Instituto Histórico, membros do
Club Benjamim Constant e marinheiros nacionais. Logo em
seguida, suas Excias. Os Sres. Presidente do Estado, Mons. Walfredo Leal, Dr. Francisco Xavier Júnior, Prefeito da Capital, Dr.
Pedro Pedrosa, Secretário de Estado, Dr. Flávio Maroja, incorporando-se depois muitas agremiações: Societá Italiana de Beneficenza representada pelos Sres. José Grizza, Nicoláu Coza,
Vicente Cozza, Vicente Rattacazzo, Caetano de Andrea, João
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Poncci, Emygdio de Ângelo e Francisco Trocoli. Mocidade Católica, pelos associados: Theodoro de Souza, João Pires de Freitas, Arthur Cândido e Benício Lima; Grêmio Literário Paraibano, pelos Sres. Raif Cunha Lima, Onélio Tavares e Raul Campello; Instituto Maciel Pinheiro, Theodomiro Neves Júnior e
Álvaro de Carvalho; Curso Barrozo pelo seu Diretor Francisco
Barrozo; O Clero, pelos cônegos Francisco Severiano, Manoel
Paiva e Álvaro Pio César, este areiense, o curso superior do Seminário Diocesano e o Colégio Diocesano.
Iniciando-se o cortejo pela Rua Visconde de Inhauma percorreu depois as Ruas Maciel Pinheiro, Barão do Triunfo, Rosário, Duque de Caxias, Travessa do Carmo e atingindo a General
Osório, antiga Rua Nova, e chegando à Catedral. Durante o cortejo muitas homenagens lhe foram prestadas, com discursos e
chuva de pétalas de rosas.
Às 13:40h, chegava o cortejo à Catedral onde havia grande
número de pessoas e os alunos do Instituto Maciel Pinheiro abriam
alas para a passagem do cortejo que foi recebido à entrada do templo
pelos cônegos Dr. Santino Maria da Silva e Vicente Pimentel.
Às 14:10h, chegava à Catedral para reverenciar o seu conterrâneo morto, o Bispo Diocesano, Sua Excia. Revma. Dom
Adauto Aurélio de Miranda Henriques, que orou junto ao catafalco por uns instantes. No dia seguinte, às 8:00h, foram realiza175
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das na Catedral de Nossa Senhora das Neves as solenes exéquias
presididas pelo Sr. Bispo Diocesano, com assistência do Governo do
Estado. Muitas personalidades, dentre as quais muitas aqui citadas
estiveram em guarda até à hora do enterro. “Ao anoitecer todos os
membros da família de Pedro Américo residentes na capital visitaram o cadáver do seu ilustre e pranteado parente.”
O comércio e as repartições cerraram suas portas em homenagem ao morto. O Teatro Santa Rosa suspendeu a sua programação.
Às 16:00h do dia 29 de abril de 1906, sua data natalícia,
foi o cadáver de Pedro Américo conduzido até o Cemitério do
Senhor da Boa Sentença, onde ficou depositado na Capela até a
consecução do seu túmulo. O cortejo fúnebre ao deixar a Catedral teve pequeno percurso pela Travessa do Carmo, Rua Duque
de Caxias, a principal da capital paraibana, Ruas da República e
São Miguel, onde nesta se localiza o cemitério.
Na impossibilidade de ser sepultado em Areia como desejara Pedro Américo, a urna mortuária ficou exposta até o dia 9
de maio quando foi finalmente encerrada no mausoléu que o
Instituto Histórico e Geográfico Paraibano lhe fez construir.
O Governo do Estado recebeu uma comissão do IHGP sobre o destino a ser dado ao cadáver dizendo “que o estado das
finanças não lhe permitia despesas não previstas no orçamento e
que o caso estava bem confiado ao instituto que podia agir li176
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vremente.” A Prefeitura da Capital também se omitira e o Prefeito de Areia, Dr. Otacílio de Albuquerque, “vem no mesmo
diapasão, alegando pobreza de cofre e mau estado das estradas
que tornava o transporte dos despojos muito caro.”
Enfim, foi o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano
quem resolveu o impasse e sepultou Pedro Américo, conforme
fez constar em documento:
“Termo e Inumação do cadáver do Dr. Pedro Américo de
Figueiredo.
Aos 9 dias do mês de maio de 1906, nesta cidade, capital
do Estado da Paraíba, no Cemitério Público do Senhor da Boa
Sentença, presentes os sócios do Instituto Histórico e Geográfico
Paraibano, Dr. Francisco Seráphico da Nóbrega; Presidente, Dr.
Flávio Maroja; Vice-presidente, Dr. Manuel Tavares Cavalcanti;
1o Secretário, Tenente-Coronel Francisco Coutinho de Lima e
Moura; Tesoureiro, Irineu Ferreira Pinto; Bibliotecário, D. Ulrico Sonntag, Cel. Carlos Coelho de Alverga e Acadêmico José de
Borba e Vasconcelos, os do Club Benjamim Constant, João
Monteiro de França, Joaquim Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, Manuel Vicente Ferrer Júnior, Manoel de Carvalho Neves e
as Exmas. Sras. D. Rosa de Figueiredo e D. Paula de Figueiredo,
irmãs do morto, Dr. Miguel Raposo e Alferes Manuel de Men177
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donça Rego Barros, sobrinhos afins do mesmo, depois que o
Revmo. Padre Álvaro César, coadjutor da Freguesia de Nossa
Senhora das Neves, com assistência dos Revmos. Vigário Cônego Vicente Ferrer Pimentel e Prior de São Bento D. Ulrico
Sonntag, fez a bênção do túmulo, foi encerrado no mesmo, às 11
horas e 40 minutos da manhã o cadáver do artista paraibano, Dr.
Pedro Américo de Figueiredo, Lente da Escola Nacional de Bellas Artes e Lente de Adjunto da Universidade de Bruxelas, nascido na Cidade de Areia deste Estado em 29 de abril de 1843
casado com D. Carlota Porto Alegre, falecido em Florença Capital da Província de Toscana, do Reino da Itália, em 7 de outubro
de 1905, conforme os papéis comprobatórios da identidade e
embalsamamento, presentes na ocasião, e arquivados no Instituto, o qual cadáver se achava, depositado na Capela do Cemitério desde o dia 29 de abril do corrente ano. Do que para constar
lavrei este termo, assinado por todos os presentes do qual se
extraiu cópia autêntica, depositada sobre o caixão de carvalho
que cobria o invólucro de chumbo dentro do qual estava contido
o cadáver. Eu, Manuel Tavares Cavalcanti, 1o Secretário do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano o escrevi e assino.
Francisco Seráphico da Nóbrega;
Flávio Maroja;
Francisco Coutinho Lima e Moura;
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Irineu Ferreira Pinto;
Carlos Coelho d’Alverga;
D. Ulrico Sonntag (Prior de S. Bento);
José de Borba Vasconcelos;
João Monteiro de França;
Manuel Vicente Ferrer Júnior;
Joaquim Pessoa Cavalcanti de Albuquerque;
Manuel de Carvalho Neves;
Rosa Amélia de Figueiredo;
Paula L. de Figueiredo Pinto;
Tenente Manuel de Mendonça Rêgo Barros;
Miguel Raposo;
Antônio Jayme H. Seixas;
Padre Álvaro Cézar;
Cônego Vicente Ferrer Pimentel;
Manuel Tavares Cavalcanti.
Termo de Encerramento.
Encerrei com a minha assinatura os nomes dos signatários
do termo retro.
Em 9 de maio de 1906.
Manuel Tavares Cavalcanti.
1o Secretário do Instituto.”
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Convém saber que o Instituto foi grandemente auxiliado
pelo Dr. Adolpho Costa da Cunha Lima, Engenheiro-chefe das
Obras do Porto de Cabedelo, “que providenciou com energia e
rapidamente, de modo a ficar construindo, por conta da Repartição a seu cargo, a base do mausoléu que...” receberia para descanso o cadáver do grande paraibano e onde permaneceu por
trinta e sete anos até ser trasladado para a cidade de Areia, a 26
de abril de 1943, às vésperas da data centenária do seu nascimento, 29 de abril.
O Padre Álvaro César que recebeu a bênção do túmulo
também era areiense conterrâneo de Pedro Américo. O Acadêmico de Direito Dr. Leonardo Smith de Lima pronunciou emocionante discurso de despedidas.
Havendo recomendação para não ser aberto o esquife, logo espalhou-se o boato de que ali não continha o corpo de Pedro
Américo, o que se verificou por ato de exumação ocorrido a 22
de abril de 1943, quando se providenciava o traslado para Areia.
Confirmando a presença de Pedro Américo embalsamado, quase
perfeito o corpo com pequena dilaceração no lábio. Vestido em
terno preto e com a expressão de quem dormia. Somente a 26 de
abril fora transportado à terra natal, mais uma vez humilhado,
em um caminhão de propriedade de Bento Correia Lima e dirigido por Francisco Rodrigues Dantas. Finalmente, a 27 de abril,
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seguinte, teve o sepultamento definitivo, na sua terra natal,
cumprindo-se o seu último desejo. Com toda glória e sofrimento, tenha Pedro Américo de Figueiredo e Mello, um requiescat
in page.
A Comissão do Centenário de Pedro Américo, com o Governo da Paraíba e o Prefeito de Areia, tudo por inspiração do
Dr. Horácio de Almeida, digno areiense, fizeram construir o
imponente mausoléu onde estão guardados as cinzas do pintor.
Francisco Tancredo Torres.
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II PARTE
REFERÊNCIAS AO NATURALISTA FRANCÊS
E DESCOBRIDOR DE PEDRO AMÉRICO –
LOUIS JACQUES BRUNET
Origem
Louis Jacques Brunet, natural de Moulins, França, nascido
em 1811. Em seu país natal, diplomou-se em medicina e exerceu
a função de professor de História Natural e Música, em Bazas.
Partiu para o Brasil no ano de 1850, desembarcando em
Recife, Pernambuco. No ano de 1852, ofereceu-se ao Governo
Provincial da Paraíba na qualidade de naturalista, para, por conta
de contrato pesquisar o solo, a flora e a fauna paraibanas. Seu
maior sucesso foi atingir Areia descobrindo o gênio criança que
era Pedro Américo de Figueiredo e Melo, que, anos mais tarde
projetar-se-ia para o Brasil e o mundo, pondo em evidência a
sua pátria e o seu descobridor.
Louis Jacques Brunet penetrou as regiões brejeiras e sertaneja. Nesta, atendeu aos impulsos do seu coração e desposou a 4
de novembro de 1854, a jovem souzense Custódia Francisca de
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Sá de cujo consórcio não deixou descendência. O ato foi celebrado por procuração passada por ele em favor do “Deputado
Provincial Comandante Superior José Gomes de Sá Júnior, parente da noiva.” Os afazeres em pleno nordeste não lhe ofereceram tempo para pessoalmente realizar o casamento. De suas
primeiras núpcias ocorridas na França, sua pátria, houve herdeiros e destes fez vir ao Brasil seu filho Gilbert Theobald Brunet
que veio a contrair matrimônio no Município de Souza, em 16
de fevereiro de 1898, com Francisca Gertrudes de Sá Barreto,
irmã de Custódia, tornando-se assim cunhado do próprio pai e
da madrasta, deixando larga descendência Brunet pelo sertão
paraibano, Custódia e Francisca nasceram do mesmo casal João
Rabelo da Costa Cardoso e de Cândida Umbelina Nóbrega.
Pesquisa:
Esta era a principal atividade e preocupação que trouxera
o cientista francês, médico e naturalista amador ao Brasil. Oferecera seus préstimos científicos ao governo provincial paraibano como explorador dos gêneros da natureza, para estudar-lhes
em suas profundidades e oferecê-los ao interesse da Paraíba. Sua
expedição se estendeu não somente pela Paraíba como também
ao Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Sergipe,
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indo além, ao Amazonas e depois à Bahia onde afirmam haver
passado algum tempo e por final ultrapassando as fronteiras nacionais, ao “Perú para estudar o subsolo” daquele país, onde
poderia haver terminado os seus dias. lamentável é que ninguém
haja em sua época acompanhado com tanto interesse os seus
passos na peregrinação científica que encetou até o final dos
seus dias e nem saber onde repousa para a eternidade. Difícil
mesmo se tornou para Pedro Américo que o considerou e a
quem mantinha gratidão pelo seu descobridor e encaminhamento à educação e à glória artística, saber sempre onde poderia
encontrá-lo, dada a vida nômade que levara.
Registraram-se suas primeiras anotações com pequenas
descobertas de minerais no Brejo de Areia. As suas atividades
pela Paraíba são registradas de Itaipu a Areia, Cabaceiras, Campina Grande, Cuité, Rio do Peixe e Souza, indo daí ao Rio
Grande do Norte, penetrando a região de Mossoró onde firma a
descoberta do gesso e os primeiros fósseis da região, adentrando
ao Açu e passado para o Ceará. Já em 1855 aporta novamente a
Pernambuco fixando-se no Ginásio Pernambucano, famoso estabelecimento de ensino secundário, talvez segunda escola em
importância no Recife depois da Faculdade de Direito. Aí exerce
notável trabalho no ramo das ciências naturais, exercendo a função de professor de Ciências Naturais – 2a Cadeira, no ano de
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1855 e organiza o Museu de História Natural, do Ginásio, considerando à época um “dos melhores que existem em estabelecimentos de ensino secundário no Brasil.”
O envolvimento de Brunet no Rio Grande do Norte tem notícias em correspondência do Padre Florêncio Gomes, estudioso de
minérios no Apodi. Atas da Câmara de Vereadores do Apodi, de
1853 e outras afirmam tais estudos, com referências aos espécimes
encontrados e já citados em 1856 pelo cientista Frederico Leopoldo
César Burlamaqui, como ferro olisgístico, calcáreos cristalizados e
estalagmíticos, gesso laminar e opala comum.
Referências há acerca de cera de carnaúba, a cochinilha como
produto de corante, óleo de oiticica, fibra de macambira e a mineração. É atribuída a Brunet, por notícia de Burlamaqui a descoberta da
gipsita encontrada pelo Pe. Florêncio que diz não haver estado Brunet na chapada de Apodi. Brunet descobriu a gipsita de Mossoró.
Passaram pelo notável cientista que foi Frederico Leopoldo César Burlamaqui as observações também pelo mundo das
inscrições rupestres encontradas em pedras e grutas de toda região nordeste e, principalmente na Paraíba. Esta é o introito de
uma “Memória” dele sobre o assunto:
“Encontra-se freqüentemente nas Províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará rochedos cobertos
de figuras e caracteres desconhecidos que parecem ter alguma
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analogia com os hieróglifos dos egípcios. A tradição é muda
sobre a época em que esses caracteres foram executados. Se é
verdade como se asseguraram que existem sobre um rochedo da
Comarca do Paju a representação de 2 cavaleiros no meio de
signos diversos, seria provado que os povos que traçaram estas
imagens existiam ainda no momento da descoberta da América,
pois os cavalos eram desconhecidos antes da chegada dos europeus. Por outro lado em uma inscrição que tive ocasião de ver
nas margens do rio Japy acreditei reconhecer uma ampulheta
que estava representada cinco vezes no meio dos caracteres diversos e de corpos celestes.”
E mais adiante:
“Ouvi dizer que o R. Padre Rolim eclesiástico tão virtuoso
quanto sábio que se está consagrando em Cajazeiras (Paraíba) à
educação da juventude e que tem um reconhecimento aprofundado de várias línguas da antigüidade teria reconhecido numa
dessas inscrições verdadeiras letras fenícias. Como está bem
provado hoje em dia que os esforçados navegadores faziam a
volta à África no tempo do rei egípcio Nechos, 600 anos aproximadamente antes da Era Cristã, eles teriam sido facilmente
conduzidos sem dúvida ao Brasil, seja por uma tempestade, seja
mesmo arrastados pelo desejo de descobertas.”
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No então município de Areia, vasto, abrangente de grande
área, e englobando hoje municípios outros, estendia-se dos limites de Maranguape de quem se libertara, até Pedra Lavrada onde
se situa a serra da Caxexa foi onde Brunet descobriu ferro meteórico e magnético. Diz ser a oeste-noroeste no Brejo de Areia.
Amostras deste material foram enviadas pelo Presidente Sá e
Albuquerque da Província da Paraíba para o Museu Nacional,
no Rio de Janeiro, em 5 de setembro de 1853 e dirigida ao Ministério dos Negócios do Império. A serra da Caxexa situa-se
entre Cuité e Bananeiras, antigos domínios areienses.
A presença de Brunet no extremo oeste da Paraíba e sua
penetração no Rio Grande do Norte, região de Mossoró e Apodi,
contribuiu na sua visão global para pesquisar o solo e minerais,
estudos de Botânica, da Zoologia, da Arqueologia e da Paleontologia, principalmente com pioneirismo nestas últimas. Os fósseis
de mamíferos e peixes, estes muito observados na chapada do
Araripe entre os anos de 1858/59 e abrangentes em vários períodos de formação. O Museu Nacional recebeu de suas remessas
ossos de animais quadrúpedes de raças extintas, alguns dos
quais colhidos na Paraíba e no Ceará. Enfim, um trabalho abrangente no que oferecem os gêneros da natureza.
Outro fato lamentável é a ausência de documentos comprobatórios de seus trabalhos, dos resultados obtidos. Diz sobre
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ele ao Presidente da Paraíba, Tenente-Coronel Henrique de Beaurepaire Rohan em seu relatório em 1857: “Há anos que o Sr.
Louis Jacques Brunet foi encarregado de examinar o estado mineralógico desta província mas até agora nenhuma conta tem dado de
suas explorações. É de esperar, porém, que um dia apresente relatório dos seus exames, justificando desta sorte a confiança da administração e o conceito em que é tida a sua ilustração.”
Louis Jacques Brunet contratado pelo Presidente da Província da Paraíba por determinação do Aviso Imperial de 18 de
abril de 1853 ficaria obrigado a realizar estudos sobre os reinos
da natureza explícitos no documento contratual:
“Posição geográfica dos principais pontos da Província,
determinadas pelos meios astronômicos e geométricos. Direção,
curso, volume, temperatura das águas, sua composição química,
quando elas apresentarem propriedades particulares. Estado higrométrico e temperatura da atmosfera. A quantidade d’água
que cai em um ano, medida por meio do Udômetro, se for possível obter um do Rio de Janeiro. Inclinação e declinação da bússola suas variações diárias, assim como as do barômetro. Natureza do solo da Província, diversas camadas, de que é formada,
posição, densidade, extensão e direção das ditas camadas; minerais e relíquias fósseis que eles encerram, sua abundância ou
variedade. Propriedade, utilidade de diversas substâncias mine188
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rais. Árvores, e outros vegetais que crescem naturalmente nas
diversas partes da província, os terrenos e localidades que elas
preferem, seu emprego no país, sua utilidade, quer como madeira de
construção, ou de ornato, quer como plantas alimentárias, tecíveis,
fibrosas, medicinais, venenosas, colorantes, resinosas, odoríferas,
etc. Animais vertebrados e invertebrados que vivam nas águas, matas e campos, com utilidade, ou nocibilidade, os meios de multiplicálos ou destruí-los. Juntar uma coleção de diversos minerais que formam o solo da província e particularmente daqueles que podem ter
um emprego nas artes ou indústria. Outra de grãos ou sementes de
vegetais mais úteis para que se possa multiplicá-los no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e dali nas diversas províncias do Império.
Coleção de gomas e resinas que possam ser utilmente empregadas e
de outras produções vegetais. Coleção de peles de animais mais notáveis ou menos conhecidos.”
Em junho de 1852 é quando o naturalista francês se apresenta ao Governo da Província, efetuando viagem científica,
ocasião esta que leva este Governo, Dr. Antônio Coelho de Sá e
Benevides a comunicar ao Governo Imperial de d. Pedro II a
notável visita que poderá trazer grandes conhecimentos e muitas
descobertas no campo botânico e mineralógico. Diz o Presidente
Sá e Benevides:
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“Tenho a honra de comunicar a V. Excia. que nesta Província apareceu Mr. Brunet, naturalista francês, de bastante conhecimentos e habilidades, viajando a próprias expensas ainda
que de poucos recursos pecuniários e que querendo eu aproveitar seus conhecimentos em proveito desta província, lhe tenho
até hoje facilitado, sem dispêndio dos cofres públicos os meios
de prosseguir em suas observações, obtendo dele aquelas descobertas mais importantes em mineralogia e botânica que por ventura fizer. Entre outras descobertas menos importantes reconheceu ele que uma pedra de que há abundância a oito léguas de
distância desta cidade, no engenho Bomfim, e de que naquele
local se fabrica cal, é um mármore branco desconhecido na Europa e de bastante valor para colunas internas de edifícios em
que seja mister iluminação como templos e teatros, assim como
reconheceu que em lugar próximo da Serra do Cuité há grande
possibilidade de haver uma mina de prata, o que não pode verificar por lhe faltarem os meios de fazer explorações que são
dispendiosas. Ultimamente indo a Serra do Cuité, descobriu
grande abundância de cachonilha em um arbusto de que abundam os sertões desta província, denominado palmatória, abundância tal, que ele avalia em alguns milhões de francos a produção anual que a cultura do arbusto poderia produzir naquela serra, assim como descobriu uma espécie de cera que cobre a árvo190
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re Pereiro também abundante no sertão que ele julga ser excremento de algum inseto. De todos esses objetos deu-me amostras
em pequenas porções que faço chegar à presença de V. Excia.
Ao Ministro do Império.”
No mês de outubro seguinte já se dá notícia da descoberta
de uma substância inflamável que Brunet denominou serina fóssil, procedente da escavação realizada em Gargaú, na região de
Itaipú, no Vale do Paraíba e também da chegada ao Museu Nacional de objetos e cachonilha enviados pelo Governo da Paraíba e sobre o que, o diretor daquela Casa oferece parecer:
“Ilmo. Exmo. Sr.
Com o aviso de V. Excia. de 30 de setembro vieram duas
amostras colhidas nos sertões da Província da Paraíba do Norte,
uma de cera encontrada na árvore denominada Pereiro e outra de
cachonilha também encontradas em um arbusto acerca dos quais
V. Excia. me ordena que procedendo aos necessários exames o
informe sobre o que me oferece a tal respeito.
Procurando na coleção de amostras pertencentes a seção
de Botânica encontrei uma amostra de cera idêntica a que me foi
enviada, colhida nos sertões do Rio Grande do Norte pelo falecido Senador Guerra, em uma árvore também denominada Pau
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Pereiro mas que ele afirma ser produzida por um inseto. Pelos
exames a que procedi, inclino-me a acreditar que esta cera é um
produto de inseto porque encontrei mel intimamente misturado
com ela, e o mel é sempre produzido por insetos e não uma produção expontânea dos vegetais, como na Carnaúba Bicuhyba,
Jeapima dee, ou cirieiro, etc. Não sei se árvore denominada Pau
Pereiro da Paraíba é idêntica ao indivíduo da família das Apocyneas, conhecida com o mesmo nome nas Províncias do Rio
de Janeiro, Minas e São Paulo e cuja casca se aproveita como
febrífugo. Esta árvore dá uma seiva lactescente e glutinosa, porém não matéria semelhante a cera. A cera que me foi enviada
dura e muito quebradiça, por não conter nenhuma oleína, é
composta quase totalmente de stearina, contendo mais matérias
corantes e resinosas, e uma insignificante quantidade de mel.
Dissolvida em álcool fervente converteu-se facilmente em ácido
stearico, deixou um resíduo resinoso e desenvolveu um cheiro
de mel análogo ao das abelhas. Fundido em água acidulada com
algumas gotas de ácido sulfúrico, produziu também cheiro de
mel e deixou um resíduo resinoso. Em ambos os casos tornou-se
mais branca o que me faz crer que facilmente tomara a cor de
cera de que se fazem as velas, aplicando-se os processos conhecidos. A Segunda amostra é um pedaço de ramo da opinicia conhecida vulgarmente com o nome de urumbela ou jurumbela
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espinhosa, contendo algumas cachonilhas silvestres, já muito
alteradas das quais pelo seu pequeno número e mal estado não
tentei extrair carmim. A cera e a cachonilha poderão vir a ser
importantíssimos artigos comerciais para os habitantes do sertão
principalmente a segunda pela facilidade de se transportarem
aos mercados do litoral consideráveis valores em pequenos volumes. Julguei muito conveniente enviar à V. Excia. cinco números do “Auxiliador da Indústria Nacional” onde se acham
transcritos excelentes teorias sobre o cultivo no nopal ou urumbela, tratamento e extração da cachonilha. Se estas memórias
foram mandadas publicar na Província da Paraíba, talvez contribuam mui eficazmente para o desenvolvimento desta indústria
no sertão, os seus habitantes estimulados pela idéia de lucro e
facilidade de obtê-lo a ela se dedicarem.
Deus guarde a V. Excia.
Museu Nacional, 9 de outubro de 1852.
Ilmo Exmo. Sr. Francisco Gonçalves Martins,
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império.
Dr. Frederico Leopoldo Cézar Burlamaqui,
Diretor do Museu.”
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Já em dezembro do mesmo ano o naturalista envia ao Presidente da Província da Paraíba, amostras minerais e vegetais
com explicações em carta:
“Ilmo. Exmo. Sr. Presidente.
Tenho a honra de enviar à V. Excia. pelo portador desta
um cesto contendo diversas espécies de orquídeas, uma das
quais, por magnífica, poderá agradar aos encarregados do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O mesmo cesto contém outras
muitas plantas a saber: uma Brométacée, que cresce sobre os
rochedos, e dá uma flor azul de suavíssimo cheiro; um tubérculo
comestível de um gosto assaz agradável, cujas folhas mui miúdas, e flores de um lindo encarnado produzem uma bela vista;
um Melastoma, de grande cachos de flores violetas; uma grossa
raiz redonda chamada aqui Cabeça de Negro, que possui virtudes mui energéticas; as sementes de um fruto, que vi aqui pela
primeira vez; finalmente, no fundo do cesto muitas amostras de
ferro meteórico e magnético da melhor qualidade. Esse ferro
encontrei eu a 8 léguas deste noroeste do Brejo de Areia, sobre a
serra da Caxexa, na primeira garganta para quem vai pelo sudoeste, e sobre a vertente ocidental da montanha, é composta de
pedras de ferro do tamanho dum menino, espalhadas sobre uma
extensão de 60 metro em quadro. Quanto a profundeza, eu a
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ignoro; por todas as vezes em que tenho achado é a mais de pé e
meio de profundo.
Essa massas de ferro estão no meio de seixos quebrados,
terra silicosa, de uma brancura quase pura cujo leito se estende
mais ao longe, e sobre as duas vertentes da montanha, quase
toda composta de greda. Este ferro é superior ao ferro da Suécia,
que é considerado como um dos melhores da Europa, e segundo
as informações que tenho recebido depois desta descoberta, parece que existem massas consideráveis do mesmo, e de igual
qualidade nas serras Calabouço, do Algodão, de Cuité, junto de
Campina Grande, etc.
Há pois nessa parte da Província uma grande riqueza de
ferro de uma qualidade mui superior, e que demanda mui pouco
trabalho para ser colhido, e purificado. Ao cesto acompanha
uma caixinha contendo umas amostras desse ferro, a fim de que
V. Excia. possa ajuizar dele sem ser preciso desenfadar o cesto
das plantas.
Não falta senão uma suficiente estrada para fazer gozar o
Brasil de uma tão importante riqueza. Com ela seria fácil achar
na Europa uma Companhia que forneça o capital necessário para
explorar um metal tão abundante, quanto de fácil extração, e que
nos mercados seria referido, por sua boa qualidade, aos melhores ferros estrangeiros.
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Da serra da Caxexa fui explorar a da Bezerra, onde se há
achado salitre salpetre. Conduzido por um homem da localidade,
tenho examinado com muito trabalho todos os lugares, que por
vezes tem fornecido salitre aos fogueteiros do Brejo d’Areia.
Não vale a pena fazer a exploração do mesmo pela pouca
quantidade que dele aí se encontra. O salitre aí é uma aflorescência cobrindo em camadas mui delgadas a maior parte das
cavidades, que formam entre si as rochas de micaschites, de que
a serra da Bezerra é quase inteiramente composta. Essa rochas
estão dispostas em inumeráveis leitos paralelos, os quais todos
se afundam para este noroeste, fazendo com os horizontes um
ângulo de cerca de 30 graus. Com muito trabalho se conseguirá
alguma porção de salitre, mas esta sairá por um preço muito
mais subido do que se compra no comércio. De volta soube na
estrada que à 3 léguas mais abaixo dum pequeno riacho chamado
Pia, que nós acabávamos de atravessar, se achava nas areias pedras
finas de todas as cores. A chuva e a tempestade não me permitiram
visitar essa localidade, da qual tomo nota para a volta.
Amanhã partiremos para Campina Grande e dali para Cabaceiras. Levaremos em nossa companhia o moço desenhador
Pedro Américo de Figueiredo e Mello. Seu pai está completamente impossibilitado de fazer o menor sacrifício por este moço.
Mr. Bindseil lhe tem dado algumas lições, com as quais tem ele
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feito notáveis progressos. Mr. Bindseil tem grande pesar de partir daí sem telas, nem tintas e espero que V. Excia. se dignará de
aproveitar o portador desta para remeter-lhes ditos objetos.
Agradeço a V. Excia. o relógio que me mandou e posto
que, ele pare muitas vezes, espero que será de alguma utilidade,
a menos que por fatalidade não pare ao mesmo tempo que o
cronômetro.
Tenho aproveitado a pequena demora na serra da Caxexa
para determinar a posição geográfica de Areia em relação às
principais serras, que se descobrem deste ponto. Muito desejei
fazer o mesmo no Brejo d’Areia, porém, infelizmente, apesar de
meus rogos reiterados, não achei uma pessoa que pudesse, ou
quisesse ensinar-me os nomes dos diversos lugares, aos quais
este está sobranceiro, todavia tenho determinado a posição
d’Alagoa Nova.
Por falta de asilo e de hospitalidade temos gasto aqui mais
dinheiro do que pensávamos, o que me dá sérios cuidados pela
volta; todavia espero poder economizar no sertão, onde se não
houver melhor vontade e auxílio da parte dos habitantes, sem
dúvida encontrarei menos comodidade.
Como quer que seja, irei sempre adiante confiado na Providência, e também em V. Excia.
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Digne-se V. Excia. de aceitar meus sentimentos de respeitosa estima, e de receber a segurança da mais alta consideração
de quem é de V. Excia. o mais dedicado servo.
Brunet.”
Diante do quadro da vida do naturalista, com os seus primeiros resultados de pesquisas enviados ao Presidente, mostra
nessa carta-relatório toda a sua atenção para o menino Pedro
Américo. Lembra a impossibilidade de Daniel Eduardo de Figueiredo e Mello em educar e projetar o filho. “Era o pai do futuro artista pobre, encarregado do sustento material e espiritual
de uma grande família, via-se em sérios embaraços.”
“Proteger a inclinação do menino? Deixá-la morrer por
falta de amparo e agasalho? Desse tremendo dilema veio tirá-lo
do acaso, o acaso que parece proteger o poeta e o artista como
uma segunda providência.
O acaso veio encarnado na pessoa do notável naturalista
francês Louis Jacques Brunet, que por esse tempo andava explorando o centro e limites da província da Paraíba do Norte. Soou
aos ouvidos de Brunet o nome preconizado do pequeno pintor
de santos. O retrato de Frei Seraphim havia dado fama ao menino como ele relembra ao seu amigo Luiz Guimarães Júnior; sorrindo às meigas lembranças do passado; ganhei sofríveis quanti198
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as e mais do que tudo uma fama extraordinária de retratista santo, que me deu a maior consideração por aqueles arredores.
“O distinto naturalista dirigiu-se sem mais demora à casa
do Sr. Figueiredo e Mello, onde apareceu-lhe o menino, cheio de
curiosidade e um vago temor, natural na infância.
– Ora venha cá, meu amiguinho, quero mostrar-lhe umas
cousas muito bonitas.
O Sr. Brunet abriu a carteira e descobriu à vista cobiçosa
de Pedro Américo várias fotografias, cópias de quadros célebres,
a Suzana, de Diaz; uma cabeça de Jesus, de Paulo Delaroche;
umas caricaturas, de Cham.
A criança sorria, admirava e acompanhava com o dedo inteligente as curvas e particularidades dos quadros; analisando
um fundo de paisagem, a posição de uma cabeça, a fidelidade de
um sentimento expresso pelo pincel do artista.
Brunet estava enfeitiçado.
– Quer você viajar comigo, hein? Perguntou ao menino,
acariciando-lhe os cabelos negros.
Pedro Américo olhou para o pai, com uma indefinível expressão de dúvida, alegria e esperança.
O Sr. Figueiredo e Mello tomou por gracejo o convite do naturalista, mas dias depois, recebeu propostas da parte do Presidente da
Província, para seu filho Pedro Américo de Figueiredo e Mello, en199
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tão na idade de 11 anos, ir em companhia do Sr. Brunet nas explorações científicas, como desenhista da comissão.
Quando Pedro Américo soube da notícia e do consentimento paterno, sentiu-se crescer cinco palmos, de súbito. Explorar a Província! Exclamava ele consigo, sem poder dormir uma
hora na véspera da partida. Ver árvores que nunca vi, grotas
escuras de rumores desconhecidos, vales floridos, pássaros novos, cantos, harmonias, borboletas, mistérios da natureza luxuosa e esplêndida!
A comissão exploradora atravessou toda a província da
Paraíba do Norte, parte da de Pernambuco, e tocou também nas
do Ceará e do Rio Grande do Norte.
Durou vinte meses a viagem. Que emoções profundas e
indeléveis deixou essa romaria pitoresca na alma juvenil do menino artista! Não lhe escapou uma espécie entre vegetais e animais, que a pródiga natureza fazia surgir ante os seus olhos maravilhados.
Ainda ele conserva desse tempo dois ou três desenhos, cujo traço firme e por vezes eloqüente, antecipava cedo demais o
entusiasmo que um dia a formosa cabeça da Carioca e de S.
Marcos haviam de infundir nos espíritos anlystas.
Brunet afeiçoou-se vivamente ao seu jovem companheiro.
Levavam os dois a conversar até alta noite nas concavidades de
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uma floresta, enquanto a poucos passos ardia a fogueira de seu
bivouac, e as luciólas faziam resplandecer no escuro da mata a
pálida lanterna.
Quando Pedro Américo voltou à Paraíba, os seus desejos
de vir à Corte e de estudar na Academia das Belas Artes, haviam
argumentado vertiginosamente.
O Sr. Figueiredo e Mello tentou acalmar a febril insistência do menino, com remotas, e talvez infundadas esperanças.
Pedro Américo não atendeu a observação alguma. O seu
espírito indomável gritava que era chegada a hora de começar a
luta, e o coração palpitava-lhe atropeladamente, em risco de
romper-lhe o peito.
– Mas para quando deixarei eu a vontade que tenho de aprender?
As deusas da fama, astuciosas e belas, povoaram-lhe o sono, e no quadro dourado dos seus sonhos de criança, apareceu o
brilhante fantasma da glória!”
Daí por diante partiu Pedro Américo para a aventura do
outro desconhecido. Da proteção imperial, o seu vôo ao continente europeu. As necessidades porque passou, quando ainda de
Paris, terminados todos os recursos teve de recorrer ao seu pai
“narrando-lhe a posição melindrosa em que se achava, carta traçada de lágrimas e ditada pela mais cruciente e insuportável dor.
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O pai de Américo e o Sr. Antonio Gonsalves Netto, honrado e generoso negociante de Pernambuco, enviaram sem a
menor demora uma parca soma ao abandonado artista.”
No seu labor constante, surge a sua obra resplandecente –
A Carioca. “Mas, além de ser A Carioca a minha dileta filha,
disse-me o distinto artista (a Luiz Guimarães) narrando-me o
fato, eu a havia destinado ao Imperador do Brasil, e, custasse o
que custasse, havia de levá-la.”
“Pedro Américo ofereceu A Carioca ao Imperador. Antes,
porém, de a enviar ao Paço, ouviu da boca do falecido mordomo
da Casa Imperial, o Sr. Paulo Barbosa da Silva, e do almoxarife,
que o quadro era por demais licencioso para ocupar lugar na
galeria de S. M.
Eis o motivo porque A Carioca continua a adornar a galeria do pintor!.” (1871).
Após suas penetrações em terrenos paraibanos, cearenses e
norte-rio-grandenses e parte do Ceará, Brunet dirige-se a Pernambuco. Isto já dificultaria a Pedro Américo o contato com o naturalista, ficando em dúvida a remessa de sua correspondência.
Pelos idos de 1855 a sua localização e permanência já se
faz em Pernambuco, com a forte ligação ao Ginásio Pernambucano. Já no final de 1854, há sinais de sua presença em Pernambuco, em carta de 3 de dezembro daquele ano dirigida ao Sr.
202

www.colecaomossoroense.org.br

Presidente das Alagoas, tratando sobre a descoberta de fósseis
em Penedo e de outros estudos efetuados.
Passa a integrar o magistério naquele Ginásio Provincial
desde 22 de outubro de 1855, porque a 20 do mesmo mês tivera
o seu nome aprovado pela Congregação do Ginásio, conforme
informação que lhe dera o Corregedor da Casa.
Ocupava Brunet grande parte do seu tempo dedicado à
pesquisa e à conservação, manutenção e arrumação do material
coletado, a escrever aos Presidentes das Províncias aonde servira, narrando ocorrências de trabalho, o que não constituía isto
em relatório obrigatório.
Em carta de 7 de abril de 1856, dirigida ao Conselheiro
Presidente da Província de Pernambuco, explica o que tem realizado e é nesse período que entra em desacordo com o Sr. Padre
Joaquim Rafael da Silva, Regedor do Ginásio que se encontrava
contrariado com as despesas realizadas pelo professor naturalista, como também estavam em efervescência aqueles que viam
novos métodos de ensino aplicados no Nordeste.
Necessitava Brunet de maiores recursos para realizar viagens
de estudos de sua expedição ao sertão pernambucano, o que obtém
a 9 de março de 1857, contando desta vez com a aprovação do Regedor que diz: “Em lugar de ser onerosa foi útil ao estabelecimen203
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to, porque de lá não cessou de enviar diversos objetos e entre eles
quadrúpedes empalhados para ir abastecendo o Museu.”
Antes de se encerrar o período de acesso ao sertão, chamao o Presidente da Província para encomendar-lhe o estudo agrológico da Província Pernambucana que iniciou e redundou em
abandono e descaso pelo próprio governante provincial. Novos
recursos pleiteia ele em maio de 1857, pois necessitava de meios
para remessa de material para o Museu que instalara no Ginásio.
Com o sucesso da organização do Museu, Brunet ia conseguindo firmar-se e ser elogiado por tal feito despertando as
simpatias do Padre Rafael, Regedor ou Diretor do Ginásio da
Província que o elogia pela “dedicação e diligência a toda prova” com que se dedicou ao trabalho de coligir, preparar e conservar objetos para o Museu. Diante disso proporia o “lugar de
Preparador do Museu, justificando: E como não me consta que
haja nesta Província quem a isto se dedique e mandar vir de fora
duvido que consiga alguém que além da devida paga devidamente
preencha esse emprego por aqui não vulgar parece-me que se consultaria muito o bem da Província continuando aquele professor no
exercício de preparar e consignar-lhe uma justa retribuição por este
acréscimo de trabalho pois não hesito em afirmar a V. Excia. que
não é fácil encontrar-se no Brasil já não digo quem exceda, porém
mesmo quem o iguale em conhecimentos a tal respeito em dedica204
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ção e zelo.” Entretanto, continuava sempre o desentendimento a
respeito dos gastos do Sr. Brunet.
Na incursão realizada em território pernambucano ficou
comprovada sua passagem por “Goiana, Ouricurí, Vila Bela,
Exú (setembro de 1857 e o seu relatório de despesas datava de
14 de outubro de 1858).
À medida que surgem os resultados, a montagem e grandeza do Museu, surgem também as referências elogiosas do Sr.
Regedor, o que comprova o trabalho precioso prestado pelo naturalista à Província de Pernambuco e ao Estudo das Ciências
Naturais.
O Padre Joaquim Rafael diz em janeiro de 1859: “princípio de Museu notavelmente adiantado para o tempo em que começou e ainda mais em relação aos meios que lhe tem proporcionado. Não apresenta decerto em alguns dos seus ramos coleções e classes completas. Mas já abunda em voláteis e insetos,
tem alguns peixes e quadrúpedes notáveis, também alguns crustáceos, fósseis, rochas, grande número de minerais e uma porção
de plantas secas.” E em 13 de setembro do mesmo ano: “em
breve uma crescida remessa não só de objetos novos como de
alguns animais que estavam por arrumar”, dando notícia no Relatório de 1860 da visita do Imperador, detalhando bem. O entusiasmo do Regente era tamanho que já reclamava a existência de
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um horto e dizia que sem este “considerava improfícuo o estudo
da Botânica.”
Louis Jacques Brunet não media esforços no seu trabalho
e na ânsia de estendê-lo a outras regiões do Brasil, não importando a distância e o sacrifício. Projetava-se para mais longe, ao
norte do país, seria então a visita à Amazônia, a serviço do Museu Nacional e do Governo da Província de Pernambuco. As
condições lhes eram favoráveis. Contava com um velho amigo
da época de sua chegada à Paraíba, o Comendador Dr. Antonio
Coelho de Sá e Albuquerque, agora à frente do Governo do Pará
e que lhe prometia “poderosa ajuda”.
O número escasso de alunos em sua Cadeira e a possibilidade de adiamento do ensino da disciplina que ministrava levara-o a pedir licença do cargo de professor do Ginásio Provincial
para poder levar a efeito a viagem de estudos científicos à região
amazônica. Isto o fez em documento dirigido ao Sr. Presidente
da Província de Pernambuco, em 14 de fevereiro de 1860. Concedida a licença a 14 de março de 1860, segue a expedição e
Brunet alcança Belém do Pará a 8 de maio daquele ano. O Governo Central o designa Adjunto Viajante do Museu Nacional a
21 de junho de 1860.
A 15 de setembro encontra-se já em Manaus e em novembro chega a Pernambuco material por ele enviado, resultado po206
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sitivo da sua expedição ao Amazonas. A sua licença era prorrogada em 6 de dezembro de 1860 pelo Governo de Pernambuco,
dando-lhe o direito de permanência naquela região até o final do
ano seguinte comprovando sua estada em Manaus a 13 de março
de 1861. Eram sucessivas as remessas de material científico tanto
para o Museu Pernambucano como o Nacional. Encerrava ele aquele ano a 30 de dezembro em plena execução de pesquisa.
O trabalho de Jacques Brunet entusiasmava o Pe. Joaquim
Rafael, Regedor do Museu, que, entre discordância e entusiasmo
pelo que surgia diante das remessas de material enviado do Amazonas, enchia o seu relatório do ano de 1862 com altos rasgos
de louvor àquele nascente mostruário científico e ao seu colecionador e organizador: “Se um Museu tem sido considerado
sempre como um meio indispensável ao estudo das Ciências
Naturais, principalmente em um país novo como o nosso e enriquecido pela natureza de úteis produtos vegetais e mineralógicos, se todas as nações cultas se esmeram em os ter grandes,
vastos e abundantes, parece que o bom senso da Assembléia
Provincial não deve recusar e se dê gratificação a Mr. Brunet
pelo trabalho de armar os objetos do Museu.”
A 2 de fevereiro de 1862 Brunet está de volta a Pernambuco integrando-se novamente aos trabalhos do Ginásio Provincial. Havia recebido deferências da Secretaria de Estado dos
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Negócios Interiores e pagamento merecido dos seus trabalhos.
Houve destarte, reconhecimento pelos serviços científicos elaborados pelo notável naturalista.
No ano seguinte de 1863, em diversos meses pede o Regedor ao Diretor da Instrução quantias necessárias ao pagamento
de transporte de objetos, gratificação bem como material usado
em embalagens e armações do Museu. A relação era datada de
21 de agosto de 1863. Seria este o último ano de ligação de Brunet ao Ginásio. Residia ele no Bairro de Apipucos em Recife,
em cuja residência não deixava horas vagas a não serem destinadas ao incessante trabalho em benefício da obra iniciada. A 4
de dezembro, o Governo Provincial concede-lhe rescisão de
contrato por ele solicitada a 30 de novembro e o substitui por
Felipe Mena Calado da Fonseca.
São trechos do Relatório do Regedor em 31 de dezembro
daquele ano: “Por ocasião da festa da Padroeira deste estabelecimento, a 15 de agosto, esteve o Museu em exposição pública,
em três dias consecutivos nesse pequeno espaço de tempo, grande foi a avidez com que milhares de pessoas de todas as idades e
condições se sucederam incessantemente para vir contemplar
esse tesouro de todas as riquezas naturais do nosso fértil e ameno solo.”
208

www.colecaomossoroense.org.br

E mais:
“No estado lisonjeiro do Museu, parece impossível que
um só homem, sem recursos, tenha podido fazer o que só o Sr.
Brunet fez à custa de fadigas, necessidades e todos os incômodos inerentes a tais empresas. O Sr. Brunet era ao mesmo tempo
professor em Ciências Naturais, viajante científico de longínquas províncias, caçador preparador e tudo mais necessário a
semelhante tarefa...”
“Só a dedicação à ciência e o cumprimento do dever seriam capazes de tais prodígios. Honra ao menos ao Sr. Brunet,
afirma o Regedor para dizer mais adiante: “Os conhecimentos
não vulgares, o assíduo trabalho de dedicação do Sr. Brunet a
este estabelecimento deixa um vácuo bem difícil de preencherse. É este um testemunho à verdade a que não me posso furtar.
Bendigam os baianos, essa exoneração que por nossa parte sentimos”, era o depoimento do Regedor Interino, o Padre Tranquilino Cabral Tavares de Vasconcelos.
E ainda o registro no relatório de 31 de dezembro de 1864:
“Com a saída do professor Brunet, preparador dos objetos
de história natural ficou de então para cá completamente esta209
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cionado o Museu, sendo para lamentar.” E em 1865 ainda perdurava a lembrança e a falta de Brunet: “Depois da saída do professor Brunet em 28 de setembro de 1863, ficou o Museu completamente estacionário... tudo falta de preparadores que substituíssem aquele professor.”
Louis Jacques Brunet deixara discípulos, possivelmente,
como o preparador Joaquim José Moreira, citado pelo Regedor
em 1866, como consta em relatório.
Um dos substitutos em 1880 na Cadeira que Brunet ocupara foi o Cônego Joaquim Arcoverde Cavalcanti de Albuquerque,
Lente de Ciências Naturais e que no caminhar da carreira sacerdotal chegou até à Púrpura Cardinalícia. Pela importância do Co.
Arcoverde merece ele uma citação a seu respeito.
JOAQUIM ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
Nasceu em Cimbres, Pernambuco, a 17 de janeiro de
1850, sendo filho do casal Marcolina Dorotéa de Albuquerque
Cavalcanti e Antônio Francisco de Albuquerque Cavalcanti. Fez
os estudos de humanidades em Cajazeiras, Paraíba, tendo seguido para Roma em 1866. Cursou as aulas do Colégio Romano e
da Universidade Gregoriana, obtendo a láurea doutoral em Filo210
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sofia e Teologia, como aluno do Pio Latino-americano. Retornou ao Brasil em 1876. Fixado na província natal, desempenhou
os cargos de Reitor do Seminário de Olinda, pároco de Boa Vista do Recife, vigário de Cimbres, Reitor do Ginásio Pernambucano e cônego de meia prebendo (conquistado mediante concurso), do Cabido de Sá de Olinda, respectivamente. Apresentado
para bispo-coadjutor de D. Luís Antonio dos Santos, Arcebispo
da Bahia, pelo Decreto de 9 de março de 1888, não aceitou esse
cargo. Anteriormente, havia sido nomeado prelado doméstico do
Papa Leão XIII.
Eleito Bispo de Goiás (26 de junho de 1890), foi sagrado a
26 de outubro do mesmo ano, na Capela do Colégio Pio Latinoamericano, em Roma, pelo Cardeal Rampolla. No dia seguinte
renunciou à mitra goiana e, voltando ao país, foi residir no Colégio São Luís, em Itu, Estado de São Paulo.
A 26 de agosto de 1892 foi nomeado bispo titular de Argos e coadjutor com futura sucessão de D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, Bispo de São Paulo, tomando pose do cargo a
11 de fevereiro seguinte. Estava na Europa, em nome do efetivo
da sua Diocese, fazendo a visita “Ad Limina Apostolorum”,
quando recebeu a notícia da morte de D. Lino. Regressou, imediatamente ao Brasil e fez a entrada solene na Catedral de São
Paulo, como 10o bispo diocesano, em 30 de setembro de 1894.
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Foi promovido Arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro
a 31 de agosto de 1897, tomando posse (por procurador), a 24 de
outubro seguinte. Fez a entrada solene na Catedral dos Cariocas
a 16 de dezembro do mesmo ano, quando recebeu o “Pálio”, das
mãos de D. Jerônimo Tomé da Silva, Arcebispo da Bahia e Primaz do Brasil.
Criado e publicado cardeal presbítero no Consistório de 11
de dezembro de 1905, recebeu D. Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, das mãos de Pio X, a imposição do chapéu
e do anel cardinalícios com o título dos Santos Bonifácio e Aleixo, no Consistório Público de 14 dos mesmos mês e ano.
“A criação do cardinalato da América Latina e a nomeação de D. Joaquim Arcoverde para primeiro cardeal, em 11 de
dezembro de 1905, emocionou, vivamente, os países americanos
e fizeram vibrar de alegria patriótica os próprios indiferentes.”
O Cardeal Arcoverde é uma das figuras que o Brasil recorda como um dos seus maiores filhos, tendo realizado uma
obra de fé e de trabalho, de inteligência e de cultura em nosso
episcopado, cuja atuação brilhantíssima é digna de imitação.
Foi, então essa figura ilustre, Pe. Joaquim Arcoverde, o substituto do famoso naturalista Louis Jacques Brunet no Ginásio Provincial de Pernambuco, mais tarde Ginásio Pernambucano.
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No ano de 1859, o Imperador Pedro II realiza viagem ao
Nordeste, visitando Pernambuco, Paraíba e Bahia. Em seu caderno de anotações está a presença de Louis Jacques Brunet que,
certamente, figurava em sua memória como descobridor daquele
que era o seu protegido e se encontrava em fase de estudos na
Europa – Pedro Américo de Figueiredo e Melo, a criança maravilhosa que recebera a admiração de Brunet e que o levara ao
amparo oficial de Sua Majestade. Era, portanto, Brunet, o velho
conhecido do governante imperial que não deixara desamparados aqueles que se dedicavam às artes e às ciências.
O Monarca por onde havia passado demonstrava seu interesse pelo que via e ouvia, demonstrando em seu diário o conhecimento e a admiração por Brunet a quem já havia auxiliado em
expedição pelo Nordeste. Foi grato o Imperador demonstrando
sua generosidade em concessão de comendas na Paraíba. Concedeu a Ordem da Rosa a Dr. Fausto Benjamim da Cruz Gouveia, Juiz de Direito da comarca de Areia e a seu sobrinho Dr.
José Evaristo da Cruz Gouveia, que era médico, primeiro areiense a receber este título em 1854, na Bahia, e também segundo
paraibano médico, além da Ordem da Rosa e Comenda da ordem de Cristo. Outras personalidades também foram agraciadas.
Em Pernambuco, entre muitos outros professores como José
Soares de Azevedo foi também Louis Jacques Brunet agraciado
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com a Ordem da Rosa no grau de oficial e da qual se torna Comendador o Cônego Joaquim Pinto de Campos e Cavaleiro o Dr.
Inácio Firmo Xavier. O Padre Joaquim Rafael da Silva – Regedor do Ginásio e Dr. José Joaquim de Moraes Sarmento foram
agraciados como Comendadores da Ordem de Cristo. Nenhum,
porém, recebeu tantos louvores como Brunet.
A visita imperial ao Ginásio Provincial aconteceu a 9 de
dezembro de 1859 e dela anotou D. Pedro II: “No andar térreo
está a Coleção de História Natural arranjada pelo Brunet, agradou-me, porém hei de vir vê-la com vagar uma tarde, assim como examinar se parte não devia ter sido remetida para o Museu
do Rio pelo Brunet, que recebeu dinheiro do Governo Geral para
explorações científicas pelo interior de algumas das Províncias
do Norte, e nada ou pouco remeteu.” Repetiu o Imperador a visita ao Museu a 14 daquele mês e nova anotação em seu livro de
registro: “À tarde fui ao Gabinete de história Natural arranjado
pelo Brunet no Ginásio e depois de o examinar com atenção,
tendo observado peixes e fósseis em incrustações calcárias, muito apanhadas nos sertões do Norte do Brasil, creio que na Serra
do Araripe e um quadrúpede entre o macaco e os carneiros chamado no rótulo kincaju paraná, que só se encontra no sertão
desta Província, informei-me do resultado das explorações do
Brunet dizendo-me ele que da primeira vez que fora só encarre214
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gado de explorar pontos próprios para açudes no interior da Paraíba
e da segunda da coleção das diversas terras, que chegando ao Recife
o Presidente (ilegível) mandou deitar no aterro do cais por detrás do
Palácio, não lhe abonando as despesas de condução, ficou de levarme e eu verei a exatidão do que ele me referiu.”
Como bem poderia ser, não deixou o Regedor Padre Joaquim Rafael da Silva de registrar tudo em seu relatório, aquele
que seria de tanta importância coincidente com a visita de Sua
Majestade Imperial. Honra maior não poderia ser, tanto para a
Casa como para ele e Brunet que recebia assim a consagração
imperial pelo seu trabalho apresentado e relatado e que lhe possibilitou talvez o único e último encontro com Pedro II. Este o
admirava e até com certo gracejo anotou a observação sobre o
cientista: “Parece que nos seus sete anos de permanência no
Brasil, Brunet ainda não se familiarizara com o português, Brunet ainda sabe mal a língua pronunciando às vezes de modo a
provocar riso.”
Após o período de 1853 a 1854 quando esteve em exposição percorrendo o território paraibano e de 1857 a 1858 o de
Pernambuco, até os limites com o Piauí, Louis Jacques Brunet
empreende viagem à região amazônica. Aproveita o oferecimento do seu amigo dos idos de 1852 na Paraíba e agora governante
do Pará na Amazônia, Dr. Antonio Coelho de Sá e Albuquerque.
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Há correspondência entre ambos. Brunet oferece a sua pauta de
serviços e Sá e Albuquerque o seu plano de trabalho em benefício do Pará. Em documento de 20 de março de 1854, Sá e Albuquerque já demonstrava a Brunet a idéia dele visitar a Amazônia: “Se V. S. entender como é do seu interesse uma viagem ao
Pará sob a proteção de um brasileiro ilustrado, como o Conselheiro Sebastião do Rego Barros e se aceder ao convite que lhe
fiz como uma grande fortuna.” Finalmente, em abril de 1860, Sá
e Albuquerque, Presidente do Pará aceita o oferecimento de
Brunet, traçando-lhe cláusulas de contrato, que ao final diz: “A
sua inteligência e ilustração, o seu amor à ciência, o seu zelo no
cumprimento do dever à que se obriga são por mim conhecidos.
De todas essas qualidades deu V. Sa. provas subidas na comissão igual de que o encarreguei na Província da Paraíba, quando
me achei na Presidência daquela Província. Confio que não farei
menores serviços a esta Província procurando por essa contribuição em favor dela a seu saber e a sua dedicação.”
Brunet esperava contribuir com seu trabalho para enriquecimento cada vez maior das espécies do Jardim Botânico do
Pará, com muitas plantas a serem colhidas no Amazonas. Nos
outros reinos da natureza, achava ele ainda inexplorados satisfatoriamente e de onde ele poderia dar valiosa contribuição. Não
poderia deixar de enviar constantemente material para Pernam216

www.colecaomossoroense.org.br

buco e para o Museu Imperial. Tudo era comum, nas aspirações
tanto de Brunet como de Sá e Albuquerque que lhe diz: “Reconhecendo a grande utilidade que para esta Província pode resultar do estudo e observações feitos sobre os multiplicados produtos dos três reinos da natureza, até hoje pouco estudados e conhecidos, aceito a proposta de V. Sa.”
Louis Jacques Brunet e sua esposa Custódia Sá embarcam
para a região amazônica. Retarda sua designação como “adjunto
viajante” o que é efetivado pelo aviso de 21 de junho, assim
composto:
“4a Seção, Rio de Janeiro.
Ministério dos Negócios do Império, em 21 de junho de
1860.
Sendo nesta data nomeado Adjunto Viajante do Museu
Nacional o professor de Ciências Naturais de Pernambuco Louis
Jacques Brunet, para o fim de colher objetos de História Natural
para o mesmo Museu durante a sua excursão pela Província do
Amazonas, convém que V. Sa. lhe envie quanto antes as instruções necessárias.
D. G. a V. Sa. João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Diretor do Museu Nacional.”
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Ele iniciaria como Viajante Adjunto e D. Custódia como
sua adjunta, coadjuvante nos trabalhos de caça aos animais desejados. Sabedor deste fato expressou-se o Padre Joaquim Rafael a
respeito: “Muito me tem alegrado a notícia que a senhora está
constituída em nova Diana e que os voláteis com dificuldades
escapam à certeza de seus tiros; rogo-lhe pois que lhe dê de minha parte os parabéns por essa nova habilidade, e ainda mais
pela satisfação e constância em acompanhá-lo.”
Em outubro ele se põe em rumo ao alto amazonas. Regressa ao Pará. A esta altura muito material entre quadrúpedes, peixes, répteis, pássaros e espécies da flora foram enviados aos
museus para quem sempre trabalhou. Além dos serviços e do
cansaço sofreu ele vários males adquiridos na região, passando
períodos em convalescença para restabelecimento da saúde. As
dificuldades aconteciam pela exigüidade de tempo e pontualidade no recebimento dos recursos dos governos envolvidos nas
pesquisas. Mesmo assim, foi considerável o material enviado às
duas instituições.
Atingiu localidades extremas no Norte como Coari, no alto amazonas e São Paulo de Olivença, onde mais lhe maltratou a
febre intermitente. Santarém e Óbidos no Pará, Maués, Vila Bela, Tefé, Tabatinga, Conceição, São Miguel, passando pelos rios
como Trombeta Rio dos Enganos, Tabacundá, Oaripu, Jauá,
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Tocantis, Mapoari, Japurá, Igarapé do Mocó, Puruitu, Iça, Patué,
Ticunas e muitos outros. Foram excelentes as coletas de animais
e de madeiras, sendo destas 105 espécies a coleção por ele oferecida ao Presidente Sá e Albuquerque, do Pará, não somente
classificadas como a citação de suas utilidades.
A expedição à amazônia chega ao final. Brunet, mais uma
vez desembarca em Recife, a 2 de fevereiro de 1862 e a 17 seguinte o Museu Nacional encerra as atividades do naturalista
como seu pesquisador e suspender-lhe a gratificação devida.
Obedecendo à cronologia dos anos, inicia-se em 1864 a
nova fase de trabalho do naturalista pesquisador, seguindo ele
para a Bahia. Em Pernambuco, pela Portaria de 4 de dezembro
de 1863, era desligado do Ginásio Provincial, conforme registro
do Padre Tranquilino Cabral Tavares de Vasconcelos que, interinamente substituía o Padre Joaquim Rafael da Silva, titular do
Ginásio: “Por Portaria de 4 de dezembro foi exonerado ao seu
pedido Louis Jacques Brunet, (sic) prof. de Ciências Naturais,
sendo nomeado em seu lugar Felipe Menna Callado da Fonseca.
Os conhecimentos não vulgares, o assíduo trabalho e a dedicação do Sr. Brunet (sic) a este estabelecimento deixa um vácuo
bem difícil de preencher-se. É este um testemunho à verdade a
que me não posso furtar. Bendigam os baianos, essa exoneração
que por nossa parte sentimos.”
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O novo e desconhecido período de trabalho de Brunet na
Bahia foi de 1864 até 1876.
Outro fato importante e coincidente com o francês e o dirigente Sá e Albuquerque é que este, seu velho amigo Presidente
da Paraíba em 1852 quando Brunet se oferece para trabalhos
científicos na Província, depois de governar a Província do Pará
é nomeado Presidente da Província da Bahia.
Criado o Instituto Baiano de Agricultura por Decreto Imperial de 1 de janeiro de 1859, passava este a ser o ponto de efervescência do desenvolvimento agronômico da Bahia ou da
região do Engenho Lages pertencente à Congregação dos Padres
de São Bento ou Beneditinos. Decorreram três anos e em 1862,
o Presidente Baiano Sá e Albuquerque insiste na contratação de
Jacques Brunet e este atende ao seu apelo desligando-se do Ginásio Pernambucano e indo dirigir a Escola Agrícola de S. Bento das Lages. Os padres ou monges beneditinos sempre afeiçoados à agricultura como posteriormente foram fundadores da Escola Superior de Agricultura São Bento, em Olinda, Pernambuco, transferida Tapera no Município de São Lourenço da Mata e
que por fim foi absorvida pelo Governo de Pernambuco, transferindo-se para o bairro de Dois Irmãos, em Recife, o que é na
atualidade a Universidade Federal Rural de Pernambuco.
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Pouco tempo permaneceu Brunet na direção da Escola Agrícola. Esta seqüência talvez, a Escola de Agronomia de Cruz
das Almas, criada como a primeira do país, no reinado de D.
João VI.
Em 1871 Brunet é designado ir à França a serviço em proveito da Escola e após o seu regresso grandes dissabores estãolhe reservados e é surpreendido com o ato de sua demissão. Inconformado, dirige-se ao Presidente do Instituto Imperial de
Agricultura, na Bahia, Visconde de Sergimirim, em documento
datado de 6 de abril de 1872, como segue:
“Pedirei inicialmente a V. Excelência a permissão de me
exprimir em francês, persuadido de que compreenderá melhor o
que tenho a lhe comunicar que se escrevesse em mau português.
Houve por bem ao Sr. Dionísio Martins destituir-me como diretor interino, isto a pedido do Sr. Moreau que lhe declarou não querer mais servir sob minhas ordens, porque eu tinha criticado o abandono no qual ele deixou a propriedade durante minha ausência e
também porque eu havia usado de autoridade fazendo uma tentativa
além disso infrutuosa para fazer meter no curral (sic) da cidade de
São Francisco os bois de seu amigo o Dr. Ulisses, que após haver
destruído inteiramente as sementes de cana que o governo do Rio
nos havia confiado e igualmente as plantações do jardim que eu
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mantinha as minhas custas, continuavam a persistir no jardim apesar
de minhas reclamações diárias.
Em seguida a esse pedido do Sr. Moreau a seu amigo Dionísio, a ata da sessão de 4 de abril foi sorrateiramente preparadas
entre eles e o Sr. Dionísio, aproveitando-se do pedido que eu
fazia à direção de dois adjuntos, um o Sr. Droinert (sic) para montar e conservar os objetos dos gabinetes de Física e Química, o
outro o Sr. Péres para montar e preparar os objetos do gabinete de
história natural, o Sr. Dionísio encontrou tão habilmente o meio de
iludir a direção, dividindo o trabalho em três seções independentes,
que ela deixou passar sem duvidar em nada do que se tramava contra mim, a ata da sessão de 4 de abril, cuja redação de resto não foi
conhecida senão no dia seguinte.
Além do que há de ofensivo para mim na destituição como
diretor interino que não penso haver merecido, sobretudo no
momento que venho desenvolver os maiores esforços e sacrifícios para realizar na Europa o melhor possível a missão com que
aprouve V. Excelência honrar-me, por outro lado, afirmo, foi
feito para cada seção um orçamento de despesa onde a parte
feita para os animais fica inteiramente à disposição do Sr. Moreau, resulta disso que ele ficará livre para a subsistência dos animais que ficam a meu cargo, (ingado) livrar ou não, como tam222
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bém a água necessária, pois que fica chefe dos animais de carga
e dos carroceiros.
Em primeiro lugar, não posso deixar passar minha destituição sem protesto perante V. Excelência (rasgado) à justiça da
qual me confio.
Em segundo lugar, devo dizer-lhe que não posso aceitar
ficar frente a frente com o Sr. Moreau, a sujeição humilhante
que me foi imposta.
Aceite Sr. Presidente, a segurança da mais respeitável consideração.
De seu humilde servidor.
L.J. Brunet.3
O seu substituto Luiz Blande Moreau foi dispensado e
Brunet volta à direção da Escola, permanecendo até 30 de novembro de 1875 e substituído depois por Arthur Cesar Rios e em
21 de novembro de 1876 é “dispensado definitivamente da Escola Agrícola.” Em 15 de fevereiro de 1877, data em que a Escola Agrícola da Bahia era inaugurada solenemente, Monsieur
Brunet era pessoa ausente ao ato.
Brunet avançava sempre em busca de novas aventuras.
Quase aos sessenta anos de idade e um quarto de século percor3

Tradução do original francês, Col. Mossoroense, Série “C”, vol. 30.
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rendo o Brasil, continua suas andanças em nova direção. Vai a
Terezópolis no Estado do Rio e daí em diante não deixa mais
notícias.
Conquanto tenha sofrido em suas aventuras pelo conhecimento e prática da ciência, de contratempos e mesquinharias,
via-se compensado pelo reconhecimento do seu trabalho na Europa. É a Societé d’Aclimatation de Paris que lhe reconhce os
méritos e lhe confere a medalha pelo seu louvável labor.
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FAMÍLIA DE LOUIS JACQUES BRUNET
Por volta do ano de 1853, chega à Paraíba, o médico e naturalista francês Louis Jacques Brunet, nascido no ano de 1811.
Rumou ao Brasil onde chegou em 1850, desembarcando
no Recife, em Pernambuco, desejoso de conhecer o país e estudar a sua fauna, a flora e os minerais.
No seu país de origem era professor de História Natural e
de Música, em Basas, 1835.
Chegando ao Brasil, em estado de viuvez, casou-se na cidade de Souza, Paraíba, a 4 de novembro de 1854, com Custódia
Francisca de Sá Brunet, natural daquela cidade, nascida em
1832.
De suas primeiras núpcias, na França, apenas um filho,
Charles Gilbert Theobald Brunet. Do seu segundo matrimônio,
não deixou descendentes.
São inúmeros os seus descendentes Brunet pelo Nordeste
do Brasil, sendo alguns nas primeiras gerações citadas aqui:
F.1 – CHARLES GILBERT THEOBALD BRUNET – natural
de Bordeaux, França, nascido em 1832. Chegou ao Brasil depois
de 1854. Casou-se com Francisca Gertrudes de Sá Barreto irmã
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de Custódia Francisca de Sá Barreto, sua madrasta e filha de
Cândida Umbelina Nóbrega e João Rabelo da Costa Cardoso,
tendo como avós maternos Maria Isabel de Sá Barreto e Manoel
Martins Lopes. Ele faleceu a 16 de fevereiro de 1898, no sítio
Flexa, no município de Souza. Do casal os filhos:
N.1 – LUIZ THEOBALD DE SÁ BRUNET – que foi casado no Estado da Bahia, onde faleceu. Houve um filho único:
Bn.1 – NAPOLEÃO DE SÁ BRUNET;
N.2 – NAPOLEÃO THEOBALD DE SÁ BRUNET – natural de Souza, onde nasceu a 25 de abril de 1860. Casou na
cidade de Misericórdia, atual Itaporanga, Paraíba, com Maria
Belmira Ramalho Brunet. Deles descendem:
Bn.2 – JOSÉ RAMALHO BRUNET que nasceu em
Pombal no ano de 1883 e foi casado com Júlia Ramalho Leite de
onde vêm:
T.1 – NAPOLEÃO RAMALHO BRUNET
c.c. Natalícia Ramalho Brunet e deles:
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LHO BRUNET;
BRUNET;

Q.1 – MARIA DO SOCORRO RAMAQ.2 – JOSÉ ANCHIETA RAMALHO
Q.3 – RUI RAMALHO BRUNET;

LHO BRUNET;

Q.4 – MARIA APARECIDA RAMA-

T.2 – FRANCISCO RAMALHO BRUNET
c.c. Amélia Xavier de Sá. Sem sucessão.
T.3 – EUNICE RAMALHO BRUNET c.c.
Flávio Brunet de Sá. Deles os descendentes:
Q.5 – SAMUEL BRUNET RAMALHO;
BRUNET;

Q.6 – MARIA CLEIDE RAMALHO
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BRUNET;
BRUNET;
BRUNET;
varo Mota;

Q.7 – MARY LLOYD RAMALHO
Q.8 – CARLOS JOVAN RAMALHO
Q.9 – JÚLIO MARCOS RAMALHO
T.4 – ALCIDES RAMALHO MOTA c.c. Ál-

T.5 – CARMELITA RAMALHO DE SÁ c.c.
Arthur Martins de Sá;
T.6 – CARLOS RAMALHO BRUNET c.c.
Semíramis Brunet, pais de:
BRUNET;

Q.10 – CARLOS MOISÉS RAMALHO

T.7 – LUCRÉCIA RAMALHO BRUNET c.c.
Renato Leite Ramalho, com filho:
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LHO;

Q.11 – LUCRENATO LEITE RAMAQ.12 – RONALDO LEITE RAMALHO;

RAMALHO;

Q.13 – MARIA DO SOCORRO LEITE
Q.14 – JOSELITA LEITE RAMALHO;

FILHO;

Q.15 – RENATO LEITE RAMALHO

T.8 – CREMILDA RAMALHO FONSECA
c.c. Absalão Fonseca, donde vêm:
FONSECA;

Q.16

–

DEOCLÉCIO

RAMALHO

Q.17 – DIONE RAMALHO FONSECA;
FONSECA;

Q.18

–

FRANCISCO
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Q.19 – ABSALÃO FONSECA FILHO;
Q.20 – DIXONE RAMALHO FONSE-

CA;
LHO FONSECA;
norina Brunet;

Q.21 – ROSA DE FÁTIMA RAMA-

T.9 – JOÃO RAMALHO BRUNET c.c. HoT.10 – IVO RAMALHO BRUNET.

B.3 – DONÁRIA RAMALHO BRUNET, f.s.
B.4 – ANTILDES BRUNET NITÃO c.c. José Lacerda Nitão de quem descendem:
Santino Agra;

T.11 – MARIA RAMALHO AGRA c.c. Luiz

T.12 – ALICE RAMALHO CRIZANTO c.c.
João Crizanto Carnaúba;
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T.13 – NATALÍCIA RAMALHO BRUNET
c.c. Napoleão Ramalho Brunet (vide T.1 e Q.1 e Q.4)
B.5 – OLINDINA RAMALHO DE SÁ BRUNET
c.c. Júlio Ramalho de Sá, pais de:
T.14 – NAPOLEÃO BRUNET DE SÁ c.c.
Maria de Sá Brunet, pais de:
Q.22 – CLÓVIS BRUNET DE SÁ;
Q.23 – CARLOS BRUNET DE SÁ;
Q.24 – CLÁUDIO BRUNET DE SÁ;
Q.25 – CLAUDETE BRUNET DE SÁ;
Q.26 – CREMILDA BRUNET DE SÁ.
Q.5 e Q.9);

T.15 – FLÁVIO BRUNET DE SÁ (vide T.3 e
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B.6 – CELSO RAMALHO BRUNET c.c. Maria
Leite Ramalho, vindo:
T.16 – JOSÉ LEITE RAMALHO;
T.17 – RENATO LEITE RAMALHO c.c. Lucrécia Ramalho Brunet (vide T.7 e Q.11 e Q.15);
T.18 – MARIA RAMALHO DE FREITAS
c.c. José de Freitas;
T.19 – EPITÁCIO LEITE RAMALHO;
T.20 – CARLOS LEITE RAMALHO;
T.21 – ANTONIO LEITE RAMALHO;
B.7 – CELINA RAMALHO MANGUEIRA c.c. Arsênio Mangueira da Costa, com os filhos:
GUEIRA;

T.22 – OTAVIANO RAMALHO MAN-
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T.23 – OTACÍLIO RAMALHO MANGUEIRA c.c. Maria de Lourdes Ramalho;
T.24 – ODETE RAMALHO FARIAS c.c. Gabriel Farias, pais de:
AS;
FARIAS;

AS.

Q.27 – PÉRICLES RAMALHO FARIQ.28 – SÔNIA LÚCIA RAMALHO
Q.29 – CLEIDE MARIA RAMALHO;
Q.30 – DÁRIO RAMALHO DE FARIT.25 – OMAR RAMALHO MANGUEIRA;

RA;

T.26 – OSMINDA RAMALHO MANGUEI-
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B.8 – MARIA RAMALHO NITÃO em primeiras
núpcias casada com José Lacerda Nitão, viúvo de Anatildes
Brunet Nitão (B.4) com a descendência:
T.27 – ANATILDES NITÃO DE MORAIS
c.c. João Morais, pais de:
Q.31 – JOTILDE;
Q.32 – JOSETILDE;
T.28 – NOÊMIA NITÃO PASSOS c.c. José
Pessoa de Araújo, vindo:
Q.33 – ARI;
Q.34 – NEI;
MARIA RAMALHO NITÃO (B.8) em segundas núpcias
casada com João Nitão. Com os seguintes descendentes:
T.29 – BELMIRO RAMALHO NITÃO c.c.
Maria Pinto Ramalho. ss;
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Viana, ss;

T.30 – ESTELA NITÃO VIANA c.c. Miguel

T.31 – FRANCISCA NITÃO TRAVASSOS,
c.c. José Nogueira Travassos;
T.32 – ANTONIO RAMALHO NITÃO casado com Eunice Vitório Barbosa Torres (prima do autor F. T.
Torres), filhos de João Vitório Barbosa Torres e Maria Vitório
B. Torres (Suça), neta do Capitão Bento Vitório Barbosa Torres
e de Rosa Apolinária Henrique Meira Barbosa Vitório Torres,
de Areia-Remígio, com as filhas:
Pn52 – em continuação à genealogia dada por Trajano Nóbrega: GLÁUCIA VITÓRIO RAMALHO DE SOUSA c.c. Gilberto Farias de Sousa e os filhos:
RAMALHO FARIAS;
DE SOUSA FILHO.

6n.1 – GISELY CRISTINE
6n.2 – GILBERTO FARIAS
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Pn53 – GECILDA VITÓRIO
RAMALHO CAVALCANTI c.c. Nilton Vale Cavalcanti. Têm:
VALCANTI FILHO;
LHO VALE CAVALCANTI.
Adélia Nitão;

6n.3 – NILTON VALE CA6n.4 – RAFAEL RAMA-

T.33 – OSTÍLIO RAMALHO NITÃO c.c.
T.34 – EDITE NITÃO;

B.9 – NAPOLEÃO RAMALHO BRUNET c.c.
Carmina Ramalho Brunet, pais de:
FILHO;

T.35 – NAPOLEÃO RAMALHO BRUNET

N.3 – JOÃO THEOBALD DE SÁ BRUNET, nascido aos
30 de julho de 1861;
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N.4 – OLINDINA TEOBALDINA DE SÁ BARRETO, n.
1864 + 1887, c.c. Aristides Rabelo da Costa e Sá, de quem descendem:
B.10 – JÚLIO RABELO DE SÁ c.c. Olindina Ramalho de Sá Brunet (vide B.5, T.14, T.15 e Q.22 – 26)
B.11 – CARLOS RABELO DE SÁ c.c. Hercília
Umbelina de Sá, com os filhos:
T.36 – MARIA DE SÁ BRUNET c.c. Napoleão Brunet de Sá (vide T.14 e Q.22 – 26);
T.37 – OLINDINA DE SÁ BRUNET c.c. Antonio Martins de Sá, pais de:
Q.35 – ERONILDES BRUNET DE SÁ;
Q.36 – IVANILDO BRUNET DE SÁ;
Q.37 – ONILDO BRUNET DE SÁ;
Q.38 – LACILDES BRUNET DE SÁ;
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Q.39 – LEONILDES BRUNET DE SÁ;
Q.40 – BETECELE BRUNET DE SÁ.
N.5 – CARLOS THEOBALD DE SÁ BRUNET, n.
19.1.1869 + 28.8.1902, em Icó – Ceará, casado em primeiras
núpcias com Petronila de Souza Brunet, f. em 28 de agosto de
1901 e em segundas núpcias com Joana Rodrigues Brunet. Houve a descendência:
B.12 – PERPÉTUA DE SÁ BRUNET c.c. Leopoldino Urtiga da Costa, descendendo:
T.38 – JOÃO URTIGA BRUNET c.c. Olívia
Carvalho Brunet, e deles:
NET;
LHO BRUNET;

Q.41 – TEREZA CARVALHO BRUQ.42 – JOÃO ALBERTO DE CARVAT.39 – MARIA URTIGA BRUNET;
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T.40 – ALZENIR URTIGA BRUNET c.c. Antonia Rodrigues Martins, descendendo deles:
Q.43 – CARLOS BRUNET MARTINS;
TINS;
MARTINS;

Q.44 – CARLINDO BRUNET MARQ.45 – MARIA ALDA BRUNET
Q.46 – CLÓVIS BRUNET MARTINS;
Q.47 – MIRTES BRUNET MARTINS;

TINS;

Q.48 – CARMELITA BRUNET MAR-

B.13 – LUÍS DE SÁ BRUNET c.c. Laura Urtiga
Brunet, pais de:
T.41 – MARIA BRUNET DE OLIVEIRA c.c.
João de Oliveira, pais de:
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DE OLIVEIRA;

Q.49 – RICARDO CÉSAR BRUNET

T.42 – JOSÉ DE SÁ BRUNET c.c. Nair de
Souza Brunet, pais de:
Q.50 – LUIZ GONZAGA BRUNET;
Q.51 – ANTONIO CARLOS BRUNET;
Q.52 – ANA LAURA BRUNET
Q.53 – MARIA HELENA BRUNET;
N.6 – CUSTÓDIA TEOBALDINA DE SÁ BRUNET, n.
Sousa em 1873, casada em 30 de junho de 1896 com Pedro Lins
Carneiro de Albuquerque, com os filhos:
B.14 – MARIA LUÍSA;
B.15 – ANITA;
B.16 – LETÍCIA;
240

www.colecaomossoroense.org.br

B.17 – GEORGETE.
F.2 – MARGARIDA – filha de Louis Jacques Brunet, do seu
primeiro matrimônio. Diz-se que em 1872 era casada e tinha
uma filha. Possivelmente nasceu e viveu, falecendo também na
França
F.3 – MANOEL DE SÁ BRUNET – filho de Louis Jacques
Brunet e Custódia Francisca de Sá Brunet, nascido em 12 de
novembro de 1857. Foi casado com Maria Luíza Brunet. Era
engenheiro.
F.4 – EMÍLIA DE SÁ BRUNET – que foi do segundo matrimônio de Louis Jacques Brunet. Era funcionária da Alfândega no
Rio de Janeiro, onde faleceu solteira.
F.5 – JÚLIO DE SÁ BRUNET, também descendente de Louis e
Custódia. Era engenheiro. Nascido em 12 de novembro de 1862.
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Nota:
Estes dados genealógicos foram colhidos pelo professor Jerônimo Vingt-un Rosado Maia e por ele colhidos de “A Família Nóbrega” de autoria de Trajano Pires da Nóbrega, agrônomo, e de
Lucien Pouessel. Apenas os dados referentes ao Trineto 32 –
Antônio Ramalho Nitão casado com Eunice Vitório Barbosa
Torres Ramalho, foram colhidos pelo autor e estão atualizados.
“Louis Jacques Brunet – Naturalista Viajante” – 1o volume –
Coleção Mossoroense – Série “C” – Volume 30 – Vingt-un Rosado e Antônio Campos e Silva. – Cap. “A Família Brunet no
Nordeste” – Vingt-un Rosado – páginas 37 a 42.
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