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PREFÁCIO

Brasílio Marques - Vida e Obra

Sendo conhecedor da grande capacidade de trabalho de Auro 
Malaquias dos Santos, Bibliotecário Municipal de Mogi das 
Cruzes, em conduzir com zelo e dedicação a organização da 
Biblioteca Municipal, a par do cuidado com que vem man-

tendo o Arquivo Histórico, que está sob sua guarda, aceitei com 
alegria o gentil convite para prefaciar o seu livro “Brasílio Marques: 
vida e obra”.
 Confesso que fiquei surpreso quando me deparei com o 
tema do livro, pois nada havia nos registros biobibliográficos a res-
peito do biografado, porém, logo ao tomar conhecimento do seu 
conteúdo, tive a certeza de que era um trabalho sério e tratado com 
sabedoria e discernimento.
 O autor, Auro Malaquias dos Santos, é Bacharel em Bibliote-
conomia pela Escola de Comunicação e Artes – ECA, da Universida-
de de São Paulo, e tem o curso de Pós-graduação “Lato-Senso” em 
Gestão Pública, pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação - INPG, 
disponibilizado pela Escola de Governo de Mogi das Cruzes. Não é 
um principiante das letras, pois já conta com livros publicados: “Fan-
tasma nas sombras” e “Você viu o meu noivo?”, ambos romances 
e publicados pelo site Clube dos Autores de São Paulo, em 2012. 
Publicou, ainda, um livro de poesias, intitulado “A vida começa aos 
40 sonetos”.
 Trabalhando na Biblioteca e no Arquivo Histórico, a curiosi-
dade intelectual do autor levou-o a estar sempre vasculhando a vas-
ta documentação existente, além dos livros antigos, chamando a sua 
atenção a frequência com que aparecia o nome de Brasílio Marques.
 Teve início, então, a pesquisa sobre este personagem históri-
co, que foi crescendo à medida que os dados referentes ao pesquisa-
do iam surgindo e lançando novos desafios, até resultar na obra ora 
enfocada, tratada com uma escrita elegante, simples e didática.
 O trabalho do autor ganha maior importância, quando cons-



tatamos que seu faro de arguto pesquisador acabou por nos reve-
lar uma figura ímpar da história cultural de Mogi das Cruzes: caris-
mático, intelectual, jornalista, teatrólogo, ator, e orador brilhante, 
este é o Brasílio Marques que se nos apresenta. Incansável, o autor 
mostra que entre os ancestrais do biografado figura um ramo entre 
os pioneiros da imprensa paulistana, o que explica a tradição jorna-
lística da família.
 Com maestria, o autor traça o perfil biográfico de Brasílio, 
desde sua infância no interior de São Paulo, seus estudos na Escola 
Normal na Capital, e seu ingresso nas atividades jornalísticas, que o 
acompanhariam até ao fim de sua vida, percorrendo várias cidades 
do interior de São Paulo. Sempre atuava discretamente, pouco se 
envolvendo em política e, bom escritor, geralmente era escolhido 
para secretariar as sessões de que participava. Inteligente e atuan-
te, logo abraça as causas abolicionista e republicana, tendo partici-
pado de atividades do Partido Republicano Paulista.
 O autor focaliza a crise política de 1893, com a Revolução 
Federalista, no Sul, e a consequente formação da Guarda Nacio-
nal em São Paulo, na qual Brasilio obtém o cargo de Capitão. Nos 
últimos anos do século, o biografado ocupa vários cargos públicos 
na capital que o exaurem e o levam a adoecer, vendo-se forçado a 
repousar, o que lhe dá condições de se voltar para o teatro.
 Auro é levado a fazer um interessante apanhado sobre a 
produção cênica em São Paulo, e de como Brasilio se envolve com 
essa arte, comentando suas primeiras peças. No capítulo “Novos 
rumos”, mostra como o biografado, após sofrer rudes golpes com 
a perda de vários filhos, deixa a capital no início do novo século, 
a procura de novos ares e se fixa, no final da primeira década de 
1900, na cidade de Santa Izabel, antigo território mogiano, apare-
cendo com destaque na sociedade local e onde passa a atuar como 
advogado.
 A seguir, o autor enfoca o último período da vida de Brasílio, 
a partir de 1909, quando ele brilha em Mogi das Cruzes, até sua 
morte, no final dos anos 20. Não foi por acaso que Brasílio veio para 
Mogi, pois, sem dúvida, foi atraído pelo surto desenvolvimentista 
que a cidade vinha atravessando.



 Já declinava o século XIX e a pacata Mogi das Cruzes dor-
mitava tranquila no Vale do Tietê, aos pés da majestosa Serra do 
“Tapeti” que, soberana, dominava a paisagem de toda a região. Foi, 
no entanto, uma época de importantes transformações históricas, 
constituindo a “fase das emoções contrastantes”, como a denomi-
nou Ivone Marques Dias*.
 A partir do último quartel do século, com o advento da fer-
rovia e a quebra do isolamento da região, houve uma reordenação 
do espaço urbano e alguma melhoria no serviço público.
 A vida cultural mogiana intensificava-se com as transforma-
ções políticas e sociais. Em 27 de fevereiro de 1881 nascia o primei-
ro jornal da cidade, a “Gazeta de Mogi das Cruzes”, publicado sema-
nalmente e cuja redação era exercida pelo Cel. Moreira da Glória. 
Sucederam-se muitos outros, como “O Mogiano”, “O Ypiranga”, “O 
Malandro”, “A Vida” etc. Foram publicações, de um modo geral, de 
efêmera duração, mas que “expressam as ansiedades, as tensões, 
os preconceitos, o lirismo e o humor das elites mogianas”**.
 No abrir do ano de 1899, no dia 1o. de janeiro, inaugurava-
-se o mais antigo teatro de Mogi, o “Theatro Recreio Dramático”, 
localizado na Rua do Sacramento (atual Pe. João), esquina da Rua 
das Flores (hoje Prof. Flaviano de Mello), com encenação a cargo 
da “Companhia do ator Castilho”. Não era tão pequeno, pois tinha 
capacidade para mais de duzentas pessoas e assinala, com o seu 
aparecimento, que a sociedade mogiana já ansiava por uma casa de 
espetáculos apropriada, pois, até então, as representações acon-
teciam ou em uma sala de aula do Grupo Escolar, ou no saguão do 
Mercado.
 A ideia de se construir um prédio especialmente para te-
atro, no entanto, já surgira antes mesmo do “Recreio Dramático”. 
[Em 1895, na sessão ordinária de 30 de novembro, o vereador Tte. 
Cel. Moreira da Glória apresentou uma indicação na qual propunha 
que a Câmara contribuísse com um empréstimo “para o fim espe-
cial de se levar a efeito nesta cidade a edificação de um modesto 
THEATRO, etc. Completar o encanamento das águas, aumentar o 
Mercado, auxiliar a edificação de um estabelecimento para a ins-
trução pública, hospital de isolamento e reforma do Jardim” (Atas, 



Lo. 15, pág. 24).] Finalmente, no ano de 1900, a idéia da construção 
de um novo teatro tomou corpo, segundo lemos na revista “Car-
touche” (Ano II, 1966, No.5, agosto / setembro), publicação do Clu-
be de História “Prof. Jair Rocha Batalha”, do Instituto de Educação 
Dr. Washington Luís, através da então coordenação e orientação, 
sábia e segura, do saudoso e querido amigo Prof. Horácio da Sil-
veira. “Ao Cap. Joaquim de Mello Freire, aderiram o Cel. Benedito 
José de Almeida, Cel. João Batista Moreira da Glória, Dr. Antonio 
do Nascimento Moura, Cel. Marcolino de Paiva, Basílio Navajas, Dr. 
Francisco de Borja Dias, Cap. Emílio Navajas, Tte. Manoel Alves dos 
Anjos, e outros, homens de prol da sociedade mogiana da época 
que construíram a comissão encarregada da construção do Teatro. 
A direção dos serviços, confecção da planta do edifício, pintura, fo-
ram confiadas ao já consagrado ator brasileiro Roque de Castilho. 
Quase dois anos depois, o belo e elegante Teatro Vasques, soberbo 
na sua fachada, contrastava com o cenário colonial do Largo do Car-
mo. No assoalho nu de taboas largas e compridas, distribuíam-se as 
cadeiras da platéia - com a galeria nobre à frente do palco - ladea-
das pelas frisas, entremeadas nas colunas laterais que sustentavam 
as duas alas de camarotes, onde as cadeiras de palhinha contras-
tavam na decoração do veludo vermelho. Acima de tudo, para as 
pessoas menos privilegiadas, ficavam os balcões, encimados pelo 
teto ricamente decorado.
 Seiscentos lugares, aproximadamente, comportava o teatro. 
Na parte de cima do palco, relevada pelas cortinas pesadas, ou pelo 
“pano de boca”, destacava-se, na penumbra da iluminação de gás 
de carbureto, o retrato de Francisco Correia Vasques.” Finalmente, 
a 6 de dezembro de 1902, teve lugar a festiva inauguração do Vas-
ques. Entre as eloquentes palavras dos oradores, ouvidas pela elite 
mogiana da época, iniciou-se o espetáculo com a Banda Guarany 
executando um trecho do “Trovador”, replicada pela Euterpe num 
trecho do “Fausto”. Seguem-se discursos inflamados e, finalmente, 
quase à meia noite, amadores encenaram as peças “Amor em Li-
bré” (um ato) e “Tire dali a Menina” (2 atos), que se prolongaram 
pela madrugada.
 Quanto a aspectos interessantes do cotidiano da vida da ci-



dade no início do século, tomamos conhecimento pelo “Código de 
Posturas da Câmara Municipal de Mogy das Cruzes (Lei No 50-A, de 
22 de outubro de 1909)”, promulgado pelo então Prefeito Municipal 
Sr. Manoel Alves dos Anjos. O código de posturas era um conjunto 
escrito de preceitos codificados, verdadeiro conjunto de leis muni-
cipais, o qual regia a vida dos munícipes quanto à ordem pública. 
Esse novo código foi promulgado em decorrência de o Congresso 
Legislativo do Estado de São Paulo ter decretado a lei no 1038, de 
19 de dezembro de 1906, que foi promulgada pelo Presidente do 
Estado, Dr. Jorge Tibiriçá e que dispunha sobre a nova organização 
municipal, constituindo-se no verdadeiro germinar dos municípios 
atuais. Pode-se avaliar a sua importância para a vida do Município, 
que via, agora, a sua estrutura político-administrativa totalmente 
reorganizada, com os poderes constituídos independentes entre si 
e com a figura do prefeito, pela primeira vez, como chefe indepen-
dente do poder executivo. Essa nova organização administrativa 
passa a exigir um código de posturas diferente dos que prevalece-
ram até então, um código que refletisse as necessidades advindas 
com a mudança de estrutura ocorrida. Esse foi o Código de 1909. 
Passemos a ver, então, algumas das suas disposições, que julgamos 
mais interessante: o artigo 1o. mostrava como a cidade era ainda 
muito pequena, apesar do crescimento demográfico que então se 
verificava: “o perímetro urbano fica limitado a Leste pela capela de 
Nossa Senhora do Socorro; a Oeste pelas duas casas (inclusive) que 
existem além da ponte sobre o Rio Ypiranga e pelo mesmo rio; ao 
Norte pela linha da Estrada de Ferro Central do Brasil e ao Sul pe-
las Ruas do Ypiranga, Boa Vista , Bambus [atual 1o. de Setembro] 
e Bairro da Ressaca [atual São João].” O artigo 31 demonstrava a 
preocupação com o embelezamento da cidade: “A Câmara deverá 
arborizar as ruas cuja largura o permitirem e, outrossim, arborizar e 
ajardinar as praças existentes e as que futuramente se abrirem.”   
 As festas religiosas, então mais importantes, aparecem no 
artigo 187, que trata dos horários de funcionamento dos estabele-
cimentos, dizendo no §1o. que “nos domingos de Ramos, Ressur-
reição, Espírito Santo e Sant’Ana as casas de negócio, por exceção, 
poderão conservar-se abertas até a hora do silêncio.”



 Esse era o pano de fundo da nossa Mogi das Cruzes, nas 
primeiras décadas dos Novecentos, onde estaria atuando o nosso 
personagem Brasílio Marques. Foi um período de mudanças eco-
nômicas, sociais e políticas. Intensificava-se o comércio regional e 
a mão de obra crescente encontrava emprego na capital paulista, 
transportada pelos subúrbios da Central do Brasil. Começavam a 
surgir as primeiras indústrias nas terras de Gaspar Vaz.
 Convido o prezado leitor para se debruçar na leitura des-
te livro e descobrir a personalidade impar do nosso personagem 
central, muito bem delineada pela escrita cativante de nosso autor 
Auro Malaquias dos Santos.

Historiador Jurandyr Ferraz de Campos, 
Membro da Academia Mogicruzense de História, 

Artes e Letras – AMHAL

*Dias, Ivone Marques; Dias, Madalena Marques. Almanaque Alto Tietê: o guia do seu dia-a-dia. Mogi das 
Cruzes, SP: Multimeios Assessoria de Comunicação, 1998, p 40 e 43; **Dias, Ivone Marques; Dias, Ma-
dalena Marques. op. cit. p.91.



INTRODUÇÃO

A presente obra busca traçar em linhas gerais a trajetória de 
vida, bem como a produção intelectual de Brasílio Amélio 
de Azevedo Marques, sua atuação frente à sociedade em 
que viveu diante do momento histórico pelo qual passava 

o Brasil no fim do século XIX e começo do século XX. Período de 
mudanças políticas e sociais em que foi promulgada a Proclamação 
da República e onde os ideais positivistas faziam eco em parte da 
elite paulistana.
 Resgata detalhes elencando-os de forma a oferecer uma vi-
são dinâmica da vida política, literária, social e tecnológica, vivida 
nas cidades paulistas, principalmente em Mogi das Cruzes, SP. Re-
vela-nos, também, o ideal de um homem crente no poder da supe-
ração pessoal e social por meio da inteligência, educação e vontade 
política, e como parte disso, nos deixou registrado em seu legado 
como: jornalista, escriturário, poeta, advogado, teatrólogo e diretor 
teatral.
 A obra aborda, em primeiro lugar, o período vivido na cida-
de de São Paulo, revelando dados sobre filiação, infância, forma-
ção profissional, introdução às Artes Cênicas, militância política e 
primeiro casamento. Em segundo lugar, a sua mudança para as ci-
dades de Santa Isabel e depois Mogi das Cruzes, juntamente com 
sua fase de adaptação profissional, segundo casamento e atuação 
na Política e Artes Cênicas locais. Na sequência, encontra-se breves 
comentários sobre os temas e forma de abordagem teatral produ-
zida por Brasílio. Contém a transcrição de suas peças teatrais onde 
se procurou manter a grafia original dos textos impressos e manus-
critos, de modo a permitir futuros e mais aprofundados estudos de 
natureza linguística e, a última parte, concentra sucinto comentário 
a respeito da produção poética de Brasílio Marques, bem como da 



transcrição de sua poesia, mantendo igualmente a grafia original. 
Há ainda comentários sobre a capacidade de oratória de Marques, 
e a transcrição de um de seus discursos, na íntegra e com grafia 
original.
 Para a elaboração do presente documento utilizou-se obras 
contidas no acervo da Biblioteca Pública Municipal “Benedicto 
Sérvulo de Sant’Anna” de Mogi das Cruzes, bem como, o acesso 
a valiosos documentos preservados no Arquivo Público Municipal 
“Historiador Isaac Grinberg”, também de Mogi das Cruzes e, por 
fim, pesquisas em bancos de dados disponíveis na Internet. Cuja 
pesquisa livre, demonstrou oferecer o complemento essencial para 
a realização dessa obra.
 Enfim, espera-se, com esse trabalho, trazer estímulo às no-
vas gerações para que conheçam mais de perto a atuação de pesso-
as ilustres que, no dever de esforços públicos e pessoais, ajudaram 
a construir o Brasil que vivemos hoje.

Auro Malaquias dos Santos - Bibliotecário



Brasílio Marques
Vida e Obra
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A LINHAGEM DOS AZEVEDO MARQUES

 A família Azevedo Marques remonta ao período colonial. 
Desde então, vários de seus integrantes sobressaíram-se com par-
ticipações decisivas ao longo da história brasileira. Destes atores 
sociais, focamos em um ramo familiar que se dedicou à imprensa, 
tornando-se referencial histórico entre os pioneiros na história da 
imprensa paulistana, do qual destacamos Antonio Mariano de Aze-
vedo Marques, conhecido como “Mestrinho”, e que era um profes-
sor de Gramática Latina e Retórica. Ele escreveu à mão o primei-
ro jornal da Província de São Paulo, em 1823, já que à época, ele 
não dispunha de serviços de tipografia. Lutou pela implantação e 
pela liberdade de imprensa paulistana. Em seu livro, “História da 
Imprensa no Brasil”, Nelson Werneck Sodré expõe o interessante 
ponto de vista de Mestrinho sobre o seu jornal manuscrito: “Como, 
desgraçadamente, não tem sido possível à província de São Paulo 
obter um prelo para se comunicarem e disseminarem as idéias úteis 
e as luzes tão necessárias a um país livre, para dirigir a opinião pú-
blica, cortando pela raiz os boatos que os malévolos não cessam de 
espalhar para conseguir seus fins ocultos, é mister lançar mão do 
único meio que nos resta. Deverá pois ser suprida a falta de tipo-
grafia pelo uso de amanuenses, que serão pagos por uma sociedade 
patriótica, e aos quais incumbe escrever o número de folhas, que 
devem ser repartidas pelos subscritores no dia determinado para sua 
publicação”.¹  Segundo Werneck, o jornal de Mestrinho durou pou-
cos meses. Quatro anos depois, surge o primeiro jornal impresso; 
denominado “Farol Paulistano”, tendo como um de seus colabora-
dores o idealista Mestrinho.

¹Sodré, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. p. 87.
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 Joaquim Roberto de Azevedo Marques, sobrinho de Mestri-
nho, foi o primeiro tipógrafo da cidade de São Paulo. Ele fundou em 
1854 o primeiro jornal de publicação efetivamente diária. Seu título 
era “Correio Paulistano”. Em 1857 Joaquim Roberto, em socieda-
de com seu irmão Roberto Maria de Azevedo Marques, publicava 
na cidade paulista de Santos, em tipografia própria – a Typogra-
phia Marques & Irmão, o jornal: “O Commercial”, que circulou até 
1860. Assim como nas cidades de Santos e São Paulo, os Azevedo 
Marques, através de seus primos, sobrinhos e demais membros da 
família, fundaram vários jornais nas diversas cidades paulistas em 
que se instalaram.
 Joaquim era republicano e abolicionista, tendo participado 
inclusive da primeira convenção republicana no país, a Convenção 
de Itu, em 1873. Era, também, funcionário público. O momento his-
tórico era de transição. Um lento e progressivo desgaste do regime 
monárquico criou condições para que novos caminhos fossem tri-
lhados e, para os Republicanos, o caminho mais indicado apontava 
para a busca incessante de melhorias urbanas, de desenvolvimento 
local, da abolição da escravidão e da miséria, e do uso da imprensa 
como forma de atingir esses objetivos, entre outros.
 Visando o fim do regime monárquico, explica-nos George 
Boehrer, que o Partido Republicano no Brasil pautou como base de 
ação a antirrevolução, que consistia em debater e esclarecer as pes-
soas. Descartou o Partido, dessa forma, a Revolução – violenta, des-
trutiva e vingativa – e optou-se pela Reforma – ilustradora dos espí-
ritos, fortificadora de consciências e praticante das virtudes civis². 
Dessa forma, a República, direcionou a população a trilhar por um 
novo caminho e que segundo Sandra Pesavento, significava para as 
camadas médias emergentes e para os trabalhadores urbanos em 
um “aceno ‘democrático’” onde; “o novo regime punha em pauta 
a questão da cidadania, postulando uma nova relação povo-Estado 
que implicava uma dinâmica de direito e deveres. O cidadão pagava 
impostos, obedecia às leis e normatizava sua pelo código de postu-
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ras municipais; em contrapartida, tinha o direito do voto e de exigir 
do Estado a aplicação das leis e o funcionamento dos serviços pú-
blicos”.³ Tudo isso, foi uma constante na vida de Joaquim Roberto, 
moldou ideologicamente e marcou profunda influência à maioria 
dos membros da família Azevedo Marques.

²BOEHRER, George C. A. Da monarquia à República: história do Partido Republicano no Brasil: 1870-1889. 
Rio de Janeiro: MEC, 1954. p.40; ³PESAVENTO, Sandra Jathay. O Brasil contemporâneo. Porto Alegre: Ed. 
da Universidade UFRGS, 1991. p.19.

OS PAIS DE BRASÍLIO DE AZEVEDO MARQUES

 Benedicto dos Santos de Azevedo Marques nasceu no bair-
ro de Santa Efigênia, na capital paulista. Casou-se com Gertrudes 
Maria de Oliveira Roza em 26 de dezembro de 1850, cujo nome 
passou a ser Gertrudes Maria de Azevedo Marques. Nascem os fi-
lhos do casal: João dos Santos de Azevedo Marques, no dia 16 de 
dezembro de 1855, Brasílio dos Santos de Azevedo Marques em 09 
de novembro de 1857 e Brasílio Amélio de Azevedo Marques em 11 
de novembro de 1858. Além desses, nasceu também João Baptista 
de Azevedo Marques.
 Gertrudes era professora e como tal fora designada à cidade 
paulista de Itapetininga, onde a família passa a morar no começo de 
1859. Nessa cidade nasceram os filhos: Maria dos Santos de Aze-
vedo Marques (1859), Benedito dos Santos de Azevedo Marques 
Junior (1861), Genoveva dos Santos de Azevedo Marques (1863), 
Francisco dos Santos de Azevedo Marques (1865), Augusta dos 
Santos de Azevedo Marques (1866), Augusto de Azevedo Marques 
(1868) e Laurindo de Azevedo Marques e Gabriel de Azevedo Mar-
ques. Em junho de 1878 a professora Gertrudes é removida para a 
cidade de paulista de Tietê. Baseando-se nas datas de nascimento 
dos filhos e na data de remoção, o casal permaneceu cerca de vinte 
anos na cidade de Itapetininga.
 Após mais de 24 anos de magistério, Gertrudes pede sua 
aposentadoria em julho de 1883. Mas, falece três meses depois, em 
outubro, com a idade de quarenta e oito anos.
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 Durante o período em que viveu em Itapetininga, Bene-
dicto trabalhou como alfaiate. Ocupou também o cargo de 1º su-
plente de delegado, sendo exonerado em agosto de 1868. Em 1872 
era alferes da Guarda Nacional e eleitor liberal. Na cidade de Tie-
tê envolveu-se com a política ocupando o cargo de vereador em 
1883. Exerceu o cargo de guarda com atribuições de enfermeiro e 
fiscal de limpeza, pedindo demissão do cargo em junho de 1884. 
No mesmo ano defendeu como procurador, alguns colonos locais, 
despachando requerimento pedindo o pagamento e gratificação a 
eles, conforme a lei garantia. No ano de 1885 o viúvo Benedicto 
se encontra em São Paulo, onde casa-se com a paulistana Josepha 
Cezínia Gonçalves Neves.

INFÂNCIA, JUVENTUDE 
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

 Tendo vivido os primeiros anos de sua infância na cidade 
de Itapetininga, Brasílio, aos 18 anos, muda-se para a capital pau-
lista, onde, cursa a Escola Normal em dezembro de 1876. Nesse 
momento, dá os primeiros passos profissionais ao enveredar pelos 
caminhos da Imprensa, passando a trabalhar com Joaquim Roberto 
de Azevedo Marques.
 Não se sabe qual o grau de parentesco entre o veterano Jo-
aquim Roberto e o jovem Brasílio Amélio. O que se observa, no en-
tanto, é que a convivência entre eles estava pautada na admiração 
e na confiança, o que culminou inevitavelmente ao alinhamento 
ideológico e político entre os dois. Desse ponto em diante, Brasílio 
envolve-se profundamente no universo jornalístico, onde aprende, 
na prática, a trabalhar em tipografia, consolidando conhecimentos 
em redação e gerência de anúncios e artigos de jornal. Consequen-
temente, torna-se um valoroso apoiador do trabalho de Joaquim 
e, aos 24 anos, Brasílio Marques defende os interesses ligados à 
imprensa estando às voltas com questões ligadas ao meio jornalís-
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 ⁴Imprensa Ytuana, v.2, n.89, 11/11/1877. p.03; ⁵Os primeiros jornais a serem editados, seriam o “Tietê” em 
1873 e o “Echo Municipal” em 1875. (Revista do Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, v.3, 1898, 
p.505.); ⁶Acreditamos que Rita fosse prima de Brasílio, por parte da mãe dele; Dona Gertrudes.

tico paulistano. Na época participou de uma reunião da Associação 
de Typographos e Empregados de Typographias da Capital, na qual 
a classe estava insatisfeita com o estatuto da Associação, em vigor 
desde a fundação, em 1876. Brasílio, ao fim da reunião, passou a 
fazer parte de uma comissão formada exclusivamente para rever 
o tal estatuto. Dias depois, disputa com Corrêa Junior, os cargos de 
Vice-Presidente e de Primeiro Secretário. Convocados tipógrafos, 
encadernadores e litógrafos da capital, reuniram-se, pois, no Teatro 
São José. A votação foi acirrada, sendo que, Marques foi eleito para 
o cargo de Primeiro Secretário.
 Brasílio deixa a capital paulista e segue para Campinas com 
a determinação, ao que nos parece, de iniciar a expansão e o for-
talecimento da Imprensa no Estado. O empenho com o qual atuou 
pelos interesses da classe profissional, pode ser observado em nota 
publicada no jornal “Imprensa Ytuana”⁴, em novembro de 1877, 
onde relata o aparecimento, na cidade paulista de Campinas, do 
jornal “Typographo”; que, sob a redação de Brasílio, defendia os 
interesses dos profissionais ligados à tipografia. Por esse tempo, en-
volve-se na fundação, em outubro de 1877, da associação dramáti-
ca, Athletas do Futuro, na qual ocupou o cargo de vice-presidente. 
Participa ainda, da associação Club Flôr de Liz, onde era orador.
 Após trabalhar em Campinas, Brasílio inicia a atuação na im-
prensa da cidade paulista de Tietê, onde ao que tudo indica, edita 
o terceiro jornal lançado naquela cidade⁵: “O Tieteense” em 1877. 
Editaria ainda, o semanário “O Anhembi”, fundado em fins de 1878. 
Em meio a tantos compromissos retorna, no entanto, à São Paulo.
Aos dezessetes dias do mês de junho de 1879, Brasílio Marques 
casa-se com Rita Augusta de Oliveira Rosa⁶ na igreja do Nossa Se-
nhora da Assunção na região central de São Paulo. A noiva era filha 
de Caetano José de Oliveira Rosa e Antonia Maria do Espírito-Santo 
Rosa. Casada, Rita Augusta passou a se chamar Rita Augusta de Aze-
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⁷Correio Paulistano, 28/11/1879. p.02;  ⁸Correio Paulistano, 08/09/1885. p.02.

vedo Marques. O casal deixa a capital e vai morar em Itapetininga 
em julho do mesmo ano. Houve, em novembro, duas indicações 
para Brasílio ocupar cargos públicos, uma como professor de pri-
meiras letras na Vila de São Carlos do Pinhal⁷, hoje cidade de São 
Carlos e outra como escrivão na coletoria na cidade de Itapetininga.
Quer tenha trabalhado como professor ou como escrivão, Brasílio 
se destacou mesmo, como atuante e incentivador do jornalismo. 
Desta forma, a família Azevedo Marques, intensifica a participação 
na imprensa da cidade paulista de Tietê iniciada por Brasílio em 
fins da década de 70. Logo seus irmãos editam os seguintes jor-
nais: a “Gazeta Municipal” em 1881 editado por João Marques; a 
“Imprensa” em 1885 editado por Brasílio Marques; o “Progresso” 
editado por João Marques em 1895 e, por fim, outro jornal de títu-
lo “Tietê” editado nos fins de 1890 por Augusto Marques. A linha, 
digamos editorial, dos jornais publicados pelos Azevedo Marques 
seguia pelo caminho da neutralidade, quando o assunto era políti-
ca. O jornal “Imprensa”, por exemplo, alertava ser: “neutro em po-
lítica e tendo como escopo a defeza dos interesses e melhoramentos 
municipaes”⁸.
 Brasílio e Rita retornam à São Paulo em 1882.
 Em abril de 1882 ocorreu uma reunião, no salão do Teatro 
São José, entre tipógrafos e empregados de tipografias da capital. 
Brasílio de Azevedo Marques propôs que o evento fosse presidido 
por Joaquim Roberto de Azevedo Marques, fato que foi aprovado 
pelas 27 pessoas presentes. A finalidade daquele encontro era for-
mar uma fundação de beneficência entre os tipógrafos e, ainda, a 
criação de um jornal que defendesse os interesses da classe. No 
mês de agosto de 1882, já está instaurada a Associação Typographi-
ca Paulistana de Socorros Mutuos, de cuja diretoria, Brasílio faz par-
te como secretário e, como presidente fundador, Joaquim Roberto 
de Azevedo Marques.
 Atuante e comunicativo, Brasílio não tardou a se envolver 
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na política e, em 1883, participa no processo eleitoral ao ser convo-
cado para a Revisão Eleitoral. Tal Revisão ocorria simultaneamente 
em inúmeros locais da capital paulista e Brasílio foi designado para 
o bairro da Santa Efigênia.
 No ano seguinte Brasílio torna-se pai com o nascimento da 
pequena Jandyra de Azevedo Marques, em 14 de julho de 1884. 
À época, ele e Rita estavam morando em uma chácara, na Rua da 
Mooca, n. 5.

*  *  *
 O trabalho na imprensa, fez com que Brasílio contatasse 
muitas pessoas, de diversas camadas sociais. Além disso, os ideais 
republicanos despertavam o seu interesse. Logo, não tardou para 
que travasse contato com um deles: a abolição do trabalho escravo. 
Dessa maneira, ele entra para a Sociedade Abolicionista Artística 
Paulistana situada no Largo da Sé, n.º 7, no segundo andar, passan-
do a secretariar reuniões.
 No início do ano de 1885, Brasílio estava presente na inau-
guração da estação ferroviária na cidade paulista de Araraquara, 
onde representou o jornal “Correio Paulistano”. No fim da década 
de oitenta Brasílio, provavelmente visando não ficar longe da famí-
lia, apresenta certa autonomia em relação ao trabalho na imprensa 
e busca gradativamente realizar serviços fixos junto ao poder públi-
co então vigente. Assim, nos meses entre fevereiro e abril trabalha 
intermediando serviços de melhorias de ruas e pontes junto à pre-
feitura de São Paulo.
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CAPÍTULO 2
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FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

 Não se tem notícias sobre as atividades de Brasílio no ano 
de 1886. Em 1887, porém, seu nome é citado como proprietário 
e editor da tipografia “A Imprensa”, na cidade de Tietê⁹. Em 1888, 
os Marques mudam-se para a região leste da capital, mais precisa-
mente para o atual bairro paulistano da Penha. É nesse local, co-
nhecido como Freguesia da Penha de França, distante do centro 
de São Paulo, onde Brasílio e sua família fincam definitivamente 
as suas raízes, criando laços com a comunidade conforme os filhos 
vão nascendo e crescendo. Após Jandyra, vieram os seguintes filhos 
do casal: Judith de Azevedo Marques, Maria Antonieta de Azevedo 
Marques, Mirabeau Paulista de Azevedo Marques e o homônimo 
Brasílio Marques.
 Em 09 de junho de 1888 um curioso correspondente publica 
na primeira página do jornal “A Provincia de São Paulo”, o seu inte-
resse em divulgar fatos da distante freguesia da Penha. Argumenta: 
“Sr. Redactor. – Animado pela esperança de que a illustre redacção 
d’A Provincia de S. Paulo sempre dá insercção ás noticias de todas 
as localidades do interior, razão porque tornou-se essa folha uma 
das de maior circulação, vou dar algumas noticias destra frequezia, 
esperando que merecerei a honra de vel-as publicadas.”. Após a 
diplomática cordialidade o correspondente explica suas intenções: 
“Nas correspondencias que, se me fôr permittido, dirigirei ao menos 
semanalmente ao seu jornal, usarei de imparcialidade e linguagem 
franca, apreciando todos os factos que se derem na Penha de modo 
que, sejam destituidos dessa politicagem, manejo de todos os actos 

  ⁹SECKLER, Jorge (org.). Almanach Provincia de São Paulo: administrativo, industrial e commercial para 
1887, São Paulo: Jorge Seckler e Cia., 1887. p.648.
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publicos e particulares da actualidade. E, apto pelas leis do paiz, 
assumo toda a responsabilidade de que disser em minhas cartas.”. 
Na sequência elenca uma serie de melhorias a serem implantadas 
naquele local: segurança e iluminação, entre outras.
 A redação do “A Provincia de São Paulo” permite que as 
notícias da Penha, enviadas pelo bravo correspondente, sejam pu-
blicadas semanalmente, o que ocorre de junho a outubro. Diz ele: 
“Continuo em meu posto de correspondente (...) e faço-o agradavel-
mente, com o intuito unico de vêr progredir esta terra pouco lembra-
da pelos poderes públicos.”¹⁰.
 Através do jornal, o correspondente consegue sensibilizar 
autoridades e desta forma, obtêm sucesso na implantação de me-
lhorias para as principais deficiências pelas quais a freguesia da 
Penha passava. Explica o correspondente na página 02 da edição 
de 21 de outubro de 1888: “(...) tenho-me occupado quase que ex-
clusivamente de nossas necessidades locais. (...)Se não fosse a boa 
vontade dos srs. redactores (...) ninguem se lembraria da Penha (...). 
(...) temos hoje algumas praças¹¹ que até aqui têm se portado bem. 
(...) Já se chamam concurrentes para o começo das obras do enca-
namento¹²”. E conclui: “Satisfeitos os pedidos que por intermedio 
d’A Provincia de S. Paulo tive a occasião de dirigir aos poderes pu-
blicos, o meu dever era depor a penna rendendo ao mesmo tempo 
homenagens de gratidão n’essa illustre redacção pela gentileza da 
publicação de minhas cartas.”. Ao que tudo indica esta foi a última 
correspondência. Nela, está contido o agradecimento pela oportu-
nidade de conseguir as realizações de melhorias na freguesia da Pe-
nha. A combativa pena, por fim, fora deposta. Mas não sem antes 
deixar registrado outro pedido. Uma linha de bondes para aquele 
povoado.
 As atividades de Brasílio Marques na busca de melhorias na 
Penha progressivamente o aproximaram de personalidades locais, 

 ¹⁰A Provincia de São Paulo, 14/07/1888, p.1; ¹¹Soldados; ¹²Obras de distribuição de água para consumo.
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¹³João Cesário de Abreu, negociante local, ocupou o cargo de suplente de delegado na freguesia da Penha. 
Ingressou na Guarda Nacional como capitão. Participou ativamente nos processos de alistamento eleitoral 
principalmente como mesário, tornando-se finalmente chefe político local. Ângelo João Zanchi, nascido na 
cidade do Rio de Janeiro em 1856, era um marceneiro fabricante de bilhares. Ocupou o cargo de subdele-
gado na Penha, foi mesário em alistamentos eleitorais e ingressou na Guarda Nacional como Capitão, tendo 
alcançado a patente de major. Foi um marcante personagem político da história da freguesia da Penha.

de forte expressão política e social. Dentre elas pode-se destacar: 
João Cesário de Abreu e Angelo João Zanchi.¹³
 No ano de 1888 Brasílio investe na imprensa da cidade de 
Santos, onde tem parentes, sendo sócio titular da Marques & Cia 
e lança o jornal “Cidade de Santos”. Uma folha diária e voltada aos 
interesses comerciais e cuja direção ficou a cargo do advogado Dr. 
Martim Francisco Ribeiro de Andrada Filho.
Três dias após a Proclamação da República, em 1889, Brasílio parti-
cipa no Teatro São José, na capital paulista, da reunião de adesão ao 
novo regime político. Na ocasião estavam além de Brasílio, Joaquim 
Roberto de Azevedo Marques e José Manoel de Azevedo Marques. 
O envolvimento político de Brasílio o leva em 1891 a participar da 
reunião do Partido Republicano de Jundiahy.
 É possível que Marques tenha viajado muito mais vezes pelo 
Partido Republicano, entretanto, passa a maior parte do tempo em 
São Paulo, onde permanece envolvido com o governo republica-
no, pois em maio de 1892, o vice-presidente do Estado, o senhor 
Cerqueira Cesar, é recebido na estação local e convidado para um 
almoço na casa de João Cesário de Abreu, subdelegado de polícia 
e chefe político da Penha de França. Vários discursos foram procla-
mados em homenagem ao visitante e, entre eles, o de Brasílio Mar-
ques é “calorosamente aplaudido” ao citar o esforço de Cerqueira 
Cesar que tem contribuído para o engrandecimento material e mo-
ral de São Paulo e da Penha de França.
 Desde que se estabeleceu na Penha, Brasílio reivindica me-
lhorias de infraestrutura urbana usando as colunas do jornal “O 
Correio Paulistano”, como a publicada a 06 de janeiro de 1893 onde 
aponta a necessidade de melhoras para os problemas das ruas 
esburacadas e mal iluminadas do bairro da Penha. Com um estilo 
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A PATENTE DE CAPITÃO DA GUARDA NACIONAL

 Em fins de 1892, o Governo brasileiro mobilizou contingen-
tes para fazer frente a turbulências políticas e militares que amea-
çavam o regime republicano instaurado em 1889. Para tal, contou 
com a articulação, principalmente em cidades paulistas, dos dire-
tórios do Partido Republicano, que organizaram listas com nome 
de cidadãos para compor a oficialidade da Guarda Nacional. Ofi-
cializadas pelo decreto de 1 de novembro de 1892, iniciou-se as 

elegante e bem-humorado, seu texto começa: “Escreve-nos o sr. 
Brasilio Marques: ‘Há seguramente cinco annos que das columnas 
do “Correio, tenho implorado dos poderes publicos diversos melho-
ramentos para esta localidade, abusando como a minha cantilena do 
bom humor dos leitores de tã, conceituada folha.”. Segue ponderado 
na argumentação: “(...) não encontro explicação no procedimento da 
Camara Municipal, que tem cerrado os ouvidos a tantas reclamações 
que lhe temos dirigido, para que ella mande nos dar alguns melho-
ramentos (...)”. Por fim, é direto: “(...) a Camara recebe os impostos 
de industrias e profissões nossos e gasta-os no luxo da capital e cerra 
os ouvidos, crêa difficuldades, emfim, quando pedimo-lhe o cumpri-
mento de tantas promessas que nos tem feito!’”.
 Nas eleições de março de 1893 para senador, deputado es-
tadual e vereador da Câmara Municipal, houve denúncia veiculada 
no jornal “Opinião Nacional”, de que a eleição havia sido fraudada 
na Penha. O fato se deu por desentendimento na formação da mesa 
eleitoral que, sofrendo um adiamento no dia 21 por falta de corum, 
foi então realizada no dia seguinte e estando a mesa eleitoral for-
mada, o presidente designou para secretariar a reunião o senhor 
Manoel Joaquim de Araujo Lima. Este recusou e, sendo chamado o 
2º suplente, Manoel Antonio Teixeira Bastos para desempenhar o 
mesmo cargo, também renunciou alegando protestar contra a for-
mação daquela mesa eleitoral. O presidente da mesa então recor-
reu a Brasílio que ali estava e aceitou ser secretário da mesa.
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nomeações, bem como a publicação em jornais de listas constan-
do: nomes, patentes e batalhões. Em 11 de novembro de 1892 o 
jornal Correio Paulistano publica uma dessas listas, onde consta 
entre tantos batalhões, a estrutura do Batalhão de Infantaria 108º 
comandado pelo veterano da Guerra do Paraguai, o então Tenente-
-Coronel Comandante e Major honorário do exército o senhor Luiz 
Americano¹⁴. Sob seu comando, na 1ª Companhia, constava o nome 
do tenente Brasílio Amélio de Azevedo Marques.¹⁵
 O ano de 1893 apresentou a intensificação das dificulda-
des que colocaram em questão o equilíbrio político do país, o que 
requereu ações concretas de apoio ao poder vigente. As regiões 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estavam ameaçadas 
pela Revolução Federalista. No Rio de Janeiro, não tardaria a ocor-
rer a Revolta da Armada. Em São Paulo, os republicanos Manoel 
Godophim, Herculano de Freitas, Rivadavia da Cunha Corrêa, Bap-
tista Mercado e Luiz Americano, convocaram em março uma reu-
nião no Clube Republicano para tratar dos problemas das invasões 
no Rio Grande do Sul. Ficou firmado dessa reunião o apoio entre 
os paulistas e rio-grandenses. Firmou-se ainda a realização de um 
chamamento público no Largo São Francisco, em São Paulo, para 
informar a todos a situação e receber a adesão de voluntários para 
seguirem em defesa do Governo em território nacional.
 O comandante do Batalhão 108 de infantaria da Guarda Na-
cional da capital paulista, instalada na rua de sugestivo nome: Rua 
da Vitória, nº 42, explica, em carta dirigida, ao presidente do estado 
de São Paulo Benardino de Campos que a oficialidade desse bata-
lhão compromete-se a: “defender o paiz e suas instituições republi-

  ¹⁴Luiz Americano Vilhena de Almeida era mineiro de Pouso Alegre. Ingressou como voluntário na Guerra 
do Paraguai ocupando a patente de alferes do 2º Corpo de Voluntários da Pátria, sendo ferido no braço. Ao 
fim do conflito, ocupou de 1883 a 1888, o cargo de secretário da Estrada de Ferro Porto Alegre a Uruguaya-
na. Em 1889, já na capital paulista, é nomeado para o cargo de 2º Delegado e em 1891 recebe do Governo 
a patente de Capitão honorário do exército e passa a desempenhar o cargo de Procurador da Intendência 
local. Extremamente envolvido com a causa republicana, frequentou os Clubes Republicanos de Porto 
Alegre e de São Paulo; ¹⁵Acreditamos que o jornal tenha publicado o nome de Brasílio Amélio de Azevedo 
Marques de forma errada, pois consta como: “Braulio Aurelio de Azevedo Marques”. Ademais, A 1ª Compa-
nhia era comandada pelo Capitão Augusto José Zanchi, parente de Angelo João Zanchi que era influente 
político na Freguesia da Penha de França. E, ainda na mesma companhia encontra-se o nome do alferes 
Ignacio Cezário de Abreu, parente de João Cezário de Abreu, outro influente político daquela freguesia.
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canas, em qualquer pôsto que lhe for indicado, hypothecando para 
isso as suas vidas em favor da patria, vilmente affrontada.”¹⁶.  
Tal obstinação não fica somente no papel e se concretiza por meio 
da convocação do comandante do Batalhão 108, em setembro, a 
todos os oficiais sob seu comando para comparecerem ao quartel. 
Desta convocação surge a falange denominada “Benjamin Cons-
tant”¹⁷  sob o comando de Luiz Americano e firmada com a assina-
tura de seus oficiais e as de cerca de trinta voluntários.
 Enquanto se veicula nos jornais o chamamento de novos vo-
luntários para a causa, Luiz Americano pede que seus subordinados 
permaneçam em suas casas, pois não havia a necessidade de esta-
rem diariamente no quartel. No entanto, deveriam ficar em alerta 
para qualquer chamado.
 Os voluntários se escreviam no escritório do batalhão, loca-
lizado na Avenida Rangel Pestana, nº 208, na capital paulista. Como 
pré-requisito, o candidato deveria ter reconhecida moralidade, ser 
natural ou naturalizado brasileiro e, ainda, ser apresentado por pes-
soa idônea. Desempregados tinham preferência¹⁸. Até outubro de 
1893, inscrevem-se 235 pessoas.
 Brasílio Marques, por seus pré-requisitos e atuação na po-
lítica local, recebe a patente de tenente. No começo, de sua vida 
militar, sua rotina pouco se altera. Ele, por exemplo, participa de 
mesa eleitoral na eleição de outubro de 1893. Já no mês seguinte 
passa a ser o “Oficial do dia” no Batalhão 108, comparecendo em 
dias previamente estabelecidos, obedecendo a um tipo de rodízio 
comum entre os oficiais dos batalhões e que era determinado se-
gundo a Ordem do dia emitida pelo Comando Geral.
 O bravo Batalhão 108 não demorou a enviar contingentes 
às fronteiras ao sul do estado de São Paulo. Partiram 63 praças em 

  ¹⁶Correio Paulistano, 19/09/1893. p. 02; ¹⁷A escolha do nome de Benjamin Constant para a falange, rende 
dupla homenagem à pessoa de Benjamin, pois ele participou da Guerra do Paraguai de 1866 a 1867 e foi, 
ainda, um dos principais articuladores que culminou na Proclamação da República em 1889 dando fim ao 
regime monárquico; ¹⁸Um desempregado aceitaria engajar-se à Guarda Nacional, acreditamos, principal-
mente por dois motivos: reconhecimento social e recebimento de pensões junto ao governo brasileiro. A 
exemplo do que ocorreu a alguns soldados dos batalhões de Voluntários da Pátria, ao término da Guerra 
do Paraguai.
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24 de novembro para a fronteira do Sul e cerca de 80 praças em 28 
de dezembro de 1893, sob o comando do tenente Brasílio Amélio 
de Azevedo Marques¹⁹  para a cidade de Itararé. No ano seguinte, 
partiu o terceiro contingente com 100 praças, no dia 16 de janeiro, 
para a cidade de Apiai e outro seguiu, no dia 14 de fevereiro, na 
direção da fronteira. Ao todo, segundo o jornal Correio Paulistano 
de 14/02/1894, saíram do Batalhão 108, 360 praças e 18 oficiais. Ao 
retornar, Brasílio é promovido ao posto de Capitão e serve, aproxi-
madamente, no Batalhão 108, como “Oficial do dia” até março de 
1894.
 O General Antonio Ernesto Gomes Carneiro foi considerado 
herói republicano após ser morto em fevereiro de 1894 na cidade 
paranaense da Lapa, no episódio que ficou conhecido como “Cer-
co da Lapa”, durante a Revolução Federalista. Em sua homenagem 
foram realizadas, em várias cidades paulistas, campanhas de arre-
cadação em dinheiro para a ereção de estátua do general e para 
amparo aos seus filhos. Em abril, Brasílio se junta a outros oficiais 
que realizam uma arrecadação para a construção da estátua. Outra 
arrecadação fora realizada no mês seguinte na freguesia da Penha, 
onde, vários civis sensibilizados, empenharam-se em angariar fun-
dos aos órfãos de Gomes Carneiro. Na lista, encontra-se o nome da 
filha de Brasílio, Judith de Azevedo Marques.²⁰
 Nos anos de 1894, 95 e 96, Brasílio continua suas ativida-
des, ao que parece, centralizadas no bairro da Penha. Em 94 ele 
atua como agente recenseador daquele bairro. Atuou, ainda, como 
mesário e fez parte, como jurado, de um julgamento em 1896. Em 
algum momento entre 1894 e 1897 Brasílio ocupa um cargo na In-
tendência Municipal de São Paulo. Assim em fins de 1897 Brasílio 
está trabalhando no almoxarifado da Seção Técnica da Intendência 
de Obras do Município. Momento esse em que solicita²¹ e é aceito 

¹⁹Sobre este assunto, Oraida nos revela em seu livro, o seguinte detalhe sobre Brasílio: “Havia em nossa 
casa (...) um retrato dele no meio de um grupo de homens fardados, me parecendo todos oficiais, pois traziam espadas e 
tinham aparência marcial. Eram (se não em engano) remanescentes da ‘Revolução Federalista’ do Rio Grande do Sul, e 
o meu padrasto, sentado na frente do grupo, trazia a espada à vista.”. OLIVEIRA, Oraida Pereira de. Eu me lembro. 
Mogi das Cruzes, L. C. Veiga Gráfica, s.d. p.266; ²⁰Correio Paulistano, 09/05/1894, p.1.
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formalmente o pedido de remanejamento para a Seção da Secreta-
ria daquela Intendência, visando ocupar o cargo de escriturário.
 No ano seguinte, a Câmara Municipal de São Paulo criou em 
diversos bairros, comissões destinadas ao auxílio do alistamento de 
eleitores na cidade. Tais comissões continham uma equipe e cuja 
função era coletar os dados dos eleitores e elencar uma lista de 
homens capazes de votar, com nome completo, idade e etc. Vale 
lembrar que conforme nos mostra o historiador Mário Sérgio de 
Moraes²²: “Politicamente, nas eleições não participavam os analfa-
betos, mulheres, pobres, soldados, ordens religiosas e mendigos. Só 
5% dos homens podiam ir às urnas”. Brasílio Marques foi seleciona-
do para fazer parte de uma dessas comissões, atuando no bairro de 
São Miguel Paulista.
 O ano de 1898 trouxe, entre tantos afazeres, o abalo à saú-
de de Brasílio. Em função desse repouso forçado, é possível que 
o dinamismo de Brasílio o fez voltar a escrever e ensaiar peças de 
teatro.
 Brasílio envolve-se muito cedo com as Artes Cênicas e para 
ter uma noção disto, é necessário regressar um pouco no tempo.

²¹Conforme portaria nº 729 de outubro de 1897, onde Brasílio Marques pleiteia a troca de posto de traba-
lho com Francisco de Souza Ribeiro. (Arquivo Histórico Municipal de Mogi das Cruzes “Historiador Isaac 
Grinberg”); ²²MORARES, Mario Sergio. Nova história de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, SP: Mogi News 
Empresa Jornalística e Editora, 2010.

A PRODUÇÃO CÊNICA EM SÃO PAULO

 Não deve ter havido dificuldade ao jovem Brasílio Marques 
para entrar em contato com o mundo das Artes. Para ele o teatro 
exercia certo fascínio, chamando sua atenção desde cedo. Em Cam-
pinas, 1877, uniu-se a um grupo e fundou a associação dramática 
“Athletas do Futuro” onde ocupou o cargo de vice-presidente. Tinha 
apenas 19 anos. Em 1883, já com 25 anos, ocupa o cargo de 1º 
Secretário da Sociedade Artística Emmancipadora.  Tal sociedade, 
autointitulada “Emmancipadora”, como muitas outras que surgiram 
no Brasil, tinha um posicionamento contestador ao poder vigente, 
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de modo que disseminava ideais impactantes como, a abolição da 
escravidão. Fora isso, Marques se fez companheiro de abolicionis-
tas como: Dr. Antonio Bento, Luiz Gama e Coronel João Clapp do Rio 
de Janeiro, entre outros²³. Porém, os movimentos de contestação 
iam além de ideais de abolição da escravidão, como mostra a nota 
publicada no jornal O Estado de São Paulo de 22 de abril de 1884, 
onde veicula que vários artistas se reuniram e fundaram uma socie-
dade para promover meios para emancipar o município da capital. 
Tal sociedade chamava-se “Emmancipadora Paulista” e tinha como 
Primeiro Secretário, o próprio Brasílio Marques.
 Em abril de 1885, Marques participa como secretário de 
uma outra sociedade dramática formada por um grupo de artistas 
amadores e que se chamava Grupo Dramatico XV, que se filiou ao 
Club Gymnastico Portuguez.
 A capital paulista, da segunda metade do século XIX, possuía 
vários teatros com programação intensa e, para o meio intelectual 
e político que Brasílio frequentava; assistir peças teatrais era mais 
que uma opção à distração. Um dos teatros que mais se destacava 
na cidade, era o Teatro São José. Nele, por exemplo ocorriam espe-
táculos cuja parte da bilheteria era vertida em benefício à Socieda-
de Abolicionista Artística Paulistana.²⁴
 É, também, no salão desse teatro que Brasílio participa de 
reuniões para deliberação de assuntos ligados à classe tipográfica 
paulistana ou à política. Uma das mais importantes reuniões ocor-
reu em 18 de novembro de 1889, quando se reuniram cidadãos 
de São Paulo por meio de convocação dos Conselheiros: Antônio 
da Silva Prado, do Partido Conservador e, Dr. Augusto de Souza 
Queirós, do Partido Liberal, para a adesão e apoio à nova forma 
de governo: a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. 
Participaram do ato os membros da família Azevedo Marques: João 
Roberto de Azevedo Marques, José Manoel de Azevedo Marques e 

  ²³A Bomba. 23/03/1919. Mogi das Cruzes, SP. p.1;  ²⁴Correio Paulistano, 03/06/1884, p.3. Veicula anúncio 
de exibição da ópera cômica Opereta Azul em benefício àquela Sociedade.
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Brasílio Amélio de Azevedo Marques.
 Embora Brasílio Marques estivesse engajado aos movimen-
tos ideológicos que estavam ocorrendo naquele momento, ele li-
mitou-se a escrever textos jornalísticos e a redigir atas. No entanto, 
a ele, não passou despercebido o alto potencial que as Artes pos-
suem para divulgar ideais. Principalmente através da Literatura e 
das Artes Cênicas.
 Em agosto de 1898, Marques está com a saúde debilitada 
e solicita o seu afastamento do cargo que ocupa como escriturá-
rio da Secretaria Técnica da Intendência de Obras do Município de 
São Paulo por sessenta dias para dar continuidade ao tratamento. 
O pedido fora negado. Nesse período, então, de agosto a dezembro 
Marques encontrou o momento certo para escrever uma comédia 
e ensaiar um monólogo. A comédia, com o título: “Patente de Ca-
pitão”, possui um olhar cômico e de certa forma irônico, refletindo 
talvez, a própria experiência de Marques ao entrar para a Guarda 
Nacional, como tenente em fins de 1893, até a promoção a capitão 
no começo do ano de 1894. Na figura da personagem Manoel João, 
homem simples do campo, Marques mostra o impacto familiar e 
social causado pela perspectiva em se tornar um Capitão da Guarda 
Nacional.
 Acreditamos que pela proximidade e atuação de Marques 
no Club Gymnastico Portuguez, por meio do grupo de artistas ama-
dores do Grupo Dramatico XV ou, ainda, pela fama alcançada dos 
textos teatrais do português António Pedro Baptista Machado, ou 
ambos, Marques decide ensaiar um monólogo de Baptista Macha-
do, intitulado: “Sem novidade” e que versa sobre a saga do imigran-
te português, André do Vallado, que sofre profundas adversidades 
e, no entanto, mantém uma esperança vivaz mesmo em solo des-
conhecido. Desse período de 1899 a 1901, ano a ano, ele passa a 
escrever, montar e encenar espetáculos. Exercendo desta maneira 
e de forma dinâmica a ação de escritor, diretor e por vezes, ator. 
Tanto esforço, o faz atingir maturidade e segurança por meio do 
aprimoramento de seu trabalho a cada apresentação em público. 



Brasílio Marques - Vida e Obra                                       Brasílio Marques - Vida e Obra

                                                  40                                                                                                                                                         41

Público esse que Marques encontrou no bairro da Penha de França.
“Patente de capitão” foi encenada pela primeira vez na Penha de 
França no dia 09 de janeiro de 1899, com “frenéticos aplausos”²⁵. 
O monólogo “Sem Novidade”, de autoria de Baptista Machado, es-
treou em 21 de janeiro de 1899. Ambas encenadas no teatro da 
Sociedade Dramática Particular “20 de Dezembro”.
 Na sequência, escreveu as peças: “Orgulho Abatido” em 
1900 e “Rabugices de um mestre escola” escrita em 1901. Em 1902, 
participou da fundação Sociedade Litteraria e Recreativa Concordia 
Familiar no bairro da Penha, na qual ocupou o cargo de Diretor.
 É interessante observar que o teatro envolveu também a 
família de Marques²⁶. Sua filha Maria Antonieta, por exemplo, foi 
quem encenou a estreia do monólogo “Sem Novidade”. Tinha ela, 
12 anos de idade. Aliás, não parou por aí, em 1902 Maria Anto-
nieta e Brasílio comparecem à importante inauguração do Teatro 
Vasques em Mogi das Cruzes, onde Maria recita na noite de 06 de 
dezembro um monólogo chamado “O Galego” e no dia seguinte, 
pai e filha, assistem à peça “A escrava Andrèa” encenada por Roque 
de Castilho, sua esposa Laudelina Castilho e outros atores. Ao fim, 
Brasílio entrega uma coroa de flores em homenagem ao ator Casti-
lho.

 ²⁵Observação manuscrita ao fim do texto da peça. (Arquivo Histórico Municipal “Historiador Isaac Grinberg); 
²⁶Há indicações dos nomes de Brasílio e suas filhas: Judith e Nenê (Maria Antonieta), para a representação 
de personagens, nos originais manuscritos da peça Orgulho Abatido.
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CAPÍTULO 3
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NOVOS RUMOS

 A Freguesia da Penha de França, agradável recanto paulis-
tano e com franco potencial de desenvolvimento, oferecia condi-
ções favoráveis para futuros moradores. Brasílio e sua família es-
tabeleceram sólida convivência no local atingindo certo prestígio 
social. Ali, nasceram novos filhos do casal, enquanto o Século XIX 
ia lentamente se encerrando. Quando o Século XX chegou, Brasílio 
Marques já ocupava um local respeitável na sociedade penhense, 
era condecorado Capitão pela Guarda Nacional, teatrólogo e ator, 
orador e, ainda, redator, juntamente com João Berger, do jornal 
“O Bandeirante”²⁷, cujo primeiro número surgiu em 31 de julho de 
1900, sendo possivelmente o primeiro periódico a circular naquela 
freguesia. Esse período, porém, para Brasílio e os seus familiares, 
foi terrivelmente marcado por problemas de saúde. Mesmo assim, 
em junho de 1901, Brasílio Marques é eleito presidente honorá-
rio da Sociedade Italiana do Socorro Mutuo Vittorio Emmanuelle 
III sediada no bairro da Penha de França. No mês seguinte, Mirabe-
au Paulista Marques, filho de Brasílio, estava com grave problema 
de saúde ficando acamado. Judith Marques faleceu em outubro de 
1903. Em 1904, também no mês de outubro, faleceu, de tubercu-
lose, a esposa de Brasílio. Rita Augusta, que foi sepultada no jazigo 
familiar do cemitério local. Porém, em novembro do mesmo ano, 
acontece algo que ameniza o período trágico. Jandyra Marques 
casa-se com Antonio Augusto de Andrade e Silva. Abalados pelas 
perdas sucessivas, os Azevedo Marques seguem suas vidas. Porém 
mais dois duros golpes os alcançaria. Em fevereiro de 1906, faleceu 
Mirabeau, e em outubro, falece o jovem homônimo Brasílio Mar-
ques, com 15 anos de idade. Jandyra Marques faleceu em 1907, 
mas a essa altura dos fatos, os Marques já não estavam mais na 

  ²⁷OESP, 05/09/1968. p.76.
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capital paulista. A fatídica sequência de mortes parece ter sido o 
principal fator a dar início ao processo de mudança de toda a famí-
lia Azevedo Marques em fins de 1906.

A CIDADE DE SANTA ISABEL

 Em 13 de janeiro de 1907 surge, nas folhas do jornal O Esta-
do de São Paulo, um intrigante correspondente propondo divulgar 
fatos da cidade de Santa Isabel. Expressava-se da seguinte maneira: 
“Se a illustrada redação desta folha nos permitir, mandaremos sema-
nalmente algumas noticias desta localidade, escrevendo-as despidas 
de ódios, com inteira imparcialidade, de modo a não ferirmos a sus-
ceptilidade de quem quer que seja. Não faremos politica na apre-
ciação dos factos. Queremos apenas apresental-os, commentando-os 
com justiça.”²⁸
 No mês seguinte o correspondente explica a missão funda-
mental de um correspondente local: “A missão do correspondente 
é tornar publicos os factos de que tiver sciencia, com justiça e com 
imparcialidade; fazer conhecido o municipio do que trata, com de-
monstração exacta da indole de sua população, uberdade de suas ter-
ras, progresso de sua industria, de sua lavoura e de seu commercio, 
para assim atrair elementos de fóra, que venham dar maior incre-
mento, e não se occupar da tal politica mesquinha local, salvo casos 
excepcionaes. Este era e é ainda o nosso unico intuito.”²⁹  Nota-se 
nestas palavras, entre outras coisas, o conhecimento exato da im-
portância da divulgação dos acontecimentos locais buscando atrair 
melhoramentos. É possível observar a noção exata do papel do cor-
respondente como um repórter local e, por fim, sua utilidade em 
fornecer ao jornal a possibilidade de veicular informação imparcial, 
variada e atual, prestigiando o próprio jornal ante aos leitores espa-
lhados onde quer que o jornal fosse.
 Tanto em Santa Isabel, como na Freguesia da Penha de Fran-

²⁸Correspondência escrita em 13 de janeiro e publicada no OESP, 18/01/1907, p.2. ²⁹Correspondência es-
crita em 13 de fevereiro e publicada no OESP, 18/02/1907, p.1.
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ça, há a coincidência do aparecimento de um correspondente local 
com a chegada de Brasílio Marques. Além disso, a diplomacia e a 
demonstração de preocupação em divulgar notícias e, ao mesmo 
tempo, buscar melhorias locais, nos leva a acreditar que esses cor-
respondentes, que, aliás, nesse caso, não se identificaram eram 
nada menos que o próprio Brasílio.
 Pois bem, é através desse correspondente com sólido co-
nhecimento jornalístico, ideal progressista e hábil com as palavras, 
que a cidade de Santa Isabel revela grande parte do seu cotidiano, 
nas folhas do jornal O Estado de São Paulo, no período de início de 
1907 até o começo dos anos de 1909. Exatamente o período em 
que Brasílio e sua família permanecem naquela localidade.
 Brasílio teve, desde o início, seu prestígio reconhecido junto 
à sociedade local, quer seja pela fama de jornalista, quer seja pela 
patente de Capitão. De qualquer forma, os Marques se destacaram 
em atividades e cerimoniais locais, sobretudo as de cunho cívico. 
Em abril de 1907, por exemplo, Maria Antonieta de Azevedo Mar-
ques participa da Festa da Semana Santa onde seu pai
 Brasílio discursa na grande cerimônia realizada na ocasião 
da chegada do delegado de polícia, senhor Plinio de Assis Pacheco.
É em Santa Isabel que Brasílio inicia sua atuação como advogado. Na 
cidade, os julgamentos ocorriam em momentos específicos chama-
dos “Sessões do Jury” e que para serem realizados era necessário 
esperar por volta de três meses a chegada do Juiz de Direito. Nessas 
ocasiões, Brasílio advogava e ao que parece especializou-se como 
advogado de defesa. Atuante, conseguiu a absolvição de réus na 
segunda “Sessão do Jury” em maio de 1907. Na terceira sessão, em 
agosto do mesmo ano conseguiu através de sua atuação absolver o 
tenente João Fernandes de Oliveira, acusado de tentativa de morte. 
Em março 1908 Marques defende certo José Beraldo absolvendo-
-o da acusação de crime e em fevereiro de 1909 defendeu José de 
Camargo de crime de homicídio, do qual foi absolvido.
 A criação da Associação Humanitária “São Vicente de Paulo” 
em julho de 1907 pode ser considerada como um avanço social na 
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comunidade de Santa Isabel. À ocasião, compuseram sua diretoria 
o vigário local, Francisco Bartholomeu, major Guilhermino Mendes 
de Andrade, entre outros. O vigário Francisco, fora defendido em 
fevereiro pelo habilidoso correspondente de Santa Isabel nas pá-
ginas do jornal O Estado de São Paulo. Francisco fora chamado de 
“phariseu”³⁰, pelo fato de ser simpatizante da oposição local, na 
folha “O Jornal” da vizinha cidade de Jacareí. Em dezembro, Brasí-
lio, juntamente com o capitão Manuel Antonio Bitencourt, auxiliam 
o vigário Francisco na escola de catecismo no tocante às provas de 
fim de ano.
 O ano de 1908 transcorre tranquilo e o mês de novembro 
trouxe a Festa em homenagem à Bandeira Nacional. Percorreram as 
ruas da cidade vários estudantes empunhando bandeirolas e, junto 
a eles, a menina Virginia Marques³¹, empunhando o estandarte na-
cional. O cortejo parou em frente à Câmara Municipal, onde ouviu 
de uma de suas sacadas um discurso sobre a bandeira, pronunciado 
pelo capitão Brasílio Marques, ali representando a municipalidade.
Ainda no mês de novembro, foi realizada uma assembleia geral na 
casa de Brasílio para a criação de mais uma entidade beneficente 
na cidade. Desta forma, no dia 24 de novembro, às oito horas de 
noite, fundou-se a Associação Beneficente “Asylo Santa Isabel”. Na 
ocasião, o vigário José Scoracchio realizou o benzimento do local. 
Brasílio presidiu a mesa de solenidade que estava formada da se-
guinte maneira: como presidente honorário padre José Scoracchio; 
como provedor coronel Benedicto B. Ferreira; como tesoureiro ma-
jor Benedicto Alvaro de Freitas; como fiscal capitão Antonio Pereira 
Bicudo; como secretário Bejamim Corrêa e como procurador Bento 
José de Souza. O cerimonial transcorreu até às dez e meia da noite 
e a visitação popular prosseguiu até às duas horas da manhã, conti-
nuando no dia seguinte.³²

 ³⁰OESP, 18/02/1907, p.1; ³¹Trata-se de Virginia de Azevedo Marques, nascida por volta de 1903 e filha de 
Brasílio. (Disponível em: <www.geni.com> Acesso em: 05/05/2016.); ³²O Asylo Santa Isabel era composto 
das seguintes instalações: sala de honra, uma enfermaria feminina e duas masculinas, cozinha e copa, 
refeitório e doze leitos, com capacidade para mais seis leitos provisórios. Na data da inauguração, já con-
tava com cinco residentes. O terreno e os tijolos foram doados pelos senhores major Benedicto Alvaro de 
Freitas, tenente-coronel Maximiano de Camargo e capitão Manuel Judice da Silva. (OESP, 04/01/1909, p.2).
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 Brasílio Marques participou também da Sociedade Recre-
ativa “Sete de Setembro” como orador oficial sendo reeleito ao 
mesmo cargo em janeiro de 1909, ocasião em que foi inaugurada 
a nova sede daquela sociedade. Nesse local, em fins de fevereiro, 
foi construído um palco para encenações teatrais, entre outras ati-
vidades recreativas. Na inauguração do teatro, foi encenada a peça 
“Orgulho Abatido”, drama em 3 atos e um prólogo e a revista de 
acontecimentos locais, “Ou vae ou racha”³³, escritas por Brasílio.

 ³³Existiu também, em São Paulo, outra revista de título similar, “Vae... ou racha”, escrita dois anos antes e 
encenada no Teatro Polytheama em setembro de 1907 na capital paulista. Produzida pela Empresa J. Ca-
teysson sob a direção do ator J. A. S. Brandão. Possuía 2 atos e 7 quadros. Para uma revista de costumes 
paulistanos, dividiu a opinião do público dado às críticas e possível licensiodade. Contribuindo para que a 
busca pela autoria da peça criasse um jogo de informações e contrainformações divulgadas nos jornais. (O 
Commercio de São Paulo, 15/09/1907). A revista escrita por Brasílio buscou enaltecer o progresso local de 
Santa Isabel e não polemizar. Aproveitou o título sugestivo e de apelo popular. Um bordão com intenções 
semelhantes aos famosos bordões: “Centa a Púa!” ou “A cobra vai fumar”. Frases com o poder incitador 
para fazer mudar a realidade vivida naquele momento;  ³⁴OLIVEIRA, Oraida Pereira de. Eu me lembro. Mogi 
das Cruzes, L. C. Veiga Gráfica, s.d. p.192; ³⁵Toledo, Regis de. Os maiores personagens da História de Mogi 
das Cruzes. São Paulo, 2003. p. 81.

A CIDADE DE MOGI DAS CRUZES

 O segundo e definitivo paradeiro é Mogi das Cruzes.
 Brasílio Marques deixa Santa Isabel e se fixa na vizinha cida-
de de Mogi das Cruzes em 1909. O motivo dessa mudança ou parte 
dela nos é revelado pela enteada³⁴ de Marques: “(...) meu padrasto 
talvez tenha escolhido minha terra para viver, por ser uma cidade 
onde as pessoas procuravam os letrados e por eles eram procura-
dos, pois que, em Mogi, cuidava-se muito da literatura, desde muitos 
anos atrás. Tantos e tantos jornais havia e houve em Mogi, que seria 
loucura enumerá-los.”. De fato, Mogi das Cruzes dava mostras de 
possuir uma ebulição intelectual. Havia o moderno Teatro Vasques, 
inaugurado em 1902; uma imprensa atuante desde 1881, com o 
lançamento do primeiro jornal “A Gazeta de Mogy das Cruzes”; as 
corporações musicais “Guarany” fundada em 1895 e a “União Mo-
gyana” fundada em 1905 e, ainda, a Orquestra Carlos Gomes fun-
dada em 1908; o Grêmio Dramático Arthur Azevedo fundado em 
1906; o clube literário “Gremio Mogyano” que surgiu em 1908 e 
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assim por diante. Fora isto, a cidade em expansão oferecia diversas 
oportunidades de trabalho.
 Os Azevedo Marques instalaram-se em um sobrado no Lar-
go da Matriz, área central da cidade, em um imóvel onde, no andar 
inferior, montou-se a tipografia³⁵. O andar superior foi reservado 
para a família: uma cunhada, três filhas: Virginia de Azevedo Mar-
ques, Ondina de Azevedo Marques, Maria Antonieta de Azevedo 
Marques; e um filho: José de Azevedo Marques, além do Capitão 
Brasílio Marques. É na Imprensa e na Advocacia que o chefe daque-
la família encontra o apoio a fim de prover o sustento. Desta forma, 
em março de 1909 Brasílio, como redator, lança o jornal “O Progres-
so” cujo proprietário era a Junker e Cia³⁶. Em junho de 1909 é anun-
ciado que Brasílio Marques juntamente com Dr. Julio Prestes iriam 
defender um réu na cidade de Mogi das Cruzes que fora espancado 
pela polícia local. Em janeiro de 1910, juntamente com Oscar Boni-
lha e Fernando Tancredi, Brasílio defende e consegue absolver seis 
réus. Entretanto, Marques fora impedido de atuar como advogado 
em Mogi. Não há indícios de que Brasílio tenha frequentado a Fa-
culdade de Direito. Na época, a única que existia no Estado era a 
do Largo São Francisco. Ocorre que já em 1907 ele exercia em São 
Paulo a função de solicitador, o que equivalia a um auxiliar de advo-
gado. Daí a implicação. A questão se arrastou até 1913, quando ele 
foi aprovado no exame perante o Tribunal de Justiça, habilitando-se 
para exercer o cargo de advogado na comarca de Mogi das Cruzes.
Durante esse período, Marques não deixa de exercer o trabalho 
junto à Imprensa, onde se dedica com afinco. Se em março de 1909 
ele lança o jornal “O Progresso”, em julho passa a publicar também 
o jornal “A Imprensa”. Neste ponto é oportuno realçar que com sua 
larga experiência em atividades na Imprensa paulista e a sua fama 
como jornalista em todo o Estado, Brasílio Marques dá novo impul-
so à Imprensa Mogiana.

  ³⁶Sobre este fato, assim se referiu o Correio Paulistano de 27/05/1909: “Uma comissão anonima, incorporada 
pelo Capitão Brasílio Marques, vai adquirir, pela quantia de dois contos de réis, o jornal ‘O Progresso’, que passará a ser 
publicado duas vezes por semana e receberá ainda outros melhoramentos”.
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 A Mogi das Cruzes do início do século XX estava com ares 
de desenvolvimento e a vida de Brasílio seguia, como de costume, 
de modo nada pacato. Além do serviço na tipografia dos jornais, 
participou de júri em maio de 1909 ao ser convocado pela Junta Re-
visora do Jury da cidade. Em Mogi das Cruzes, Marques encontrou 
a condição ideal para pôr em prática sua profissão, aplicar seus co-
nhecimentos e esforços para intensificar o progresso local e dar va-
zão à sua criatividade artística. “(...) sua vida em Mogi foi marcante, 
acidentada, com uma atuação dinâmica, muito própria do seu tempe-
ramento esfuziante, do seu amor pelo próximo, (...). Era a favor dos 
oprimidos, dos desfavorecidos da sorte, não poupando esforços para 
melhorar-lhes a vida, de algum modo.”³⁷.  Encontrou aí também um 
novo amor. Aos quinze dias de outubro de 1910, casou-se com Be-
nedicta Malvina Pereira. Benedicta, assim como Marques, era viúva 
e tinha um filho chamado João Cardoso Pereira e uma filha chama-
da Oraida Pereira de Oliveira.
 A dinâmica vida de Brasílio, propunha-lhe participar de vá-
rios eventos que aconteciam ao redor.
 Atento às melhorias locais e regionais, em janeiro de 1911, 
Brasílio discursa na cidade de Guararema, SP, durante a inaugura-
ção da iluminação elétrica pública e particular.
 Cada vez mais envolvido com os problemas sociais da cida-
de em que morava Marques, juntamente com Leoncio de Arouche 
e Alexandre Vilela, homens destacados socialmente e com preocu-
pação social, realiza em 1911 o “Natal dos Pobres”. No ano seguinte 
Marques juntamente com autoridades locais, recebem na estação 
de trem da cidade de Mogi das Cruzes o senhor Rodrigues Alves 
que era candidato à Presidência pelo Estado.
 Uma das conquistas relativas ao progresso local e mais signi-
ficativas ao qual Marques se dedicou foi a questão ligada aos trens 
de subúrbio, na qual os mogianos estavam empenhados desde os 
anos 1890. Melhorias como, por exemplo, a criação de trens diá-
rios de Mogi das Cruzes a São Paulo e vice-versa em 1913; a inau-

 ³⁷OLIVEIRA, Oraida Pereira de. Eu me lembro. Mogi das Cruzes, L. C. Veiga Gráfica, s.d. p.266.
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guração da estação de Santo Angelo³⁸ em 1914 foram resultados 
do empenho direto e/ou indireto de Marques. Todo esse processo 
aproximou duas figuras históricas: o Capitão Brasílio Marques e o 
Dr. Paulo de Frontin, diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil, 
através da mais sincera admiração e amizade.
 Convém ressaltar que, Marques buscava também melho-
rias para outras localidades servidas pela linha de trem. Aqui vale 
destacarmos trechos de uma missiva³⁹ vinda do Rio de Janeiro e 
que ele recebeu doa\ subdiretor José Luiz Baptista em 27 de março 
de 1921. “(...) a Estação entre Lageado e Itaquera ja o Sr. Dr. Eng. 
Brandão tem ordem de executar com brevidade; quanto aos trens de 
Jacarehy a essa Estação tambem já estão se tomando providencias. 
(...) Do mesmo modo o Exmo. Sr. Dr. Director está tomando provi-
dencias sobre o ramal a Itaquaquecetuba cujos serviços a pedido do 
distincto cavalheiro serão começados brevemente.”. Marques costu-
mava viajar ao Rio de Janeiro para tratar pessoalmente de pedidos 
de melhorias. Escrevia artigos favoráveis à ferrovia em seus jornais. 
Esforçava-se ao máximo, garantindo o justo reconhecimento expli-
citado em outro trecho da mesma missiva: “(...) o Exmo. Sr. Dr. 
Director attendeu pela sympathia que V. Sª goza (...)”
 Os pedidos acatados e citados no trecho da carta ante-
riormente citada, assim como outros inúmeros pedidos feitos por 
Brasílio Marques, foram alcançados graças ao seu relacionamento 
político, habilidade diplomática e empenho pessoal, realizados por 
quase dez anos!

 ³⁸Essa estação teve o nome mudado posteriormente para Jundiapeba, pois há, ainda hoje, uma estação de 
mesmo nome na região Sul do Brasil; ³⁹Transcrição de original arquivada no Arquivo Municipal de Mogi das 
Cruzes “Historiador Isaac Grinberg”.



Brasílio Marques - Vida e Obra                                       Brasílio Marques - Vida e Obra

                                                       50                                                                                                                                                     51



Brasílio Marques - Vida e Obra                                       Brasílio Marques - Vida e Obra

                                                       50                                                                                                                                                     51

CAPÍTULO 4
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O TRABALHO NA IMPRENSA MOGIANA

 
 Natural da cidade de Santos, João Batista Junker casou-se 
na Catedral da Sé, em São Paulo, aos 32 anos, com a mogiana Gui-
lhermina Maria Sant’Anna no ano de 1868. Em 1871 ele era gerente 
da litografia de Joaquim Alves da Silva, localizada na Rua do Com-
mercio na capital paulista. Sua esposa exercia a profissão de pro-
fessora e embora o casal tenha iniciado sua vida conjugal na capital 
paulista, em 1898 eles estão estabelecidos em Mogi das Cruzes e 
com sua experiência profissional, João Batista Junker, ao que tudo 
indica, passa a trabalhar nas oficinas pertencentes a Pio Angelo de 
Moraes onde se publicava o jornal semanal “O Ypiranga”. Esse jor-
nal foi fundado em 1894, possivelmente por Pio, e em agosto de 
1898 ele, Pio Angelo de Moraes, retira-se para a cidade de Santos e 
Junker assume como proprietário do jornal⁴⁰. Em seguida, o novo 
proprietário muda suas oficinas para a Rua 25 de Março, atual Rua 
São João. Se antes as edições do jornal “O Ypiranga” indicavam o 
nome de Pio Moraes como proprietário, agora indicam: João Junker 
e com o passar do tempo: Junker & Filho. Trabalhando muito em 
prol do jornalismo local e investindo em equipamentos a família 
Junker alcança o ano de 1909 com uma tipografia montada na Rua 
José Bonifácio, na área central da cidade de Mogi das Cruzes.
 É possível que João Batista Junker, quando morou em São 
Paulo, tivesse conhecido pessoalmente Brasílio Marques, quando 
então, Marques fazia parte da Associação de Typographos e Empre-
gados de Typographias da Capital ou, ainda, que conhecesse a fama 
profissional de Marques como jornalista. O então septuagenário 
Junker sabia perfeitamente da capacidade de trabalho de Marques 
e de sua experiência jornalística por São Paulo, Tietê, Santos e ou-

 ⁴⁰Em nota no jornal O Ypiranga, na edição do dia 07 de agosto de 1898 Pio Moraes avisa o seu desligamen-
to do jornal: “Aviso aos srs. Assignantes e ás pessoas que tinham transacções com este jornal que nesta data traspassei 
as officinas em que era impresso o mesmo periodico, livre e desembaraçado de qualquer onus, ao sr. João Junker, e que 
por esse motivo deixei de ser seu editor responsavel. Aproveito a occasião para agradecer ás pessoas que tão gentilmente 
me auxiliaram na redacção, e aos srs. Assignantes e anunciantes, aos quaes peço que continuem a dispensar ao meu 
sucessor a mesma confiança que lhes mereci. Mogi das Cruzes, 2 de Agosto de 1898. Pio Moraes”.
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tras cidades paulistas. Assim, com a chegada da Brasílio Marques, 
um profissional de peso, Junker uniu forças e teve a chance de revi-
dar um revés que seu jornal sofreu em 1907.
 Em 1907, Francisco de Souza Franco ocupava o cargo de in-
tendente e Presidente da Câmara. Ele e Benedito José de Almeida 
eram políticos atuantes em Mogi das Cruzes desde os anos de 1890. 
Ambos acusam os jornais “A Vida” e “O Ypiranga” de “desabonos” 
e ataques à honra. Eles intimam os proprietários dos jornais a as-
sinarem um termo de responsabilidade ou um “termo de bom vi-
ver“. Manuel Mariano da Silva e B. Sodré, proprietários do jornal “A 
Vida” assinam. Junker se recusa. Como consequência, foi proces-
sado e teve a edição do jornal “O Ypiranga” do dia 11 de agosto de 
1907, apreendida.
 Sem perda de tempo Brasílio Marques assume a redação de 
um novo jornal e das oficinas dos Junkers surge “O Progresso”. Seu 
primeiro número circulou em 18 de março de 1909. Nele Marques 
dá seu recado na primeira página: “Em substituição ao O Ypiranga, 
(...) aparece O Progresso, folha independente, porque não se filia a 
partidos políticos, á corporação alguma, não dá obediencia a esta 
ou áquella individualidade, apresenta com seu prôgramma, n’essa 
lucta ingloria da imprensa, principalmente n’este paiz – advogar a 
causa do municipio, os direitos do cidadão, tendo como lábaro de 
sua bandeira, que ora desfralda a Justiça. Acolhei-nos.”. Continua 
Marques mais objetivamente: “A nossa folha não se occupará, repe-
timos, de política, corroedora de aspirações grandiozas que affectam 
interesses municipaes, de populações inteiras, sinão em these; isto 
mesmo sem deprimir caracteres pessoaes; não admitirá o anonymato 
em suas columnas e mesmo artigos assignados, que venham magoar 
a este ou áquelle.”. Estava inaugurada uma nova fase da história 
jornalística de Mogi das Cruzes.
 Em julho de 1909 sob a redação de Marques é publicado o 
jornal “A Imprensa”.
 Representando, hora o jornal “O Progresso”, hora o jornal 
“A Imprensa”, Brasílio visitou diversos eventos na região. No início 



Brasílio Marques - Vida e Obra                                       Brasílio Marques - Vida e Obra

                                                    54                                                                                                                                                     55

de novembro de 1909, ele, em nome do jornal “A Imprensa” faz um 
breve discurso na estação Guararema, SP, durante a passagem de 
D. Duarte Leopoldo àquela localidade. Já na passagem do, ilustre 
jurista, escritor e orador e, ainda, um dos organizadores da Repú-
blica, Ruy Barbosa, há uma multidão para recebê-lo na estação de 
trem de Mogi das Cruzes. Na ocasião, discursam o professor Ade-
lino Borges Vieira, representando a prefeitura e, Brasílio Marques, 
representando o semanário “A Imprensa”. Esteve, ainda, Brasílio na 
inauguração do Centro Recreativo Instrutivo e Beneficente de Poá, 
representando “O Progresso”.
 

 

 Em abril de 1915 circula o primeiro número do jornal “O 
Correio da Semana”, de propriedade de Alarico de Oliveira e sob a 
redação de Brasílio Marques. Parece ser o último jornal que Brasílio 
participa como redator. Após 1915, sua atuação nos jornais tende a 
escassos artigos e algumas poesias e Marques passa a empenhar-se 
com extrema dedicação à militância política e à advocacia.

 A redação do jornal “O Progresso” passou por mudanças 
internas e de local, bem como o próprio jornal. Desta forma, 
em janeiro de 1913, sua localização passou a ser na Praça Co-
ronel Benedicto de Almeida e sua publicação tornou-se bisse-
manal. Apesar dessas mudanças, em fevereiro, Brasílio deixa a 
direção do jornal e no mês seguinte assume a redação do jornal 
“A Vida”, uma vez que seu antigo redator o advogado Fernando 
Tancredi, teve que retirar-se brevemente da cidade. O jornal “A 
Vida” surgiu em 1906, tornou-se tradicional e era muito apre-
ciado na cidade. Marques reestreou o jornal e no dia 05 de abril 
de 1913 editou o número 1, em formato maior que o anterior e 
em excelente impressão.

 O estilo jornalístico de Marques era diplomático, franco e 
honesto, buscava abarcar os principais acontecimentos locais, no 
Brasil e no mundo. Como por exemplo: Impostos, Defesa nacional, 
Primeira Guerra Mundial entre outros assuntos.



Brasílio Marques - Vida e Obra                                       Brasílio Marques - Vida e Obra

                                                    54                                                                                                                                                     55

 Até onde se conhece, ao longo de trinta e oito anos de sua 
vida, Brasílio Marques trabalhou nos seguintes jornais:

A MILITÂNCIA POLÍTICA

 Brasílio Marques foi um jovem idealista e combativo assim 
como vários de sua geração, estimulados pelo ideal Liberal, dispos-
tos a alcançar mudanças sociais, deixando para trás, de uma vez por 
todas, quaisquer traços monárquicos, como por exemplo, a escra-
vidão, que atravancava o progresso nacional. Logo, Marques esteve 
envolvido pelas ideias abolicionistas. Mas a busca pelo progresso 
não se limitou à busca da Abolição, estendeu-se pelo estímulo à 
instrução pública, ao fortalecimento da administração pública e do 
serviço voltado às melhorias para a população. Marques acreditava 
no potencial da Imprensa e do Teatro como instrumentos eficazes 
na divulgação do ideal liberal. Considerava esses recursos potentes 
e eficientes mecanismos para levar a informação às massas, cons-
cientizar as pessoas, defender os desvalidos, informar os ignoran-
tes. Homem de ação que era, escreveu, artigos, peças teatrais e 
poemas. Encenou peças de teatro e, ainda, criou e publicou jornais 
para propagandear seus pensamentos.
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 Embora pertencesse à Guarda Nacional e tivesse partido 
com intenções bélicas à região sul do Brasil, Marques optou pelo 
não uso da força bruta para atingir seus fins ideológicos. Para ele 
as mudanças sociais deveriam estar assentadas na informação, na 
educação e na diplomacia. Seus pensamentos e ações estavam ali-
nhados às diretrizes do Partido Republicano que pregavam a busca 
de mudanças pela conscientização, e não, pela revolução.
 Particularmente, no caso de Brasílio Marques, o ideal libe-
ral estava enraizado em sua família, cujo expoente fora Joaquim 
Roberto de Azevedo Marques. Brasílio, em contato com Joaquim, 
devotou-se ao ideal liberal e republicano. Ideal que o norteou por 
toda a sua vida.
 Como foi dito, os problemas de saúde na família fizeram 
com que Marques saísse da cidade de São Paulo em fins de 1906 
para a então região norte do Estado de São Paulo. Em Santa Isabel, 
envolve-se tanto com o teatro como também com a filantropia atra-
vés da fundação de um asilo. Buscou ainda, por meio de artigos em 
jornais, alertar sobre a necessidade de melhorias na estrada que 
ligava Santa Isabel à Mogi das Cruzes. Por fim, chega à Mogi das 
Cruzes onde fixa residência. Um ano depois casa-se com a irmã de 
José Cardoso de Siqueira, um político tradicional da cidade.
 Em 1911, o escrivão civil, Tristão Augusto de Oliveira estava 
com a saúde seriamente abalada. Tristão vinha de uma família de 
comerciantes e liberais⁴¹. Jovem, entra como soldado para o bata-
lhão de infantaria nº 25 da Guarda Nacional de Mogi das Cruzes, 
chega a Alferes em 1868 e encerra sua carreira militar com a paten-
te de Capitão. Concorreu à vereança no mesmo ano, pelo partido 
liberal. De 1869 a 1871, ocupou o cargo de coletor de rendas pro-
vinciais. Voltando-se para questões sociais, foi secretário em março 
de 1870 da Sociedade Orphelina Mogyana. Juntamente com mais 
cinco pessoas, em 1872, auxiliou João Baptista Moreira da Gloria 
e José de Campos Freitas, diretores da primeira escola noturna da 

  ⁴¹Os pais de Tristão eram: Felisberto Gonçalves de Oliveira e Clara Bueno da Luz. (Fonte: www.arvore.net.
br/Paulistana/Lemos_3.htm Acesso em: 21/03/2016.).
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cidade. Nesse ponto, é interessante observar que nessa escola, se-
diada na Rua Nova, nº 14, voltada a instrução masculina, atendia 
meninos e homens adultos e, ainda, escravos cujos senhores forne-
cessem autorização por escrito para que frequentassem as aulas. 
No ano de 1873, Tristão fez parte da primeira diretoria da Socieda-
de Mogyana de Beneficiência. Na década de 80 dos anos de 1800, 
muda-se para a cidade paulista de São José dos Campos, onde exer-
ce a função de coletor de rendas gerais. Aproximadamente, no iní-
cio da década de 90, retorna a Mogi das Cruzes e ocupa o cargo 
de escrivão civil. A partir de 1896, sua saúde começa a se debilitar, 
fazendo com que recorresse a constantes licenças do cargo para 
tratar de própria saúde. Em 1909, vendo a possibilidade de morrer, 
Tristão passa o 1º Cartório de Registro Civil para Brasílio Marques, 
do qual era amigo íntimo, admirador e correligionário.⁴²  Tal fato 
deu a Marques destaque e estabilidade financeira.
 Em novembro de 1911 Marques, juntamente com Leôncio 
Arouche de Toledo e Alexandre Vilela, realizaram notável ação de 
filantropia no Mercado Municipal: O Natal dos pobres; onde foram 
doados aos desvalidos: cobertores, alimentos, roupas e etc. Esta 
ação também privilegiou os encarcerados detidos na Cadeia e a ins-
tituição filantrópica chamada Beneficência Mogiana. Houve ainda 
um segundo “Natal dos pobres”, em novembro de 1912, onde par-
ticipou, além de Brasílio e Leôncio, o senhor Felicíssimo de Oliveira.
Com prestígio social e ocupando a direção do 1º Cartório de Regis-
tro Civil, Marques fora aconselhado por seu cunhado a não se opor 
ao partido no poder, que continuasse com seus negócios, mas evi-
tasse o envolvimento direto ou indireto na política local. Tudo isso, 
para que não perdesse o cartório. O cunhado de Marques sabia 
que o cartório dependia da política local para continuar existindo e 
sabia ainda da força política da máquina governamental vigente à 

⁴²A este, fato referiu-se o jornal “A Reforma” editado no dia 11/06/1911: “Para o lugar de escrivão do cartorio do 
cível, vago pelo fallecimento do capitão Tristão Augusto de Oliveira, ha diversos candidatos, sendo os mais cotados os 
Snrs! Brasilio Marques e Manoel de Souza M. Freire – Alem destes, existe o Snr. Fernando Tancredo que é pretendente 
a esse logar. O primeiro é francamente protegido pelo Snr. Josè Cardoso de Siqueira, notando-se que os chefes do partido 
civilista são sympathicos tanto para com este como tambem para com o segundo... O terceiro apresenta-se avulso, sem 
encosto... Mas, só depois de 1º de Julho que dois delles ficarão a ver navios...”.
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época. Marques não seguiu os conselhos e em 1912 perdeu o car-
tório para o filho de Olegário Paiva, Horácio Paiva.⁴³
 O envolvimento de Marques com o Partido Republicano 
ocorria desde 1891, quando participou de uma reunião do Partido 
Republicano de Jundiaí com fins de organizar uma lista dos candida-
tos para senadores e deputados locais. Na vitória civilista na cidade 
de Poá, ocorrida em fevereiro de 1913, Brasílio segue em excursão 
como orador oficial a fim de prestar homenagem aos vitoriosos. Em 
outubro de 1913 ele assume a presidência do Partido Republicano 
Liberal na cidade de Mogi das Cruzes.
 A perda do cartório parece ter contribuído para que Brasílio 
Marques lutasse com mais afinco pelo progresso local. Assim, ele, 
na ocasião da passagem do Diretor da Central do Brasil, Paulo de 
Frontin, entrega uma série de reivindicações mogianas. O Diretor 
atende aos pedidos criando trens diários entre Mogi das Cruzes e 
São Paulo e que começam a circular em junho de 1913, apenas um 
mês após receber as reivindicações. Marques em telegrama a Pau-
lo de Frontin, externa a gratidão que pairava entre os mogianos: 
“Em meu nome particular e como representante da população local, 
agradeço a V. Ex. o grande serviço prestado a Mogy, pelo estabele-
cimento dos trens de subúrbio. Preparam-se festas em homenagens 
a V. Ex.. Respeitosas saudações – Brazilio Marques”.⁴⁴  Deste mo-
mento em diante Brasílio tornou-se o principal elemento de ligação 
entre Mogi das Cruzes e os diretores da Central do Brasil, o que 
trouxe várias melhorias no que diz respeito ao transporte ferrovi-
ário, tanto para Mogi das Cruzes como para a região. Os mogianos 
ficaram tão agradecidos em ter suas reivindicações atendidas por 
Paulo de Frontin que resolveram, a 21 de dezembro de 1913, nomi-
nar uma das principais ruas da época com o seu nome. Assim, na-
quele domingo, a antiga Rua Direita⁴⁵  localizada na área central da 
cidade, passou a se chamar Rua Dr. Paulo Frontin. Na inauguração, 

⁴³Em 30 de outubro de 1914, Horácio Paiva, apresenta ao governo do Estado a desistência do cargo 
de primeiro tabelião da comarca. Cujo cargo ocupava como serventuário vitalício. (Correio Paulistano, 
31/10/1914);  ⁴⁴O Paiz. Rio de Janeiro, 08/07/1913, p.8); ⁴⁵Denominada Rua Direita, por estar à direita da 
Igreja da Matriz.
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o homenageado fora recebido na Estação de Mogi das Cruzes por 
populares, onde discursou Brasílio Marques em nome da Câmara 
Municipal e do povo mogiano. Em cortejo, seguiram ao ponto da 
inauguração e em seguida deu-se o almoço promovido pela Câma-
ra. Brasílio discursa e convoca um brinde, também, à Engenharia 
brasileira representada pela pessoa de Luiz Carlos da Fonseca Mon-
teiro de Barros, subinspector do tráfego. As melhorias avançaram 
pelo ano de 1914, sendo então, inaugurada a estação Santo Angelo 
e o posto telegráfico Brás Cubas. Sobre Santo Angelo, relata a folha 
carioca, Jornal do Brasil, publicada em 22 de julho de 1914 em sua 
página 10: “Firmado pelo Sr. Brazilio Marques recebeu o Dr. Paulo 
de Frontin procedente da estação Santo Angelo, o telegramma se-
guinte: ‘Inauguramos enthusiasticamente, neste momento, a estação 
Santo Angelo, tenso sido o nome de V. Ex. acclamado pela multidão 
pelos enormes serviços prestados a Mogy.’”.
 A vida social de Marques sempre foi agitada. Em agosto de 
1913, participou da fundação da “Liga Mogyana Anti-Alcoólica”; 
No mês de setembro discursou durante o aniversário do Coronel 
Francisco de Sousa Franco, no sítio do aniversariante; Em janeiro 
de 1915, discursa no júri de Mogi das Cruzes em homenagem ao 
falecido Bernardino de Campos; Em abril de 1916 participou da 
inauguração do Mercado Público de Suzano, discursando em nome 
da Comissão Construtora do Mercado; Em maio fez um discurso no 
Paço Municipal, versando sobre a data de “13 de maio”, abolição da 
escravatura, onde, na ocasião, foram inaugurados os retratos dos 
coronéis Benedito de Almeida e de Francisco Souza Franco, ambos, 
chefes do Partido Republicano Governista em 1916. Brasílio, que 
havia sido eleito Primeiro Orador do “Gremio Recreativo 25 de Ju-
nho” nos idos de 1913 participou, nessa agremiação, ativamente de 
suas comemorações, quermesses e saraus. Como orador, enfrentou 
momentos felizes, como na ocasião do retorno do primeiro presi-
dente do grêmio, então médico formado, o senhor Álvaro de Sousa 
Sanches. E em momentos tristes como na ocasião do falecimen-
to de outro membro de diretoria, José Affonso de Mello. Ocasiões 
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ocorridas em 1915. Após breve afastamento, volta àquela agremia-
ção e, juntamente com Deodato Wertheimer, discursa sobre a data 
de Proclamação da Independência em setembro de 1916; Discur-
sou em nome do povo mogiano, enquanto Deodato Wertheimer 
discursou em nome da Câmara Municipal na reabertura da fábrica 
de chapéus com o novo proprietário, o coronel Antonio Godinho 
Filho em outubro do mesmo ano; Foi padrinho de casamento do 
professor João Cardoso Pereira em fevereiro de 1916; Apoiou a pro-
posta que Matta Cardim apresentou ao Centro Militar de São Paulo 
cujo presidente era na ocasião Luiz Americano, para a criação de 
um colégio militar em São Paulo. No dia 08 de fevereiro de 1918 
participou também da inauguração da Caixa Econômica Estadual na 
cidade de Mogi das Cruzes, na ocasião discursou também Fernando 
Tancredi.

⁴⁶OLIVEIRA, Oraida Pereira de. Eu me lembro. Mogi das Cruzes, SP: L. C. Veiga Gráfica, s.d. p.184.

 Há poucas informações sobre as atividades de 
Brasílio nos anos que se seguem. Sua atuação como 
advogado, ao menos a última encontrada, foi em ou-
tubro de 1917, quando defendeu e conseguiu a absol-
vição de Antonio José Leite. Após fevereiro de 1918 
não há quaisquer informações de atuação de Brasílio 
Marques quer seja política, advocatícia ou qualquer 
outra.
 O esforço político empenhado por Brasílio 
Marques trouxe melhorias para a cidade e região, suas 
atuações social e cultural lhe trouxeram, ainda, o reco-
nhecimento da sociedade da época, em todos os seus 
níveis. As palavras de sua enteada endossam esses 
fatos: (...) “meu padrasto teve a sorte de ser aprecia-
do em seus dotes morais, intelectuais e sua irradiante 
simpatia que faziam dele a pessoa procurada por todos 
e para todos os fins. Era um homem do povo, por assim 
dizer, que pensava naqueles que não tinham nada para 
viver”⁴⁶.
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A PRODUÇÃO CÊNICA EM MOGI DAS CRUZES

 Em 1873, consta no Almanak da Provincia de São Paulo⁴⁷ 
a existência de um prédio público destinado a apresentações te-
atrais, denominado Concordia Mogyana. Segundo Mello Freire⁴⁸, 
o primórdio das artes cênicas em Mogi das Cruzes deu-se através 
de amadores que com “longos e penosos ensaios” improvisavam 
palcos em residências particulares ou no saguão do mercado. Em 
1897, um prédio particular foi adaptado para eventos teatrais, pas-
sando a chamar-se: “Teatro Mogiano” e que funcionou bem, exceto 
pelo fato de que não se podia cobrar pela entrada do público por 
não haver espaço suficiente, “mesmo em pé”. A partir daí houve 
uma mobilização da sociedade no sentido de construir realmente 
um teatro na cidade. Tal ação culminou na construção de um tea-
tro, “dos melhores do interior de S. Paulo”, o Teatro Vasques.
 Indiscutivelmente a fundação do Teatro Vasques em 1902 
foi um marco significativo que se iniciou uma nova fase da história 
das artes cênicas em Mogi das Cruzes. Na ocasião, além de execu-
ções musicais, foram encenadas as peças teatrais: “Amor de libré” e 
“Tire dali a menina”.⁴⁹
 Por essa época, no teatro brasileiro, um gênero estava em 
destaque: o “Teatro de Revista”. Composto por “Espetáculo ligeiro, 
misto de prosa e verso, música e dança que passa em revista, por 
meio de inúmeros quadros, fatos sempre inspirados na atualidade, 
utilizando jocosas caricaturas, com o objetivo de fornecer crítica e 
alegre diversão ao público.”⁵⁰ No Brasil, um dos maiores adeptos do 
Teatro em Revisa fora o escritor e dramaturgo Arthur Azevedo.
 Como adeptos do Teatro de Revista, podemos citar os ato-
res Ferreira da Silva e Américo Penna. Esses atores levaram, a diver-

 ⁴⁷O teatro estava localizado na Rua de Belém. p. 162; ⁴⁸FREIRE, Manuel de Souza Mello. Histórias da 
história de Mogi das Cruzes. São Paulo: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, 2002. p.41-42; ⁴⁹Não 
há muita informação sobre essas peças. Entretanto, há indícios de que a peça “Tire dali a menina”, tenha 
sido escrita pelo dramaturgo português Francisco Maria Cardoso Leoni (*1842 - +1893); ⁵⁰GUINSBURG, 
J.; FARIA, J. R.; LIMA, M. A. de. Dicionário do teatro brasileiro: temas, formas e conceitos. São Paulo: 
Perspectiva; SESC, 2006.
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sas cidades paulistas, o Teatro de Revista causando, pela novidade 
de estilo, verdadeiro furor entre as plateias. A companhia teatral 
do ator Ferreira apresentou, em junho de 1899, na cidade de Cam-
pinas, a Revista, “Campinas Nua”, de onde seguiria no mês seguin-
te para a cidade de Ribeirão Preto a fim de estrear uma “Revista” 
local.⁵¹  Ao que parece, a fórmula funcionou e o Teatro de Revista 
prosseguiu. Em 1905, por exemplo, Ferreira da Silva apresentou 
nada mais do que quatro vezes a Revista “Lorena Moderna” na ci-
dade de Lorena!⁵²
 Américo Penna, jornalista e ator, trabalhava para a Compa-
nhia do ator Ferreira da Silva negociando espetáculos na região de 
Jacareí e Guaratinguetá. Em novembro de 1905, encenou uma Re-
vista na cidade de Jacareí, cuja impressão foi divulgada na página 2, 
no jornal “O Estado de São Paulo” do dia 09 de novembro de 1905: 
“Pela companhia Ferreira da Silva foi levada á scena em nosso the-
atro, nas noites de sabbado e domingo, a revista de costumes locaes, 
intitulada: Jacarehy em scena! O seu autor, sr. Americo Penna, teve 
a felicidade de coordenar nella por forma leve e despretenciosa, os 
principaes factos que se agitam na actualidade em nossa terra. Pos-
sue algumas scenas bastante caracteristicas que agradam immensa-
mente, tendo em compensação outras, bastante acompanhadas de 
pimenta, limão, etc., em dose um pouco elevada para o nosso publi-
co habituado a frequentar o theatro. A revista causou franco sucesso, 
não só por estar correctamente ensaiada, como porque o seu autor se 
lembrou de apotheosar o homem que tem sido o maior propulsor do 
progresso intellectual e moral desta terra, o dr. Lamartine Delamare. 
Essa revista deverá ser levada á scena pela terceira vez no dia 12 
corrente em matinée.”.
 A fórmula da “Revista” era algo simples. Estudava-se a histó-
ria recente do progresso local, dramatizava-se isso em espetáculo, 
findando com homenagens direcionadas a pessoas ou fatos; o que 
caracteriza a apoteose. Encenar um Teatro de Revista para as des-

⁵¹OESP, 14/06/1899. p. 2; ⁵²OESP, 28/12/1905. p.3.
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providas cidades, que na ocasião lutavam para alcançar além do 
progresso local, praticamente tudo e, ainda, fazer desta maneira, 
com que vissem a sua própria história encenada em um palco, era 
de se esperar o resultado altamente impactante e positivo. A reen-
cenação era quase garantida. Bom para as plateias, melhor para os 
profissionais do teatro.
Em abril de 1906 Joaquim de Mello Freire, Marcolino Paiva, Bernar-
do Figueiredo e Benedito Pereira Passos, fãs de Azevedo, fundam 
o Gremio Dramático Arthur Azevedo e no mês seguinte, em 19 de 
maio, muito provavelmente por atores desse grêmio, é encenada a 
revista “Mogy Moderno” escrita por Américo Penna. O espetáculo, 
em homenagem à cidade de Mogi das Cruzes, foi um sucesso.⁵³
 Cinco anos depois, em 1911, a Companhia Dramática Ferrei-
ra da Silva é que vai encenar a Revista de costumes locais de títu-
lo: “Ou vae... ou racha”, escrita por Brasílio Marques. Brasílio havia 
encenado essa revista, inclusive com o mesmo título, na cidade de 
Santa Isabel. No entanto, agora, adaptou-a conforme a realidade da 
nova cidade em que morava, Mogi das Cruzes.
 A peça é esperada pelo público com “extraordinária curio-
sidade”. Sobre a tal, o jornal “A Vida” em sua edição de 17 de se-
tembro de 1911, tece os seguintes comentários; “E’ esta peça um 
pequeno trabalho de nosso amigo, que sonha apanhar o movimento 
progressivo da nossa terra apresentando os principaes personagens a 
quem devemos. Não se encontra na peça, uma allusão que desabone 
ao caracter dos individuos das quaes elle se ocupa; ao contrario, 
agrada. O autor só denota no que escreveu, o seu amor a Mogy das 
Cruzes, como se tivesse elle esta localidade como seu berço natal.”. 
Encenada no dia 23 de setembro de 1911, muito provavelmente 
no Teatro Vasques, causa excelente impressão na plateia e na críti-
ca, conforme se observa nos apontamentos realizados pelo mesmo 
jornal em primeiro de outubro de 1911; “A revista recebeu since-
ros elogios, quer pela bella forma literária, quer pela criteriosa cri-

 ⁵³É possível ser esta, a primeira encenação de Teatro de Revista em Mogi das Cruzes e, devido ao sucesso 
e aceitação perante o público, ocasionou diversas outras peças do gênero nos anos que se seguiram.



Brasílio Marques - Vida e Obra                                       Brasílio Marques - Vida e Obra

                                                      64                                                                                                                                                      65

tica que faz de algumas personagens da terra, evitando a offensa e a 
grosseria. E’ de notar se que o autor fez objectivo principal do seu 
trabalho, o progresso actual e futuro de Mogy, o que muito recom-
menda.”. A peça contou com alguns números musicais executados 
por orquestra e ainda com o efeito de apoteose⁵⁴ ao final, o que 
geralmente ocorria com efeitos de fogos de artifício. Com o sucesso 
alcançado, realizou-se uma segunda encenação. Acreditamos ser a 
peça “Ou vae... ou racha” a primeira a ser escrita por Brasílio Mar-
ques em Mogi das Cruzes; inicia dessa forma a sua participação na 
história da Arte Cênica local.
 No primeiro semestre de 1911 um novo grupo teatral surge. 
Trata-se do Centro Dramático e Recreativo Internacional e em 1912, 
no mês de abril, surge Clube Democrático Mogyano.
 O Clube Dramático Mogyano estreia no teatro Vasques 
com duas peças escritas por Brasílio Marques: “Orgulho abatido” 
e “Manda quem pode”. A primeira peça fora escrita e encenada, 
como vimos, em 1900 em São Paulo e sobre a segunda, não há in-
formação. Embora Marques tivesse peças teatrais escritas e ence-
nadas há mais de dez anos e que eram agora trazidas aos palcos 
mogianos, ele pôs-se a escrever novas peças e com temática es-
pecífica do local. Como vimos, se a política e progresso local fo-
ram os temas utilizados pela peça “Ou vae... ou racha, outro tema 
em especial, chamou a atenção de Brasílio a ponto de dedicar-lhe 
uma peça. Trata-se do processo, julgamento e execução do escravo 
Sebastião no ano de 1839. Tal fato, à época, gerou comoção local 
por ser o idoso Sebastião inocente e a execução injusta⁵⁵. Brasílio 
Marques era abolicionista. Pelo menos, desde 1884. Período onde, 
como Primeiro Secretário, lavrava atas das reuniões da Sociedade 
Abolicionista Artística Paulistana situada no Largo da Sé em São 
Paulo.  O que nos leva a crer que a peça, que infelizmente não ti-

 ⁵⁴Apoteose, no teatro, é o momento culminante de um ato. Sua finalidade é glorificar ou elogiar uma pessoa, 
um sentimento, uma personalidade, uma ideia, etc. Para tal, recorre-se a efeitos que impressionam a plateia 
por meio do luxo, da grandiosidade, da beleza e do engenho; ⁵⁵ “Fôra condenado porque, em defesa própria, 
ferira de morte seu senhor. Estava doente, febril e cansado. Deitara-se na senzala, à noite, sendo pelo senhor ferozmente 
atacado. Caso típico de legítima defesa. Mas... era escravo.” FREIRE, Manuel de Souza Mello. Opus cit. p.27-28.



Brasílio Marques - Vida e Obra                                       Brasílio Marques - Vida e Obra

                                                      64                                                                                                                                                      65

vemos acesso a sua forma escrita, possuía um caráter de resgate e 
justiça históricos. Encenada no palco do Teatro Vasques em cinco 
de agosto de 1914, possuía um título impactante: “O mártir do cati-
veiro”.
 No mês seguinte, Marques envolve-se totalmente com as 
artes cênicas. Torna-se diretor, cremos que teatral, da Sociedade 
Dramática Particular Alunos de Thalia, fundada em primeiro de 
setembro de 1914. Dedica toda a sua criatividade na produção de 
uma nova Revista intitulada “Mogy Moderno” cujo título era igual 
à peça de Americo Pena encenada em 1906. A Revista ganhou nova 
roupagem, abordando agora o progresso que a Mogi das Cruzes 
de 1914 alcançava. Para tal, Marques contou com a valiosa cola-
boração de Manuel de Souza Mello Freire para construir os versos 
para os atos e para as músicas. Outro componente importante foi 
a participação do maestro João Batista Julião que cuidou da parte 
musical formada de 21 belas e agradáveis músicas. No espetáculo a 
orquestra foi comandada pelo maestro Mario Luchesi e no saguão 
do teatro tocou a banda “União” sob a direção de Dimas de Carva-
lho. O evento também contou com a participação do Grupo Escolar 
cantando hinos patrióticos. E ao final, uma apoteose onde se viam 
os retratos dos coronéis: Francisco Franco, Benedicto de Almeida, 
tenente Manuel Alves e Dr. Paulo de Frontin.
 “Mogy Moderno” movimentou músicos, alunos, escritores 
e atores amadores. Como se tratava de abordar tópicos relativos à 
cidade, acabou por atrair a imprensa e comerciantes, criando alta 
expectativa na sociedade da época. E do que se tratava a peça, afi-
nal?
 A crise, a Cidade, a Luz Elétrica, o Poste de Luz, a Impren-
sa, a Alfaiataria Real, a Polícia, os Tipos Populares, os Militares, o 
Comércio, entre outros temas. Tudo abordado com humor. Apenas 
para se ter uma ideia, já que não há até o momento originais ou 
cópias completas da peça “Mogi Moderno”⁵⁶, retiramos um trecho 
da Revista “Mogy Futuro”, da qual falaremos mais adiante, referen-
te à Luz Elétrica: “Eu sou a electricidade./Que mui cheia de valor,/
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Percorro a cidade/Dando luz, até sem dôr.”⁵⁷
 Para melhor visualizar o esquema teatral dos atores e seus 
personagens, apresentamos o quadro abaixo:

MOGY MODERNO: ESTRÉIA

 Os atores amadores da Sociedade Dramática Particular Alu-
nos de Thalia causaram, na solene estreia, forte impressão na con-
corrida plateia do Teatro Vasques tanto na peça de abertura: “Apu-
ros de um medroso”, quanto na esperada revista “Mogy moderno” 
e que pode ser acompanhado em trechos extraídos do artigo publi-
cado no jornal “A Vida” de setembro de 1914: “A revista genuina-
mente mogyana, está escripta em estylo leve e tem boas scenas, (...) 
Sobre o desempenho dos atores o artigo expõe: “(...) Alice Gomes, 
no seu papel de Cidade, ainda uma vez poz em destaque os seus 
dotes theatrais e boa voz que possue. Fernando Neves, o impagável 

⁵⁶O que existe, são trechos da peça referentes à parte falada pelo ator Sylvio Vieira e manuscritos pelo 
mesmo e dos quais transcrevemos a seguir. “Mogi moderno” em sua formação de estreia: “A Economia do 
Povo, ou Aos Chefes – D. Cidade  Ahi vem o Sr. Avelino.../ - Versos e poesias (Com pose)/Bondade sua minha senhora, 
eu gosto de tudo um pouco, mas... me desculpem não tel-os comprimentado devido ao andar de uns dias para cá com a 
cabeça um tanto atormentada porque vou entrar na classe dos homens serios/Severo – Parabéns!/ (falei)/ Preciso pro-
curar um amigo e ao mesmo tampo ver a futura... até logo!” e “Mogi moderno” em sua formação ampliada: “Anti 
Gastronomico ‘Carlos Maiato e S. Vieira – D. é muita gente: S. os senhores são servidos/dá para todos vamos que os 
nossos estomagos estão batendo horas/ (Musica e canto).”.  ⁵⁷FREIRE, Manuel de Souza Mello; OLIVEIRA, Aprígio 
de. Mogy futuro: revista em um prólogo e dois atos. Segundo ato, nº 23. (Arquivo Histórico Municipal “Histo-
riador Isaac Grinberg”.); ⁵⁸Este personagem é uma clara referência ao grupo carnavalesco local denominado 
“Sport Club Antigastrônomo”.
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Zé-Povo, “(...)”Amandio Lino, (...) cantou perfeitamente os diversos 
trechos que lhe competiam. D. Stella Lino como representante da 
imprensa (...) desempenhou-se cabalmente (...) Marcolina Gomes, 
(...) saiu-se perfeitamente, em todos os seus papeis.”. Prossegue, 
ainda, o artigo tecendo elogios aos seguintes atores: Freitas, Sylvio 
Vieira, Ferraz, Nenê David, Carlos Maiato, Olympio Nunes, Alfredo 
Furquim, Antonio Cordeiro, Lulú Salustiano e Antonio Ferreira. Pon-
tuamos um entre eles: “O capitão Brazilio Marques deu um correc-
to Dr. Bonifacio e mostrou não ser novato nessas coisas de theatro.”.

O sucesso junto ao público fora alcançado havendo a ne-
cessidade de uma reapresentação que ocorreu no mes-
mo local. Devido ao interesse do público, adequou-se 
mais um ato à peça onde se incluía novas lojas comerciais 
e logradouros. Com isso a revista “Mogy moderno”, que 
em sua primeira apresentação contava com 24 persona-
gens e 15 atores; passa a ter em sua segunda apresen-
tação, 42 personagens e 19 atores, demonstrados com 
mais detalhes no quadro abaixo.
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MOGY MODERNO: 

SEGUNDA APRESENTAÇÃO - VERSÃO AUMENTADA

 As duas apresentações de “Mogy Moderno” foram extre-
mamente aplaudidas pelo público e muito apreciadas pela socie-
dade. Com tanto sucesso, houve a intenção de realizar uma ter-
ceira apresentação. Ao que tudo indica Marques não participa e a 
peça foi então readaptada por Mello Freire com a ajuda de Aprigio 
de Oliveira, emérito professor local. O elenco fora reformulado, 
mantendo-se quatro dos atores que atuaram nas apresentações 
anteriores: Carlos Maiato, Alice Gomes, Marcolina Gomes e Sylvio 
Vieira. O esforço desse trabalho, que contou ainda com o apoio do 
maestro João Batista Julião, teve como resultado a Revista “Mogy 
Futuro” encenada em 1915 no Teatro Parque, posteriormente à sua 
inauguração. Até que se aponte o contrário, a Revista “Mogy Futu-
ro” encerra a era do Teatro de Revista na cidade de Mogi das Cru-
zes. Era esta, composta por cinco Revistas: “Mogy Moderno” escrita 
por Americo Penna (1906); “Ou vae... ou racha” escrita por Brasí-
lio Marques (1911); “Mogy Moderno” escrita por Brasílio Marques 
(1914); “Mogy Moderno” escrita por Brasílio Marques em uma ver-
são estendida (1914) e “Mogy Futuro” escrita por Mello Freire e 
Aprigio de Oliveira (1915).
 Em 30 de outubro de 1914 Brasílio Marques é o diretor dra-
mático do recém-fundado Centro Dramático João Caetano. Buscan-
do outros projetos, ele então escreve a peça, “Castigo de Deus”, 
especialmente para a inauguração de um espaçoso palco, resulta-
do de melhoramentos pelo qual atravessava o Teatro Parque. No 
dia sete de fevereiro de 1915 iniciam-se as festividades. O evento 
contou com quatro partes: a primeira com a participação da banda 
“Euterpe Mogyana”, seguida pelo coral de estudantes do Grupo Es-
colar, ensaiado pela professora Leonor de Oliveira Mello e que can-
tou o hino “Progresso Mogyano”, escrito por Marques e a segunda 
parte, às oito horas da noite, estreia da peça “Castigo de Deus”, 
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um drama com um prólogo e dois atos. Na terceira parte Fernando 
Neves encenou a comédia de um ato chamada “O Diplomata” e na 
quarta foi cantada a canção “Eu não quero”, escrita por Mello Freire 
e interpretada pela atriz Alice Gomes e, finalizando, foi encenada 
outra comédia de um ato, pelo ator Leal, chamada “O hotel mode-
lo”.
 
DRAMA “O CASTIGO DE DEUS” 

O drama “Castigo de Deus” foi reencenado em maio 1915 e, no 
mesmo teatro, como parte da comemoração cívica das datas 1º de 
maio e 13 de maio, respectivamente o dia do trabalhador e a abo-
li escravatura. Como não foi possível ter acesso ao original ou có-
pia dessa peça, deduzimos, com base nos personagens criados por 
Marques, que seu teor tenha abordado questões de tensões sociais 
entre operário, o patronato e a Justiça.

 

 As peças “Ou vae... ou racha”, “O mártir do cativeiro”, “Mogy 
Moderno” e “O castigo de Deus”, foram escritas por Brasílio Mar-
ques na cidade de Mogi das Cruzes. Ele participou da fundação de 
associações de artes cênicas e inauguração de um espaço teatral 
alternativo ao Teatro Vasques que, por volta de 1915, encontrava-
-se infelizmente em estado de abandono. Sua atuação na história 
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teatral mogiana coincidiu, e muito contribuiu, com um período de 
valorização e expansão das Artes Cênicas locais. Suas peças teatrais 
escritas em São Paulo foram adaptadas e encenadas em Mogi das 
Cruzes, entre elas “A patente de capitão”, cuja renda foi direcionada 
em benefício do “Grêmio 25 de Junho”. No Teatro Parque e no Tea-
tro Vasques em 29 de abril de 1916, foi realizada pelo “Centro Dra-
mático Arthur Azevedo”, a peça “O orgulho abatido” onde, abrindo 
o espetáculo, um coral de moças e moços cantou o hino: “A pátria 
lusitana”, cuja letra foi escrita por Marques e musicada pelo maes-
tro João Batista Julião. A renda foi revertida para a Cruz Vermelha 
Portuguesa. O ano de 1916 parece encerrar as atividades teatrais 
de Brasílio Marques.
 A expansão teatral mogiana seguiu assim, o seu caminho, 
surgindo novas peças, novas associações teatrais, e novos tipos de 
entretenimento como o cinema, por exemplo. “Quando não havia 
cinema, o Teatro⁵⁹ se enchia de pessoas que apreciavam a arte de 
representar, e iam assistir às peças teatrais, escritas por meu padras-
to”.⁶⁰
 Apenas por curiosidade expomos um detalhe apontado por 
Grinberg⁶¹: Diz ele: “O Anuário Estatístico de São Paulo de 1921 in-
formava que no teatro Vasques foram apresentadas: 129 sessões 
cinematográficas, 12 óperas e 14 espetáculos diversos; no Cine 
Carlos Gomes, 05 concertos, 241 sessões cinematográficas e 12 es-
petáculos diversos, e finalmente, o Cinema Parque Mogiano, com 
228 sessões cinematográficas”. São, comparativamente, centenas 
de sessões cinematográficas contra dezenas de espetáculos e ainda 
por cima, espetáculos diversos!
Mas isso é outra história.

⁵⁹Teatro Vasques; ⁶⁰Oraida. Opus cit. p. 168; ⁶¹Grinberg, Opus cit. p. 173.
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CAPÍTULO 5
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O OCASO

 Apesar de passar longas horas escrevendo, participando de 
reuniões e eventos políticos, condições propícias a tornarem o corpo 
de um homem avesso aos exercícios físicos, o capitão Brasílio Marques 
era um homem de porte atlético. Condição que manteve ao longo de 
sua existência. Nas memórias escritas por sua enteada Oraida, ela rela-
ta que para desempenhar as atividades advocatícias ligadas à regulari-
zação de limites de terra, divisão de propriedade e etc., Brasílio utiliza-
va cavalo. Ele e um pequeno grupo de homens partiam pelas serranias 
para atenderem os serviços solicitados por clientes donos de grandes 
extensões de terra. A título de exemplo, em setembro de 1915, Brasí-
lio, Euchario Rebouças de Carvalho, Leoncio de Arouche de Toledo e 
Brasílio Fonseca que era político em Guararema, formaram um grupo 
que partiu na direção do Bairro do Itapety em Mogi das Cruzes, para 
resolver questões de divisas de terra. Essas empreitadas podiam durar 
vários dias. Para isso era preciso estar acostumado a cavalgar, suportar 
intempéries. Por fim, era prudente estar em boa forma física.
 Após 1918, não há sinais de atividades de Brasílio Marques pe-
los jornais. Para um homem cuja principal característica era estar em 
constante movimento, é de se estranhar tal ausência. Como motivo 
para tal, não se pode descartar, por exemplo, a debilitação de sua saú-
de.
 Infelizmente, no dia 18 de novembro de 1927, na Rua José Bo-
nifácio número 12, por volta das 13 horas falecia aos 69 anos de idade, 
Brasílio Amélio de Azevedo Marques. O médico Deodato Wertheimer, 
cuja mãe era conhecida da família de Brasílio nos tempos de São Paulo, 
constatou e anotou no boletim de óbito⁶² a causa da morte: “cadrexia 
cerebral”. Seu sepultamento ocorreu no cemitério São Salvador, na ci-
dade de Mogi das Cruzes, no dia 20 de novembro de 1927.

 ⁶²Registro de óbito arquivado no Arquivo Histórico Municipal “Historiador Isaac Grinberg”.
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Brasílio Marques, sua esposa Rita Augusta com os filhos. Fregue-
sia da Penha de França, em fotografia datada de 30/07/1899. Da 
esquerda para a direita: Judith, Rita Augusta, Mirabeau, Brasílio, 
Maria Antonieta e Jandyra. Fonte: Arquivo Histórico "Historiador 
Isaac Grinberg", Mogi das Cruzes, SP.

Sentado, o pai de Brasílio,                                           
Benedicto dos Santos de Azevedo 
Marques tendo ao seu lado dois           
de seus filhos. Amparo, SP, 1916.
Fonte: Acervo de Marcio Marinho.
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Brasílio Marques à esquerda, posa em um ateliê ao lado de um 
desconhecido. Fonte: Arquivo Histórico "Historiador Isaac Grin-

berg", Mogi das Cruzes, SP.

Sociedade Anti-Alcoólica - Liga da Temperança. Sentado, da esquerda para a
direita, o quarto é o senhor Brasílio Marques. Foto tirada em Mogi das Cruzes,

SP e datada de 10/10/1910. Fonte: www.odiariodemogi.com.br
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CAPÍTULO 6

TRANSCRIÇÃO DAS PEÇAS
TEATRAIS DE BRASÍLIO

MARQUES
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O TEATRO DE BRASÍLIO MARQUES:
PROGRESSO E DIVERTIMENTO

 
 Em 1857 um correspondente do jornal “Correio Paulistano” e 
que se identificou apenas como “Um viajante”, escreve uma crítica em 
relação ao teatro apresentado na cidade paulista de Lorena. O texto, 
datado de 25 de agosto do mesmo ano, elogia peças, enaltece a atu-
ação de atores, mas, critica a reação inadequada da plateia que ria às 
gargalhadas de trechos onde, segundo ele, não se deveria rir. Explica, 
ainda, que na cidade de Lorena não existia um gosto desenvolvido pela 
arte dramática. Embora, tenham recebido uma companhia teatral em 
um estabelecimento improvisado, capaz de receber cerca de 800 pes-
soas. Diz ele: “Se com prazer reconhecíamos que uma parte dos con-
currentes sabia dar aos espetaculos o devido apreço e comprehender 
o que via, era com repugnancia que notavamos o contrario em uma 
maior parte.”. Contudo, o “Um viajante”, parece depositar esperanças 
de melhorias futuras capazes de tornar plateias mais esclarecidas, ao 
expressar o seguinte pensamento: “Temos gosto particular pela arte 
dramática e pelo theatro, a escola de educação e moralidade, onde se 
representão todas as scenas do mundo; onde todas as indoles, ainda as 
mais pervertidas, sentem o rumor da consciencia em presença desses 
quadros tocantes e arrebatadores que traçou a mão do dramaturgo illus-
trado ou a do trágico severo; e que tem vivido por um espaço de seculos, 
e adiantado a marcha rapida da civilização.”.
 Os trechos, acima, foram retirados da página 2, do jornal “Cor-
reio Paulistano” publicado no dia 16 de setembro de 1857, e de forma 
superficial, nos dão uma ideia da importância das artes cênicas e as 
esperanças que se depositavam no efeito educador que a dramaturgia 
faria nas plateias, conduzindo-as a um futuro civilizado. Acreditamos 
ser essa importância, um dos impulsos motivadores das artes cênicas 
paulistas. É nessa linha de raciocínio, que entendemos a missão da dra-
maturgia de Brasílio Marques.
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 Se nos debruçarmos sobre o teor das peças teatrais escritas 
por Brasílio, poderemos notar, além de sua criatividade, a sua matu-
ridade social, ideológica e pessoal. Surge em seus textos a sagacidade 
suficiente, a ponto de mostrar as mazelas sociais entre as classes: A 
visão simplista do homem da roça em relação ao que ele acredita ser 
o “progresso”; A preocupação com a formação educativa das novas 
gerações assim como o vital papel do professor como agente nessa 
formação; O humor simples e saboroso que permeia os personagens 
choca-se em violento contraste com o drama visceral entre o Bem e o 
Mal. Esses teores são passados à plateia que assiste a desfechos com 
finais positivos e ao mesmo tempo educativos, ante a trama desenro-
lada ato a ato. Em relação ao estilo de suas criações teatrais, é possí-
vel observar algumas características morais ali exaltadas. Destacamos 
algumas: A Superação - que é marcante em suas histórias e nelas, os 
seus personagens principais são muito fortes. Capazes de suportar as 
mais terríveis adversidades que a vida lhes apresenta; A Simplicida-
de que surge na figura de personagens tiradas do povo: o homem do 
campo, o professor, o escravo, entre outros; O Idealismo – baseado 
no Progresso, no Nacionalismo, na valorização dos estudos escolares, 
na Esperança apoiada, sobretudo na juventude. Tudo isso, talvez ex-
plique o fato de haver maior número de dramas e comédias no teatro 
produzido por Marques. O teatro de revista foi um gênero teatral pelo 
qual Marques se aventurou conquistando excelente receptividade da 
plateia. Como tal, o “teatro de revista” merece destaque já que funcio-
nava como uma revisão dinâmica e divertida do progresso local, por 
meio de seus costumes, comércio, avanços sociais, e etc. Servindo de 
propaganda relativa ao progresso alcançado e estimulando a busca de 
mais progresso social, comercial, tecnológico entre outros. Pelo “teatro 
de revista” a plateia via a si própria e, principalmente, gostava do que 
via. Suas cenas rápidas, cheias de poesia, música e humor prendiam a 
todos, sobretudo a juventude. Outro detalhe importante é que para 
produzir o espetáculo, além dos atores, havia o envolvimento de diver-
sas pessoas dos vários meios sociais como, por exemplo: comerciantes, 
músicos, alunos, poetas e assim por diante, envolvendo e ao mesmo 
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tempo, contagiando a todos. Como resultado: expectativa, diversão e 
sucesso.
 Por fim, a teatralidade nas peças de Marques é realçada com 
técnicas pontuais e que pode ter sido uma tendência da época. Brasílio 
Marques demonstra por meio de suas anotações, a preocupação com 
os detalhes das peças teatrais que criou, buscando sempre os efeitos 
necessários para animar ainda mais a cena. Desta forma, encontramos 
a recomendação do uso de fogos de artifício - chuvas de ouro e fogos 
de bengala - entre um e outro ato ou ao fim do último ato da peça. 
Outro recurso utilizado para envolver a plateia é a música e o canto.

  ⁶³Brasílio reescrevera essa peça entre 1914 e 1916 especialmente para o Centro Dramático João Caetano, 
rebatizando-a como: “Liberdade e Honra”. Há indícios de que tenha sido encenada em Santa Isabel.
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TRANSCRIÇÃO DAS PEÇAS TEATRAIS

DE BRASÍLIO MARQUES:

ESTAÇÃO DA LUZ

 Um embrulho que tem uma clarineta. Quatro embrulhos que tem 
uma malinha vermelha. Dentro desta mala pequena tem um paletó e ou-
tras diversas miudezas.

SEM NOVIDADE! (Monólogo)

Baptista Machado

 Ora vivam, salve-os Deus

 Como passam? Passam bem?

 Estão belos? E os seus?

 Vivem felizes também?

 - Muito estimo. Quanto a mim...

 Na família e na herdade...

 A saudade, a paz, enfim...

 Tudo baim⁶⁴ , sem novidade.

 Eu sou o André do Vallado,

 Sou natural do Sarilho⁶⁵

 Lá nascido e batizado

 Sou casado e pai de filhos

 Tenho vivido contente

 Mas minha felicidade

⁶⁴Conota o sotaque português da personagem. Equivalente à palavra “bem”; ⁶⁵Sarilhos: Povoado de Por-
tugal.
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 E até a data presente...

 Tudo baim, sem novidade.

 Quero dizer, lá em casa

 Houve um fogo do diacho

 Aquilo foi uma vasa⁶⁶  

 Ardeu tudo de alto abaixo

 E fiquei pobre, sem nada!

 Mas no resto... Isto é verdade.

 A mulher e a petizada.

 Tudo baim, sem novidade.  

 O tal incêndio matou

 A minha querida mulher!

 E viúvo agora estou...

 Ando assim... Como Deus quer

 Ando triste e aborrecido...

 Perdi a cara-metade!

 Mas afinal é sabido

 Tudo baim, sem novidade  

 Também perdi dois petizes

 Um bom cavalo alazão,

 Dois porcos, sete perdizes

⁶⁶Vasa: (fig.) causar incômodo, interromper, embaraçar.
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 E fiquei sem criação!

 Por isso não há memória

 Duma tal barbaridade!

 Porém no mais... não há história

 Tudo baim, sem novidade.

 Fiquei, portanto, sozinho

 Neste mundo ao Deus dará

 Perdi o meu arranjinho⁶⁷

 Mas a mim não se me dá!

 Meus caros filhos adeus!

 Adeus minha felicidade

 Cá vamos, graças a Deus,

 Tudo baim, sem novidade  

 Tem grassado lá na terra

 Uma grande epidemia!

 Inda é pior que na guerra

 Faz muitas mortes por dia!

 E vim fugindo muito lésto⁶⁸ ...

 Venho morar pra cidade

 Mas afinal e de resto...

 Tudo baim, sem novidade.

⁶⁷Arranjo: (fig.), ter com que viver; ⁶⁸Lésto: adj. Ágil, ligeiro.



Brasílio Marques - Vida e Obra                                       Brasílio Marques - Vida e Obra

                                                          82                                                                                                                                               83

 Não há nem agasalho

 Ninguém lá tem que fazer!

 Mas de que serve o trabalho

 Se estão todos a morrer?

 Já não chega o cemitério

 Pra tamanha mortandade

 Quanto ao mais... a coisa é séria

 Tudo baim, sem novidade.

 Já morreu o boticário

 Já morreu o seu doutor!

 É um caso extraordinário

 Até morreu o seu Prior

 Mas que grande revolução

 Que grande fatalidade!

 Porém os outros lá estão

 Tudo baim, sem novidade.

 Escapei de morte certa

 E graças a Deus, eu dou

 A gente deve ser esperta

 E por isso cá estou

 Deus me conservou a viver

 Até a eternidade

 Pra que eu possa dizer:
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 Tudo baim, sem novidade.

 Agora, vós, ilustre público que prestásteis atenção vou, em sinal 
de agradecimento cantar uma modinha de minha Santa Terra. Vá lá, um 
pouco de música.

 Rapazes da Veira Ialta

 Venham cá abaixo ao campo

 Venham ver as camponesas

 Vestidas de azul e branco

 Elas são cravelitas⁶⁹

 Mimosas catitas

 Da beira do maire

 As olhaire!

 Vossos peitos que amam

 Que amam

 Que estão a chamaire!

  (Repete ambas)

FINIS

*Representada pela primeira vez no teatro da Sociedade Dramática Parti-
cular “20 de Dezembro”, em 21 de janeiro de 1899, pela menina Antonieta 
Marques.

⁶⁹Possível corruptela de Cravelina: f. Bot. Planta da fam. Ranunculáceas, chamada também de malmequer 
dos brejos.
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“Orgulho abatido”

PEÇA DE TEATRO⁷⁰

Personagens⁷¹:

ALMEIDA, (60 anos);

JULIA, SUA FILHA (16 anos);

LUIZA, SUA FILHA (14 anos);

COMENDADOR FONTES (45 anos);

LAURO, SEU FILHO (22 anos);

OLIVEIRA (24 anos);

JOSÉ, ESCRAVO (30 anos).

ATO I

(Ao levantar o pano, o Comendador e Almeida estão jogando Dama.)

(Sala pobre em casa de Almeida, e de mobília modesta; sobre uma das 
mesas um oratório.)

CENA I

ALMEIDA E O COMENDADOR

Almeida – Perdeu a partida, Comendador!

Comendador – Perderei, meu amigo. Concluamos esta e depois conversa-
mos sobre negócios que o interessam.

Como sabe, a nossa amizade data de 30 anos e os desvelos para consigo e 
as meninas Julia e Luiza redobram dia para dia.

⁷⁰Por estar o original dilacerado, não foi possível saber o título da peça. Presumimos, no entanto, tratar-se 
da peça: Orgulho Abatido; ⁷¹O original aponta os atores e seus papéis. Desta forma, elencados aparecem: 
Brasílio (Almeida), Judith (Julia), Nenê (Luiza), Pereira (Comendador Fontes), Antenor (Lauro) e Mendonça 
(Escravo).
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Almeida – Não precisava repetir. Os laços da verdadeira simpatia dispen-
sada ao pobre carregado de janeiros, doente, paupérrimo, mas felizmente 
honrado, são mais que palpáveis. Referir esse feito é inteiramente supér-
fluo, meu amigo! Bem sei que tem milhares de vezes aberto a sua bolsa 
para servir-me desinteressadamente.

Comendador – Perdão! Não tenho, com a minha presença aqui, o intui-
to de tratar de dinheiro, o que seria para mim um procedimento infame, 
inqualificável. O meu fim é outro. O amigo não ignora que entre Lauro 
e Julia existem de há muito, pela convivência da infância, sentimentos 
puros, amorosos, mantendo eu a convicção de que ambos se querem unir 
pelos laços do casamento. Nada me disseram; não ouvi nem de um, nem 
de outro a confissão desse plano em que nós, pais só temos ciência. E já se 
acha firme e pronto para se realizar o ato.

Nessa ocasião é que eles lembram de que tem pais, isso mesmo por preci-
sarem deles a licença.

Estais bastante doente e, além disso, a velhice tem acabrunhado tanto e 
tanto. Porque não havemos de fazê-los casar? Eu me encarrego de falar à 
Lauro. Aceitas, meu amigo?

Almeida (Abraçando o Comendador) – Coração bom e generoso! Há 
muito tempo tenho notado entre nossos filhos uma certa predileção pelo 
casamento e tinha mesmo desejo de revelar isso ao meu amigo, pedindo a 
sua concessão em nome deles e com tal assentimento fazermos a felicidade 
daqueles dois entes que vivem um para o outro; e então eu, inteiramente 
tuberculoso exalar o último avanço da vida, entregando a minha alma ao 
Criador. A minha condição de pobre não me dava direito a isso.

Em nome de Deus eu vos agradeço tamanha generosidade. Não esperava 
outro procedimento de vossa parte; tal o vosso espírito caritativo. (Chora).

Comendador – Sossega, sossega. Não é motivo para lágrimas. Nada de 
lamentos. Vem gente.

CENA II

(Os mesmos Lauro e Julia)

Julia – Ah! Meu pai! Que lágrimas são essas?

Lauro – Há alguma coisa de extraordinário aqui que obrigue a meu pai 
chorar? Deixemos de tristezas; não há motivos para isso.
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Almeida (Abraçando Lauro, ao mesmo tempo em que enxuga os olhos) 
– Filho, as alegrias também trazem lágrimas e estas são verdadeiramente 
sinceras, porque traduzem o amor que devoto àqueles como vós, a quem 
tenho o dever de vê-las enquanto não me chega a hora de soltar o último 
suspiro. Tratava com o Comendador, de garantir a vossa vida futura.

Comendador (Que vai ao encontro de Julia, dando-lhe um beijo na face) 
- Sim, Julia. Teu pai, como eu, conversamos a teu respeito: mais tarde sa-
berás. Preciso sair e logo desejo saber a tua opinião.  

(A Almeida) - Adeus, até amanhã. Não vos esqueceis. Apronte o terreiro 
e conversaremos.

(A Julia) - Vás perante aquelas imagens orar pela memória de tua adorada 
mãe. Pedindo a ela que interceda perante Deus para a tua felicidade. Conti-
nues a ser boa e dócil como até aqui tendes sido. Adeus. (Beija-lhe a mão).

Lauro (Despedindo-se de Julia e de Almeida) – Eu o acompanho, meu pai. 
Até logo, Julia, meu pai, logo voltarei. (Saem).

CENA III

(Os mesmos, menos Lauro e o Comendador)

Almeida (Depois de ter descido em proscênio⁷² puxando uma cadeira) – 
Filha, senta-te aqui e vamos conversar. (Sentando-se em frente a Julia).

Sei e adivinhei mesmo o amor que, de coração devotas a Lauro. Até aqui 
não me tens contado a mim, como teu pai extremoso, essas cenas naturais 
da mocidade, em que os nossos pensamentos são sempre propensos pelo 
ideal sublime do amor; ou que aos vossos passos na vida correm entre 
flores perfumosas na estrada larga do porvir. Eu também fui moço e amei, 
minha filha, conhecendo, por isso, as agradáveis peripécias dessas cenas 
que nos tocam o coração. Diga-me com franqueza, tu amas Lauro?

Julia – Sim, meu pai. Adoro-o como a um irmão, confesso. Foi meu com-
panheiro de infância; corríamos juntos pelos jardins; chorávamos juntos e 
ríamos nos nossos brincos infantis. Como não gostar de Lauro? Há, entre-
tanto, meu pai, uma nuvem negra que tolda o horizonte límpido do nosso 
futuro. Quando o Sr. Oliveira souber, em Minas, da minha afeição por 
Lauro, será capaz de, repentinamente vir à nossa casa causar-nos enormes 

⁷²Proscênio: m. a parte anterior do palco junto à ribalta; palco, cena.
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desgostos! Ele tinha suas pretensões à minha mão, apesar da resistência 
tenaz que sempre encontrou de minha parte. Deus, velará por nós, meu pai!

Almeida – Não é coisa de apreensões. Não vos incomodeis com o Sr. Oli-
veira. O Comendador, que é padrinho dele o criou com os desvelos de pai, 
não o deixará de exorbitar do cumprimento de deveres do cidadão. O vosso 
receio é inteiramente infundado.

Pois bem. Hoje mesmo vamos tratar de vosso casamento com Lauro, e, à 
vista da franqueza que manifestais desejo que se realise o ato com brevi-
dade.

Julia – Oh! Meu pai! Com a sua resolução fica satisfeito um dos mais 
ardentes desejos da minha saudosa mãe.

Almeida – Bem vedes o meu estar. Continuamente presenciais diante dos 
meus olhos o horrível fantasma da morte. (Faz esforço para tossir). Os 
meus passos fracos, pela moléstia grave que se apoderou de mim, far-me-
-hão cair entra as quatro paredes de um túmulo, a olhar⁷³.

Julia (Chorando) - Não eram infundados os meus pressentimentos!

Almeida (Atirando o telegrama ao chão, com raiva) – Filha, coragem! Fé 
em Deus! Vou tratar dos papeis. Nada há de ser. Sou pai e da minha fraque-
za farei forças para enfrentar todos os males que nos advierem, lutando até 
derramar a última gota de sangue para salvá-la das garras de um miserável! 
(Beija a testa de Julia) – Eu já volto. (Sai).

CENA V

Julia (Com os passos vacilantes acompanha Almeida ali à porta; depois, 
voltando ao proscênio) – Pobre pai! Sucinta amargura! Que sofrimentos 
meu Deus! Velho, alquebrado pelos anos e enfermidade.... Nesta luta con-
tínua... repentinamente ver-me-hei privada de pai, como há estou de mãe! 
(Caindo de joelhos com as mãos para o céu) – Deus, tende piedade de 
mim! (Chora).

CENA VI

(Almeida e Luiza)

Luiza (Que já, fora tem cantado uma quadra de música final, entrando cor-
rendo com uma vela na mão) – Julia, Julia, (Beijando-a), - trago aqui uma 

⁷³O original apresenta arrancadas as páginas deste trecho até parte da Cena IV.
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vela para ascender aos pés de Santa Gertrudes, nome de minha mãe! Hoje, 
ela se fosse viva completaria 40 anos! Coitada de nossa mãe! (Chorando) 
– Tão moça e já morta!

Julia – Não, chores minha irmã! Deixe-se de lágrimas. Deixe a vela ali 
que daqui a pouco eu vou fazer no oratório uma oração a sua memória e 
acenderei a vela aos pés da nossa adorada Santa Gertrudes! Vai brincar 
com a boneca. Vai.

Luiza – Eu quero aos menos beijar a nossa santa e irei já brincar. (Dirige-
-se ao oratório, beija os santos e sai correndo).

CENA VII

Julia (Só) – Criança! Compreende ainda assim a falta do ente que nos é 
tão caro! (Se dirige ao oratório, acende a vela, ajoelha-se vagarosamente).

CENA VIII

(Julia e Oliveira)

Oliveira (Entrando pé-ante-pé, examinando todas as portas). – Bela! Não 
me quizesteis por bem, vais te unir a outro, contra a minha vontade! Vos 
mostrarei! É ocasião! (Dirigindo-se a ela e agarrando-a pelos braços) – 
Não vos largo mais! Serás minha e matar-te-hei com o furor da minha 
cólera!

Julia – Largue-me! Por piedade! (Se arrastando, escapa das mãos de Oli-
veira e cai de joelhos.) – Minha mãe!

Oliveira (Pegando-a novamente) – Nunca! Não largarei. Vamos!

Julia – Meu pai! Meu pai!...

Deixe-me, senhor! Se não respeitam as vossas barbas brancas, aqui tendes 
o escravo amigo, que representa a família e a honra do pobre! (A Oliveira)

José – Retire-se se não quiser que um homem preto, mas de sentimentos 
nobres, vos ponha pela porta a fora.

(Prevenção do pano)

Oliveira (Rindo-se com orgulho) – Ah! Ah! Ah! Retiro-me! Olhas o ouro 
comprar-te-há!

Tenho dinheiro e com ele vencerei a batalha! (Sai)
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CENA IX

(As mesmas, menos Oliveira)

Julia (Caindo de joelhos) – Deus ouviu os meus rogos! (Levanta)

Almeida (Tremendo pega na mão de José e trá-lo ao proscênio) – A honra 
e a dignidade não é privilégio de homem branco! Possuímos todos a mes-
ma côr no sangue que corre em nossas veias e somos iguais perante Deus! 
Entretanto, a ambição dividiu-nos em duas classes perante a sociedade – a 
dos homens nobres e a dos homens escravos! Pois bem: Eras até aqui meu 
escavo. Que o sol límpido da liberdade, espargindo os seus raios solene a 
vossa cabeça, depois... atravessando as soberbas montanhas e campinas 
que nos acercam vá levar aos quatro ventos o prenuncio sublime da con-
quista dos direitos de reivindicação dessa legião que é qualificada como 
escrava!

Sois livre! É a recompensa do ato de dignidade que praticardeis. É a luz 
da liberdade plena que irradiará breve no solo bendito da Pátria Paulista, 
berço heroico de José Bonifácio, de Antonio Bento e que adota por filho 
a Luiz Gama, trindade vencedora e de recordação eterna! Tomai parte na 
grande comunhão social!

José (Caindo de Joelhos) – É o premio da virtude! (Chuvas de ouro e fogos 
de bengala)

FIM DO PRIMEIRO ATO

ATO II

(Sala decentemente mobiliada em casa do Comendador. Ao suspender o 
pano Julia está sentada com uma carta na mão, como tendo acabado de ler.)

CENA I

Julia (Só) – O Sr. Oliveira pedindo perdão a meu marido, tendo como seu 
padrinho o Sr. Comendador, pais de sua vítima!

Já se esqueceu, talvez dos maus tratos que me infligiu, dos males que oca-
sionou a meu pobre pai, levando-o à sepultura desgostoso!⁷⁴ Deus é entre-
tanto tão misericordioso e nos manda observar os santos preceitos de sua 
Lei.

Eu perdoo, por isso, ao Sr. Oliveira e as portas de nossa casa estarão sem-
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pre abertas para recebê-lo e  ainda mais, quando completa hoje o primeiro 
aniversário de falecimento de meu saudoso pai. Preciso aprontar-me por-
que é bem provável que hoje sejamos visitados por nossos amigos que nos 
vem trazer pêsames. (Sai)

CENA II

Lauro (Entrando, com um buquê de flores naturais na mão, colocando-o na 
mesa) – Devo, em casa, hoje, receber visita do Sr. Oliveira que depois de 
um ano, arrependido, vem pedir perdão a Julia! Já que diversas vezes te-
mo-nos encontrado; Julia perdoá-lo-há como eu, porque a nossa dignidade 
teve a gloria de castigar o seu orgulho fofo⁷⁵.

CENA III

(Os mesmos e José)

José (Da porta) – O Sr. Oliveira!

Lauro – Faça-o entrar, José. Vou avisar a Julia. (Sai)

José – Sim, Sr. Lauro (Sai)

CENA IV

(José e Oliveira)

José – Queira sentar-se. O Sr. Lauro virá já. (Sai)

Oliveira – Tenho até remorso de entrar nesta casa que outrora também 
foi minha! Ingrato que fui, querer; com dinheiro manchar a reputação de 
minha irmã. Arrastar com o crivo a desonra, a reputação de uma família 
pobre, mas digna de considerações.

Ingrato que fui! Miserável! O homem regenera-se. Venho hoje pedir per-
dão à minha vítima, caindo-lhe aos pés.

Comendador (Á porta ao lado) – Começa o abatimento do orgulho! (Es-
conde-se)

CENA V

(O mesmo, Julia e Lauro)

⁷⁴No original, a frase prosseguia sendo posteriormente riscada: “e quase que inesperadamente, porque não con-
távamos com sua morte tão repentina!”; ⁷⁵Fofo: Fig. Vaidoso, enfatuado..
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Lauro (Trazendo Julia pelo braço) – Apresento-lhe o Sr. Oliveira, que no-
vamente é nosso amigo.

Oliveira (Ajoelhando-se perante Julia) – Excelentíssima Senhora. Procu-
rei o dia de hoje, o do primeiro aniversário do falecimento de seu saudoso 
pai e no momento que em toda a parte se levantam preces pela sua alma, 
para pedir perdão a Vossa Excelentíssima pelo meu procedimento infame. 
(Ouvem-se cânticos fora).

Julia (Levantando-o) – Levante-se, Sr. Oliveira. Nunca o tive ódio. Eu o 
perdoo. O passado, passado. Esqueçamo-nos dele! Queira sentar-se.

Comendador (No fundo) – Sublime quadro de arrependimento! Belo! 
Nos templos de onde acabo de sair, celebram-se orações em nome da alma 
de mau amigo. Cânticos sagrados ecoam os ares! Aqui, sua filha perdoa os 
males que a quiseram fazer! Soberbo espetáculo!

Oliveira (Que escuta) – Meu pai! Perdão! (Corre a abraçá-lo).

Comendador (Abraçando) – Estais perdoado. Recebi as bênçãos de um 
velho que tem sabido ser amigo e continuará a ser pai e honrará sempre a 
memória de Almeida. (Desce).

CENA VI

(Os mesmos Luiza e José)

Luiza (Correndo) – Minha irmã, está a porta muita gente que pede para 
entrar e dar-vos pêsames pelo aniversário da morte de meu pai!

Julia – Faça-os entrar.

José – Sim, minha senhora. (Sai).

CENA VII

(Os mesmos e o povo)

Um do povo – Senhores! Nós viemos trazer nossos pêsames pelo primeiro 
aniversário da morte do Sr. Almeida, nosso benfeitor.

A Caridade – Eu sou a Caridade, de roupagens brancas, aparecendo li-
geira como um relâmpago nos míseros albergues, com muitas vezes nos 
palácios argentinos. Venho, representando a pobreza, levantar perante vós, 
preces ao Senhor pela alma do Sr. Almeida o grande benfeitor da huma-
nidade!
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Lauro – Senhores, a nossa gratidão é eterna. Seguindo os mesmos exem-
plos de nosso pai, esta casa continua ao dispor da pobreza.

A Caridade – Deus velará por vós, derramando sobre vossas cabeças o 
bálsamo celeste!

Julia – Vamos acompanhar na veneração do povo à memória do finado.

(Todos se dirigem ao altar, ajoelhando-se. Comendador fica ao lado, em 
pé, com os braços cruzados. Oliveira está sentado apoiando a cabeça nas 
mãos)

(Música. Encenação)

 Oh Deus da misericórdia,

 Sejais de nós protetor!

 Vem guiar a nossa vida

 Com pureza e santo amor!

 Oh Deus, dai-nos o perdão

 Pois esperando de vós

 Nós, coitados, imploramos...

 Derramai-o sobre nós!

 Pela alma a quem rendemos

 Culto mil ao Benfeitor!

 Lá no céu onde se acha

 Sejais dele o Salvador!

  (Descem todos)

Comendador – Agora, meus filhos, que cumpristeis o santo dever da re-
ligião, me ouvis. No momento em que meu amigo Almeida exalava o úl-
timo suspiro, além de rogar-me para que conseguisse as pazes de Lauro 
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com Oliveira, perdoando-lhe as seus devaneios, recomendou-me este anjo. 
(Pega na mão de Luiza) Reina já, felizmente, a concórdia entre meus fi-
lhos. Pois bem, completais 24 deste, os teus 15 anos. Oliveira, meu filho 
adotivo, depois de se ter desviado do cumprimento de seus deveres, rege-
nerou-se e é tido hoje como um distinto cavalheiro. Ainda a misericórdia 
divina está nos protegendo. Eu, em nome de Oliveira, ofereço a sua mão a 
Luiza, também minha filha. (Dá a mão de Luiza a de Oliveira).

Oliveira – Sim, meu pais. Saberei ser irmão e esposo digno dos meus 
progenitores (Prevenção)

Comendador – Estou satisfeito! Cheguei ao termo de minha nobre jor-
nada!

(Repetem, todos de joelho, menos o Comendador, o cântico:)

 Oh Deus da misericórdia,

 Sejais de nós protetor!

 Vem guiar a nossa vida

 Na pureza e santo amor!

(Comendador, o único que se acha em pé, com os braços abertos, olhando 
para o céu:)

E o Deus da humanidade, que derrame suas bênçãos sobre nossas cabeças. 
Eu vos abençoo em nome de Deus

FINIS

(Cai o pano vagarosamente)

(Chuva de ouro e fogos de bengala)

São Paulo, 28-1-1900.

Brasílio Marques,

Avenida Intend. 103.
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A PATENTE DE CAPITÃO
(Comédia)

Arranjada por Brasílio Marques

Penha de França

S. Paulo

Aven. In. -1900- tendª 103

(A Patente de Capitão – Comédia em atos, de costumes da roça, arranjada 
a vapor por Brasílio Marques)

PERSONAGENS

Manoel João, caipira, 60 anos;

Francisca sua mulher, 42 anos;

Jacintho, caipira, 60 anos;

José, filho do primeiro, 18 anos;

Joãosinho, filho do primeiro, 10 anos;

Antonio bobo, 52 anos;

Ignácio preto, 62 anos;

Juvêncio, caipira, 31 anos;

Guardas nacionais.

(Representada pela 1ª vez na Penha de França pelo Grupo Dramático Par-
ticular 20 de Dezembro a 9 de janeiro de 1899, com frenéticos aplausos.).

ACTO ÚNICO

O teatro representa uma casa de roça, com móveis de pau. Ao levantar o 
pano, Francisca está sentada numa tripeça, costurando e Manoel João está 
trançando couro, cujos tantos estão seguros em mourão.
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CENA I

(Francisca e Manoel João)

Francisca (Como continuando uma conversação) – É assim, nho Maneco. 
Mecê só cuida na tal guarda nacioná! É só capitão pra aqui, capitão pra 
ali: Que diabo é isso? É alguma coisa que se come? Que engenho e esse 
de capitão?

Manoel – É puçá, nha Chica! Mecê é mais burra do que a égua que foi de 
minha mãe pintada! Capitão é um posto de honra, nha Chica.

Francisca – Tá bão, nho Maneco, tá bão: não iê digo mais nada.

Manoel – Deixemo de brigá de boca e vortemo a vaca fria. Eu iê esprico. 
Mecê não se alembra daquele home que estava na arrumação, de cacho 
no hombro, na frente do montão de sodado e que berrava como uma vaca 
veia: “Mea vorta à direita, meã vorta à esquerda”? Daqui nadinha eu vou iê 
mostrá o que é se capitão. Chama a rapaziada quando vié da roça e iê vou 
ensiná o manejo aqui na sua frente. Lá na roça já tenho puxado por eles que 
estão toruna, até Chico vi de baxo.

E mecê não sabe de onde eu aprendi a tal formatura. Pois lá na freguesia 
onde tá o tal grupo escolástico, como eles chamam, gostei da moçarada. 
Aquilo pra manejo tão tudo ele bão em penca! Dá gosto a gente vê tudo 
ele debaxo de fórma cô estrutô na frente só gritando: “Firme! Numerá fila, 
olhe a retaguarda!” E a gente pode dá um tiro de garrucha com bago de 
chumbo Paula Souza no princípio da fila, que não pega um sordado. Daqui 
nadinha eu vô mandá vi a rapaziada formada pra mecê vê que é um gosto 
vê eles que já estão bão como oro.

O que não quero é que mecê, nha Chica, faça figura triste.

Francisca – Eh! Ah! nho Maneco! Mecê é um tinhozo! Eu antes quero criá 
minhas galinha e meus porquinho que botam ovo.

Manoel (Rindo) Ah! Ah! Ah! Mecê tem graça nha Chica. Agora mesmo vô 
chamá o Ignácio pra in na vila vê no Corrêo da Côrte do Rio de Janeiro se 
veio a minha patente. (Gritando da porta) – Ignácio, Ignácio!

CENA II

(Os mesmos e Ignácio)

Ignácio (Ainda dentro) – Sinhô! Io sá vai! (Entrando) – Vá zum Cristo 
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sinhá branco! Negro tá pronto.

Manoel – Vá na vila e chegue no corrêo trazê a minha correspondência. 
Vá ligêro.

Ignácio – Zambô minha sinhá, negro vai devagá, porque tá zambo, tá cam-
baio. Vá zum Cristo! (Sai.).

CENA III

(As mesmas menos Ignácio)

Manoel – Agora, nha Chica, que stámo só, vamo que eu quero iê ensiná 
um poco de cerimônia pra recebê os hospe que vierem comprimentá o ca-
pitão Mané João. Vamo nha Chica. Mecê fica ai sentada e eu quero ficá ali 
na porta. Faça de conta que eu sou uma visita! (Vai à porta e se formaliza). 
- Dá licença Sr. Capitão Mané João? (Pausa) – Fale nha Chica! Dá licença 
Sr. Capitão Mané João? Fale nha Chica! (Pausa) – Pros diabo! Mecê é 
mais burra do que a vaca da minha mãe pintada!

Francisca (Rindo-se) – Ah! Ah! Ah! Pois se é mecê mesmo nho Mané.

CENA IV

(Os mesmos e Jacintho)

Jacintho (Da porta) – Oh De casa! Dá licença Sr. Compadre Capitão Mané 
João? (Entrando) – Ora boa da tarde Sr. Capitão. Como vai essa bizarria?⁷⁶ 
Nha Chica. Ontão! Upá... De sartifação bebemo com a rapaziada uma tem-
perada e botei-meiê dá os cumprimentos. Dá cá um abraço por isso, nho 
Mané.

Então eu disse cos meu botão. Ahi, nha Tuca ta tudo arranjado, seu fio sae 
mesmo.

Manoel – Deus iê pague muito.

CENA V

(Os mesmos e Francisca)

(Entrando correndo e cai com uma bandeja) – Arre! Lá se foi o café, a 
jacuba⁷⁷ e a temperada! (Levantando-se)

⁷⁶Como vai essa bizarria? (fam.): Como está de saúde?; ⁷⁷Jacuba: f. bras. Bebida preparada com água, 
farinha e açúcar.
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Jacintho e Manoel (Correndo para erguê-la) – Coitada!

Francisca (Se limpando) – Nho Mané, ahí vem uma sordadesca tocando 
busina. O que será?

Manoel (Correndo à porta) – É o destacamento da vila que me vem fazê 
continência.

(Fora, para o barulho ouvindo-se apenas os gritos de “Viva o Capitão 
Mané João!”)

Manoel – Podem entrá. Muito Deus iê pague.

CENA VI

(Os mesmos e a força)

(Entram 6 caipiras com cacetes e um cabo só de boné e cacete. Todos 
cantando:)

 Marcham soldados

 da Guarda Nacioná

 render homenagens

 ao nosso maiorá!

  (Marcando passos)

 Cabo – Alto frente!

 Manoel – Viva a guarda nacioná!

 Todos – Viva!

Cabo – Braço armas! Apresentar armas! Dois formar! Marcha!

Todos – Marcham soldados

 Cabeças de papel

 Direita e em frente

 Todos pro quartel!

  (Saem)
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Todos – Viva a Guarda Nacioná. Viva o Imperadô!

CENA VII

(Os mesmos menos soldados)

Manoel – Tava bem bonito mas mecê não vio nada. A minha gente é meió.

Jacintho – Mais estes são bem bãos!

CENA VIII

(Os mesmos e Juvêncio)

Juvêncio – Dá licença, minha gente? Eu vim vê meu patrão nho Jacintho.

Manoel – Ele tá aqui. Entre sem cerimônia.

Jacintho – Ah! Nho Juvêncio, ali tem um pinho⁷⁸  venha ajudá na nossa 
alegria.

Juvêncio (Tirando a viola que está numa estaca) – Mecê tá caçoando com 
a gente. (Ponteando a viola) – Vamos lá!

Francisca – Eh! Ah! Este moço já vi tocando na dança dos balaio no ajun-
torio da tia Manoela do Rio Acima.

Juvêncio – É memo. Mecê também dança o balaio?

Manoel – Se dança! Ela é arruinada pro balaio.

CENA IX

(Os mesmos José, Joãosinho e Antonio Bobo)

Todos – São Christo, nho Pae!

Manoel – Pra sempre. Agora mesmo José, mandei o Ignácio à vila buscá 
minha patente de Capitão. Enquanto ele não vem vou dá a lição de manejo 
pra vocêis.

José – Nho pae, o curuquerê tá dando no argodôá que tá triste.

 ⁷⁸Viola.
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Manoel – Puca caipira de bichinho.

Jacintho – É memo. Nho Mané.

Manoel – Agora vão buscá cada um o seu pau. Como Capitão vô fazê a 
mandação de voceis.

José – Nho pae, Capitão é alguma cousa que se coma? Eu o que hei de sê? 
Tenente, arfere, sargento?

Manoel – Você há de sê tenente.

Joãosinho (Chorando) – E eu, nho pae? Quero sê cabo de esquadra!

Francisca – Bem bão, Joãosinho!

José – Tenente é bem bonito. É aquele que tem botão grande como o bolo 
que nha mãe fais no dia de ajutório e que tem um cacho que eles chama 
chalêra.

Joãosinho – Cabo de esquadra! No bairro é só Cabo de esquadra pra aqui, 
cabo de esquadra pra li.

Manoel – Agora vamo a coisa. Você fica na aqui, José. João fica ali e o 
Antoninho fica na porta.

Quando eu disse: “Meia vorta à direita, todos viram deste lado. (Viram 
todos, menos Antoninho) – Burro, é meio acabá com isto!

CENA X

(Todos e Ignácio)

Ignácio (Correndo cançado) – Zum Christo! O home deu este papé pra 
trazê pro sinhá moço!

Manoel – Chegou a coisa. Venham todos. (Abre um ofício) – José, você 
lê. (Todos o rodeiam).

José – Eu leio muito má. Só soletrando. Enfim, vá lá.

Manoel – Mas primeiro vou buscá meu boné e minha espada! (Sai e volta) 
– Leia agora.

José (Soletrando) – Eu no...meio o Sr. Ma...né, João. Mané João, ins...pto. Espeto.
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Manoel – Não é espeto, José.

José – É nho pae.

Manoel – Inspetô Capitão.

José – É inspeto de Quarteirão.

Jacintho – Ora! Ora! Ora!

Manoel – (Incomodado) – Inspetô de Quarteirão? Inspetô de Quarteirão! 
Me acudam! (Cai em uma cadeira)

Todos – Acudam! Acudam!

Jacintho – Tragam arruda!

Francisca – (Sai e volta com um galho de arruda, que dá para Manoel 
cheirar)

(Manoel volta a si)

(Todos assustam e revistam-no)

Joãosinho – Nho pae, mecê não morreu?

Manoel – Não, meu filho! Desgraçada política! Em que tenho trabalhado 
tanto, Inspeto de Quarteirão! Desgraçados!

Francisca – É memo, nho Mané. A política é memo pra meia dúzia dos 
graúdo da panelinha!

Jacintho – Certo. É meio deixemo de política e nho Juvêncio que toque 
alguma coisa pra alegrá a nossa magôa.

Francisca – Apoiado! Eu antes quero cria minhas galinha e meus porqui-
nho que botão ovo.

Todos – Apoiado!

Manoel – Forme, roda minha gente! Viva a rapaziada!

(Sinal de pano)

Todos – Viva! Viva!

Juvêncio e Jacintho -
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 Minha sinhá quero maná,

 quero maná sinhazinha!

 Pois em vez de sê graúdo

 Vamo mais fazê farinha.

  (Repete, todos dançando depois de cada quadra)

 É meio vivê bem longe,

 Viva a vida cá da roça

 Pois a gente da cidade

 Vive só fazendo troça

  (Repete)

 Esta vae por despedida,

 Nho Mané, mecê s’avenha,

 Viva o povo lá do bairro,

 Viva o povo cá da Penha!⁷⁹

FINIS

⁷⁹O original sugere que a última estrofe da canção desta peça era adaptada para o local onde seria encena-
da. Desta forma, em Mogi das Cruzes a estrofe muda para: “Oh bom povo, nos desculpe, / Nosso Grupo que 
está aqui, / Entre gente hospitaleira / Como é o povo de Mogy.”. Foi, também, corrigida a enumeração de 
todas as cenas. Pois, o manuscrito original, omite a numeração: “Cena V” e, em seu lugar, coloca: “Cena VI”.
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RABUGICES DE UM MESTRE ESCOLA
(Comédia em 2 atos)

Por Brasílio Marques

1901

PERSONAGENS⁸⁰:

Manuel, mestre-escola, 60 anos;

Zé caipora, menino-homem de barba, 18 anos;

Juventina, 13 anos;

Julieta, 14 anos;

Faustina, 07 anos;

Cinco outras meninas que não falam.

Carlos, o pelintra, 14 anos;

Pedro, o tocador de caixa, 13 anos;

Soldados e diversos outros meninos.

ATO ÚNICO

CENA I

Manuel (Só)

(Ao levantar o pano, Manuel arranja os móveis da sala, (mesa, bancos, 
etc.) falando:) – Hoje é dia de festa, no bairro! (Gaguejando) – E... é... uma 
f... es... ta que agra... a a todos, porque se trata de instrução! Como era bo-
nito quando eu era pequeno! Também naquele tem...po eu fui mui... i... to 
co... brado pelo professor e por isso é que apren... di um pouco de... tudo.

  ⁸⁰O original aponta os atores e seus papéis: Manuel (Lico), Zé caipora (Nito), Juventina (Emília), Julieta 
(Anita), Faustina (Chiquita), Fransico (João), Pedro, o tocador de caixa (Oscar).
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... Sei o francês, conto as quatro operações e sei bem o português. Não é 
como hoje que o professor, que se gavam⁸¹ de sê normalista, cumprimen-
tarista⁸² e nada ensina. Meus meninos estão adiantados. Vamos ver n...o 
exame. (Acha o relógio) - Oh! São 10 horas e preciso me aprontar. (Sai).

ATO I

(A sala representa o recinto de uma escola, com bancos, carteiras, etc. Ao 
levantar o pano parte das crianças se acham sentadas, tendo baixo e outras 
escrevem, estando Juventina, Julieta e Faustina em brinquedo com Zé cai-
pora com Carlos e Francisco.

CENA II

Juventina e outras (Entrando) (Que tem largado de Zé caipora, vindo à 
borda da cena.) – Não veio o professor! Enquanto, isso aproveitemos o 
tempo em brincar.

Carlos (Vindo ao encontro de Juventina) – Também o colega sabe que 
estamos em véspera de exame e não adianta mais nada estudar-se.

Zé caipora (Rindo-se) – Ahn... Ahn.. Ahn...

Juventina – Vai Zé, sentar-te porque o professor não demora.

Zé caipora (Rindo-se) – Ahn... Ahn..

Todos (Se levantando) – Viva o Zé caipora! Viva!...

Professor (Gritando de dentro) – Meninos calem-se, meninos.

Pedro – Vamos nos sentar. Aí vem o professor.

Faustina – Vamos estudar que os examinadores também aí veem.

Julieta – Vamos.  (Correm todos se sentar, a exceção de Zé caipora, que 
fica dançando no meio da sala).

Todos – Venha Zé. (Dão gargalhadas)

Professor (Entrando, se sobrecasaca, calça de brim arregaçada, pena de 
ganso atrás da orelha, com um livro na mão). – Meus meninos com sabem 
vamos findar o exercício escolar com os exames. (Sentando-se na sua ca-
deira) - Para que os senhores examinadores conheçam a disciplina de mi.. 

⁸¹Gabam; ⁸²Aquele que faz por cumprimento: Por cerimônia e não por boa vontade.
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minha escola, vamos começar com o hino escolar, entrando eu depois a 
examiná-los em tabuada e outras matérias. Vamos. Em pé e em ordem, 
formando todos aqui, por altura.

Todos (Se levantam e se dirigem à frente, menos Zé caipora que foi pego 
a dançar na sala.).

Professor – Está muito bão. Juvelina canta o solo e as outras o coro. Va-
mos (Entra a música e o Professor bate o compasso com uma régua).

Pedro – Eu me esqueci da caixa, que deixei na sala do ensaio, em casa do 
Bino. Vou correndo buscá-la. (Não sai da fila e é impelido pelo Professor)

Professor – Venha menino. Espera para o final nos exercícios do Batalhão 
infantil.

Juventina – Cantamos, professor?

Professor – Sim, menina, comecemos.

Juventina (Coro o mesmo) –

 Mocidade, eia! Avante! Eia, Avante!

 que o Brasil só de nós é que espera;

 nosso amor pela Pátria é contente,

 e por isso que tudo prospera

Solo

 A instrução é alimento da vida

 ela dá-me alento e vigor;

 torna a Pátria feliz e querida...

 nem na guerra lhe causa pavor!

Coro

 Mocidade, eia! Avante! Eia, avante! Etc.

Solo

 A instrução, a instrução, luz radiante,

 que alumia no futuro o dever;
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 Com a instrução caminham avante

 ao zênite do sublime e vencer!

Coro

 Mocidade, eia! Avante! Eia, avante! Etc.

Solo

 Quando o povo no livro não pega

 sempre o mal no futura prevê

 a instrução a seus filhos não lega

 nem na lei, no direito não crê.

Último solo

 Mocidade, eia! Avante! Eia, Avante!

 que o Brasil só de nós é que espera;

 nosso amor pela Pátria é contente,

 e por isso que tudo prospera

CENA III

(As mesmas, 1º e 2º examinadores)

Os examinadores – Bravos! Sr. Professor! Muito bem.

Professor – Não tem de que.

Pedro – Meu mestre, eu vou buscar a caixa (Quer sair)

Professor (Gaguejando) – Não menino, espere para mais tarde. (Aos me-
ninos) – Sentem-se meninos fa...ça...am o favor de se sentar.

1º Examinador – Comecemos com os exames que as horas são poucas.

2º Examinador – Realmente, meu colega; temos mais escolas para exami-
nar. Acho que o próprio Sr. Professor deve examinar seus alunos para nos 
dar menos trabalho.
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1º Examinador – Exatamente.

Professor – Ne...e...se...se caso me dão licença (Chamando Pedro) – Sr. 
Pedro, comecemos pelo senhor.

Pedro – Pronto, meu mestre. (Vem ao professor e lhe responde.).

Professor – Vamos pela tabuada. Oito vezes cinco?

Pedro – Oito vezes cinco são quarenta.

Professor – Veja bem menino. Eu depois vou ver na tabuada e se não es-
tiver certo...

1º Examinador – Estamos satisfeitos. Vou também examinar um dos me-
ninos. (Indicando um deles) – Venha cá o senhor.

2º Examinador – Não precisa. Entretanto...

1º Examinador (Examinando Carlos) – O senhor está adiantadíssimo, 
pode sentar-se.

Professor – Tem mais alguns da classe adiantada como este. Querem exa-
miná-los?

(Ambos Examinadores) – Não! Lavremos a ata.

Professor – Sentem-se então, meninos.

Pedro – Então meu mestre, eu vou buscá a caixa para o exercício militar.

Zé caipora – Eh!... Eh!... Eh!...

Julieta – Vá ele! Nós não somos soldados.

Faustina – Apoiado! Apoiado!

Professor – Silêncio meninos. Pedro vá buscar a caixa.

Zé caipora – Ehn!... Ehn!... Ehn!...

Professor – Sente-se, bobo.

Pedro – Eu vou, mestre (Sai)

1º Examinador (Depois de ter escrito, levanta-se e lê.) – Vou fazer a lei-
tura da ata.

Professor – Levantem-se, meninos, em forma. (Ouvem-se ao longe o rufar 
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da caixa.) – Aí vem o grupo infantil.

CENA IV

(Os mesmos e soldados)

Sargento – Marcar passo no mesmo terreno! Alto! Viva a República!

Todos – Viva!

Sargento – Agora descansar, meus meninos.

2º Examinador – Vamos ler a ata.

1º Examinador – Aos 10 dias do mês de junho de 1907, nesta vila de 
Pandoréco, reunidos na Escola regida pelo professor Sotero do Coração 
de Jesus Espírito Santo Deus, os examinadores abaixo assinado, depois 
de examinarem todos ou parte de seus alunos e alunas, encontrando-os 
adiantadíssimos...

Professor (Se curvando) – Entre parêntesis. Sotero do Coração de Jesus 
Espírito Santo Deus, respeitável serva de V. Sas.

2º Examinador – Criado de Deus Nosso Senhor!

1º Examinador – Lançamos um voto de louvor ao mesmo professor e aos 
seus alunos, pelo seu adiantamento.

Todos – Vivam os examinadores!

Professor (Gaguejando) – Eu peço a palavra. Agradeço...

Maria – Mas eu não dei lição, seu mestre. Eu também sei o Ba... Bá. (Quer 
chorar)

Professor – Não me interrompa menina.

Calixto – Nem eu. Os examinadores não me tomaram lição. (Chora) – Eu 
sei a minha lição.

Professor – Ainda outro. Não me interrompam.

Como eu ia dizendo: agradeço as expressões de agrado que me dirigiram. 
Vou em sinal de regozijo mandar cantar outra vez o hino escolar.

Vamos, meninos. (Marcando o compasso).
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Juventina –   Mocidade, eia! Avante! Eia, Avante!

  que o Brasil só de nós é que espera;

  nosso amor pela Pátria é contente,

  e por isso que tudo prospera

Solo

 A instrução é alimento da vida

 ela dá-me alento e vigor;

 torna a Pátria feliz e querida...

 nem na guerra lhe causa pavor!

Coro

 Mocidade, eia! Avante! Eia, Avante!

 que o Brasil só de nós é que espera;

 nosso amor pela Pátria é contente,

 e por isso que tudo prospera

1º Examinador – Viva o Estado de São Paulo

Todos – Viva!

FIM
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LIBERDADE E HONRA
Drama em 2 actos

Por Brasilio Marques

Primeiro acto

Escripto especialmente para o Centro Dramatico João Caetano

Santa Isabel

Personagens:

(Brasilio) Almeida, pae de - 65 annos -  Br. Marques

(Nenê) Julia   - 17  annos - Mª Antonieta

(Virginia) Luiza   - 9  annos - Virg. Marques

(Bicudo) Commendador Fontes, pae de - 50 annos - Antº Bicudo

(Pharma) Lauro   - 26 annos -         Sebastião Freitas

(Totó) Oliveira Morgado - 28  annos - Alcino Colti

(Alberto) Vigario  - 60 annos - Alberto

(Maneco) José, escravo  - 26 annos - Antº Ferreira

A acção passa-se no Sul do Estado no anno de 1887.

ACTO 1º

 Sala pobre em casa de Almeida. Duas mesas, tendo uma d’ellas 
um oratorio e uma jarra de flôres n’outra. Algumas cadeiras e sophá, tudo 
modesto. Ao levantar o panno Almeida e Commendador jogam o dominó 
n’uma mesinha a um dos cantos da sala.
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Scena 1ª

Almeida e Commendador

Almeida - (Collacando uma das pedras na mesa). Perdeu a partida Com-
mendador. Ultima quadra.

Commendador - Parece-me que perdi. Pecisavamos mesmo liquidar, por-
que tenho negocios de bastante interesse para tratar com o amigo.

(Ambos largando o jogo). Como sabe, a nossa amisade data de trinta annos 
e os meus desvelos para comsigo e as meninas Julia e Luiza, redobram dia 
para dia.

Almeida - Não precisava repetir. Os laços de amisade verdadeira e sincera, 
dispensada ao homem pobre, como eu, carregado de janeiros, doente, mas, 
felizmente, honrado e cheio de considerações, são mais que conhecidas. 
Bem sei que tem milhares de vezes aberto a sua bolça para servir-me de-
sinteressadamente.

Commendador - Perdão! Não tenho, com a minha presença aqui, o intuito 
de tratar de dinheiro, o que seria para mim um procedimento infame, in-
qualificavel. O meu fim é outro.

 O meu amigo não ignora que entre Lauro e Julia existem da ha 
muito, pela convivencia da infancia, sentimentos de um amor puro, d’esse 
amor dos quinze annos, mantendo eu a convicção de que ambos se querem 
unir pelos sacro-santos laços de casamento. Nada me disseram; não ouvi 
nem de um, nem de outro, a confissão d’esse plano de qnós, paes, só temos 
sciencia quando se acha elle firme e prompta para a celebração de acto. 
(Ambos se indo sentar). Estás bastante doente, e, além disso, a velhice, 
com a falta de sua companheira inseparavel tem o acabrunhado tanto e 
tanto. Porque não havemos de fazel-os casar? Me encarrego de fallar a 
Lauro. Aceitas, meu amigo?

Almeida (Se levantando) - Ah como sou grato por tamanha distincção 
que não posso mecerer! Coração bom e generozo! Ha muito tempo tenho 
notado entre os nossos filhos uma certa predileção pelo matrimonio, tendo 
tido mesmo o desejo de isso revellar ao amigo, pedindo a sua concessão, 
em nome d’elles, e com tal assentimento fazer a felicidade dos dois entes 
que parecem viver um para o outro.

 E, eu, doente, acabrunhado por tantas dôres agudas, no ultimo 
quartel de uma existencia penoza, exhalar o ultimo suspiro entregando mi-
nh’alma ao Creador.
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 A meu depauperamento pela sorte, não me dá direito a isso. (Cho-
rando). Agradeço-lhe tamanha generosidade. Não esperava outro procedi-
mento de sua parte; tal o seu espirito altamente caridativo.

Commendador - Socega, socega. Não é motivo para chorar. Nada de lan-
tenos. (Prescrutando) Chega alguem.

Scena 2ª

Os mesmos, Lauro, Julia e Luiza

Julia - Ah mau pae, que lagrimas são essas?

Luiza - (Correndo a abraçar a Almeida). Papae chora. Não deve chorar 
mais, porque mamãe está no céu. Chega de tantas lagrimas.

Lauro - Ha alguma cousa de extraordinario que faça meu pae chorar com-
tentemente? Não deve mais se matyrisar, se enfraquecendo com recorda-
ções tão amargas.

Deixemos mais de tristezas.

Almeida - (Enchugando os olhos). Meu filho, as alegrias tambem trazem 
lagrimas e estas são verdadeiramente sinceras, pois traduzem o amor que 
tenho a vocês a quem devo velar emquanto Deus não me chama a contas. 
Não chorarei mais se assim querem, embora essas lagrimas e soluços, en-
trecortados, me trazem alivio ao coração ferido de tantos infortunios por 
que tenho passado.

Tratava, com o Commendador, de garantir a vossa vida futura.

Commendador - (Que vae ao encontro de Julia, beijando-a na testa). Sim, 
Julia; tratávamos, realmente, de ti e de Lauro. Bem sabes que tambem 
sou teu pae e que tenho feito e continuarei a fazer tudo pela felicidade de 
ambos. Mais tarde saberás. (Indo buscar o chapéo na mesa). Preciso sahir 
e logo voltarei. Desejo conversar mais tarde consigo, contando desde ja 
com uma decisão que me agrade. (Em ar de riso) Não vás pensar agora que 
trata de um colloquio amorozo entre nós. (Se dirigindo a Almeida). Adeus. 
Aprompta o terreno e o resto correrá por minha conta. (Baixo). Vá perante 
aquella imagem orar pela memoria de tua santa Mãe, pedindo á sua alma 
que interceda ao Altissimo pela felicidade da familia e continues ser docil, 
amavel e digna das caricias de teu pae. (Beijando-lhe as mãos) Até logo. 
(Sae com Lauro).
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Lauro - (Buscando o chapéo). Eu tambem o acompanho e estarei á tarde, 
de volta. (A Julia). Sempre alegre, sempre contente, quero vêl-a. A minha 
demora é curta.

Luiza - (Que tem estado a brincar com a boneca). Eu vou lá dentro brincar 
com a minha boneca e trazer a papae uma florinha bonita e cheiroza para 
applacar as suas tristezas.

Almeida - (Sahindo). Vá, minha filha; nós ficamos aqui.

Luiza - (Sahindo). Quero trazer-lhe uma saudade, como symbolo perpetuo 
de nossa dôr.

Almeida - (Sentando-se). Filha, senta-te aqui e vamos conversar. Sei e 
tenho presenciado mesmo, o amor que dedicas a Lauro. Até agora nada me 
tens, como teu pae extremozo, manifestado essas scenas naturaes da mo-
cidade em que os nossos corações são affeitos ao ideal sublime de amor e 
o nosso trilhar na existencia e sempre sobre flôres perfumosas. Eu tambem 
fui moço, minha filha, conhecendo, por isso, as suas agradaveis peripécias. 
Eu tambem amei e amei com véras d’alma, sentindo innumeras vezes ser 
meu peito atravessado pelas setas agudas da paixão. Tu amas Lauro, bem 
comprehendo.

Julia - Amo-o, mau pae; adoro-o como a meu irmão, confesso. Lauro foi 
meu companheiro na infancia. Corriamos juntos ao jardim e como borbo-
letas travessas íamos de flôr em flôr sugar o seu perfume, colhel-as; chora-
vamos, rindo-nos tambem nos nossos brincos infantis. Como não gostar de 
Lauro? (Como que chorando). Ha, entretanto, meu pae, uma nuvem negra 
que tolda o horisonte limpido de nosso futuro. O Sr. Oliveira tambem me 
ama, devéras e quando ele souber em Minas, de minha affeição a Lauro, é 
capaz de, repentinamente vie e em nossa casa causar nos desgostos. O Sr. 
Oliveira tinha e tem pretenções á minha mão, apesar de resitencia longa 
que sempre lhe mostrei, dando-o a entender por portadores que elle man-
dava  em explorações.

Deus velará por nós, meu pae!

Almeida - Isso não é causa de aprehensões. Não te incommodes com o 
Senhor OIiveira. O commendador, que é padrinho delle e creou-o, como 
se fôra seu filho, não o deixará exorbitar do cumprimento de seus deveres 
de cidadão.

O teu receio é infundado.

Pois bem. Hoje mesmo vou tratar do teu casamento e á vista da franqueza 
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que me manifestaste, desejo que o acto se realize o mais breve.

Julia - Oh meu pae! Esta resolução tua vem satisfazer um dos mais arden-
tes desejos de minha pobre mãe!

Almeida - Estás vendo o meu estado precário de saude e os meus soffri-
mentos moraes. Vejo sempre diante de mim o spectro da morte.

Os meus passos fracos da molestia que se apoderou de mim, far-me-ha 
cahir nas quatro paredes de um tumulo. É necessario procurar, antes disso, 
um arrimo a meus filhos.

Agradeço a cooparticipação tua, que me faz cumprir a minha palavra de 
honra.

Scena 3ª

Os mesmos e José

José - (Da porta). Uma carta da casa do Sr. Commendador.

Almeida - Traze-a; o portador que espere a resposta. (José entrega á Julia 
e sae). Leia, Julia.

Julia - (Lendo). “Meu amigo. Acabo de receber esse telegramma. Não se 
incommodem com tantas asneiras do seu conteudo Estou aqui e farei com 
que aquelle tresloucado saia do caminho errado que leva. Apenas uma pre-
venção. Leia. Commendador.”

“ – Meu padrinho, devo chegar hoje ahi e conversar com o Sr. Almeida 
sobre negocios que me interessam e a ele. Sei que dona Julia tem um ca-
samento tratado com Lauro, mas pouco importa esse plano, que saberei 
distruir embora á força de meus pulsos. Peço perdão pela linguagem. Avi-
so-o para que o que eu fizer não o vá surprehender. Oliveira.” (Fallando). 
Meu pae. Bem eu prophetisei ainda ha pouco, essa actitude do Sr. Oliveira! 
(Tremula). Sinto-me mal com essa ameaça! (Sentando-se). Vá, vá meu 
pae fallar com o Commendador para dissuadir o Sr. Oliveira. Isso é uma 
affronta inqualificavel. (Quer levantar-es e não póde).

Almeida - (Chegando á porta). José! José! (Voltando perto de Julia). O 
que tens?
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Scena 4ª

Os mesmos e José

José - Meu senhor... (Se dirigindo a Julia). Parece-me que Sinhasinha está 
encommodada?

Almeida - Uma simples indisposição...

Julia - (Voltando a si). Não foi nada, José. Ja estou inteiramente boa. Meu 
pae va’se entender já com o Commendador, mas deve voltar logo porque 
a noite está bastante fria.

Almeida - Vou prevenido. Traz minha capa e meu chapéo. Saio um pouco 
e você, José fica ahi. Volto já.

Não se incommode, minha filha. Sou pae e acabrunhado, como estou, fa-
rei da minha fraqueza forças para reagir a uma affronta qualquer de um 
individuo ignorante, imbecil, embora na lucta exgote-se a ultima gotta de 
meu sangue. (Depois de José vestir-lhe a capa). A noite está humida. Vou 
por alguns momentos apenas á casa do Commendador e do Vigario, para 
tratarmos dos papeis. (Vae sahir).

Scena 5ª

Os mesmos e o Vigario

Vigario - (Entrando). Deus estja n’esta casa! Ias sahir? Meus filhos, vejo-
-os um tanto abatidos! Algum demonio estal-as-hia encommodando?

Almeida - Realmente, meu velho amigo. (Se dirigindo a Julia e pedindo-
-lhe a carta). Leia este telegramma e avalie o encommodo, a surpresa que 
nos tem causado.

Julia - A dôr, ale de outras que nos tem causado soffrimento physicos e 
Moraes.

Vigario - Cousas de cerebros doentios. Não devem se entristecer com isso. 
Deus é o pae de misericórdia e dá remedio aos males da humanidade. (Ba-
tendo no hombro de Almeida). Coração largo, meu amigo, para abranger 
todos os infortunios, que deverão sempre ser recebidos com alegria porque 
as almas nobres, como a vossa, estão sugeitas á malidicencia, aos golpes 
traiçoeiros de gente sem consciencia. Todos estes teus soffrimentos são os 
verdadeiros jus para ganhares as bençãos de nosso Pae eterno.
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Coragem. Vamos até a nossa choupana. Não leio papeis d’esta ordem. 
(Pega no chapéo, se dirigindo á Julia). Animo, minha filha. Lembre-se 
sempre da Providencia divina, que é o balsamo consolador dos afflictos, 
dos corações virtuosos que sabem adoral-a com fé.

Vamos. (Dá a mão para Julia beijar). (Sahem).

José - Sinhasinha deve seguir os conselhos do Sr. Vigario. Tenha coragem. 
Eu vou tratar dos arranjos da casa. (Sae).

Scena 6ª

Julia (Só)

Julia - (Com passos vascilantes, depois de os ter acompanhado até á por-
ta). Pobre pae! Quanta amargura, quanto soffrimento! Velho, acabrunhado 
pelos annos e por enfermidades, n’esta lucta continua, e eu, com a minha 
innoscente irmânsinha já sem mãe e talvez em breve, sem as caricias d’um 
pae extremozo!

Oh meu Deus, tenha piedade de nós!

Scena 7ª

 A mesma e Luiza

Luiza - (Entrando correndo, com uma vella na mão). Julia, Julia! Hoje faz 
um anno que nossa mãe morreu.

Julia - (Querendo chorar). Sim, justamente um anno.

Luiza - Fui á egreja e pedi ao Sachristão para me dar esta vella, que vamos 
accender no oratorio, como lembrança nossa, que tanto a adoramos.

Julia - Deixe-a ahi que mais tarde irei accendel-a e fazer as minhas ora-
ções. Vá brincar.

Luiza - Eu vou beijar nossa Santa para ficar mais contente e depois ir brin-
car. (Dirige-se ao oratorio). Agora sim! (Sae).

Scena 8ª

Julia (Só)
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Creança e comprehende a falta que está nos fazendo nossa mãe!

Scena 9ª

A mesma e Almeida

Almeida - (Ao entrar). Nada pude fazer, porque me sentia bastante incom-
modado. (Com cançasso). Deixei ao Commendador os papeis. Estou sem 
forças, sinto tremores de frio. O rheumatismo me attacou fortemente, com 
a humidade. Vou me acommodar.

Julia - Eu o levo, meu pae. Um chá bem quente o deve acalmar.

Almeida - Não! – Fiques ahi, distrahi-te (Sae).

Julia - (Acompanhando-o até á porta). Oh! é difficil para nós um momento 
de satisfação! Sempre o martyrio!

Vou fazer minhas orações para suavisar minhas dôres. Ja é demais! (Vae ao 
oratorio, accende a vella e ajoelha-se.).

Scena 10ª

A mesma e Oliveira

Oliveira - (Da porta, espreitando). Só! Inteiramente só! Quadro sublime! 
Propicia occasião! (Entrando, pé ante pé, pegando Julia pelas costas).

Não mais largarei! Pertence-me, ingrata! Não mais fugirás de meus pul-
sos! (Arrastando-a)

Julia - (Procurando escapar). Meu pae! Meu pae! Accuda-me!

Oliveira - Não temo nem a bravura das féras! Não a largo!

Scena 11ª

A mesma, Almeida, José e Luiza

Almeida - (Entrando, se estaca na porta, com as mãos cerradas). Cheguei 
a tempo de a salvar!

Miserável! (Avançando, segurando pelas calças e sacando um punhal.) 
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Miserável! Quero beber-te a ultima gotta de sangue!

José - (Tomando-lhe a frente.) Deixe-me, Senhor!

Saia! Infame! Ao contrario amasso-o n’estas mãos! O escravo tambem tem 
sangue quente e sabe, pelos tratos carinhozos que recebe, honrar as barbas 
brancas de seu Senhor! Saia!

Oliveira - (Cahindo de joelhos). Perdão para os meus desvarios!

José - (Querendo approximal-o.). Levanta-te! Não respeitas os soffrimen-
tos de um homem honesto, o lar sagrado da familia! Cumpra o teu destino! 
(Aponta-lhe a porta.).

Oliveira - (Levanta-se a sahe cabisbaixo pelo fundo).

Julia - (Se dirigindo a José). Oh como nós o agradecemos! Deus nos sal-
vou!

Almeida - José! A honra e a dignidade não são privilegio do homem bran-
co. Possuimos a mesma côr no sangue que corre nas nossas veias e somos 
iguaes perante Deus e a Lei. Entretanto, a ambição dividio-nos em duas 
classes perante a sociedade – a dos homens livres e a dos homens escravos. 
Sociedade corrupta, inconsciente! Pois bem: eras até aqui meu escravo. 
(Tremulo). Que o sol limpido da liberdade, espargindo essas montanhas 
que nos cercam, vá levar aos quatro ventos o prenuncio sublime da breve 
conquista dos direitos de reinvindicação d’essa legião qualificada como 
escrava. Estaes livre. E’ a recompensa do acto digno que vens a praticar.

Tomae parte na grande communhão social.

José - (Cahindo de joelhos). Livre? Não! Sempre serei escravo de meus 
bemfeitores! Assim espero e Deus me ajudará!

Fim do 1º acto

LIBERDADE E HONRA

Drama em 2 actos

ACTO 2º

A mesma decoração em casa de Lauro. Sem o oratório; flôres em todas as 
mezas, cortinas.
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Scena 1ª

José (Só)

José - (Com um espanador limpando os moveis, cantarolando.). Vidinha 
boa se leva n’esta casa! Ja fui escravo, gozando de todas as liberdades 
como talvez ninguem tivesse-as ou tenha-as como eu!

Hoje tenho patrões! Que patrões!... O Sr. Lauro e Sinhazinha me tratam 
como irmãos!

Tambem... desde pequenino vivo com elles, aqui cresci e me fiz gente!

Tenho um genio de primo Castello! Canto, danço e, por signal tenho uma 
vos mesmo de um pintasilgo de dois annos  de gaiola.

(Signal à musica). Differença que faço hoje, de tres annos atraz! N’aquelles 
tempos, nos tempos do bom velho Senhor Almeida, (Querendo chorar), 
vivia eu triste, taciturno, porque o coitado parecia que de momento a mo-
mento ia entregar a alma ao Creador. Hoje não! Pra que tambem chorar, 
chorar, quando com lagrimas nada a gente arranja?

Viva a alegria, por aque Sinhasinha! Oh nome doce, dulcissimo! Sinha-
sinha vae festejar as suas bodas e devo tambem estar contente. Cantemos 
como um signal de nossa satisfação. (Execução á musica:) (Corre, espana 
os moveis e volta ao proscenio). (Canta).

 (2ª) Morrer de amores é doce fado, não é morrer;

 Que  um beijo apenas dúm labio amado não faz viver!

 (1º) Amor é fluido que as almas prendem para scismar!

 E’ luz da chamma que nos ascende profundo olhar!

 (3º) Se alguem nos ermos triste suspira cheio de dôr!

 E’ que uma corda lhe falta á lyra, corda de amor!

Scena 2ª

O mesmo e Julia

Julia - (Que o tem escutado do fundo.). Bravos! Sempre alegre, sempre 
disposto!
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José - Perdôe-me, Sinhasinha, vivo aqui tão bem; nada me falta e não gos-
to de estar triste. (Vae espanar os trastes)

Julia - Tens ja o teu serviço prompto, em ordem; por conseguinte deves ir 
tratar de vêr o que temos para o jantar de hoje, dirigindo com a tua habitual 
profisciencia o serviço para apresentar-nos em opiparo banquete. Já que és 
o homem para lida, o homem dos sete instrumentos. (Ri-se).

José - Se sou! Dos sete instrumentos do bezerro secco!

Julia - Aprompte-mos um manjar variado porque, como o dia do primei-
ro anniversario do nosso casamento, que, devido aos nossos soffrimentos 
Moraes, não foi festejado, hoje devem tomar parte de nossa mesa, o com-
mendador e o bom do Sr. Vigario.

José - Ah! Sinhazinha! A coisa então é outra! Deverá ser, então, soberbo 
de iguarias. Um menu comme Il faut. Vou tratar, nesse caso, do que serve. 
(Sahe cantarolando).

Julia - (Olhando-o por traz e depois se dirigindo ao vaso de flôres, arran-
jando-as). Sempre contente!

Scena 3ª

Julia e Lauro

Julia - Ah!... (Agradando Lauro). Muito te demoraste! Fazias os teus pas-
seiosinhos.

Lauro - (Com alguns papeis na mão). E’ natural. Tenho meus amigos que 
nos tem visitado e é do meu dever retribuir-lhes as visitas. Ao mesmo tem-
po tratei de negocios urgentes.

Julia - Sentemo-nos então que deves estar bastante cansado.

Lauro - Espera. (Se dirigindo á mesa onde deixa os papeis). Quero guardar 
estes papeis que ja deveriam estar incluídas nos autos do nosso casamento. 
Comprometi-me fornecel-as ao Escrivão, faltando apenas a certidão de 
baptismo, que m’a entregará o Vigario. (Vae se sentar). Elle vem tambem 
jantar connosco.

Julia - Vae ser mesmo um banquete de bodas. Nesse caso acho prudente 
apromptarmos mais alguns pratos. José ja se incumbio de tudo, mas é bom 
avisal-o que tenha prompto algum petisco mais fino. Espere-me. (Sae).
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Lauro - ( Se levantando). E eu aproveito o ensejo para escrever alguma 
cousa. (Vae á mesa escrever).

Scena 4ª

Lauro (Só)

Lauro: - Apesar das participações que fiz pessoalmente e algumas por car-
tões, isto ha mezes, ainda recebo recriminações de amigos, de longe, por 
não saberem do meu casamento. Ora!... Há uma anno ja passado!... Tem 
sua graça!

Scena 5ª

O mesmo e José

José - (Com uma carta na mão). Uma carta que me entregaram á porta.

Lauro - Obrigado José. (Reparando a lettra). Esta letra não me é estranha. 
Se não estou enganado...

José - E’ do Sr. Oliveira.

Lauro - (Tremulo). Do Sr. Oliveira!! Se atreverá ainda?! Vejamos o que 
diz. (Abre a carta, lendo). (Abre a carta, lendo). “ Sr. Lauro: - Não deveria, 
pelo mal que lhe procurei fazer, escrevel-o. Um dever de honra, tirando-
-me além disso, de minha consciencia um peso, que dia a dia me consome, 
venho imploral-o e a dona Julia, perdão das culpas que commeti. O meu 
procedimento não passou de um desvario. Creando-nos no mesmo conví-
vio, frequentando, como sempre frequentavamos juntos a casa do vene-
rando Antonio Pereira, de saudoza memoria, do qual lamento de coração, 
ter tido parte, embora indireta, das agruras dos seus padecimentos, cego de 
amor, quazi de irmão, pela loucura... Perdôem-me. Irei pessoalmente á sua 
casa, de joelhos pedir relevação de minhas creanciçes. Oliveira Morgado.

José - Oliveira Morgado!! Causa-me especie este nome! (Como quem 
quer se recordar).

Lauro - Relamente! Morgado! Meu pae, me lembro, quando eramos pe-
queninos fallava sempre no nome de Morgado; mas tornando naquelle 
tempo em que frequentavamos escola, tinha o apellido de Conrado e não 
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este!

José - (Ainda atinando). Não sei, mas, neste nome tem coisa!...

Lauro - Ha alguma cousa de mysterio na assignatura d’esta carta. Chama 
Julia, José; quero mostrar-lhe para ver se nos arranca a ponta deste segre-
do.

José - Vae responder ao Sr. Olveira que venha, não é verdade? O seu cora-
ção é flexivel, conheço-o.

Lauro - O perdão d’alma deve-se dar ao maior criminoso quando nos é 
por elle implorado.

José - Assim procedem as almas caridozas. Vou chamar dona Julia. (Sae).

Scena 6ª

Lauro, (Só).

Lauro - Tornando implora-nos o perdão! Dal-o a quem quis manchar a 
reputação de um homem sério, a minha e a de minha esposa; desrespeitar 
o lar de familia, invadindo-o sorrateiramente! Va! E’ um desencargo de 
consciencia. Vou respondel-o que venha. (Vae á mesa e escreve).

Scena 7ª

O mesmo e Julia

Julia - Sei ja deo que se trata.

Lauro - Leia esta carta e veja o que devemos fazer.

Julia - (Lendo). O meu procedimento me não passou de um descario... 
(Fallando). E’ a confissão de seu erro. Negarmos-lhe o perdão é um pro-
cedimento que não coaduna com a nossa educação. Eu o perdoo. (Dando 
a carta a Lauro). Diga-lhe que venha, que a nossa casa está com as suas 
portas abertas a elle.

Lauro - Nesse caso (vae escrever uma carta). Entregue essa carta a José 
para ter o destino necessario.

Julia - Mando que seja entregue de mão propria. (Sae).
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Scena 8ª

Lauro e Commendador

Commendador - Tantas flôres a perfumarem este ambiente! Tens rasão, 
Lauro; era preciso que espancasses as tristezas que tem reinado n’esta 
casa, renascendo a alegria em todos os semblantes.

Lauro - Como festas de bodas Julia resolveu convidar a meu pae, o vigario 
e mais um ou outro amigo para jantarem comnosco.

Commendador - A minha presença era então indispensável! Muito agra-
deço tamanha prova de distinção que os bons filhos me dispensam.

Lauro - Apenas um dever; muito especialmente se tratando de um pae 
como tenho.

Scena 9ª

Os mesmos e Julia

Julia - Bons olhos o vejam. Pensava que nos queria deixar em branco! 
Lauro ja estava fazendo máo juizo do Sr. E involuntariamente.

Lauro - Cherchez la femme! Sempre a mulher a fazer uma intrigasinha! 
Julia bem sabe que sou incapaz de fazer qualquer juizo máo contra meu 
pae.

Commendador - (Rindo-se) Bem sei. As mulheres são sempre assim; 
gostam de nos vêr subir a serra. Não faça caso, Julia.

Julia - Vamos para a sala de jantar. Ahi estaremos mais á vontade

Lauro - Vamos.

Commendador - Como quizerem; mas, confesso que prefiro antes mirar 
estas flôres, tão bonitas que são ellas. (Dirige-se á jarra).

Julia - Presente de uma amiga. (Cheirando uma rosa que lhe traz o Com-
mendador) Cheiro agradavel. A naturesa é de mais prodiga para o nosso 
paiz. As flôres, entre nós, são d’uma belleza e perfume extraordinarios: 
aqui tudo medra e em outras terras fenece. Felizes somos. Vamos. (Saem).

Scena 10ª

Oliveira (Só)
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Oliveira: - (Depois de examinar tudo com os olhos, senta-se). Um céu 
aberto, inebriando o perfume das flôres! Tudo está inteiramente mudado! 
Tambem fazem dois annos! Tambem em mim se transformou tudo! O 
mundo é assim.

A generação se opéra no homem embora elle tenha vivido na maior orgia e 
devassidão! Hontem eu era encontrado n’um meio onde o vicio imperava. 
Nos bordeis era o homem procurado entre a turba infreme, chafurdando 
na lama putrida em que as meretrizes encontravam guarida; a vagabun-
dagem tinha-me como seu advogado; acompanhava cego n’aquella horda 
sem nome cantando triumphos ao tinir das taças, libando vinhos zurra-
pas⁸³! (Sacudindo a cabeça, se levantando). E hoje? Deixei de vez tudo, me 
achando no seio de uma sociedade que sabe fazer justiça aos homens de 
bem. Grande é o poder de Deus. Quero pedir perdão ás minhas victimas. 
Ainda é tempo. (Applicando os ouvidos). Ouço passos.

Scena 11ª

O mesmo e José

José - (Ao entrar, assustado.). Ah!

Oliveira - José! José! Como estás mudado!

José - Sr. Fernando!!

Oliveira - Sim, José! O homem infeliz que se esqueceu por momentos de 
sua posição social praticando actos que sempre o envergonharão!

José - (Mostrando uma cadeira). Queira sentar-se. Vou chamar o Sr. Lauro.

Oliveira - Deves saber, José. O Sr. Lauro recebeu a minha carta. Não é 
isso; tanto elle recebeu que dignou-se de responder-me. Pergunto: qual a 
impressão que causou ao Sr. Lauro a minha carta?

José - O Sr. Lauro tem um coração de anjo. Não me é extranha qualquer 
cousa que se dê com elle, porque n’esta casa sou tratado como irmão. A sua 
carta foi recebida, embora de baixo de surpresa, mas com praser. Conheco 
bem o Sr. Lauro para julgal-o bastante cavalheiro.

Oliveira - Agradeço-te a informação.

José - Vou annunciar a sua estada aqui. (Sae).

  ⁸³Vinho de má qualidade.
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Scena 12ª

Oliveira (Só)

Oliveira - Felizmente passei o primeiro santo! Posição critica esta minha! 
Hontem cegava-me o orgulho! Com dinheiro e posição social entrava em 
toda parte. Agora comprehendo o papel que represento, cujas consequen-
cias me levaram ao pronto de ajoelhar-me, cabisbaixo diante de um ho-
mem, como eu. Sou culpado. Seja o que fôr. (Senta-se).

Scena 13ª

O mesmo e Lauro e Commendador

Lauro - O Sr. Oliveira!! (Mostra a cadeira).

Oliveira - (Indo de encontro, de cabeça baixa, a Lauro). Sr. Lauro, já por 
carta tive ocasião de pedir relevar as minhas loucuras, verdadeiras loucu-
ras praticadas contra um amigo de infancia.

Lauro - (Com altivez). Queira sentar-se. Em resposta á sua, por carta, 
tive occasião, lançando um véu sobre o passado, de pôr a nossa casa á sua 
disposição. Estou no meu papel, segundo a educação que recebi. E, quan-
do um homem confessa e se arrepende do mal que procurou causar a seu 
semelhante, jà está perdoado.

Commendador - (As porta do fundo). E’ a vingança divina!

Oliveira - (Que vê o Commendador). O Commendador!

Commendador - E’ o mesmo, Sr. Oliveira, é o mesmo Commendador 
que, quando o Sr. era pequenino lhe deu a mão, amparando-o como filho, 
até que S. Senhoria se tornou homem, abandonando o seu protector!

Oliveira - (Horrorisado). Basta! Basta de tamanhas provações! A infelici-
dade em mim chegou a seu auge! Perdão! Perdão para o desgraçado!

Commendador - Estás perdoado! Estás perdoado porque meus filhos têm 
corações nobres. Estás perdoado porque sei que te tornaste homem de 
bem, sahindo da devassidão em que te achavas.

Scena 14ª

Os mesmos e padre Antonio

Padre - Perdoem-me pela demora. Não vim mais cedo por affazeres, e 
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parece-me que a Providencia divina me guardou para chegar a esta casa 
abençoada no momento mesmo em que seus habitantes praticavam um 
acto preciosissimo perante a Santa Religião do Calvario. Não sei de quem 
se tratava...

Commendador - ...do Sr. Fernando de Oliveira Morgado!

Padre - Do Sr. Fernando de Oliveira Morgado! (Olhando com as mãos 
postas, para o céu.). Deus, Todo Poderozo! Deus tem acompanhado as 
acções nobres praticadas por esta familia! (Tirando um papel do bolso dá 
ao Commendador). Leia Commendador!

Commendador - (Tremulo, pega no papel; lê_ “Nós, Padre Manoel Cor-
rêa de Avila, Vigario da Parochia de Pedralva, etc. Certificamos, in fide 
parochi, que foi baptisado n’esta matriz o innocente Fernando de Oliveira 
Morgado, filho de Julieta Morgado e do Commendador Luis França, am-
bos solteiros, reconhecendo este, perante a pia baptismal, ao innocente, 
como seu legitimo filho” (Fallando). Fernando, meu filho! Ah! Não posso 
mais supportar este desenlace!

Oliveira - (Correndo para abraçar o Commendador) Meu pae! Quanta fe-
licidade! (Vae á porta). Julia! Julia, minha Irmã!

Lauro - Julia! Julia! (Vae a porta encontral-a).

Scena 15ª

Os mesmos e Julia

Lauro - (Na porta, quando Julia entra, Lauro pegando-lhe á mão, vem 
com’ella junto a Oliveira). Eis a tua Irmã!

Oliveira - Deus quer me proteger!

Commendador - Abraça teu Irmão, Julia. (Prevenção).

Julia - Oliveira! Deus de Misericordia!

Commendador - Somos felizes! Tornemo-nos de hoje em diante, um elo 
que só se partirá quando baixarmos ao tumulo!

Padre - O arrependimento, o perdão e as bençãos de um pae! Deus, Todo 
poderozo! Continuae a vossa obra piedoza! Sê de bom para com esta fami-
lia até sua ultima geração! (Execução)
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Fim do drama.

Uma chuva de oiro cae vagarosamente sobre o proscenio, cahindo tambem 
o panno devagar – depois de cantado o duetto, que segue:

FINIS
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CAPÍTULO 7

PRODUÇÃO LITERÁRIA 
DE BRASÍLIO MARQUES
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 A capacidade literária de Brasílio Marques foi desenvolvida ba-
sicamente por meio do jornalismo. Iniciando esta profissão através das 
oficinas do “Correio Paulistano”, jornal fundado por seu parente, Joaquim 
Roberto de Azevedo Marques. Elencamos alguns jornais em que Brasílio 
trabalhou desde então, e assim, deixou espalhada a sua produção literária 
como redator e como poeta nos seguintes jornais paulistas: “O Anhemby” 
na cidade paulista de Tietê em 1879; “Correio Paulistano” em São Paulo 
por volta de 1884 e 1885; “A Imprensa” na cidade de Tietê em 1885; “O 
Progresso” e “A Imprensa” em 1909; “A Vida” em 1913 e o “O Correio da 
Semana” em 1915, todos na cidade de Mogi das Cruzes. No que se refere 
aos textos em si, escritos por Marques quer sejam editorial, ou como cor-
respondente, ou ainda como redator, há de se notar como traços significa-
tivos em seu estilo, ao abordar um assunto, a objetividade e a diplomacia 
expostos de maneira franca.

 O capitão Brasílio Marques, escreveu textos técnicos. Várias vezes 
ocupou o cargo de secretário em que, ao fim das reuniões era encarregado 
de realizar atas das mesmas. Atas devem ser objetivas e precisas, exigindo 
de quem as escreve, o exercício de selecionar e sintetizar acontecimentos 
ocorridos em uma reunião. Além disso, Marques ocupou o cargo de re-
censeador pelo qual escreveu diversos relatórios técnicos contendo dados 
estatísticos e apontamentos locais. Os textos de Marques extrapolavam os 
limites da área técnica, muitas vezes excedendo em qualidade, sobretudo 
do ponto de vista informacional.  Tal qualidade não passou despercebida, 
por exemplo, pelo Dr. Antonio de Toledo Piza, quando era diretor da Re-
partição da Estatística e Arquivo e teve que elaborar, em 1894, um relató-
rio para ser apresentado ao Secretário dos Negócios do Interior do Estado 
de São Paulo, o Dr. Cezario Motta Junior. Buscando informações sobre a 
freguesia da Penha, Antonio de Toledo Piza usou como referência textos 
de Brasílio Marques e sobre esse trabalho, assim se referiu: “O cidadão 
Capitão Brasílio Marques, agente recenseador da freguezia da Penha, não 
limitou-se a executar sómente o trabalho de que foi incumbido; mas escre-
veu um memorial sobre aquella freguezia do qual extrahimos as seguintes 
informações”; o relatório segue com dados estatísticos sobre a quantidade 
de moradias e habitantes locais, informações referentes à divisas de terri-
tório, faltas de escolas, entre outros dados.⁸⁴

 Não há referências levantadas em nossa pesquisa de que Brasí-
lio Marques tenha se aventurado a escrever um romance. A trama entre 

  ⁸⁴Piza, Antonio de Toledo, Relatório em 31 de Julho de 1894. Rio de Janeiro: Typ. Lauzinger, 1894. p.128.
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personagens tão ligada a este tipo de literatura ficou limitada na obra de 
Marques, aos textos teatrais que ele escreveu. Sobre o motivo pelo qual 
Marques não ter escrito um romance, arriscamos em dizer que por sua 
personalidade dinâmica e ideal político e social, Marques não via a mes-
ma praticidade e eficiência que um romance oferecia quando comparado à 
capacidade de difusão e comunicação ofertada por um jornal ou uma peça 
teatral.

 A produção poética de Brasílio Marques foi veiculada em jornais. 
Principalmente naqueles em que trabalhou. Seu lirismo aborda temas pes-
soais de amor e tristeza. Aborda também política, homenagens a persona-
lidades da sociedade e religião. Quanto à forma poética, o soneto predomi-
na.

 As poesias transcritas neste livro foram encontradas no arquivo 
histórico de Mogi das Cruzes⁸⁵ e estavam reunidas em um conjunto de 
recortes tirados de vários jornais e a esse conjunto somavam-se ainda poe-
sias manuscritas. O que leva a crer na clara intenção da publicação de um 
livro. Conforme denota o soneto manuscrito a lápis e assinado por Mar-
ques:

 AOS LEITORES

 Estas rimas, modestas e medrozas,

 eu a vós, meus leitores, offereço.

 Não tem metro, por isso, m’estremeço

 D’offertar-vos, coitadas! Tão chorozas.

 Recebei-as, eu peço, e mui contente

 nada mais eu vos posso dedicar

 Representam apenas, meu passar

 n’esta vida, que levo, descontente.

⁸⁵Arquivo Público Municipal “Historiador Isaac Grinberg”.
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 Pobre flôres, bem vedes, sem odôr;

 as suas hastes cairão na dura terra,

 sem qu’o orvalho do céu lhes dê frescor.

 Recebei o meu livro, seu valor;

 Meu passado viver é o qu’elle encerra

 O passado infeliz de minha dôr.

   Brasílio Marques

 No conjunto de recortes há também alguns redigidos a mão pelo 
próprio Marques. Tudo está reunido em um velho livro estatístico “adapta-
do” como um caderno, trazendo em sua capa um papel manuscrito e cola-
do com os seguintes dizeres: “Horas de Ócio”. Transcrevemos somente as 
poesias e a ela acrescentamos outras mais. Embora Brasílio Marques não 
tenha conseguido publicar este livro e nem intitula-lo, suas poesias fecham 
esse capítulo de nosso trabalho.
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BRASÍLIO MARQUES

HORAS DE ÓCIO

MOGY DAS CRUZES
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AOS LEITORES

 Estas rimas, modestas e medrozas,

 eu a vós, meus leitores, offereço.

 Não tem metro, por isso, m’estremeço

 D’offertar-vos, coitadas! Tão chorozas.

 Recebei-as, eu peço, e mui contente

 nada mais eu vos posso dedicar

 Representam apenas, meu passar

 n’esta vida, que levo, descontente.

 Pobre flôres, bem vedes, sem odôr;

 as suas hastes cairão na dura terra,

 sem qu’o orvalho do céu lhes dê frescor.

 Recebei o meu livro, seu valor;

 Meu passado viver é o qu’elle encerra

 O passado infeliz de minha dôr.
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NO LEITO⁸⁶

(A’ minha irmã)

 Ella jazia, coitada, curtindo amargas dôres

 n’aquelle leito duro, outr’ora só d’arminhos!

 A filha ao pé de si, em trajes multicôres

 chorava tristemente e á mãe pedia carinhos.

 Naquelles olhos pretos, de lagrimas banhados...

 Que encanto não se via nas faces côr de roza!

 No peito dôr profunda de dias acabrunhados

 Ella assim chorando, ind’era mais formoza

 E a filha era culpada d’aquella dôr infinda

 qu’a fibra de su’alma sentia dura no peito!

 Mas Deus, o Santo Homem Grande, justo ainda

 Fel-a forte, formoza levantar do duro leito.

    

São Paulo, Avenida Intendencia n.103. 24/01/1900.

⁸⁶Devido ao original encontrar-se dilacerado, acreditamos que esta poesia consistia de quatro quartetos.
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SAUDADES⁸⁷

(A’ minha filha Judith Marques)

  Não fruíste no mundo ess’illsão

  que nos leva ao Zenith de tantos gozos!

  Não tiveste na vida, venturozos

  os teus dias d’amor no coração!

  Foste martyr, sem ter na planitude

  o ideal d’um viver d’encantos mil!

  Foste santa, modesta e mui gentil...

  - O condão de tua vida er’a virtude!

  E morreste na flôr da mocidade

  deixando a teus paes na desventura...

  a tristeza do pranto e da saudade!

  E teu corpo tombou na sepultura!

  Mas tu’alma voando á Eternidade

  foi gozar lá com Deus a vida pura!

S. Paulo, 17 Outubro. 903.

 ⁸⁷Poesia recortada de jornal, mas não referenciada a fonte. A data de 1903 foi acrescentada a lápis.
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SEM TÍTULO

  Eu amei-a, mulher, n’aquelle dia

  que dançando a valsa, me encantou!

  Eu amei-a, mulher, ninguem amou.

  Como eu ao gozar tanta harmonia!

  Desd’então é que vejo-a mais formosa;

  E’ que sinto te amar com mais ardor!

  Desd’então, oh mulher, quanto primor

  Tenho em sonhos fugazes, côr de rosa!

  Desd’então, oh mulher, quanta ventura

  Eu por ti, tão alegre estou fruindo

  Em sentir, como sinto, tua ternura.

  Desd’então, oh mulher, vivo contente.

  Sempre vendo, sosinho, a formosura

  Do teu todo feliz e sorridente.

17 Julho 1907.
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MENTIRA!

  Sonhei beijar os teus cabellos bastos,

  pretos, sedosos, com perfumes tantos!

  Sonhei beijar esses teus seios castos

  com beijos doces, innocentes, santos!

  Sonhei beijar esses teus labios bellos,

  puros, medrosos, de carminea côr!

  Sonhei beijar, como aos teus cabellos

  com beijos doces, divinaes, de amor!

  Sonhei beijar a pallidez, que é tanta

  d’essas tuas faces juvenis, mimosas,

  como o teu todo, que seduz e encanta!

  Tudo mentira! Me accordei tristonho

  d’esse momento d’illusões formosas,

  de tantos beijos que te dei em sonho!

   

Mogy, 7 de março, 909.

O PROGRESSO, 18/03/1909, v.1, n.1.
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DEUS E CARIDADE

(Ao Cel. José Cardoso de Siqueira)

 Ves diante de si um Deus Omnipotente,

 um Deus que só pratica a Caridade.

 Assim, Senhor, da infância á mocidade

 tendes feito o Bem. Ao pobre, á toda gente!

 Quem sois? Que o diga quem precisa.

 Ao plebeu, ao rico, ao são, ao doente,

 a caridade azeis⁸⁸. Lançae essa semente

 de Deus – o Bom, que sò vos preconiza.

 Por vós a prece santa a Deus se ergue

 pr’a que do leito levanteis, sempre bondozo,

 ajudando o rico do palacio, ao pobre do albergue.

 Pois bem. Que o leito enfermo, vosso, transformado

 n’um alfombra macia, de homem caridozo

 se conserve. Os pobres pedem, d’elles sois amado!

     

Mogi das Cruzes, 02/09/1910.

*A VIDA, 23/10/1910, v.5, n.209. ⁸⁸Possível erro tipográfico. Leia-se: fazeis.
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PHANTASIA

(A’ MARIO RAMOS)

  Quando teus labios de carminea côr

  Nas faces minhas imprimiram beijos,

  Senti-me louco de voraes desejos;

  Vi que sorria-me pertinaz amor.

  Então altivo, te apertei contente,

  Contra meu peito, com tenaz paixão!

  Jurei amar-te, mas de coração

  Vendo-a mimosa, divinal, ridente!

  Sei que é loucura meu amor, donzella.

  Mas que m’importa se teu todo encanta.

  Se em ti creio, como a minha estrella?

  Assim o futuro me será risonho,

  Me predizendo teu viver de santa.

  Mulher formosa, meu amor, meu sonho!

Mogy, 16 de Fevereiro de 1915.
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PHANTASIA

(A’ Garcindo Pereira)

  Quão sublime, harmoniosa,

  A tua voz, n’aquelle dia,

  Que cantavas tão mimosa,

  A canção a Ave Maria!

  Tive, então quanta saudade

  Do meu tempo de creança...

  Do verdor da mocidade,

  Ao raiar de uma esperança...

  Que fiquei tão encantado,

  Me lembrando que gozei

  As delícias do passado!

  E tristonho então chorei

  Só pensando tel-a amado

  e no amor qu’a dediquei.

Mogy, 6 Abril 1915.

*O CORREIO DA SEMANA, 11/04/1915, v.1, n.2.
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REMINISCENCIAS

 Eras a imagem da visão – meu sonho,

 de noites longas que por ti passei!

 Eras a imagem do viver risonho,

 desse bom tempo que de amor gosei!

 Oh! so’ me lembro d’essa quadra bella,

 em que, contente, so’ fruía amores!

 Oh! so’ me lembro que por ti, donzella,

 passei a vida so’ colhendo flores!

 Uns quinze annos n’esse tempo eu tinha,

 Edade linda que so’ encantos tem!

 Uns quinze annos n’existencia minha

 tudo floria n’uma estrada além!

 Depois donzella, da primavera a edade,

 logo passou no meu viver – ligeira!

 Depois donzella, minha gentil Deidade,

 so’ me deixaste uma illusão fagueira!

................................................................

 Tudo sumiu-se d’ess’amor, meus sonhos!

 Tudo sumiu-se d’esses bellos anos!
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 Tudo sumiu-se d’esses dias risonhos!

 Tudo sumiu-se, me ficando arcanos!

Mogy, 17 de Maio de 1915.

*O CORREIO DA SEMANA, 23/05/1915, v.1, n.7.
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TEMPOS IDOS

 De manhã, quando o sol vinha surgindo,

 a dourar o Espaço, encantador,

 a minh’alma contente, ia fruindo

 as delicias da vida – teu amôr!

 Amei-te, bem me lembro! Oh se te amei!

 n’essa quadra feliz do meu passado!

 Meus affectos a ti sò dediquei,

 Porque sei que só a mim tinhas amado!

 N’esse tempo, tão joven que tu éras,

 uma idade de sonhos côr de rosa,

 tu contando só quinze primavèras.

 Meu amor, oh loucura, flôr mimosa,

 o que nunca talvez, nem tu soubèras,

 me tornou existencia torturosa!

Mogy, 24-1-916.
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A IMPRENSA

(Ao amigo Aristoteles de Souza. A proposito do anniversario do seu 
apreciado jornal “O Debate”)

  A vida que temos, luta immensa,

  sem descanço, uma luta sem cessar!

  Não importa, entretanto. Pela imprensa

  o trabalho nós vamos encontrar.

  E passamos. A vida é original.

  Que tropeços na estrada, que saltamos

  escrevendo constantes, no jornal

  os artigos de assumptos que encontramos!

  Vamos, pois, caminhando sempre ovante,

  sem temermos voltar à escuridão,

  porque a imprensa é pharol e rurtilante.

  Esta luz d’alvorada, e seu clarão

  Allumia-nos a vida n’um instante,

  nos trazendo alegria ao coração.

Mogy, de Julho de 1916
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NA PRAIA

 Sosinha, sentada na beira do mar,

 curtindo os horrores que leva na vida.

 Maria cançada de tanto chorar.

 só ouvia o silencio da praia, sentida!

 Seus olhos ligeiros volviam espreitando

 nas aguas do mar, se alguem lhe surgia:

 foi quando de longe um vulto  á accenando

 lhe deu esperança, que a ella sorria.

 Quem era esse vulto n’aquella paragem

 Que ella, descrente, sosinha esperava?

 Maria, de repente, revendo su’imagem

 de longe, bem longe, notou qu’elle a amava!

 As ondas trouxeram-n’o á beira da praia.

 Depois s’approximam notando-se então

 que ella em seus braços, sorrindo desmaia,

 mostrando-lhe affectos do seu coração.

Mogy, 9 de Julho de 1916.
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RUY BARBOSA

(A gloria brasileira)

  Do berço querido tu és o valente

  no dom da palavra, tão cheia de luz;

  e quando tu fallas teu verbo estridente

  da Patria á defeza noss’alma conduz.

  Não ha que negar. Tu tens a grandeza

  que a todos fascina, com justa razão.

  Pois, tua palavra traduz a firmeza

  do povo que o ama e de coração.

  Tu tens dado provas de heróe combatente

  nas lutas cruentas da terra querida,

  tornando-o gigante teu verbo fluente!

  E nós, teus patrícios, teu nome na historia

  contentes gravamos, porque na tua vida

  honraes o teu berço, cantando Victoria!

Mogy, 30 de Julho de 1916.
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ILLUSÃO

 Vi e me lembro, era á tardinha

 quando o sol ja rubro, s’escondia.

 Vi e me lembro, aquelle dia,

 tão faceira e gentil, a moreninha!

 Suas faces do jambo tem a côr.

 Os seus olhos ligeiros e brilhantes

 têm a luz das estrellas, scintillantes,

 luz formosa, de encantos e de primor!

 Descrever o seu todo é uma missão

 Impossivel e mesmo melindrosa,

 porque toca-me em cheio ao coração.

 Mas eu vi-a, me lembro, tão formosa,

 que não pude deixar de amar então,

 a morena de labios côr de rosa.

5 de 8 – 1916.



Brasílio Marques - Vida e Obra                                       Brasílio Marques - Vida e Obra

                                                     154                                                                                                                                                   155

VISÃO

(PHANTASIA)

 N’aquella tarde em que o sol

 no Zenith brilhava ainda,

 uma tarde quazi infinda

 com o céu côr do arreból...

 Meu pensamento vagando

 na incerteza desta vida,

 minha mente já descrida

 sem meu Ser ir dispersando...

 Tu surgiste á minha frente

 com seus labios côr de rosa

 me beijando docemente!

 Foi então que de repente

 minha amada tão formosa

 me prendeu n’uma corrente!

Mogy, 19-9-916,
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A CARIDADE

(A’ humanitaria e gentil Senhorita Alice de Souza Franco)

  Tres moças da nossa sociedade,

  bellas, gentis, pedindo o pão

  ao pobre, infeliz, qu’estende a mão

  ao povo, que exerce a caridade,

  Merecem louvores. Almas nobres

  no céu tem altar e junto a Deus,

  levando tambem nos peitos seus,

  o amor acendrado pelos pobres.

  E’ um acto sublime, qu’engrandece

  a Santa Trindade caridosa.

  qu’implora p’ra outrem na sua prece!

  E Deus bem attento a essa grandesa

  lhes dá a sua benção luminosa

  p’lo bem qu’ellas fazem a pobresa!

Mogy, 24 de Fevereiro de 1917.
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MIMOSA

 Eras n’esse tempo, inda pequena,

 travessa, fallante, mui formosa!

 Tinhas, uma tez linda, morena,

 uns labios, se me lembro, côr de rosa!

 Teus olhos eram pretos. Que belleza!

 Ligeiros de mais, fascinadores!

 A luz de teus olhos... que grandeza.

 que mostram de Deus, os seus lavores!

 Teu todo assim pois, é uma corrente

  que prende o mortal, mas docemente

 n’um élo de amor e de paixão!

 E prende, bem sei, e sorridente

 nas malhas do amor, tão innocente,

 do amor encravado ao coração!
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PHANTASIA

  Quão sublime, harmoniosa,

  a tua voz n’aquelle dia!

  Tu cantavas, tão formosa,

  A canção – Ave Maria!

  Tive então, quanta saudade

  do meu tempo de creança!

  Do verdor da mocidade,

  ao raiar d’uma esperança,

  Que fiquei tão encantado,

  me lembrando que gozei

  só delicias no passado!

  E tristonho mui chorei

  Só pensando tel-a amado

  e no amor qu’a dediquei!
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JESUS

 Em honra ao Senhor imaculado,

 que tanto na cruz por nós soffreu,

 rendamos-Lhe cultos. Elle nos deu,

 coragem e amor predestinado!

 E’ nosso dever, com santidade

 trilharmos com Deus a nossa sorte,

 até que n’um dia nos venha a morte,

 trazendo soccorro á humanidade.

 Assim, a semana, em seguimento,

 relembra de Christo o soffrimento,

 o triste viver do seu passado!

 Lendo-se o Livro da su’Historia

 é isso que diz, mas teve a gloria

 de ser, como o é, por nós amado!

Mogy, 3 de Abril de 1917
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TEMPOS IDOS

  Eras a imagem da visão, meu sonho,

  de noites longas, que por ti passei!

  Eras a imagem do viver risonho,

  n’esse bom tempo que d’amor gozei!

  Oh só me lembro d’essa quadra bella

  em que contente, só fruia amores!

  Oh! só me lembro que por ti, donzella

  Passei a vida só colhendo flôres!

  Uns quinze annos n’esse tempo eu tinha!

  Edade linda, que só encantos tem!

  Uns quinze annos n’existencia minha

  Tudo sorria-me, como a ti tambem!

  Depois donzella, da primavera a edade

  tudo fugio-me – illusão fagueira!

  Depois donzella. Oh gentil Deidade.

  não mais a vi. como a vez primeira!

  Tudo sumio-se dess’amor, meus sonhos!

  Tudo sumio-se de meus lindos annos!

  Tudo sumio-se desses dias risonhos!

  Tudo sumio-se, me ficando arcanos!
Mogy, 15 de Maio de 1917.
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SAUDADES

(A’ memoria de minha idolatrada filhinha)

 Idolo meu, minha esperança.

 Voaste para o céu, junto ao Senhor!

 Ouvindo o sorrir d’uma creança

 Não posso t’esquecer, oh minha flôr,

 E trago-a de continuo na lembrança!

Mogy das Cruzes, 30 de Julho de 1917.
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NO JARDIM

  Eu vira de fato côr de rosa,

  alegre, sosinha no jardim.

  Estavas galante e mui formosa

  tragando o perfume d’um jasmim.

  Um jovem na frente, então passava

  e chamando-o lhe deste aquella flôr.

  Foi quando notei qu’elle te amava

  e n’elle tambem tinhas amor.

  Se amavam bem vi. e com loucura!

  Pois deste-lhe a flôr, de coração,

  com tanto fervor e com ternura.

  Depois, de braços do passeio

  sahiram direto á solidão,

  aos beijos frementes, sem receio!

Mogy, 2-9-917.
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O SOL

 Que linda manhã! Brilhando o sol

 dourava as campinas verdejantes!

 A luz de seus raios scintillantes

 Mostrava orgulhosa, o arrebol!

 O mundo contempla essa belleza

 do astro, no céu a illuminar!

 E’ obra do Deus da Natureza,

 que vem-nos a fé mais confirmar!

 O sol, por isso, só a alegria

 nos traz na lucta sem igual,

 que temos na vida, noite e dia!

 Que raios brilhantes! Que primor

 nós vemos no sol! Não tem rival

 a obra de Deus – o Redemptor!

Mogy, 4-4-918
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HONTEM E HOJE

  Pequenina, robusta e mui formosa,

  como as flôres que veem-se no jardim,

  os teus labios tão lindos, côr de rosa,

  a tornavam faceira - - - um seraphim!

  Eu a vi uma tarde, e sorridente

  com amigas no prado, onde brincavas.

  Eu me lembro qu’estavas tão contente

  Quando flores mimosas tu apanhavas!

  E passou-se essa quadra de delicias

  em que a vida repleta d’illusões,

  vae gosando no mundo só caricias.

  Hoje moça, que és, alegremente,

  martyrisas em cheio, a corações

  que por ti vão pulsando docemente!

Mogy, 11-4-918.
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A QUADRA ACTUAL

 Um pão siquer, p’ra o alimento,

 não tinha a familia aquelle dia,

 que viesse tirar o soffrimento,

 do lar, na miseria que se via!

 Assim vae seguindo a humanidade

 na quadra medonha que passamos!

 Só mesmo o poder da Caridade.

 a quem para os pobres imploramos.

 Que vida infeliz que vae soffrendo

 a triste pobreza, sem um pão

 qu’a fome lhe tire e, soccorrendo,

 Deus lhe dará um alimento,

 mudando de todo o coração

 a sorte do pobre, de tormento!

Mogy, 9 de Agosto de 1918.
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DESCALÇA⁸⁹

 Vi teus pesinhos mimosos.

 Da côr tão pura do lyrio;

 No chão pisando, medrosos

 Senti soffrerem martyrio.

 Vi teus pesinhos ligeiros

 Sobre torrões, na humidade;

 Gostei de vêl-os faceiros

 Sem qu’eu tivesse maldade.

 Vi teus pesinhos. Franquesa,

 Demonstram qu’a Naturesa

 Dotou-a linda, e tu és!

 N’elles eu vi a singellesa

 Do todo teu... tua bellesa...

 Tudo traduzem teus pés!

⁸⁹Manuscrito não assinado. Atribuímos, pois a Brasilio Marques.
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A VIDA

 Nesta vida se vê, tudo é illusão!

 Nosso gozos não passam de momentos!

 Quantas dôres sentimos! Que tormentos

 nos invadem em cheio, o coração!

 E’ uma lucta continua, impertinente.

 qu’afflições só nos trazem no viver!

 Caminhando n’estrada do dever,

 Sò tropeços nos vem qu’a vida sente!

 e passamos curtindo a dura sorte

 da existencia infeliz e de terror,

 esperando nos vir a fria morte!

 Mas nós crêmos em tudo do Senhor

 qu’encaminha noss’alma a outro norte,

 porque Deus é de todos Salvador!
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O POBRE

  De porta em porta mendigando

  O pão da miseria, - o alimento;

  Na vida de lucta, de tormento

  As dôres da fome mitigando...

  O pobre, infeliz, envergonhado

  Vae andando, sem ter consolação;

  Esperando que um nobre coração

  Lhe soccorra o soffrer desesperado!

  A miseria, senhor! O desgraçado.

  Sem dinheiro, sem lar e sem trabalho

  Vae curtindo sua dôr... abandonado!

  Tende pena do pobre, por piedade!

  Mitigae-lhe o soffrer: dáe-lhe’o agasalho

  Vós que credes no Deus – a Caridade.

Mogy, 29 de Janeiro 19?5.
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GUERRA Á ALLEMANHA

 A Patria bemdita, qu’em campanha

 combate em favor da liberdade,

 a guerra vae ter com a Allemanha,

 qu’a veio affrontar, e sem piedade!

 Matou os inermes marinheiros

 qu’andavam nos mares navegando,

 sem que do “Macáu” fossem primeiros.

 Os que succumbiram trabalhando!

 Mas nossa bandeira terá a gloria

 de, em grandes combates demonstrar

 que o caro Brazil verá a Victoria!

 E a raça allemã ja despresada

 de todo o Universo, sem pensar,

 será tristemente derrotada!
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AO ESTADO DE MINAS

(Ao Sr. Paschoal Tigano do Carmo)

  Minas, o Estado brasileiro

  onde o ouro do solo é uma riqueza;

  tem tambem o valor por sua belleza.

  orgulhando, por isso, ser mineiro.

  E’ uma terra feliz. terra adorada!

  Foi d’alli que surgio a liberdade.

  decantada por toda a humanidade,

  qu’enobrece o pendão da Patria amada.

  Essa gloria legou-nos Tiradentes

  qu’os patrícios acclamam-n’o contente

  por seu feito qu’a Historia registrou.

  E Minas o berço seu, amado

  sente a perda do Martyr adorado,

  que na terra triumphante já baixou!

Mogy, 25 de Julho de 1918.



Brasílio Marques - Vida e Obra                                       Brasílio Marques - Vida e Obra

                                                        170                                                                                                                                               171

A GUERRA

 A posição da pobreza, na miseria,

 n’esta quadra de lutas, de terror,

 a fome soffrendo – cousa séria.

 só magua lhe traz e immensa dôr!

 A guerra é culpada! Uma artimanha.

 que trouxe á pobreza seu soffrer!

 Mas vem a derrota d’Allemanha

 que tinha a certeza de vencer!

 E nós, alliados, a Victoria

 teremos da guerra! Que belleza

 içando o pendão da nossa gloria!

 Então mostraremos a grandeza

 dos nossos soldados. e qu’é irrisória

 a nota allemã. Com sua realeza!

Mogy, 27 de Julho de 1918.
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PERDA SENSIVEL!

(A’ memoria do inspirado poeta Olavo Bilac)

 Oh grande brasileiro, tua memoria

 nos fica gravada ao coração!

 Tu eras do povo immensa gloria,

 qu’orgulho só davas á Nação!

 Tua morte p’ra nós, oh que tristeza

 causou á noss’alma qu’enlutada

 de ti lembrará, por tua grandeza,

 honrando o Paiz, tua terra amada!

 Poeta querido, o teu talento

 p’ra nòs só trazia grande Victoria

 entre outros, por seres um portento!

 Morreste e tu’alma foi ao céu,

 teu nome nas paginas da Historia

 e teu corpo na terra em mausuleu!

Mogy das Cruzes, 23 de Janeiro de 1919
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A DÔR!

(A’ memoria do venerando cavalheiro Coronel Francisco de Souza Franco)

 Morreste! Que mundo d’illusão!

 Tu eras o pae da humanidade!

 Tu tinhas amor-á-Caridade

 e sempre de todo o coração!

 Morreste! Que vida que passavas,

 em luctas constantes, mas contente!

 Mas sempre te viamos sorridente

 tratando a pobreza, que tu amavas!

 Morreste! Ao céu subiu tu’alma!

 De Deus tu terás a recompensa

 da vida que tinhas, pura e calma!

 Morreste deixando n’este mundo

 amigos fieis, saudade intensa;

 sentimento geral e mui profundo!

   

Mogi, 18 de junho de 1919

*A VIDA, 22/06/1919, v.14, n.578.
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DESCANÇA!

(A’ memoria da senhorita Izaura de Araujo)

  Bem jovem ainda, á sepultura

  teu corpo baixou immalado!

  Bem jovem ainda, sem peccado

  Deus abençôa tu’alma pura!

  O mundo assim é, um’illusão

  que dá ao vivente amarga sorte!

  O mundo assim é, só mesmo a morte

  nos traz o descanço ao coração!

  Tudo e mentira! Na existencia

  sentindo-se horrores, sem piedade,

  de Deus só se espera clemência!

  Assim tu soffreste! A Eternidade

  a ti acolheu e com sciencia

  de que praticavas caridade!

Mogy, 8 de Junho de 1918.
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A DEUS

(Protetor da humanidade)

 Deus ajuda a humanidade,

 Que lhe vota sempre amor!

 Deus faz sempre caridade!

 Nos protege com ardor!

 A’ pobresa Deus ajuda

 Com amor a grande unção!

 Teu Poder não se transmmuda!

 Nos eleva o coração!

 De joelhos, pois, a Deus

 Bem contente sempre adoro!

 Beneficios todos seus,

 De joelhos sempre imploro!

Mogy, 28 de Março de 1924.
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O ORADOR

 Ao longo do levantamento da biografia de Brasílio Marques, dois 
fatos tornam-se muito marcantes. São eles: a habilidade em secretariar reu-
niões e a oratória. O primeiro deles se manifesta cedo em suas atividades, 
pois em cada associação que participava, escolhia ou era escolhido para 
o cargo de secretário, por exemplo, na Guarda Nacional em seu batalhão, 
onde Brasílio ocupou o cargo de Tenente-Secretário. O segundo foi desen-
volvido ao longo de sua vida, sendo fruto do contato com o teatro e com a 
advocacia.

 Não há dúvida de que Brasílio Marques era uma pessoa ilustrada 
e desenvolta no manejo não só da palavra escrita, mas também, na palavra 
falada. Tal habilidade lhe garantiu quase que de imediato a ocupação de 
orador oficial em diversas associações das quais frequentou. Brasílio, dis-
cursou para inúmeras plateias representando associações, grupos sociais, 
políticos e a imprensa.

 A importância de um orador estava baseada, entre outros, no fato 
de que seu discurso sintetizaria aspirações e pensamentos coletivos e elo-
gios, direcionando-os a uma plateia, ou a um homenageado por exemplo. 
O orador representava, em sua pessoa, o que havia de mais ilustrado e cul-
to na sociedade em que vivia. Havia vários oradores em Mogi das Cruzes, 
dos quais, Brasílio se destacava. Entre os homenageados mais ilustres com 
o qual teve a honra de discursar estão: Rodrigues Alves, Paulo de Frontin 
e Rui Barbosa.

 Presumimos que o contato de Marques com as técnicas cênicas 
tenham lhe fornecido quesitos importantes, sendo esses, utilizados em 
seus discursos tais como: postura e entonação de voz. Porém, é possível 
que Marques tenha aprimorado mais aprofundadamente e com muito mais 
constância, a sua capacidade de oratória perante juízes, do que perante a 
uma plateia. Pois, ele atuava, principalmente, como advogado de defesa e 
como tal, requeria uma oratória com forte embasamento para a argumenta-
ção, cadência harmônica de ideias e capacidade de raciocínio.

 Infelizmente o registro de discursos quer seja manuscrito ou im-
presso é algo muito raro. Dos discursos pronunciados por Brasílio, apenas 
um nos foi possível acessar. Trata-se de um discurso proferido em 1915, 
em homenagem à data da proclamação da República. Seu conteúdo revela 
muito sobre a pessoa de Marques e seus ideais. Nele é possível perceber 
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a profundidade dos conhecimentos históricos pré e pós a Proclamação da 
República em 15 de novembro de 1889. Nota-se a importância atribuída à 
causa republicana de alguém que esteve profundamente envolvido. Outro 
detalhe interessante no discurso é a forma cordial com que o orador trata a 
sua plateia. Revela-nos, também, certo resumo da própria vida de Marques 
quando cita as lutas nos teatros e clubes e quando cita também o nome de 
Mirabeau que, aliás, fora dado a um de seus filhos.
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Discurso de Brasílio Marques pronunciado no ano de 1915, em homena-
gem à data de 15 de novembro de 1889, data da Proclamação da Repú-
blica.

Conferencia

“Conferencia realisada no Gremio 25 de Junho, de Mogy das Cruzes 
pelo orador oficial. Brazilio Marques, em commemoração a data de 
15 de Novembro.

Meus illustres consórcios, respeitáveis senhoras e gentis senhoritas.

 Orgulham-nos neste momento em que vemos reunidos neste re-
cinto, não só os nossos dignos consórcios, como convidados que, como to-
dos que adoptaram esta Patria, como sua, de coração tem summo interesse 
pelo progresso e bem estar, assistindo, porisso, á nossa festa que representa 
o culto santo que devotamos, como filhos e como irmãos, quando ella fes-
teja hoje mais uma anniversario de sua glorificação politica.

 Referimo-nos á Republica, de 15 de Novembro de 1889, quando 
a Nação inteira, depois de 67 annos, vivendo sob o jugo monarchico, vio 
raiar outra aurora fulgurante, sem luctas – sem que o nosso sangue viesse 
manchar o solo brasileiro, mas com delirante enthusiasmo, ao perfumar 
das flôres dispersas nessas terras que nos dão incalculaveis riquezas, ad-
miradas pelos paises do mundo inteiro!

 Festejamos, pois, a Republica, que significa o Governo do Povo 
para o Povo, a democracia que extinguio o previlegio de familia, o sangue 
azul.

 Para que, entretanto, possamos mostrar a verdadeira origem dessa 
instituição, com todos os seus detalhes, implantada no Brasil, é necessario 
compulsarmos a historia desde os tempos coloniaes, syndicando a fundo 
quaes os factos de que lançamos mãos.

Destinctissimos ouvintes:

 Bem sabeis por essa historia, o que foi o nosso passado de mais de 
um seculo.
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 Desde 1786 quando ainda sob o domínio do Brasil-Colonia, não 
tínhamos escolas para a educação de nossos filhos, tão pouco academias 
onde a mocidade recebesse as luzes necessarias para a vida, procuravamos 
na velha Europa, elementos para o cultivo de nossa inteligência. Com o 
maior dos sacrificios então, de nossos paes, atravessando mares e mares, 
seguiamos para Portugal, para a França e para a America do Norte.

 E nessa ephoca grupos de moços que cursavam, na França, a Aca-
demia de Montpelier e em Portugal a Universidade de Coimbra, não satis-
feitos com o preparo que recebiam, nas suas horas vagas, sondando com 
os seus espíritos atilados, o ambiente civilizado daqueles paises, onde já 
imperava a civilização, em seu auge, pensando tambem nos seus berços 
adorados e distantes, que poderiam, do mesmo modo, possuir todos os 
elementos de grandeza pela instrucção, consultavam ainda outras altas 
personalidades politicas e scientificas dalli e dos Estados Unidos, reco-
lhendo então outras luzes que os hia guiar na estrada que seguiam, cujos 
raios brilhantes projectariam mais tarde, com assombros, sobre as plagas 
bemdictas do solo brazileiro!

 Nessas licções de verdadeiros mestres, em cujos corações pulsava 
o amor da Patria, os nosso caros irmãos ouvindo os grandiozos ensina-
mentos de seus pares, enthusiastas, tendo no animo o ideal sagrado da Re-
publica, voltando ao Brazil, em Minas, de onde alguns delles eram filhos, 
encontraram já asseso o facho da revolução!

 Assim é que em 1879 é um corolario de factos que elevam a nossa 
alma de patriotas, embora a selvageria contra o proto-martyr da liberdade 
Joaquim José da Silva Xavier - o Tiradentes, que era a encarnação das 
idéas revolucionarias, tão necessarias muitas vezes para a salvação da Pa-
tria, tendo como companheiros, entre outros, Alvarenga Peixoto, poeta e 
Ouvidor do Rio das Mortes, Claudio Manuel da Costa e Thomaz Antonio 
Gonzaga, o decantado poeta da Marilia de Dirceu e ex-Ouvidor de Vila 
Rica que se immortalisou nas letras patrias, tenham trazido aos nossos 
corações o lucto, alvorando, entretando, neste pedaço de terra da America, 
o pendão fulgurante que trazia como lemma Libertas quae sera tamen, do 
poeta latino, que q uer dizer na adorada lingua de Camões, que tam-
bem é nossa – Liberdade ainda que tarde, quando explodiram os canhões 
ao grito de nossa emmacipação!

 Mas... custou o derramamento de sangue de tão denodados patri-
cios essa acção de civismo que praticaram.

 Joaquim Silverio dos Reis, que fazia tambem parte dessa phalange 
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de bravos e que, por certas circunstacias não lhes merecia confiaça, denun-
cia os companheiros e a 21 de Abril de 1792, Silva Xavier – o Tiradentes, 
é preso no Rio de Janeiro, onde se achava, vindo se munir de armas e sóbe 
ao Patibulo, sendo seu corpo arrastado pelas ruas publicas e depois expos-
tos os restos de sua carne, em postes para amedrontar o povo.

 O grande pharol da liberdade por elles assezo, ficou, entretanto, 
illuminando os outros combatentes. E a semente bemdicta, espalhada nas 
nossas terras iam produzindo o effeito desejado.

 Já o nosso povo, por todas as suas camadas tinha no seu cérebro o 
vulcão da liberdade.

 José Clemente Pereira em 1826, apresenta ás Camaras do Paiz um 
projecto de Lei para cessar o trafico de escravos africanos que nos eram 
importados, Lei essa que foi approvada e entrou em execução em 1850, 
com o concurso de Euzebio de Queiros, como aquele, grande estadista no 
germem monarchico.

 Antes dessa epocha, ainda, do Norte o scentelha de fogo revo-
lucionou Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia, 
em 1817, quando a dymnastia imperante portugueza, vendo-se em perigo, 
procurava amendrontar o povo já cançado de tyramnias.

 Proclamou-se a Republica em Pernambuco, no mesmo anno, ex-
pulsando-se o governador Portuguez.

 Travou-se na occasião uma grande lucta, onde á frente do movi-
mento, se achavam o Padre Alencar e José Ignacio de Abreu Lima.

 Já propagado o virus da República, o Conde de Arcos, então Go-
vernador da Bahia, prendeu Abreu Lima, que é arcabuzado. Mas já o Go-
verno da Republica de Pernambuco estava organizando com elementos 
patrióticos em excesso, creando-se Repartições publicas, trocando-se o 
tratamento de Excia, que representa a autocracia, pelo de Vós, que traduz 
a linguagem democratica, a expressão nobre, grandiosa, o ideal da Repu-
blica que é a personificação do Povo.

 Quando, entretanto, era desfraldada a bandeira sacrosanta da de-
mocracia, aos quatro ventos, por mar e por terra, pelo governo da metró-
pole foram batidos os valentes propugnadores da nova Era de liberdade, 
tendo ella pouca vida nas gloriozas terras Pernambucanas.

 Levantando-se em seguida, a Bahia, em 1837, e Albino da Costa 
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Vieira se põe á testa do movimento, com suas campanhas Rio-Grandenses 
raia tambem o sol limpido das liberdades patrias.

 Vem ainda em 1871 a Lei do Ventre livre, do eminente Visconde 
do Rio Branco. Já não nasciam mais escravos!

 Honra o inolvidavel Brasileiro.

 Após este facto que representa o patriotismo extraordinario do 
grande estadista, surge a Lei dos Sexagenarios. Os infelizes escravos que 
então completacem 60 annos eram restituidos á liberdade!

 O Ceará logo começou mostrar a todos os povos que seus queridos 
filhos não queriam que no auriverde pendão das brazileas terras continuas-
se manchado com o estigma da escravidão negra, quando a 25 de Março 
de 1884 deu liberdade ampla a todos os seus escravos.

 O Amazonas o imitou a 10 de Julho do mesmo anno, como o Rio 
Grande a 8 de Setembro. Foi quando o nosso povo em massa, onde os 
briosos paulistas se salientavam, com o seu sangue sempre exposto a ser 
derramado pelas grandes causas da Nação, como combatentes desde o 
Brazil-Colonia, como a historia o prova, unindo-se os inolvidáveis bra-
sileiros Joaquim Nabuco, João Clapp e outros tantos entendem protestar 
contra as barbáries praticadas pelos senhores e no horizonte roseo surgio 
a Aurea Lei de 13 de Maio de 1888, que será sempre a pagina de honra 
da vida de nossa nacionalidade - as scentelhas de fogo espargidas nestas 
terras abençoadas para as pugnas da República!

 Dentre os Paulistas que mais luctaram pela abolição, estavam-se 
tambem Luiz Gama, Antonio Bento, Fernando de Albuquerque, Henrique 
Las Cazas, nem falaremos em tantos outros que, embora pertencentes ás 
classes medias e inferiores da nossa sociedade, foram soldados firmes na 
vanguarda patriótica, pela liberdade de seus concidadãos, luctando cor-
po a corpo, não temendo as patas dos cavallos da soldadesca de então, 
mas, vencendo com enthusiasmo o poderio feudal nas praças publicas, nos 
Theatros e nos Clubs.

 Alem dessas occorrencias que patenteavam sempre, como até hoje 
vemos, o valor do povo paulista, em tudo, como na policita é apreciado, 
digamos mesmo, sem medo de errar, pelos paizes europeus, relembremos 
a data  magestoza de 7 de Setembro de 1822, em que partiu das belas cam-
pinas do Ipyranga o grito Independencia ou Morte, da co-participação dos 
immortaes Andradas, de Feijó, Tobias e outros; relembremos a Revolução 
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de 1842; relembremos a celebre Manifesto Republicano, nascido em Itú, 
em 1870, e tudo isso traduz as glorias do nosso povo!

 Todos esses movimentos revolucionários constatados na Historia 
destas plagas, dão uma perfeita nota do que somos.

 Foram elles as consequencias da transformação politica operada 
no Brazil; o inicio da propaganda do Governo do Povo pelo Povo – o pri-
meiro clarão da aurora luzente de 15 de Novembro de 1889, que ao som de 
hymnos patriotas foi proclamada a Republica!

 E presta, porisso, a alegria que se desliza de todos os semblantes, 
neste momento.

 E’ porque bem comprehendem os nossos illustres ouvintes, o que 
é a Republica – a instituição que traz em si o cenho popular; a Republica 
é, pois, a adorada filha do povo, da infima a mais elevada camada social.

 Rendamos-lhe o nosso culto de venerações; festejemos esta data 
glorioza com a affeição de nossa alma.

 A instituição republicana já vem de seculos, da Italia e da Grecia, 
como governos autocraticos.

 Nas Republicas modernas os costumes foram democratizados na 
França e nos Estados Unidos. Basta-nos firmarmos o nosso pensamento na 
famoza Bastilha, e veremos alli estampado o patriotismo de todas as ca-
madas sociais. Alli admira o que foi e o que é o glorioso povo francez, que 
vendo a aristocracia pela Realeza, a exercer o seu poderio tremendo, em 
ondas collossaes derribou aquella muralha secular no meio de aclamações 
delirantes a Republica, ao som harmonioso e enthusiastico da Marselheza!

 Podiamos, não fosse abusar da excessiva bondade dos illustres ou-
vintes, ennumerar o valor de cada um francez, na queda da Bastilha. Basta 
citar o nome de Mirabeau.

 Elle com a sua voz possante, incutindo, nos tribunaes publicos, no 
amnimo de todas as classes, a defesa da liberdade contra a tyramnia, foi 
um dos vultos de saliencia na queda da Bastilha.

 Já fallámos  do passado de seculos sobre a instituição que demos 
motivo para esta selecta reunião. Precisamos falar, ainda que por mais um 
momento, da Republica Brazileira.

 Distinctos assistentes.
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 A 15 de Novembro de 1889, que hoje representa o periodo de 26 
anos, ao surgir de uma aurora de luz brilhante, no Campo da Acclamação, 
no Rio de Janeiro, as forças armadas sob o comando supremo do general 
Deodoro da Fonseca, combinado antecipadamente com Floriano Peixo-
to, Benjamim Constant e outras altas patentes do exercito e da Marinha, 
unidos como um só pensamento, do povo, proclamaram a Republica, sen-
do realizada com delyrante enthusiasmo , ao som de alegres hymnos, de 
mistura com o ribombar da artilharia, aquelle grito que o seu écho, do 
mar ás comunidades das montanhas que cercam aquella encantadora terra, 
despertando a população inteira, que transmittio incontinente  a todos os 
recantos destas brazileiras plagas.

 Estava satisfeita a aspiração popular, que vinha se manifestando 
desde a celebre conjuração mineira de 1789; dos constantes movimentos 
em prol da emancipação da escravidão negra; que teve como cortada a sua 
corrente férrea e pesada a 13 de Maio de 1888 e do manifesto Ituano de 
1870 – factos estes implantados nesta parte do continente americano, tão 
rico pelo seu solo; tão bello pela vastidão de suas mattas virgens, vestidas 
de verde escuro, de suas campanhas que se perdem de vista, onde o perfu-
me das flores silvestres inebria o viajor extrangeiro a atravesal-os de Norte 
a Sul.

 O Governo do povo para o povo a se impôr com todos esses fac-
tos, cessando de vez a autocracia, a dymnastia imperante – o prvilegio de 
familia!

 Salve Patria abençoada!

 Cantemos nossos hymnos de glorias por esse extraordinario com-
metimento que se apossou no seio da sociedade brasileira, trazendo sem-
pre impresso em nossos corações as memórias de segrados vultos dos seus 
coclamadores que baixaram ao tumulo, endossando tambem os que ainda 
vivem fazendo vibrar a sua palavra, ou empunhando armas em defesa da 
Republica, na tribuna, na imprensa ou nos campos de batalha.

 O que fomos, o que somos e qual o futuro da pátria Brasileira?

 Hontem, com a transformação da Minarchia á Republica, o que é 
muito natural, todas as difficuldades se nos antolhiam na organisação das 
cousas publicas; uma lucta urgente; hoje...

 Irmãos Assistentes!

 Não é nosso intuito, que é nobre, patriótico, trazer perante esta 
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illustrada assembléa, qualquer referencia que por um vislumbre venha dar 
uma nota politica de odios ou de ressentimentos, ao abusar da benevolen-
cia dos illustres ouvintes, na demonstração dos factos historicos que se 
procedem a nossa transformação governativa.

 Mas, para que completemos o nosso trabalho, o dever nos impõe 
a fazer demonstrações exactas do que tem se processado até esta data no 
dominio republicano.

 Assim...

 Ninguem espressa as difficuldades que nos assoberba na actualida-
de, pelas finanças do Paiz, nos mostrando muito especialmente as classes 
trabalhadoras, que vivem com os braços cruzados n’um estado de quase 
miseria, com a bancarrota a bater-nos as portas!

 E’ o resultado dos desregramentos de outrem, que não comprehen-
deram as suas responsabilidades pelos cargos elevados que occupavam 
pela benignidade do voto popular atirando-nos n’um cahos, quando esta-
mos na actualidade, n’umma lucta de oppobrios, sem podermos abster a 
nossa rehabilitação, embora os dirigentes do Paiz tenham tentado e tenta-
rão por annos, a fazer voltar o nosso credito dos passados tempos!

 O passado é passado!

 O passado é da historia, o presente é nosso e o futuro de Deus!

 Corramos um véo sobre esse passado de nossa nacionalidade; luc-
temos embora derramando o nosso precioso sangue, pelo presente, endeo-
sando a Republica – a democracia, representada pela onda popular!

 Temos Fé e Esperanças no futuro... e... quem sabe!

 O Futuro será para a Patria bemdicta a sua rehabilitação – voltan-
do ao nosso credito como dantes; será a continuação da nossa grandeza 
perante o mundo, porque, como disse alguem, e é a verdade incontestável 
essa affirmativa: o Brasil, pela riqueza natural de seu solo, pelo seu clima 
salubérrimo, pela belleza de sua topographia, com o seu céu azul, encanta-
dor, é o Paraiso terrestre.

 Tenhamos confiança no porvir!

 Continuemos nessa lucta titânica pelo engrandecimento da Patria, 
que nossos posteros nos bemdirão.
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 Elevemos os nossos pensamentos ao Ente Superior, correndo os 
nossos olhos nesse horizonte vasto que é a riqueza inexorável do aben-
çoado torrão natal, e, voltará com as nossas esperanças, a felicidade deste 
pedaço do continente Sul Americano, para a nossa glória!

 Cantemos hymnos á Republica com enthusisasmo que nos vae 
n’alma, saudando-a ao mesmo tempo nesta data grandioza que é o seu 
vigésimo sexto anno de existencia, consagrando-a com as bençãos popula-
res!”
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