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A caderneta de apontamentos de meu bisavô Pedro de 

Melo – notas de viagem à Europa datadas dos anos 1907-1908  (1ª 

parte) 

 

                                                                                                                                   Arq. Eudes Campos 

 

 

empre soube, desde criança, que minha mãe Ecila (1917-2015) 

conservava entre seus guardados uma pequena caderneta que 

pertencera a meu bisavô Pedro de Melo (1869-1943), avô de meu 

pai (1916-1984), com anotações feitas durante uma viagem à Europa realizada entre 

os anos de 1907 e 1908. Nunca as lera, mas alguns episódios dessa viagem me eram 

bastante conhecidos. Narrados tanto por minha mãe, quanto, principalmente, por 

minha avó Edina (1897-1965), mãe de meu pai, participante dessa viagem que durou 

cerca de seis meses e atravessou vários países do Velho Mundo [fig.1]. 

                       Meu bisavô era quase figura mítica em nossa casa, e as lembranças 

familiares fizeram com que essa viagem assumisse dimensões legendárias. Muito 

querido por meu pai, a figura de vovô Pedro, como aprendi a chamá-lo sem nunca tê-

lo conhecido, pairou sobre toda a minha infância como uma entidade sobrenatural, 

benfazeja e digna de toda a reverência. 

                        Minha mãe conheceu-o já idoso, alquebrado pelo mal de Parkinson, 

falando com muita dificuldade, mas admirava-o profundamente, tanto por sua cultura 

geral, quanto por seus extensos conhecimentos de genealogia. Cafeicultor, dono de 

várias fazendas e de casa comissária, fora próspero, mas, por volta de 1940, quando o 

conheceu, havia perdido quase todas as suas posses, em decorrência da crise de 1929. 

Conviveu pouco com ele, pois meu bisavô veio a falecer em março de 1943 [figs. 2a e 

2b], mas todas as menções que a ele fazia vinham sempre envoltas numa tal 

deferência que esta acabou por me impregnar igualmente. 

  

                       S 
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Fig.1- Capa da caderneta de anotações de viagem pertencente a Pedro de Melo, bisavô do 

Autor, 1907. Dimensões: 8,1 x 10,4 x o,8 cm. Acervo do Autor. 
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Fig. 2a- Retrato de Pedro de Melo (1869-1943), meu bisavô, então com cerca de 33 anos 

de idade. Detalhe da foto vista na Fig. 5. 
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Fig.2b- Nota de falecimento de Pedro de Melo. O Estado de São Paulo do dia 19 de março 

de 1943, p.2. 

  



5 
 

Os Melos de Itu 

 

                      Meu bisavô Pedro descendia da família Melo de Itu, cuja origem remontava 

a três irmãos oriundos da Ilha de São Miguel, nos Açores.  Eram eles Matias de Melo 

do Rego (c.1683-1773), João de Melo do Rego (c. 1684- depois de 1771)     e Pedro de 

Melo e Sousa (c. 1690-1775).  

                        Matias e João casaram-se com duas irmãs, filhas de Sebastião de Arruda 

Botelho, também natural da Ilha de São Miguel e morador em Itu. Pedro de Melo e 

Sousa, por sua vez, casou-se em 1720 com uma sobrinha de suas cunhadas, chamada 

Maria de Arruda de Siqueira (c. 1706-1784), filha de Maximiano de Góis e Siqueira (c. 

1665-antes de 1753) e de Maria de Arruda (?-1753). Maria, mulher de Pedro, era neta 

paterna de Lourenço Castanho Taques (por isso os descendentes de Pedro de Melo e 

Sousa, na Genealogia Paulistana, 1903-1905, da autoria de Luís Gonzaga da SILVA 

LEME, 1852-1919, se acham relacionados no IV tomo, no capítulo dedicado aos 

Taques Pompeus) e neta materna do já citado Sebastião Arruda Botelho. 

                        Maximiano de Góis e Siqueira possuía extensas terras na região de 

Curitiba, onde criava certamente gado cavalar, muar e bovino, tal como seus parentes 

Taques. Segundo nos conta Marcelo Meira Amaral BOGACIOVAS (Os irmãos Mellos de 

Itu. Associação Brasileira de Pesquisadores de História  e Genealogia), Pedro de Melo 

e Sousa teria sido convidado por um tio de sua mulher, Luís Pedroso de Barros, para ir 

em busca de ouro em Cuiabá, onde em 1727 recebeu sesmaria. Mais tarde, reapareceu 

em Itu, sendo recenseado em 1765, e aí permanecendo até o final da vida. Conforme o 

recenseamento de 1773, Pedro não enriqueceu, plantava para a sua sobrevivência e a 

ele pertenciam oito escravos apenas. 

                        Pedro e Maria tiveram três filhos, entre eles dois homens, Pedro de Melo 

Castanho (1722-1777) e Calixto do Rego e Melo (1723-c.1803). Durante o século XIX , os 

membros mais notáveis da família  Melo saíram do ramo iniciado pelo guarda-mor  

Calixto do Rego e Melo. Sua filha Alda Brandina, por exemplo, casou-se com o célebre 

capitão-mor de Itu Vicente da Costa Taques Góis e Aranha e um de seus netos foi o 

bispo D. Antônio Joaquim de Melo (1791-1861), primeiro bispo paulista nascido na 

terra. Outros descendentes ilustres do citado guarda-mor foram Francisco de Paula 
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Sousa e Melo (1791-1854), deputado geral, senador, ministro e conselheiro de Estado, 

ligado aos Sousa Queirós e aos Pais de Barros, o filho deste, Dr. Antônio Francisco de 

Paula Sousa (1819-1866), médico formado em Louvain, Bélgica, e destacado político – 

deputado provincial, deputado geral, ministro e conselheiro –, e seu neto o 

engenheiro Antônio Francisco Paula Sousa (1843-1917), fundador da Escola Politécnica 

de São Paulo. 

                        Quanto a Pedro de Melo Castanho, dono de um sítio onde plantava cana- 

de-açúcar, de quem meu bisavô diretamente descendia, casou-se em 1758 com Inácia 

de Arruda (c.1738- depois de 1813), tendo dois filhos, um dos quais, Balduíno de Melo 

Castanho (c.1765- c.1847), dono de engenho, casado em 1797 com Antônia de Pádua 

Amaral (Gurgel) (c.1774-c.1830), filha de Vicente Ferrer do Amaral (Gurgel) (1735-?) e 

Brígida Soares de Camargo. Provavelmente veio da família do pai de Antônia uma 

excepcional cadeira forrada de couro lavrado com as armas dos Amaral Gurgel. Toda 

pregada com tachas de latão, datava do início do século XVIII, sendo equivalente a 

outra, hoje pertencente ao acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo (fig.3a a 3c). 

A cadeira herdada dos Amaral Gurgel seria sucessivamente transmitida a vários 

membros da família Melo, e a ela farei alusão mais adiante. 

                         Balduíno e Inácia tiveram oito filhos, entre eles, Pedro de Melo e Sousa 

(1803-6 de maio de 1899). Pedro casou-se em 1828 com Francisca Ferraz de Almeida 

(c.1809-?). Segundo SILVA LEME,  

Foi Pedro de Mello e Souza caráter de rija têmpera, notável pela 

memória que conservou até os últimos anos de sua vida, constituindo-

se o depositário de quem as gerações de hoje iam receber as tradições 

de seus antepassados. (SILVA LEME, tomo IV, p.245 )  

 

                          Muito provavelmente foi Pedro quem abandonou o cultivo de cana-de- 

açúcar, tradicional atividade econômica dos Melos, iniciando-se na cultura cafeeira. 

Deixou nove filhos, dos quais um, José Vaz Pinto de Melo (c.1836- 17 de maio de 1919), 

casado com Maria Pinto de Melo (?-30 de setembro de 1913), pais de meu bisavô 

Pedro de Melo. José Vaz Pinto de Melo possuía, conforme assinalou SILVA LEME, 

casa de comissões de café em Santos. Um primo irmão de minha avó Edina, o 

historiador Celso Maria de Melo Pupo (1899-2003), mostrou-me certa vez, em 1973, 

um    trabalho    datilografado     sobre     a      família      Melo     do   qual     era    o   autor,     
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Fig. 3a- Cadeira de madeira, couro lavrado e pregaria de latão, chamada cadeira de sola, 

datada muito provavelmente do século XVII. Traz no encosto as armas dos Amarais 

Gurgeis. Acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Dimensão: 87 cm de altura. Foto 

de autoria não identificada. 
Fonte: O Museu de Arte Sacra de São Paulo. São Paulo: Banco Safra, 1983. 

O exemplar pertencente à família Melo é um pouco diferente: possui formas mais longilíneas que as da cadeira do 

museu, o que evidencia pertencer a um estilo posterior, da primeira metade do século XVIII. 
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Fig. 3b- Detalhe do encosto da cadeira de sola vista na fig. 2a com as armas familiares dos 

Amarais Gurgeis em meio a enrolamentos decorativos, provavelmente século XVII. 

Acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Foto de autoria não identificada. 
Fonte: O Museu de Arte Sacra de São Paulo. São Paulo: Banco Safra, 1983. 
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Fig. 3c- Brasão de armas dos Amarais Gurgeis, baseado na versão encontrada na cadeira 

vista nas ilustrações anteriores, algo diferente da registrada no cartório da Nobreza de 

Portugal. Desenho do Autor, executado com técnica digital.  

 

Vicente Ferrer do Amaral (Gurgel) foi, provavelmente, o proprietário de uma cadeira de estilo um pouco posterior à  

vista na fig. 2a, objeto que passou por herança à família Melo no início do século XIX. Exemplar que mais tarde 

pertenceria a Pedro de Melo, que por sua vez o cederia a seu sobrinho Celso Maria de Melo Pupo. Vicente Ferrer do 

Amaral comparece duas vezes na árvore genealógica do Autor: é seu quinto avô pelo lado paterno-materno e seu 

quinto-avô pelo lado materno-paterno. A mãe do Autor era, portanto, prima em quinto grau de seu pai. 

Descrição: 

Escudo de armas de modelo francês partido: no primeiro, em campo de goles, um leopardo de jalde rompente 

encimado por uma flor de lis do mesmo metal – Armas dos Gurgeis; no segundo, em campo de jalde, seis luas 

minguantes invertidas de blau, com as pontas para baixo, postas em duas palas – Armas dos Amarais.Por 

diferença, uma banda de argente sobre o leopardo.  
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obra   infelizmente   jamais publicada. Nele havia uma foto de meu trisavô na varanda 

de um chalé, sede da chácara de sua propriedade localizada na encosta do Morro de 

São Bento em Santos, logo acima da atual Rua Visconde do Embaré (cujo 

prolongamento em 1910 exigiu o corte da base do morro,  trabalho que abalou o 

terreno e danificou a casa de meu trisavó, provocando por parte do prejudicado uma 

ação contra a Câmara Municipal de Santos). Essa chácara ficava nas proximidades do 

Convento de São Bento e da embocadura da rua de mesmo nome, que  é a  via que  dá  

acesso  à   antiga estação de trem da San Paulo Railway e nas redondezas da qual se 

concentravam amplos armazéns de café. Presumo que meu trisavô morasse nesse 

endereço para melhor supervisionar a chegada, por via férrea, das sacas do produto 

enviadas pelos fazendeiros seus fregueses, sacas provindas do interior paulista para 

serem escoadas pelo porto de Santos. 

                       Republicano, José participou da Convenção de Itu de 1873, para fundação 

do   Partido   Republicano  Paulista.  Nas atas da  convenção,   figura   seu  nome  como   

representante de Itu, embora ocupasse então o cargo de vereador de Indaiatuba. A 

seu lado, achavam-se vários parentes de sobrenome Melo, todos provavelmente 

produtores de café. Seu retrato pintado a óleo em 1939, por Tarsila do Amaral (1886-

1973), a partir de uma velha fotografia, acha-se hoje depositado no Museu 

Republicano de Itu, juntamente com os dos demais convencionais. Seu túmulo 

encontra-se no Cemitério da Consolação, em São Paulo, onde não há nenhum 

símbolo religioso por ter sido republicano e, muito provavelmente, ateu, tal como seu 

filho Pedro de Melo [figs. 4 a e 4b]. 

                       Um irmão de José muito digno de menção foi o caçula, Pedro de Melo 

Sousa Júnior (c. 1850-antes de 1939). Ao que tudo indica, o único de seus manos a se 

diplomar em curso de nível superior.  Foi estudar no estrangeiro. Enquanto os filhos 

dos ituanos ricos começavam a seguir para a Europa, Pedro, como poucos outros, 

preferiu seguir em 1873 para os EUA, a fim de estudar engenharia em Cornell (Ythaca, 

N Y). Acabou voltando de lá em 1879, formado pela Universidade de Siracusa (NY) e 

casado com uma engenheira norte-americana formada em Cornell de nome Ella Lucy 

Grandall de Melo (1853-?) – cujo sobrenome inglês aparece estropiado em SILVA 

LEME –, certamente uma das primeiras, se não a primeira mulher engenheira a residir 

no Brasil, muito embora jamais tenha exercido a profissão em solo nacional.  
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Fig.4a- Nota necrológica de José Vaz Pinto de Melo, trisavô do Autor, falecido dia 17 de 

maio de 1919. Correio Paulistano do dia 19 de maio de 1919, p.2. 
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Fig.4b- O pai do Autor ao lado do retrato a óleo de José Vaz Pinto de Melo, seu bisavô 

materno-paterno, no Museu Republicano de Itu, em 1961. Pintura de Tarsila do Amaral, 

1939. Foto de autoria não identificada. Acervo de Pedro Campos. 
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                      Conforme estudo que fiz sobre Yan de Almeida Prado (1898-1987) – o 

primeiro historiador brasileiro a se interessar pela  arquitetura  paulistana  da  segunda 

metade do século XIX –, Pedro de Melo Sousa Júnior, conforme informações de 

Joaquim Bento Alves de  Lima  transmitidas  a  Yan,  seria  o  autor  de  algumas  casas  

hoje tombadas, erguidas no bairro  de Campos Elísios, construções com 

características da arquitetura doméstica norte-americana de fins do Oitocentos 

(CAMPOS, 2013. Arquipaulistana). 

                      Durante sua ida para os EUA, ocorreu um incidente notável. O navio em 

que viajava naufragou ainda em águas brasileiras. Salvou-se do afogamento certo por  

ter-se agarrado à centenária cadeira de couro lavrado que levava consigo, cadeira à 

qual fiz menção acima (o encosto de couro apresenta hoje uma rasgadura de tamanho 

apreciável, que talvez remonte a esse grave acidente). Conheci-a na casa de meu primo 

Celso Maria de Melo Pupo. Pertencera anteriormente a meu bisavô, que a herdara de seu tio 

engenheiro, mas considerando que nenhum de seus filhos se interessava pelo passado da 

família, deu-a a seu sobrinho Celso, já então historiador e linhagista. Com a morte de Celso, 

esse notável móvel tricentenário acha-se hoje em poder de seus descendentes.  

 

A família de meu bisavô 

 

                      Quanto a meu bisavô Pedro de Melo (1869-18 de março de 1943), casou-se 

com uma prima de nome Hortência de Castro Melo, née Castro Leite (?- 15 de outubro 

de 1956) (SILVA LEME, v.VII, Tit. Freitas, p.219). Conforme assinalado pelo 

genealogista paulista, tiveram nove filhos até 1901, dos quais seis mortos na infância. 

                       De acordo com as reminiscências de minha avó Edina, uma das 

idiossincrasias de seu pai era a preferência por nomes incomuns, conferindo-os a seus 

filhos segundo a ordem alfabética: Alda (1891-?), Berta (?-?), Cássia (?-27 de setembro 

de 1950), Décia (?-3 de maio de 1936), Edina (1897- 6 de dezembro de 1965), Felga (?-

?) e Galba (?-?) [figs.5a e 5b]. Dos nomes correspondentes às letras H e I infelizmente 

já não me recordo. Depois, meus bisavós ganharam um filho temporão. Abandonaram 

então o discutível critério de seguir a ordem alfabética e o batizaram com o nome de 

Milton (c. 1910-1967) [fig.6].  No entanto,   meu  bisavô   persistiu   em  seu  gosto   por  
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Fig.5a- Família de Pedro de Melo, c. 1902. Autoria: Atelier Eckmann, Santos, Praça da 

República, 28. Cabinet size: 108 x 165 mm. Foto de autoria não identificada. Acervo do 

Autor. 

 
Em primeiro plano, da esquerda para a direita: Edina, avó do Autor, e suas irmãs Cássia e Décia. Atrás, os bisavós 

do Autor, Hortência e Pedro, primos-irmãos, pois o pai dela era irmão da mãe dele. 
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Fig.5b- Família de Pedro de Melo, c. 1908. Pormenor de foto de autoria não identificada. 

Acervo do Autor. 

 
A foto parece ter sido tirada no ano da viagem da família de meu bisavô à Europa.  À direita, minha avó com onze 

anos de idade, já demonstrando sinais de obesidade. 
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Fig. 6- Família de Pedro de Melo, 1913. Pormenor de foto tirada em 12 de janeiro, dia do 

aniversário de minha avó (16 anos). Foto de autoria não identificada. Acervo do Autor. 

 
 No centro, atrás, a avó do Autor, a seu lado esquerdo, Nestor, seu noivo, aos 22 anos de idade. O menino com 

cerca de dois anos  é Milton de Castro Melo,  tio-avô do Autor.  
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prenomes raros, contrariando a tradição da família Melo, que tinha obsessão por 

alguns nomes masculinos, como Pedro e Balduíno, que se alternavam em sucessivas 

gerações. Por isso,  sugeriu  que dessem a seu primeiro neto, meu pai, um  nome 

francês  de origem medieval, Eudes, embora pronunciado à maneira brasileira. Nome 

que herdei, numa época em que era habitual os primeiros meninos das famílias 

receberem nomes idênticos aos de seus pais, tornando-se assim Juniores ou Filhos. 

Quando minha mulher propôs o nome Pedro para o nosso segundo bebê, concordei 

de pronto. Prestei assim homenagem ao meu bisavô,  e  ao   mesmo  tempo  mantive 

antiga tradição familiar. 

                       Tal como o pai, convencional de Itu, meu bisavô, nascido em Rio Claro, era 

republicano convicto e membro do PRP santista. Na juventude participou, juntamente 

com os irmãos José Vaz Pinto de Melo Júnior (1861- 27 de maio de 1943) e Guilherme 

de Melo (?-?), de uma agremiação de jovens rapazes denominada Boêmia 

Abolicionista, fundada em 1881. Agremiação dedicada à difusão de ideias 

abolicionistas e republicanas, segundo nos conta Francisco MARTINS DOS SANTOS 

(1903-1978), em seu artigo de jornal denominado Histórico da imprensa santista de 

1848-1939 (1939. Novo Milênio). 

                      Sempre se manteve fiel ao PRP. Quando no jornal Correio Paulistano foi 

publicada a convocação de rapazes para defender a legalidade ameaçada pela 

revolução de 1930, a firma de meu bisavô, Pedro de Mello e Cia., comprometeu-se 

prontamente a conservar as vagas de trabalho dos jovens recém-convocados, 

atendendo assim à urgente solicitação do governo federal. E, em 1934, ao ser 

restabelecida temporariamente a democracia, obtendo os oposicionistas do governo 

vigente a autorização para retornar  do  exílio,   fez  meu   bisavô questão de ir 

recepcionar no cais do porto no dia 21 de agosto desse ano, conjuntamente com 

outros perrepistas, Júlio Prestes de Albuquerque (1882-1946), o presidente eleito e 

não empossado em 1930. Uma foto publicada no jornal do dia seguinte (p.12) mostra 

Prestes em Santos, após desembarcar, ao lado de um membro do PRP local, José 

Procópio de Araujo (Carvalho), dono de firma comissária da qual meu bisavô era 

procurador. 

                       Homem sério e austero, meu bisavô, além dos negócios ligados ao café, 

demonstrava ter interesses pouco comuns. Falava alemão, do que muito se orgulhava, 
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tanto que suas filhas foram educadas com governantes dessa nacionalidade. Na 

década de 1950, minha avó, quando ia nos visitar, fazia questão de passar na 

mercearia de um alemão, nas proximidades de casa, de quem comprava 

especialidades para o lanche e com quem conversava com total desembaraço, a ponto 

de ele não acreditar que fosse brasileira. 

                         Vovô Pedro era apaixonado por genealogia e heráldica [fig.7]. Foi, 

juntamente com seu sobrinho Celso Maria de Melo Pupo, sócio fundador do Instituto 

de Estudos    Genealógicos    (1931)    [fig.8],   depois   chamado   Instituto   Heráldico-  

Genealógico. Membro assíduo, frequentou as sessões dessa entidade até quase o final 

da vida. Como vimos,  esse  gosto  parece  ter  sido hereditário, pois seu avô, Pedro de  

Melo e Sousa, que viveu 96 anos, sabia muito sobre a história da família. Lembra Celso 

Maria de Melo Pupo que, quando elogiado pela profundidade de seu conhecimento, 

meu tetravô dizia que isso não era nada, quando comparado ao que sabia seu pai, 

Balduíno de Melo Castanho. 

 BOGACIOVAS afirma em seu texto sobre os Melos que quem forneceu os 

dados genealógicos da família a SILVA LEME foi o velho Pedro de Melo e Sousa, mas 

se engana nesse particular. SILVA LEME, ao se referir ao meu bisavô, afirma 

claramente:  

 

Pedro de Mello, a quem devo estas valiosas informações, é 

commissario de café na praça de Santos neste anno de 1901. Reside em 

S. Vicente, é está casado com Hortencia de Castro Mello, f.ª de Antonio 

Rodrigues Leite e  2ª mulher Francisca Christina de Castro [...] [grifo 

meu] (SILVA LEME, tomo IV, p.247 )  

 

                          Vovô Pedro apreciava também cultivar orquídeas, cujos mais raros e mais 

belos exemplares fazia questão de ir colher pessoalmente na Serra do Mar. Lembro-

me de ter visto em casa de minha avó Edina, grandes livros de botânica, tamanho in 

folio (c. 38 cm de altura), editados na Alemanha, com magníficas cromolitografias, 

protegidas por finas páginas de papel de seda, trazendo imagens de esplêndidas 

orquídeas [fig.9].    Meu     bisavô importava essas  publicações   de luxo    para    poder 

aprofundar-se sobre o tema. Como veremos pelas anotações de viagem assentadas 

em sua cadernetinha, também se   interessava  muito  por história, arquitetura e artes  
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Fig.7- Brasão de armas da família Melo de Itu, segundo o linhagista e heraldista Pedro de 

Melo. Desenho do Autor, executado com técnica digital, 2015.  

 
Quando os três irmãos Melo chegaram a Itu vindos da Ilha de São Miguel, já tinham direito a brasão de armas, 

conforme documentação citada por SILVA LEME e consultada por BOGACIOVAS. 
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Descrição: 

 

Escudo de armas de modelo francês esquartelado: no primeiro quartel, em campo de goles, seis besantes de 

argente  entre  uma  dobre-cruz  de  jalde  e  bordadura  do  mesmo  metal  –  Armas  dos  Melos;  o segundo contra-  

esquartelado: no  primeiro e  no    quarto,  em campo  de argente, cinco escudetes de blau postos em cruz, cada 

escudete carregado de cinco besantes do primeiro metal, postos em sautor; no segundo e no terceiro, em campo 

de jalde, um leão rompente de goles – Armas dos Sousas, do Prado, ou antes, dos Sousas Chichorros; no terceiro, 

em campo de sinopla, banda de argente ondeada, carregada de três vieiras de jalde perfiladas de blau – Armas dos 

Regos, e no  quarto, em  campo de jalde, quatro bandas de goles – Armas dos Botelhos. 

Elmo de argente aberto guarnecido de jalde. 

Virel e paquife de jalde e goles. 

Timbre: uma águia estendida de sable, besantada de argente, dos Melos. 

No brasão, representam os quartéis as quatro famílias aliançadas por casamento que deram origem aos Melos de 

Itu. 
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Fig. 8- Estudos genealógicos, texto de autoria de um certo Dr. Melo. Correio Paulistano do 

dia 8 de fevereiro de 1936, p.4. 
Fonte:< http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=090972_08&pasta=ano%20193&pesq=estudos%20genealogicos> 

 
Na Capitania de São Paulo, os primeiros estudos genealógicos remontam ao século XVIII, iniciados por Pedro 

Taques de Almeida Pais Leme (1714-1777) e por seu primo Frei Gaspar da Madre de Deus (1715-1800) e antecedidos 

pelo pouco conhecido padre jesuíta José de Mascarenhas. Esses estudos tinham por objetivo demonstrar que havia 

em terras paulistas famílias de qualidade, descendentes de ilustres fidalgos portugueses e, consequentemente, 

isentas de sangue impuro, famílias que se diferenciavam do resto da promíscua e mesclada sociedade colonial, 

sendo por isso merecedoras de respeito e consideração. O fundamento ideológico que embasava os estudos 

genealógicos desenvolvidos no Brasil era, portanto, o resultado do esforço das camadas locais mais elevadas em 

transferir para a colônia os preconceitos segregacionistas e os privilégios estamentais vigentes nas sociedades 

monárquicas europeias. 

No século XX, porém, pelo artigo acima reproduzido, observamos que os estudos genealógicos, além das 

preocupações com a distinção social, viram-se então explicitamente envolvidos em ideias eugênicas, defendidas na 

época por forças conservadoras, entre elas a ideologia nazista, por exemplo.  O autor do artigo era um certo  Dr. 

Melo, que não se sabe se era parente dos Melos de Itu. Quanto ao bisavô do Autor, embora nutrindo, como 

veremos, ideias preconceituosas em relação à origem social, educacional e até mesmo étnica de determinadas 

pessoas, concordaria ele com essa visão radical da genealogia, com o uso desse tipo de estudo para a obtenção do 

apuro racial de um povo por meio de casamentos seletivos? 
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Fig. 9- Antiga cromolitografia com imagem de orquídeas. Ilustração retirada de livro de 

botânica editado na Alemanha em 1893, semelhante às dos livros pertencentes ao bisavô 

do Autor. Dimensões do original: 30,48 x 24, 76 cm. 
Fonte:< https://www.etsy.com/listing/175899684/1893-antique-botanical-print-orchids> 
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em geral, tendo dedicado a maioria dos dias de suas férias na Europa a visitar museus, 

monumentos e igrejas.     

                     Como disse, quatro filhos de meu bisavô sobreviveram até a idade adulta. 

Três mulheres e um homem. Desconfio que meu bisavô tenha sentido certa decepção  

com os filhos, pois não conseguiu inculcar neles o seu amor pelas tradições familiares.   

Cássia, a   mais  velha,  enquanto  moça,   moradora  com  os  pais  em  São Vicente, foi 

aluna de pintura de Benedito Calixto de Jesus (1853-1927), pintor do período 

acadêmico, então morador naquela cidadezinha [figs.10 a a 11]. Ainda jovem 

apresentou   sintomas   de    grave    doença    mental,    passando   o   resto   da vida em  

tratamento, ora em casa ora em internação.  Décia casou-se em 1916 com Onésimo 

Schmidt Forster (1888-4 de setembro de 1955), empresário  descendente  de  alemães  

que no século XIX tinham vindo fundar a Colônia de Santo Amaro, mas faleceu 

precocemente de pneumonia, se não me engano, por volta dos 40 anos em 1936. 

Minha avó Edina foi a filha que primeiro se casou, com apenas 17 anos de idade, em 

casa dos pais no dia 10 de setembro de 1914. O noivo era um funcionário de meu 

bisavô na casa comissária que lhe pertencia [fig.12]. Pelo o que minha família contava, 

deduzo que o casal sempre foi financeiramente dependente do sogro.  O filho 

temporão, Milton, não passava de um bon-vivant que, mais tarde, desenvolveu séria 

tendência para o alcoolismo. Na juventude de estroina, saía fantasiado de mulher 

durante o Carnaval, situação extremamente embaraçosa para seu pai, mas que minha 

bisavó aceitava com bom humor e complacência. 

Nestor de Campos (1891-1976), marido de minha avó, não pertencia ao 

mesmo nível social da esposa [fig.13]. Proveniente de família paulistana, seu pai era, 

contudo, verdadeiro self-made man. Começara como escriturário nos escritórios da 

San Paulo Railway Comp., onde atingiria no final da carreira o cargo de chefe de 

tráfego. Em fins do século XIX, morava, segundo os almanaques paulistanos, na Rua 

do Bom Retiro. Seu nome era Francisco Eugênio de Campos (186?-26 de abril de 

1958), filho de Gertrudes Bonifácia Ferraz de Campos (1848-29 de julho de 1928) e  de 

pai cujo nome constituiu  durante muito tempo um mistério para nós. 

                          Ao montar a árvore genealógica da família, minha mãe topou com a 

evidente precariedade de informações acerca da família de meu avô paterno. Muito 

pouco  se  dizia  sobre  ela. Um  dia  minha  mãe  obteve,  finalmente,  o   nome  do  avô  
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Fig.10a- Pintura a óleo sobre tela do pintor Benedito Calixto, mostrando a Ilha Porchat, 

1911. Dimensões: 35 x 27 cm. Imagem in CD-ROM Benedito Calixto -150 anos, editado em 

2003 pela Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, Santos,SP.  
Fonte:< http://www.novomilenio.inf.br/santos/calixt58.htm 
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25 
 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Fig.10b- Vista atual da Ilha Porchat, a partir da praia do Gonzaguinha, na baía de São 

Vicente.  
 Fonte:< http://www.saovicente.sp.gov.br/galerias/visualizargaleria.asp?ID=17> 
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Fig.11- Pintura a óleo sobre tela de autoria de Cássia de Melo, com a vista da Ilha Porchat 

a partir da baía de São Vicente, c.1910. Dimensões com moldura: 83 x 63 cm. Foto de 

Pedro Campos. Acervo do Autor. 
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Fig. 12- A avó do Autor, dando a mão ao noivo, Nestor de Campos, e acompanhada das 

irmãs, Décia e Cássia, e de uma amiga,  vestida de branco. Praia de Itararé, em São 

Vicente, tendo ao fundo a Ilha Porchat, 1913.  Foto de autoria não identificada. Acervo do 

Autor. 
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Fig.13- Nestor de Campos, avô do Autor, aos 17 anos, 1908. Foto tomada por seu tio 

Eurico Rhormens, decerto fotógrafo profissional. Acervo do Autor. 

Segundo BOGACIOVAS (A origem de Filipe de Campos, tronco paulista. Consulado caipira), a família Campos de São 

Paulo era de origem plebéia, de remota proveniência flamenga (Van der Borg e Van de Velde), contando, em 

Portugal do século XVI, com ascendentes de nível oficinal: pintores, escultores, marcineiros etc. 

  



29 
 

paterno de meu avô Nestor, chamava-se João Ferraz de Campos (?-11 de setembro de  

1898) [fig. 14]. Nada se sabia sobre ele, até, muitas décadas depois, eu, pesquisando 

para minha tese de doutorado, descobrir que ele fora mestre de obras, trabalhando 

em fins do Dezenove  para a Baronesa da Limeira (1826-24 de abril de 1905).   No 

Arquivo Histórico da Cidade de São Paulo consultei pedidos de alinhamento feitos em 

seu nome, os quais assinava com grafia bastante incerta. Hoje, acessando-se  o acervo 

do jornal Folha da Manhã online, achamos com facilidade o necrológio de minha 

trisavó Gertrudes Bonifácia [fig.15], publicado no dia 29 de setembro de 1928, p.6: 

Falleceu hoje, á 1 hora da madrugada, com a edade de 80 annos, a 

exma. sra.  d. Gertrudes Bonifacia Ferraz de Campos,   viúva do sr. João 

Ferraz de Campos, antigo constructor de obras nesta capital. Deixa 

os seguintes filhos: Sr. Francisco Eugenio de Campos, chefe do trafego, 

aposentado, da S. Paulo Railway, casado com d. Honestalda de 

Campos; d. Anna Canovas, viúva de Antonio Canovas, e o sr. José 

Ferraz de Campos, inspector escolar, casado com d. Virginia Ferraz de 

Campos. Deixa 16 netos.  O enterro sahirá hoje, ás 16 horas, da rua 

Barra Funda, 48,  para o cemitério da Consolação. [grifo meu] 

       

Quando ia com os meus pais visitar meu bisavô o Comendador Francisco 

Eugênio (comenda adquirida por ocasião da visita ao Brasil do rei Alberto I da Bélgica 

em 1920), casado em 1905 em segundas núpcias com D. Honestalda Cata Preta de 

Campos (1873-24 de janeiro de 1959), de ilustre família mineira, não podia desconfiar 

da modesta origem social desse meu ascendente [fig.16].  

                          Tinha um porte cheio de dignidade e estava bem de vida, dono de muitas 

propriedades. Sua casa situava-se na Rua da Barra Funda, n. 296 (construção vendida 

e demolida em 1964), com os fundos voltados para os lados da antiga chácara do 

milionário Antônio da Silva Prado (1840-1929), hoje sede do Colégio Boni Consilii 

[figs.17 a a 17 c]. A residência assobradada (isto é, de um único pavimento sobre 

porão), datada dos primeiros anos do século XX era bastante confortável. Alto gradil 

de ferro e canteiros de rosas separavam-na da rua. Ao fundo, o terreno alargava-se de 

modo considerável, abrangendo extenso pomar. 

                             Para entrar na casa era necessário galgar um lance de escada com 

degraus de mármore  branco  e  atravessar  a  varanda,  para  onde davam as portas do  
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Fig.14- Nota de falecimento de João Ferraz de Campos, trisavô paterno-paterno do Autor. 

O Estado de São Paulo do dia 16 de setembro de 1898, p.5. 

 
Note-se que o nome de Francisco Eugênio de Campos, bisavô do Autor, foi omitido nesta nota necrológica. O que 

vem confirmar a tradição familiar que afirmava que ele, filho do falecido, havia brigado com o pai a ponto de 

considerar seu genitor outro homem, de sobrenome Aires da Mata. 

Fonte:< http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/18980916-7241-nac-0005-999-5-not/tela/fullscreen> 
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Fig.15- À esquerda, Ana Ferraz de Campos Canovas, tia-bisavó do Autor, e, à direita, a 

mãe da primeira, Gertrudes Bonifácia Ferraz de Campos (1848-1928), trisavó paterna-

paterna do Autor. Foto provavelmente da  década de 1920. Foto de autoria não 

identificada. Acervo do Autor. 
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Fig.16- Comendador Francisco Eugênio de Campos e sua segunda esposa D. Honestalda 

Cata Preta de Campos, 1938, Pirapora. Foto José Emigdio. Acervo do Autor. 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.17a- Detalhe do Mapa Sara Brasil, folha 36/25, esc. 1:5000, 1930, estando assinalada 

dentro do círculo vermelho a projeção horizontal da casa do bisavô Campos na Rua da 

Barra Funda, n. 296, Barra Funda, São Paulo.  
Fonte:< http://www.mediafire.com/view/hgtj7ktn1ej3hdd/Folha%2036_25.jpg> 
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Fig.17b- Ampliação do detalhe anterior, mostrando a projeção da casa do bisavô Campos, 

localizada no segundo maior lote da quadra. 

 
Do lado direito do observador, a residência mantinha-se junto à divisa lateral do lote, enquanto do lado oposto, 

apresentava recuo lateral. O banheiro da casa e a sala de costura, contudo, encostavam-se na divisa lateral à 

esquerda do observador, havendo sob essas dependências um grande arco, que permitia a passagem do 

automóvel da família em direção à garagem, erguida no fundo do terreno. Na parte superior da garagem, ficava o 

quarto do motorista. Note-se que o lote alargava-se muito na parte posterior, o que permitiu a criação de um 

extenso pomar. Ver fig. 16c. 

Fonte:< http://www.mediafire.com/view/hgtj7ktn1ej3hdd/Folha%2036_25.jpg> 

 

 

 

  



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17c- Reconstituição feita de memória da planta baixa da casa do bisavô 

Campos na Rua da Barra Funda. 

 

 Escada de acesso; varanda; 1- salão de visitas; 2- sala de jantar; longo corredor provido de bela 

clarabóia de vidros coloridos, que fornecia farta iluminação a um espaço sem janelas; e onde ficava instalado na 

parede, em posição bem alta, o telefone de modelo antigo; 3- três ou quatro quartos; 4- copa com escada 

descendente para o porão alto, onde havia várias acomodações para familiares e hóspedes;5- banheiro e 6- quarto 

de costura sobre o recuo lateral direito, sob os quais passava o automóvel guardado na garagem dos fundos, e 

finalmente, 7- a cozinha. Vasto pomar. Desenho do Autor, 2014. 
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salão de visitas e da sala de jantar. O interior era obscuro, com as paredes pintadas em 

tom  sombrio  como  em  todas  as  casas  antigas,  e   recheado  de  enormes e pesados 

móveis entalhados, quase negros, dispostos na ampla sala de jantar, que funcionava 

também como sala de estar da família. Sobre a mesa elástica de banquete, sempre 

fechada, com vários pares de pernas muito próximos uns dos outros, havia um 

monumental centro de mesa, sem dúvida de electroplate (i.é, banhado a prata, já que 

o objeto era muito volumoso para ser de metal maciço), decorado com figuras 

alegóricas representando a Agricultura, a Navegação, o Comércio e a Indústria,  cada  

uma   das  figuras ornando um dos lados da peça. No alto do suporte central, sob  o  

prato  de  cristal,  via-se   um  casal  desnudo,   cujo   significado   simbólico   me 

escapava.  As pessoas da casa afirmavam ser Adão e Eva, mas instintivamente 

rejeitava essa interpretação de deslocado caráter religioso.  A peça, segundo diziam, 

fora presente do Conde Francisco Matarazzo (1854-1937), criador do maior complexo 

industrial da América Latina, que aparentemente dependia dos préstimos de meu 

bisavô para realizar o livre transporte de suas mercadorias, pois dispunha de um ramal 

ferroviário que saindo da estrada de ferro inglesa ia dar em seus moinhos de trigo, de 

sal e de arroz, instalados no Brás, nas proximidades de outros estabelecimentos fabris 

de sua propriedade (IMPRESSÕES do Brazil no século XX, 1913. Novo Milênio). 

 Na sala de jantar de meu bisavô Campos via-se ainda um grande relógio 

de coluna, com mostrador dourado e cujo carrilhão de notas profundas muito me 

impressionava, pois, ao dar as horas, o som repercutia-se pela casa toda. E num canto, 

ficava uma grande caixa de madeira de carvalho envernizada, que praticamente nunca 

era aberta. Só tive duas oportunidades na vida de vê-la funcionar. Tratava-se de uma 

grande caixa de música, aparelho de entretenimento musical anterior ao gramofone, 

que minha tia-avó manipulava com cuidado e habilidade. Levantado o tampo, via-se 

em seu interior um grande disco de metal amarelo brilhante, provido de uma 

infinidade de furinhos, uns maiores, regularmente distribuídos ao longo das bordas, e 

outros minúsculos semeados por toda a superfície metálica.   O   disco, que  podia  ser 

substituído  por outros, sucessivamente, girava lentamente quando acionado por 

meio de corda. E enquanto se movimentava, vibravam no ar mágicos, diáfanos e 
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angelicais acordes de música ligeira, que podiam pertencer à transcrição ou de valsas 

ou de árias de óperas ou de outras obras de fácil reconhecimento.  

A única concessão aos tempos recentes que me lembro ter existido nessa 

sala era o aparelho de televisão, de algum modo  encaixado entre o mobiliário antigo,  

datado de mais de cinquenta anos antes. Não sei, contudo, quando foi feita essa 

aquisição. Não me surpreenderia se acaso soubesse que só teria sido introduzido após 

a morte de meus bisavós. 

  No pequeno salão de visitas, um conjunto Luís XV, todo dourado, 

estofado com tapeçarias do tipo Beauvais, alegrava o ambiente, onde, aliás, 

raríssimas vezes penetrei. Sempre mantido com as portas cerradas, com suas pesadas 

cortinas, almofadas de veludo (numa delas, de cor azul profundo, estava pintado um 

grande galeão de velas enfunadas) e tapete de estilo Aubusson, o salão exibia uma 

mobília composta de canapé, duas poltronas e algumas cadeiras simples, móveis que 

disputavam o espaço reduzido com uma vitrine de cristal cheia de bibelôs de 

porcelana e um piano de armário, que aí jazia mudo. Presente do pai, o instrumento 

pertencia à minha tia-avó, professora aposentada do conservatório [fig. 18]. 

 Délia de Campos (c.1899-?), Nenê ou Nenezinha para os íntimos, era a 

única mulher numa prole composta de quatro irmãos e, além disso, a caçula (havia 

ainda um meio-irmão, do segundo casamento de meu bisavô, muito mais moço do 

que ela, nascido em 1912). Merecia portanto, plenamente, o apelido carinhoso e 

protetor que a família lhe dispensava. Todos os homens da família eram bastante 

morenos como meu bisavô, mas Délia tinha a tez extremamente alva, quase 

transparente, os cabelos loiros, embora já embranquecidos, e os olhos, protegidos por 

frágeis óculos de armação metálica, de um azul muito claro, que enganavam os 

incautos quanto à verdadeira índole dessa solteirona, índole, aliás, muito bem 

encoberta com gestos suaves e voz macia de freira. 

                         Puxara a família da mãe, Carolina Rhormens de Campos (?-14 de maio de 

1901) [fig.19],  filha  do  professor  primário  Antônio  José  Rhormens   (?-5 de maio de 

1897) e neta do alemão Kaspar Friedrich Rhormens (1798-7 de novembro de 1878) 

[fig.20],  conhecido jardineiro do Jardim da Luz no tempo em que o administrador era 

o capitão da guarda nacional Antônio Bernardo Quartim (1822-1887). Nas memórias 

de Maria da Glória Quartim de Morais (1850-1937), filha  do  administrador  do  Jardim  
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Fig.18- A professora de piano aposentada Délia de Campos (c.1899-?), tia-avó do Autor. 

Década de 1950. Foto de autoria não identificada. Acervo do Autor. 
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Fig.19- Belo retrato de Carolina Rhormens de Campos (?-1901) , bisavó do Autor, c.1895. 

Foto de autoria não identificada. Foto Roland fez a reprodução do original na década de 

1950. Acervo do Autor. 
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Fig. 20- Retrato de Kaspar Friedrich Rhormens (1798-1878), o jardineiro alemão do Jardim 

da Luz, quinto avô paterno-materno do Autor, 1876. Foto de autoria não identificada. 

Foto Roland fez a reprodução do original na década de 1950. Acervo do Autor. 
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Público, há referências amáveis à família do meu quinto avô alemão (MORAES, s.d.). 

Na casa de vovô Campos cultuava-se a memória desse venerável ancestral,   

enobrecendo- lhe, porém, a profissão, pois asseguravam ter sido ele o “botânico” do 

Jardim da Luz [fig.21]. 

                      Pelo que os membros da família contavam, o comendador Francisco 

Eugênio [fig.22] era pessoa de difícil trato, muito determinado em relação à afirmação 

social, e extremamente rigoroso com os filhos,  não  admitindo  que,  mesmo  adultos, 

sequer fumassem em sua presença. E também muito sovina, pois quando meu pai se 

casou em 1943 ganhou dele um reles despertador pintado de verde com um cartão em 

que dizia que diante da ”mudança de estado” de meu pai um despertador era o que 

mais lhe convinha. Papai sempre guardou esse cartão, mas posso garantir que não foi 

nem por afeto, nem por reconhecimento... mas por profundo ressentimento. 

Nestor, meu avô, devia ser modicamente remunerado na casa comissária 

em que atuava como contador, mas na condição de genro do patrão levava, com 

certeza, uma vida folgada. Depois de casados, foram morar num palacete  em Santos, 

que poucos anos antes servira de tema para inúmeros cartões-postais editados na 

cidade, um sobrado dos mais vistosos, situado na esquina da Avenida Conselheiro 

Nébias com Sete de Setembro, onde existiu durante décadas um posto de gasolina e 

hoje uma agência bancária [figs.23a e 23b]. Tendo recursos, meu bisavô Pedro de 

Melo agia como grande provedor. Pagava o aluguel da casa da filha e sabe-se lá mais 

o quê. Ao primeiro neto, meu pai, prometeu enviá-lo aos EUA para estudar 

engenharia, como se havia então tornado habitual entre os Melos. 

                       Em fins da década de 1920, mandou construir uma residência na cidade de 

São Paulo, no recém-aberto bairro do Pacaembu, na Rua Bahia, nas proximidades da 

casa de seu irmão Guilherme de Melo. O projeto, de forte inspiração norte-americana, 

era da autoria do jovem primo em segundo grau Bruno de Castro Melo, engenheiro  

formado    nos    EUA   [figs.24a a 25b], autor do futuro projeto do hospital da Santa 

Casa de Misericórdia de Santos (1930-1945).  Em   São    Paulo,    meu    pai   ia  ao  

colégio  no automóvel  do avô, com chofer particular. E dos  jardins  da  casa  de  meu  

bisavô  cuidava  um fiel serviçal de nacionalidade portuguesa de nome Álvaro, que, 

mesmo depois de terem morrido os antigos patrões, ainda bem velhinho escrevia 

regularmente de Portugal para meu pai, a quem conhecera menino. 
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Fig.21- Nota de falecimento e  nota de agradecimento aos participantes do enterro 

de Gaspar Frederico Rhormens.  Província de São Paulo do dia 12 de novembro de 

1878, p.2 e 3. 
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Fig.22- Pormenor de foto com o retrato do Comendador Francisco Eugênio de Campos, 

tendo ao lado um de seus bisnetos, o autor deste estudo, aos quatro anos de idade. 

Pindamonhangaba, 1955.  Foto de autoria não identificada. Acervo do Autor. 
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Fig. 23 a- Cartão-postal santista, colorizado à mão, com a imagem de sobrado eclético 

provido de torreão, considerado uma das construções domésticas mais relevantes da 

cidade de Santos no início do século XX, onde morou Edina e seu marido, avós do Autor, 

depois do casamento realizado em 10 de setembro de 1914.  

 
Segundo o site Novo Milênio, nessa residência apalacetada morou a família J. Carneiro Bastos e depois a família de 

José Domingues Martins. A avó do Autor aí habitou entre 1914 e 1919. A partir de então até 1934 foi ocupada pelo 

Clube XV. Em seu exemplar de O Brazil Actual, de Artur Dias (1904), Nestor de Campos assinalou na foto do imóvel 

em questão os nomes das vias públicas que formavam a esquina em que a casa se localizava, a Rua Conselheiro 

Nébias, vista aqui em primeiro plano, e a Sete de Setembro, vista à direita, em perspectiva. 

Fonte:< http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos008.htm> 
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Fig. 23b- Cartão-postal santista, colorizado à mão, postado em 1902, mostrando outro 

aspecto da casa em que meus avós paternos moraram logo depois de casados em 1914. 
Fonte:< http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos008.htm > 
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Fig.24a- Perspectiva aquarelada da casa projetada em 1927 pelo engenheiro Bruno de 

Castro Melo para seu primo em segundo grau Pedro de Melo, bisavô do Autor, imóvel sito 

na Rua Bahia, Pacaembu, São Paulo. Imagem restaurada por meio de técnica digital. 

Dimensões do original: 30 x 46 cm.  Acervo do Autor. 

 
O projeto reproduz algumas características da arquitetura doméstica norte-americana dos anos 1920, vagamente 

inspirada na arquitetura de tradição Arts and Crafts. 
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Fig. 24b- Montagem feita com duas folhas do mapa Sara Brasil (folhas 50/13 e 50/14), esc. 

1:5000, 1930, estando assinalada dentro do circulo vermelho a provável projeção 

horizontal da casa do bisavô Pedro de Melo no bairro do Pacaembu, São Paulo. 

Reconhecimento feito a partir da compatibilidade existente entre a perspectiva 

aquarelada da construção e a projeção horizontal da casa identificada. A perspectiva vista 

na ilustração anterior, porém, não reproduz com fidelidade a peculiar situação do lote em 

questão, situado num cotovelo da Rua Bahia. 
 Fonte:< http:// http://www.mediafire.com/view/r3e1do078s7cy59/Folha%2050_13.jpg> 

 Fonte:< http://www.mediafire.com/view/5qsce84wah7305f/Folha%2050_14.jpg> 
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Fig. 25a - Lit de repos proveniente dos aposentos de Cássia de Melo, na casa da Rua Bahia, 

c. 1927. O móvel, que no quarto de dormir devia ficar originalmente ao pé do leito, é hoje 

usado como sofá. Dimensões: 205 x 70 x 78 cm.  Foto e acervo do Autor. 

 
 O atual tecido de revestimento não é autêntico, mas guarda as características básicas do tecido primitivo.  
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Fig.25b- Reconstituição gráfica de um trecho da padronagem do tecido que originalmente 

revestia o lit de repos da tia-avó Cássia, c. 1927. De procedência francesa, o tecido tinha os 

desenhos confeccionados com fios de várias cores, realçados com fios dourados. A 

reconstituição foi executada a partir de vestígios encontrados nas partes menos acessíveis 

e mais preservadas da dita peça de mobiliário. Desenho do Autor, executado com lápis de 

cor, c. 2000. Dimensões: 31,5 x 23 cm. Acervo do Autor. 
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                       Segundo recentes análises históricas, nem tudo corria bem para as casas 

comissárias santistas, mesmo tempos antes do desencadeamento da crise de 1929. Já  

em 1912, havia quem previsse uma devastadora quebradeira entre as casas 

comissárias  nacionais  em   razão   do   rápido   crescimento  das  grandes  companhias 

exportadoras de café, de capital estrangeiro. Era uma concorrência desigual e mera 

questão  de  tempo  que  as  casas  comissárias  brasileiras começassem a desaparecer.  

                        Segundo CASALECCHI (O fazendeiro de café como representante de casa 

comissária. Portal de Periódicos FCLAr-Unesp), o comissário era o financiador e o 

conselheiro dos fazendeiros de café. Recebia o produto das lavouras, suprindo as 

necessidades anuais das  fazendas  de  seus  fregueses  através  do  penhor  agrícola. 

Exercia tutela sobre os interesses dos fazendeiros. Dava-lhes recursos para trabalhar, 

dinheiro para o aumento das plantações e adiantamento para contratação de mão de 

obra, controlando de certo modo a vida dos fazendeiros, de modo a garantir a sua 

situação econômica em caso de dívidas não honradas. Além disso, negociava o café de 

seus fregueses com os exportadores.  

Quando, depois da concordata, a firma Pedro de Mello e Cia. conseguiu 

pagar todas as dívidas, só restou ao meu bisavô a Fazenda Santa Laura, localizada em 

Ribeirão Claro, no norte do Estado do Paraná, onde era vizinho do casal Paulo 

Cochrane Suplicy (1896-1977) e Filomena Matarazzo Suplicy (1908-2013), pais do ex-

senador Eduardo (1941- ). Em razão dos negócios de café desenvolvidos em Santos, os 

Suplicys mantinham uma relação de muita cordialidade com os Melos desde, ao 

menos, o tempo de José Vaz Pinto de Melo, pai de meu bisavô (fig.4a). 

No Almanach do Paraná de 1929 (p.110 e 111), afirma-se que a Santa Laura 

era uma das mais importantes fazendas do norte do Estado, com terras fertilíssimas e 

próprias para o plantio de café (terras roxas). Dispunha de uma área de 237 alqueires e 

181.000 pés da rubiácea. Estava a propriedade provida de equipamento técnico o mais 

completo possível, e conjuntamente com as instalações próprias para o 

beneficiamento do produto, tudo era avaliado em cerca de mil contos de réis.  Além 

da casa de administração, havia 40 casas para operários e cerca de 303 colonos. Na 

fazenda também se explorava a pecuária, com cabeças de gado caracu [figs.26a  a 26 

f ]. 

Depois de 1929, aos felizes tempos  de  vacas  gordas  sobrevieram  tristes  
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Fig.26- Aspectos da Fazenda Santa Laura: 

a- Cliché do Almanach do Paraná, 1929, p. 110, mostrando cafezal da Fazenda Santa Laura, em Ribeirão Claro, 
PR, de propriedade de Pedro de Melo. 

                Fonte:<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=214752x&pasta=ano%20192&pesq=> 
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b-  O pai do Autor aos 18 anos na fazenda Santa Laura, c. 1934. Foto de autoria não identificada. Acervo do 

Autor. 
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c-  O irmão do pai do Autor, tio Edmar (1924-1913), em traje de montaria e com um cigarrinho maroto atrás da 

orelha na Fazenda Santa Laura, c. 1934. Foto de autoria não identificada. Acervo do Autor. 
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d-   A avó do Autor num recanto da fazenda, c.1940. Foto do avô Nestor.  Acervo do Autor. 
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e- Vista da casa-sede da Fazenda Santa Laura, com os avós do Autor, Nestor e Edina, na varanda, 1945. de Foto 

de autoria não identificada.  Acervo do Autor. 
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f- Outro aspecto da casa-sede da fazenda com minha avó na varanda, 1945.Foto de autoria não identificada. 

Acervo do Autor. 
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décadas  de  vacas magras.  Nos primeiros anos de 1930 (c.1933), meu bisavô,  

insolvente, entrou em concordata. Meu avô Nestor, que fora seu empregado (fig.27a),  

estava desde 1919 trabalhando no    Banco    Comercial   do   Estado   de   São Paulo,   

depois,   tornou-se funcionário  público  da   Secretaria   da    Fazenda   do   Estado  de  

São Paulo,  onde  se aposentou pela compulsória em 1961. Ele e minha avó 

enfrentaram então dificuldades, parcialmente amenizadas pelas  heranças  recebidas  

com  a  morte  de  meus   bisavôs  materno   e paterno, o que permitiu que atingissem 

a estabilidade financeira a partir do início da década de 1960 [fig.27b].  

 

Na casa de minha avó  

 

A partir de uns nove anos de idade, comecei a passar algumas semanas de 

férias sozinho na casa de meus avós paternos. Ao contrário  da  mãe  de  minha   mãe,  

um tanto introvertida, minha avó Edina  era animada e alegre. Muito vaidosa, gostava 

de usar jóias e de se arrumar com empenho: sempre de unhas vermelhas, lábios 

rubros e cabelo feito, muito embora fosse obesa desde a juventude. Fumava, e para se 

distrair, fazia palavras-cruzadas. Levava realmente a sério esse passatempo, dispondo 

de vários dicionários especializados. Quando lhe batia o tédio, passava uns dias no Rio 

de Janeiro, em Poços de Caldas, em Serra Negra ou em Águas de Lindóia, ou então 

chamava um motorista de taxi conhecido para irmos passear durante as tardes de 

verão pelas cidadezinhas vizinhas a Campinas, onde ela e meu avô se haviam fixado 

desde os meados dos anos 1950.  

Sua casa (ela viveu em várias residências em Campinas até adquirir uma 

onde permaneceu por alguns anos) era cheia de reminiscências de tempos 

financeiramente mais felizes. Entre muitos móveis e objetos decorativos, vários 

evocavam o passado da família e alguns haviam sido trazidos como lembranças da 

famosa viagem à Europa.  

Dentre tantos bricabraques espalhados pela casa, destaco alguns poucos, 

que me chamavam particularmente a atenção. Uma grande concha marinha 

(conchiglia sardonica),  de  belo  tom  nacarado,  por  exemplo,  com  o dorso finamente  

esculpido com uma cena mitológica em relevo (Diana descansando após a caçada com  
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Fig.27a- Placa de metal para ser usada em chaveiro, pertencente a meu avô Nestor 

enquanto trabalhou na casa comissária de meu bisavô Pedro de Melo. C. década 

de 1910. Dimensões do artefato: 42 x 21 mm. Acervo do Autor. 
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Fig.27- Retrato dos avós paternos do Autor, 1951. Foto de autoria não identificada. 

Acervo do Autor. 

 

Vovó Edina gostava particularmente desta fotografia, que capta bem sua expressão habitual. Reparem nos 

retoques que o fotógrafo teve de fazer nos antebraços de minha avó a fim de afiná-los.         
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seu séquito de ninfas). Sei hoje que esse belo tipo de objeto era produzido em Torre 

del Greco, nas proximidades de Nápoles, Itália [fig.28], havendo sido adquirido 

certamente durante a viagem à Europa,  no dia em que meus bisavós saíram  para  ver  

camafeus em lojas especializadas.                 

                        Havia também um pequeno urso negro de madeira, entalhado a canivete, 

que diziam ser proveniente da Suíça. Adulto,    fui  certa  vez  apreciar  a  vitrine  de  um  

antiquário sediado na Rua Padre João Manuel, em São Paulo, perto da esquina com 

Rua Estados Unidos, quando topei com idêntico objeto à venda, o que me trouxe à 

tona inesperadas sensações da infância [fig.29].  

                      Havia ainda uma estatueta de terracota policromada representando um 

pequeno e roliço menino francês vestido com o característico traje escolar da época:  

um avental azul e uma grande boina na cabeça. Com as mãos às costas o pequeno 

estufava  o  peito  e  soltava a voz.  Uma  pequena  placa  de  metal  afixada  na base da  

escultura trazia um nome bastante óbvio: Le petit chanteur. Contava minha avó que o 

escultor era um artista francês bastante conhecido, mas não fui capaz de lhe reter o 

nome. Suponho hoje que se tratasse de Joseph-Marie Le Guluche (1845-1915), artista 

que durante 30 anos forneceu modelos para objetos decorativos com temática ora 

exótica, ora popular, ora familiar, feitos de terracota e fabricados em Villenauxe-la-

Grande (Aube) e L’isle Adam (Val-d’Oise), para gáudio da classe média francesa 

[fig.30]. 

                       Evidentemente havia muitos outros objetos que remontavam à mítica 

viagem da família, mas a lembrança deles foi-se-me apagando com o tempo. Com 

uma exceção. Certa vez, há mais de cinquenta anos atrás, vovó chamou minha mãe a 

um canto e, depois de remexer o porta-jóias, deu-lhe um anel praticamente sem uso, 

de ouro, com uma efígie em uma forma oval, num tom quase azul-turquesa, de 

matéria opaca, não produzida pela Natureza, pasta de vidro certamente. A figura 

representava Diana, a caçadora. Com a cabeça em alto relevo e em posição frontal, 

via-se no alto da testa uma pequena e saliente lúnula simbólica, sendo também 

perceptível a extremidade do arco de caça e do carcaz assomando dos ombros da 

deusa. Minha avó contou então que escolhera esse anel para si quando tinha apenas 

onze anos de idade numa loja na Europa.  Suponho fosse artigo igualmente produzido  

em   Nápoles.    Minha   mãe   nunca mais   o   tirou    do   dedo,   o   que    com    os   anos  
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Fig.28- Concha marinha com o dorso esculpido em forma de camafeu, com figuração de 

assunto típico: veículo puxado a cavalo transporta numerosa família, tendo ao fundo o 

Vesúvio, a soltar fumarolas, fins do século XIX. Foto de autoria não identificada.  Acervo 

do Museu de Capodimonte-Napoli. 
Fonte: < http://www.unarosadoro.com/cammei/diciassette.jpg> 
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 Fig.29-Urso entalhado em madeira, artesanato típico da região da Floresta Negra entre a 

segunda metade do século XIX e o início do seguinte. Foto de autoria não identificada. 
Fonte:< http://www.antiques-delaval.com/fr/sculpture-bois/3972-sculptures-trois-ours-ourson-bois-sculpte-black-forest-foret-

noire-xixeme.html> 
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Fig.30- Dois exemplos da arte de Joseph-Marie Le Guluche (1845-1915) colhidos na web. 

Acima, Fidelité, primeiro quarto do século XX; abaixo, Le boudeur, 1909. Dimensão: 0,34 

cm de altura. Foto de autoria não identificada. 
Fonte: 

<http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=APTN&VALUE_98=Ancien%20d%E9p

%F4t%20de%20Michel%20Bloit%20de%201995%20%E0%202010%20&DOM=All&REL_SPECIFIC=3> 

Fonte:<http://peinturesetpoesies.blog50.com/archive/2012/06/02/joseph-marie-le-guluche-1849-1915.html> 
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acarretou o inevitável desgaste das partes mais salientes da jóia [fig.31].  

                      Mamãe tinha, porém, fixação por outro objeto que pertencia a minha avó, 

uma  imagem   religiosa.   Tratava-se   de   uma   pequena   imagem   barroca  de  Nossa  

Senhora das Dores (de 25  a  30  cm de altura,  contando  com  a base),  de  origem 

portuguesa, encarnada e estofada a ouro, de alta qualidade artística, com um 

pequenino punhal feito de madeira preta, provavelmente ébano,  cravado  no  coração 

da santa. Punhal que eu, quando criança, às escondidas, trepando no sofá da sala de 

visitas  para  alcançar a  imagem  instalada  num cul-de-lampe,  retirava  de  seu  orifício  

para examiná-lo com minúcia, sobretudo o punho da pequena arma, executado 

conforme artificioso rendilhado. 

Ela descobrira graças ao conhecimento genealógico de meu bisavô Pedro 

de Melo que a santinha pertencera originalmente a uma senhora que constava tanto 

da família de meu  pai, quanto da família dela própria.  Segundo  contava, no fundo da 

base de madeira da imagem estavam assentados os nomes de todas as mulheres da 

família às quais a imagem pertencera. Tratava-se, se não me engano, de Brígida 

Soares de Camargo, natural de Cotia, São Paulo, irmã da mãe do Padre Regente Feijó 

(1784-1843), cujo nascimento redundara de um rumoroso caso de amor proibido. 

Brígida casou-se três vezes. Seu primeiro marido chamava-se Vicente Ferrer do 

Amaral (Gurgel). Na família Melo, esse casal aparece como sendo os bisavós maternos 

de meu bisavô Pedro de Melo. Enquanto na família do pai de minha mãe, esse mesmo 

casal eram os bisavós da avó paterna de minha mãe, Maria Teresa do Amaral Campos, 

mãe de meu avô Silas do Amaral e Silva (1889-1923). Fato esse, produto do acaso, que 

deu convicção à minha mãe de que a imagem, por direito, deveria pertencer-lhe no 

futuro. 

 Mamãe tanto insistia nesse ponto com minha avó Edina, que, um dia, 

vovó, sem disfarçar certa irritação, disse, na frente de uma parente por afinidade que a 

visitava, que a santinha não ia mais passar para as mãos de ninguém, pois seguiria 

junto com ela no caixão, entre suas pernas. A tal parente, que tinha senso de humor, 

fez notar maliciosa que esse não era lugar adequado para abrigar uma imagem de 

Nossa Senhora. Vovó, é evidente, não fez o que ameaçou. Depois de morrer, a 

imagem   ficou  com  seu  marido,  que,  quando  se  viu  necessitado  de  dinheiro,   não  

hesitou   em  vendê-la   para  um  colecionador   da  cidade  de  Campinas.  Atitude  que  
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Fig.31- Anel com camafeu elíptico, provavelmente em pasta de vidro moldada, na cor 

azul, imitando antigos exemplares datados do período do Império Romano. De 

procedência italiana, napolitana ou veneziana, 1908. Dimensão da pedra com engaste: 

1,2 x 1,7 cm (tamanho dos eixos da elipse). Foto e acervo do Autor. 

 
 Jóia hoje infelizmente desfigurada, em razão de mais de 50 anos de uso contínuo. 
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minha mãe, quando soube,  jamais perdoou. 

Com a morte do pai, meu avô Nestor recebeu de herança, entre outros 

valores, duas esculturas decorativas com os respectivos pedestais em forma de 

coluna, que ficavam no salão de visitas da casa da Barra Funda, uma delas 

representando Dante Alighieri (1265-1321), de corpo inteiro segurando um livro, 

executada em mármore de Carrara, e a outra, um garimpeiro de bronze, com chapéu 

na cabeça, camisa aberta ao peito e picareta na mão, sobre pedestal de granito verde 

e detalhes em bronze dourado. Junto com essas peças, veio uma grande coleção de 

grossos tomos com capas de couro negro, iluminadas com douraduras. Tratava-se de 

uma prestigiosa coleção de excertos literários editada em Portugal no início do século 

XX. Com esses volumes nas mãos, passei muitas boas horas durante as férias, 

folheando-lhes as páginas e apreciando as imagens das obras de arte que ilustravam 

os textos famosos. 

Mais tarde, quando minha avó soube que sofria de mal incurável, resolveu 

com o meu avô, sem que os parentes soubessem, fazer um “família vende tudo”. 

Deixaram então a casa em que moravam e mudaram-se para um hotel em Campinas 

(depois de um ano, percebendo que as despesas eram muito altas, optaram por ir 

morar na  casa antiga e espaçosa de uma prima, Rute Pupo de Campos Ferreira, irmã 

de Celso Maria de Melo Pupo, onde passaram a ocupar duas grandes salas contíguas, 

transformando-as em apartamento). 

 Quando tinha cerca de treze anos, fui, certa ocasião, com meu pai e meu 

avô à antiga residência vazia, que estava para ser posta à venda. Num canto do jardim 

de inverno, descobri um caixote com vários catálogos e álbuns estrangeiros do início 

do século, trazendo vistas de grandes cidades europeias. Lembro-me claramente de 

um, alemão, com imagens de Berlim nos tempos imperiais. Bela cidade orgulhosa, 

com as ruas cheias de carruagens, tendo-se fixado na minha memória uma foto em 

especial, talvez do famoso Bulevar Unter den Linden [fig.32]. Desconfiei que o destino 

do conteúdo daquele caixote não seria dos mais nobres e isso me constrangeu, mas, 

inibido, não tive coragem de pedir para ficar com ele. Quanto desinteresse pelos belos 

álbuns que meu bisavô trouxera da viagem de 1908!... 
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Fig. 32- Antiga fotografia, colorida através da técnica de impressão Photochrom, do 

Bulevar Unter den Linden, Berlim, Alemanha (via transversal vista em plano médio). Foto 

de autoria não identificada, tomada entre 1895 e 1900.  
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Unter_den_Linden_Victoria_Hotel_um_1900.jpg> 
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A caderneta de notas e suas revelações 

 

A caderneta de meu bisavô é um artefato de pequenas dimensões, com a 

capa recoberta por um  tecido fino, resistente e encerado,  talvez  molesquine,  cor   de  

vinho, hoje bastante desgastado. Não há qualquer inscrição nela senão a da primeira 

capa: Notes, em dourado [ver fig.1]. 

Meu bisavô decidiu registrar nela, a lápis, com uma caligrafia típica do 

século XIX (que às vezes se torna de difícil leitura por conta da pressa  ou  do  sacolejar   

do trem) os principais fatos ocorridos durante a longa viagem que empreendeu com 

sua família à Europa, entre 1907 e 1908. Anotações provavelmente redigidas para 

serem lidas pelo próprio autor, revisitadas talvez em solitários momentos de 

recordação.  Não há nada  de  íntimo  ou  de profundo nelas. São quase apontamentos 

telegráficos, mas quando comecei a lê-los, desejei continuar até o  final  da  viagem,  o  

que  não me foi possível,  porque  as anotações se reportam a um pouco menos da 

metade do percurso, cobrindo o espaço de tempo relativo a  cerca de dois meses e 

meio. No final, há a advertência de que o diário continuava em outro exemplar. Avalio 

que devem ter sido necessárias dois ou três cadernetas para cobrir o período de quase 

seis meses, que foi o da viagem, conforme a tradição familiar.  

O que teria acontecido com as outras cadernetas, gostaria  muito de saber. 

Acaso irremediavelmente perdidas, ou quem sabe ainda guardadas por algum outro 

membro da família. Algo, enfim, que hoje julgo muito difícil de descobrir, dado o lapso 

de tempo transcorrido desde a época da viagem (cerca de 106 anos). 

Na caderneta, a maneira lacônica de redigir de meu bisavô  faz com que 

acontecimentos pitorescos passem às vezes despercebidos. Só entendi determinada 

passagem, porque minha avó me havia contado a sua versão. Na viagem de ida à 

Europa, meu avô fez amizade com o médico de bordo, um italiano chamado Dr. 

Giordano. Para se fazer de simpático, o médico todas as vezes que se encontrava no 

tombadilho com minha avó, então uma menina de quase onze anos, brincava com ela 

da seguinte forma: estendia-lhe a mão direita como se fosse uma arma de fogo, 

enquanto com a esquerda estalava os dedos como se estivesse dando tiros. Esse tipo 

de brincadeira repetiu-se inúmeras vezes, até que uma noite, minha avó, ao invés do 

estalar de dedos, ouviu um tremendo e inesperado flato, o que a fez cair na 
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gargalhada. Dr. Giordano sumiu-se envergonhado, e a partir de então passou a evitá-

la até o fim da viagem. Vovô reduziu toda essa situação vexatória e, ao mesmo tempo, 

engraçada ao seguinte comentário: 

 

6 Janro  –  Frio. Nada de novo. O Dr. Giordano de noite brincando com 

Edina deu um clarim. Tive bastante enjôo e passei mal á noite. [grifo 

meu] 

 

 

Graças à vovó e à minha mãe, tinha conhecimento prévio de alguns 

episódios da viagem, nem todos assinalados na cadernetinha de meu bisavô: o 

assassinato de membros da família real portuguesa; a descida do Monte em trenós na 

cidade de Funchal, na Ilha da Madeira; a excursão de meus bisavós ao Vesúvio; o 

passeio até a Gruta Azul e o tom extraordinário de suas águas, e a visita de meu bisavô 

em Pompeia às pinturas eróticas, cuja apreciação, ao que parece, só era permitida aos 

adultos do sexo masculino [fig.33] (não estou bem seguro desse último incidente, que 

chegou até mim por intermédio de minha mãe; pode ser que esteja contaminado com 

o fato de, naquela época, o gabinete secreto do Museu Arqueológico de Nápoles, por 

uma questão moral, sujeitar os objetos, esculturas e pinturas de natureza erótica, 

produzidos pelos antigos romanos, à grande restrição de acesso). 

Embora o meu bisavô tenha querido manter-se sempre objetivo nas 

anotações, é possível perceber por meio delas certos aspectos da personalidade de 

seu autor. Por exemplo, como ativo homem de negócios que era, meu bisavô revela-

se bastante sociável. Mesmo em viagem pelo Exterior, mantinha-se sempre em 

contato, por meio de cartas, ou até pessoalmente, com parentes, amigos e 

conhecidos. Isso se percebe principalmente durante sua estada em Portugal. 

                         Como todo o homem de sua época, vovô mantinha aparentemente um 

relacionamento um tanto distante com a própria família. Esta se faz sempre presente 

nos apontamentos, mas sobre ela pouco ficamos sabendo, a não ser os frequentes 

achaques que a atingiam. Ora eram os inevitáveis enjôos provocados pelo balanço do 

navio,  males constantes durante os primeiros seis dias de viagem. Ora, as vertigens e 

dores   de   cabeça   de   minha   bisavó,   a  dor  de  barriga  de  minha  avó  Edina  ou  as    
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Fig.33- Cartão-postal, de provável fabricação italiana, com ilustração inspirada nas 

pinturas eróticas de Pompéia, representando uma mênade em transe extático durante 

um ritual dionisíaco. O verso do artefato foi inteiramente raspado, não sendo possível 

extrair nenhum dado sobre ele quanto a edição, data e conteúdo da mensagem. Datado 

do início do século XX, provavelmente. Dimensões: 80 x 136 mm. Acervo do Autor. 
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  frequentes cólicas de meu próprio bisavô que, no entanto não se deixava abater por 

esses sintomas, com a exceção de alguns dias de cama. Preocupante, contudo, 

parece-me, a bronquite de Cássia, minha tia-avó adolescente, talvez com uns quinze 

anos de idade. A doença prolongou-se por  cerca  de dois  meses  e  meio,  no   início da  

viagem, deixando-a impossibilitada de sair do hotel durante o inverno europeu, mas 

sem merecer, na minha opinião, a devida atenção por parte dos pais. E ainda o 

resfriado ou gripe (constipação) que os apanhou a todos de uma vez. Devido ao frio e 

à chuva, perderam vários dias de passeio presos dentro do hotel. 

Em geral, meu bisavô deixava a família pela manhã e ia cumprir sozinho, ou 

acompanhado de uma das filhas, sua intensa agenda turística: monumentos, museus 

e igrejas (embora fosse ateu convicto). A impressão que me dá é que minha bisavó 

quando o acompanhava ia apenas  por  ir,   sem   realmente   se   interessar   por   nada  

em  especial.  A não ser em Nápoles, onde o consumismo da família brasileira na 

Europa aflorou de maneira contundente, diante da presença das lojas de  

departamentos  (magazzini)  e   das luxuosas galerias comerciais, interligadas a 

diferentes ruas e providas de magníficos tetos envidraçados, além das especificidades 

do comércio local, como a venda de enfeitados bandolins, estatuetas decorativas ou 

belíssimos camafeus.    É pena que não tenhamos acesso às demais anotações para 

ver como reagiram os membros dessa família em cidades mais cosmopolitas como 

Berlim e Paris, onde os apelos ao consumo desenfreado devem ter soado 

verdadeiramente irresistíveis. A tradição familiar afirma que praticamente trouxeram 

uma casa às costas, incluindo um piano. Pela caderneta sabemos que só em Nápoles 

meu bisavô adquiriu dois bandolins e um violino para a família, fato que me era 

inteiramente desconhecido. 

Nessa cidade, meu bisavô resistiu à tentação de ir ver um espetáculo de 

natureza  erótica, mas, pergunto-me, qual teria sido seu comportamento em cidades 

mais sofisticadas e petulantes como Berlim ou Paris, então a capital mundial do 

erotismo sob todas as suas formas mais extravagantes? 

Meu bisavô, exigente, reclamava com frequencia em suas anotações dos 

altos preços cobrados dos estrangeiros, em relação a transporte, hospedagem, 

lavanderia, comércio em geral, etc. Em Nápoles, em razão dos altos gastos com 
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hotéis, chegou a mudar algumas vezes de endereço. Escandalizado, contabilizou 

detalhadamente as despesas feitas para ir ver a cratera do Vesúvio.  

Outro aspecto que me chama a atenção são os preconceitos sociais e 

culturais externados por meu bisavô, aliás típicos dos representantes da burguesia 

conservadora da época. Revolta-se com a sujeira de certas ruas de Lisboa, mas 

pergunto-me quão limpas eram as cidades brasileiras daquele tempo? 

Desconhecendo, aparentemente, a história da famosa Casa dos Bicos em Lisboa 

(século XVI), aproveita para externar seu preconceito contra a capacidade intelectual 

dos portugueses. Acha ridículo que um campônio elevado ao posto de cicerone 

pergunte-lhe inseguro se sabe o que é piquenique. Com mais razão, fica revoltado 

com a atitude de um antigo ministro português que permitiu o assentamento de uma 

grande instalação industrial ao lado da bela e frágil Torre de Belém, fato só corrigido 

40 anos depois da viagem de meu bisavô. E, em Tanger, expressa de modo veemente 

sua ojeriza aos árabes, questionando-se se são homens de fato e esquecendo-se de 

que até algumas décadas antes, no Brasil imperial, a situação higiênica das ruas do Rio 

de Janeiro ou de Salvador, por exemplo, em razão da escravidão, não era muito 

diferente das cidades norte-africanas.  Não deixa ainda de se admirar que um árabe 

(ou antes, um árabe-berbere) “mal vestido” consiga falar com fluência mais de  cinco 

línguas! E exaspera-se com uma manifestação “de gente ordinária” que em Nápoles 

reivindicava melhores salários. Em contrapartida, não deixa de demonstrar a 

conhecida esperteza brasileira, ao se vangloriar discretamente de ter distribuído 

gorjeta aos funcionários de um museu em Nápoles, apesar de proibido, para que 

reabrissem especialmente para ele e a esposa as salas já fechadas em razão do 

adiantado da hora. Ilícito que na época podia passar despercebido, mas que hoje nos 

suscita sombrias reflexões sobre a origem do atual estado da corrupção da sociedade 

brasileira. 

Estranhei também o sucinto registro sobre os assassinatos do rei D. Carlos 

I (1863-1908) e seu filho o príncipe real (1887-1908), ocorridos em Lisboa em 1º de 

fevereiro de 1908. Sendo autêntico republicano, membro do Partido Republicano 

Paulista, seção de Santos, era de esperar que reservasse algumas palavras acres sobre 

o mal das monarquias. No entanto, preferiu guardar silêncio. Já que os apontamentos 
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que escrevia se destinavam a si mesmo, deve ter achado dispensável, por óbvia, 

qualquer declaração condenatória a respeito de tal assunto. 

                      Meu bisavô parece, enfim, ter sido, de fato, um produto acabado do 

eurocentrismo oitocentista, havendo decidido, aos 38 anos de idade, ir visitar o Velho 

Continente para ilustrar-se. Falava alemão (suponho que o tenha aprendido de modo 

autodidático), admirava sinceramente a arte e a história europeia e essa constatação 

teria ficado, sem dúvida, ainda mais evidente se pudéssemos ler as notas relativas aos 

dias passados em Roma, Florença ou Veneza, na Alemanha ou na França. 

                      Contudo, não era deslumbrado por tudo quanto era europeu. Sabia manter 

uma atitude suficientemente crítica e distante. Como bom brasileiro, gostava, na 

verdade, de arroz com feijão e decerto mantinha forte o sotaque regional, próprio dos 

naturais do interior paulista. Na família era conhecido com Tio Nhozinho, enquanto 

sua irmã Francisca, mãe de Celso Maria Pupo de Melo, era chamada Nhá Chica.  

Detalhes que faziam dele pessoa fortemente ligada à sua terra e à sua origem rural. O 

sotaque característico, por exemplo, conheci-o bem, tanto por meio de minha avó 

Edina (nascida de fato na então exclusiva vila balneária de Guarujá), como por 

intermédio de meu pai, nascido em Santos, mas que, por hábito familiar, 

transformava alguns ll em arrastados rr. O ceticismo brasileiro que se manifestava em 

meu bisavô era também suficientemente forte para fazê-lo reconhecer a 

superioridade das paisagens cariocas sobre a tão decantada beleza napolitana. 

 

As prováveis etapas da viagem não abrangidas pela caderneta  

 

                      Não posso deixar de externar aqui minha imensa frustração por estar 

impedido de saber mais a respeito da viagem de meus bisavós. Como gostaria de 

acompanhá-los em sua estada em cidades como Roma, Florença e Veneza, que sei 

terem sido visitadas por eles, ou em Berlim e Paris.  

                      Quando certa feita passava uns dias na casa de meu tio-avô Milton de Melo 

em sua fazenda em Ribeirão Claro, Paraná (já não era mais a Santa Laura, vendida 

logo após a morte de minha bisavó), vi pendurado numa parede de um dos quartos 

um bonito crucifixo de micromosaico trazido de Florença em 1908 [figs.34a a 34f]. 

Minha  mãe  sempre conservou  um  leque  de  Veneza também comprado  por eles. É  
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Fig. 34a- Crucifixo de metal encontrado na web, com rico trabalho em micromosaico, 

artesanato típico da cidade de Florença, fins do século XIX. Nas  figuras seguintes, 

medalhões que  decoram as extremidades dos quatro braços, o centro do crucifixo e mais 

outro ponto da peça, com reproduções de vistas das principais basílicas romanas  e de dois 

outros monumentos da Cidade Eterna. Foto de autoria não identificada. 
Fonte:< http://www.kijiji.it/annunci/collezionismo-e-fai-da-te/roma-annunci-montesacro-talenti-prati-fiscali/grande-crocifisso-

in-metallo-con-5-micromosaici-micro/56662873> 
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34b- Vista da Basílica de São Paulo fora dos Muros. 
Fonte:< http://www.kijiji.it/annunci/collezionismo-e-fai-da-te/roma-annunci-montesacro-talenti-prati-fiscali/grande-crocifisso-

in-metallo-con-5-micromosaici-micro/56662873> 
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34c- Vista da Basílica de Santa Maria Maior. 
Fonte:< http://www.kijiji.it/annunci/collezionismo-e-fai-da-te/roma-annunci-montesacro-talenti-prati-fiscali/grande-crocifisso-

in-metallo-con-5-micromosaici-micro/56662873> 
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34d-  Vista da Basílica de São João de Latrão. 
Fonte:< http://www.kijiji.it/annunci/collezionismo-e-fai-da-te/roma-annunci-montesacro-talenti-prati-fiscali/grande-crocifisso-
in-metallo-con-5-micromosaici-micro/56662873 
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34e- Vista da Basílica de São Pedro, no Vaticano. 
Fonte:< http://www.kijiji.it/annunci/collezionismo-e-fai-da-te/roma-annunci-montesacro-talenti-prati-fiscali/grande-crocifisso-
in-metallo-con-5-micromosaici-micro/56662873 
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34f- Vista do Coliseu. E num medalhão não registrado individualmente, situado em ponto 
inferior do artefato, vista do Panteão, hoje Igreja de Nossa Senhora e os Mártires. 
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 um objeto até singelo, decorado com uma vista fotográfica imprensa no tecido e 

colorida à mão [Figs. 35a e 35b]. Suponho que minha bisavó possuísse exemplares 

bem mais bonitos e luxuosos, que sem dúvida se dispersaram. 

                   Não sei se passaram por Bolonha ou Pádua, mas depois de Veneza, 

seguramente os meus bisavós tomaram o trem rumo à Suíça.  Talvez tenham entrado 

nesse país por Genebra, já que na parte traseira da caderneta há um endereço de  uma  

pessoa moradora nessa cidade. De lá provavelmente foram à Berna, pois, como disse 

antes, da Floresta Negra trouxeram, entre outras coisas, um pequeno urso esculpido 

em madeira (pinho, tília ou nogueira), de feição realista e de cor preta, trabalho 

artesanal típico da região de Brienz, trabalho (Schnatzen) que até hoje sobrevive, 

sendo famoso pela produção, além dos ursos [fig.36], de relógios de pêndulo, 

conhecidos como cucos. Pode  ser  que  meu  bisavô  tenha  querido  viajar também 

por outros cantões de cultura alemã, e visitado Zurique, por exemplo, além de Berna.      

                       Da Suíça devem ter seguido para a Alemanha, passando quem sabe por 

Munique, Nuremberg, Leipzig e Berlim. Conhecendo bem lingua, seria interessante 

descobrir a opinião de meu bisavô acerca dos naturais desse país. Provavelmente  

aprovou  a  ordem,  a  prosperidade  e  o  progresso  técnico  um  tanto agressivo dos 

prussianos, que só esperavam o momento oportuno oferecido pela política 

internacional europeia para desencadear a violência imperialista que ajudou a 

deflagrar a Primeira Guerra Mundial (1914-1918).   

                      Como me deparei com um álbum fotográfico dedicado à cidade de Berlim 

encaixotado em casa de minha avó, é admissível que tenham gasto algum tempo 

ocupados em visitar essa maravilhosa capital, que seria praticamente arrasada 

durante a Segunda Grande Guerra (1939-1945).  

                    Desse país ou da Áustria minha bisavó trouxe, entre outros objetos, um 

vistoso jarro próprio para servir clarete. De estilo Art Nouveau, a peça, altamente 

ornamental, é composta de uma armação metálica com um recipiente interno de 

vidro da Boêmia na cor verde musgo, fabricação de uma indústria austríaca, 

pertencente à renomada indústria WMF (Württenbergishe Metalwarenfabrik, fundada 

em 1853 e até hoje existente sob outra denominação). O jarro ficava guardado em 

estojo próprio, e assim foi dado, provavelmente sem uso, por minha bisavó, nos anos 

quarenta, à esposa de um de seus netos [fig. 37].  
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Fig.35a- Leque com imagem fotográfica impressa em tecido e colorida à mão; armação 

feita com hastes de madeira pintadas de branco e decoradas com ornatos incisos em 

prateado, 1908. Com a assinatura de: L. Vogini, Venezia. Dimensões do objeto aberto: 50 

x 26 cm. Foto e acervo do Autor. 

 
A foto impressa no leque mostra um panorama da Praça de São Marcos visto a partir da laguna, com o famoso 
campanário ainda íntegro, antes do desmoronamento ocorrido em 1902 e de sua posterior reconstrução. Imagem 
essa muito semelhante a uma tomada pelo fotografo italiano Paolo Salviati (1818-1894), por volta de 1880, 
observada na fig.35b. Talvez se trate de uma variante criada pelo mesmo autor. 
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Fig.35b- Panorama da Praça de São Marcos visto da laguna, c. 1880. Autoria de Paolo 
Salviati. Fotografia sobre papel albuminado, a partir de negativo de vidro recoberto com 
emulsão de colódio, colorizada à mão. Imagem muito semelhante à vista no leque da 
ilustração anterior. 
 Fonte:< http://www.paperblog.fr/5896994/ricordo-di-venezia-paolo-salviati-1880/> 
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Fig.36-Imagem antiga de artesão suíço da região da Floresta Negra, entalhador de figuras 

de madeira. Foto de autoria não identificada. 
 Fonte:< http://www.lebendige-traditionen.ch/traditionen/00063/index.html?lang=en> 

 

 

 

 

 

http://www.lebendige-traditionen.ch/traditionen/00063/index.html?lang=en
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Fig. 37- Jarro para servir clarete, de estanho e vidro, fabricado por volta de 1905/06 

pela Ak & Cie (Albert Köhler e Cia), Áustria, então pertencente a WMF, situada em 

Geilingen, estado de Baden-Würtemberg, Alemanha. Item muito valorizado por 

colecionadores. Com tampo articulado. Altura: 41,5 cm. 
Fonte:>https//www.1stdibs.com/furniture/dinig-enterteniment/sheffield-silverplate/wmf-art-nouveau-tall-silver-plate-jug-moss 

–green-glass-circa-1905/id-f2891672> 

Os ornamentos da peça são tipicamente artenovistas, com  efígies  femininas na base  e elementos capilares e 

vegetalistas em forma de coup de fouet. 
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Fig.37- Cartão-postal produzido por ND Phot. (firma dos irmãos  Louis-Antonin e Étienne 
Neurdein), ao qual se vê colada  a silhueta  de Hortência, bisavó do Autor. Com carimbo 
da Societé de la Tour Eiffel,  entidade que por noventa anos administrou a torre (1889-
1979), datado de maio de 1908. Dimensões: 90 x 138 mm. Acervo do Autor. 
 
Cartão-postal comercializado na Torre Eiffel. As imagens que envolvem o oval em que era colado o trabalho do 
silhuetista são de autoria do fotógrafo Louis-Antonin Neurdein (1846-1915) e mostram aspectos da modernidade 
parisiense: o Palácio do Trocadéro, projeto dos arquitetos franceses Davioud e Bourdais para a Exposição de Paris 
de 1878, demolido em 1937 para a construção do atual Palais Chaillot; a torre Eiffel, erguida para a Exposição de 
Paris de 1889, de autoria do engenheiro de mesmo nome. Vê-se ainda um dirigível não identificado, um dos 
inúmeros que cruzaram os céus de Paris nos primeiros anos do século XX, talvez o Patrie, projeto dos irmãos Paul e 
Pierre  Lebaudy e Henry Julliot, cujo vôo sobre a capital francesa se deu em  16 de novembro de 1906.  
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freguês. Outra lembrança  que trouxeram  dessa capital, era a estatueta de Le petit 

chanteur,  à qual já me referi, e que, dada a sua temática infantil, deve ter sido 

adquirida para decorar o quarto de minha avó, ainda pré-adolescente.  Objeto que, 

após sua morte, foi certamente vendido por meu avô.    

                       Aliás, sempre necessitado de dinheiro, meu avô, que depois de viúvo se 

afastou  da  família,  colocou  certa  vez  em  plena  calçada,  defronte  do  local  em  

que morava, as esculturas decorativas e a coleção de livros herdadas do pai. Seu meio-

irmão, filho único do segundo casamento de meu bisavô,  passando  por  ali,    ficou 

intrigado ao ver pertences da antiga casa paterna sendo expostos à luz do dia com os 

respectivos preços escritos em pedaços de papelão. Descobriu então que seu irmão 

Nestor, já meio esclerosado, resolvera pô-los à venda. Segundo  contou  bem  mais  

tarde  a  meu  pai, decidiu então recomprá-los. E em visita à sua confortável residência 

localizada no bairro de Nova Campinas pudemos, em certa ocasião, vê-los de novo, 

em todo seu esplendor.   

 

O destino da família Pedro de Melo depois da grande viagem 

 

                          Retornados ao Brasil depois de longa ausência, suponho que meus 

bisavós    não      tenham       sentido     tão    cedo    desejo    de    viajar     novamente.    O  

desencadeamento  da Primeira Grande Guerra inviabilizou o turismo europeu por 

quase uma década. E o agravamento da doença mental de minha tia-avó, que não 

podia  mais  ficar    sozinha,    deve    ter   pesado   bastante   na   balança.   Depois   de   

1929, infelizmente, não haveria mais recursos para tanto. A crise mundial conduziu o 

meu bisavô ao empobrecimento, e isso os obrigaria a renunciar definitivamente a toda 

e qualquer ideia de viagem ao Exterior. 

                         Tiveram também de desocupar e vender a casa recém-acabada do 

Pacaembu e muito de seu recheio foi certamente disperso, vendido talvez. Sobraram, 

porém, móveis e muitas miudezas, sobretudo, jóias, bibelôs, porcelanas, cristais, etc, 

que seriam com o tempo repartidos entre filhos e netos [figs.25 a 26]. 

                       Quando vovô Pedro faleceu em 1943, morava na Rua Padre Chico, n. 588, 

local de onde saiu o féretro. A construção residencial existe até hoje, embora 

subdividida em duas unidades independentes (n. 584 e 594). Originalmente, tratava-
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se de uma modesta casa térrea, isolada no interior do lote, com um minúsculo jardim 

fronteiro. Por razões de segurança, a baixa mureta original que decerto separava a 

propriedade da via pública acha-se hoje substituída por um muro alto, de má fatura. 

[figs.38 a e 38b]. 

                             Viúva,  vovó Hortência,  à medida  que  envelhecia,  passou  a apresentar 

sintomas de demência. No final da vida,  esteve  internada  durante  algum  tempo   no 

Instituto  Paulista,  em São Paulo,  onde  fui vê-la com os meus pais quando tinha cerca 

de três  anos  de  idade. Ela  não  sabia  mais  quem  eu era.  Como  meus  pais    haviam  

mandado cortar rente os meus cabelos por uma questão de moda, ela perguntou se 

eu  havia   sido    tirado    de   um   algum   orfanato  para  criar  [fig.39].    Depois, esteve 

na conhecida Clínica Cardiológica e de Repouso São Vicente, antiga e bela residência 

neocolonial do barão Kurt  Gustav von Pritzelwitz (?-1981), hoje tombada,  desde 1972 

sede do Instituto Histórico e Geográfico da cidade de São Vicente (fig.40), e em 

seguida foi transferida para a casa da Fazenda Santa Laura, onde o meu tio-avô e a 

esposa moravam. Foi aí que anos mais tarde faleceu. 

                             Desde que empobreceram, meus bisavós não tiveram mais condições 

de  arcar  com  o  tratamento  de  minha  tia-avó Cássia. Ela  acabaria  seus  tristes  dias  

internada no hospital e colônia do Juqueri – hospital público, então mantido em 

precárias condições – e a família simplesmente se esqueceria dela. Morreu só e 

alienada,  no mesmo dia e hora em que nasci. 

 

 

 

 

                                                        *             *             * 
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Fig.38a- Detalhe do Mapa Sara Brasil, folha 35, esc. 1:5000, 1930, mostrando o terreno 

vago da Rua Padre Chico, na Vila Pompeia, em que depois seria erguida a residência 

térrea de n. 588, onde no final da vida morou Pedro de Melo.  
Fonte:< http://www.mediafire.com/view/0map8o3793vgwab/Folha%2035.jpg> 
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Fig.38b- Imagem atual do lado par da Rua Padre Chico, entre a Avenida Pompeia e a Rua 

Barão de Bananal, Vila Pompeia, São Paulo, SP. Imagem do Google Maps.  

 
Consultando o Mapa SARA Brasil, verificamos que o imóvel correspondente ao n. 588 ainda não existia na época da 
execução do mapa, estando então vago o terreno depois ocupado pela  edificação que ora se vê. Hoje, a construção 
residencial correspondente ao n. 588, onde morou o bisavô do Autor, acha-se subdividida em duas unidades 
independentes, a uma delas, à direita do observador, foi atribuído o n.584, e à outra, o  n. 594.  
Fonte: 
<https://www.google.com.br/maps/@-23.5283841,- 

46.6846722,3a,75y,35.25h,71.98t/data=!3m4!1e1!3m2!1sE2zVd1Q5nOPsjdcLAZjk-Q!2e0!6m1!1e1>  
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Fig.38c- Retrato de meus  bisavós Pedro e Hortência, por ocasião da comemoração de 

suas bodas de ouro, c.1940. Fotógrafo não identificado, acervo do Autor.   
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       Fig.39- O Autor aos três anos de idade, com os cabelos cortados rente, c. 1953/54. 

Detalhe de foto tomada por seu pai. Acervo do Autor. 
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Fig.40- Antiga fotografia (1940) da residência do barão Von Pritzelwitz (?-1981) em São 

Vicente,SP, construída em 1925. Depois, casa de repouso e  hoje sede do Instituto 

Histórico e Geográfico dessa cidade. Foto de autoria desconhecida, coleção de Fernando 

M. Lichti. 
Fonte:< ww.novomilenio.inf.br/sv/svh005.htm> 
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