
São Paulo, 26 de agosto de 1882: 



“Rompera o dia, como raros dias em São Paulo.” A tristeza, no 
entanto, tomava conta da cidade - havia morrido um de seus 
mais ilustres cidadãos. Logo pela manhã distribuía-se um 
convite impresso dirigido ao comércio, pedindo o fechamento 
dos estabelecimentos a partir das 15 horas como manifestação 
de pesar e convocando os lojistas a render suas últimas 
homenagens ao morto. Grande número de comerciantes, 
estabelecidos nas principais ruas da cidade, aderiu a este 
convite. O luto podia ser observado nas fachadas dos prédios 
dos consulados, bem como das sociedades musicais 
beneficentes, que exibiam bandeiras desfraldadas a meio pau. 
Desde as 15 horas um grande número de pessoas - a pé ou a 
bonde - já se dirigia ao Brás, onde residia o finado. O povo 
aglomerava-se nos lugares por onde devia passar o enterro. As 
famílias disputavam um espaço nas janelas para lhe dirigir seu 
último adeus. “Nunca houve coisa igual em São Paulo”, ouvia 
um literato pelas esquinas, e concluía: “Ia sepultar-se o amigo 
de todos.” 





 Às 16 horas deu-se início ao cortejo. A banda de 
música do Corpo de Permanentes abria o préstito. 
Abrilhantando ainda mais a procissão, membros das lojas 
maçônicas e as comissões das mais diversas sociedades 
desfilavam com seus estandartes, cobertos de crepe. O 
enterro contava ainda com a presença de ilustres, 
advogados, lentes, acadêmicos, magistrados, jornalistas e 
até mesmo o vice-presidente da província em exercício, o 
conde de Três Rios. Ao passar pela Ladeira do Carmo, de 
cruz alçada e formando alas, a Irmandade de Nossa 
Senhora dos Remédios incorporou-se ao cortejo fúnebre. 
Todo o trajeto que ficava para os lados da Consolação - 
extremo oposto da cidade - foi feito a pé, para que o caixão 
fosse um pouco carregado por todos. Cerca de 3 mil 
pessoas - das aproximadamente 40 mil que habitavam São 
Paulo e suas freguesias - acompanhavam o féretro desde 
as 16 horas até as 19 horas, quando, enfim, o corpo foi 
sepultado.  





A imprensa paulista noticiou extensamente o séquito que 
acompanhava o “notável cidadão”. No dia seguinte, A Província 
de São Paulo - um dos jornais de maior circulação na cidade - 
afirmava solenemente, “jamais esta capital, quiçá muitas outras, 
viu mais imponente e espontânea manifestação de dor e 
profunda saudade de uma população inteira para com um 
cidadão (…).”  
Acontecimento de tal envergadura não passou também 
despercebido nos folhetos do interior e de outras províncias que, 
trazendo suas primeiras páginas tarjadas de preto, davam a 
notícia do fato “com palavras repassadas de pesar”. A esta 
altura, o leitor deve estar se perguntando quem seria este 
“cidadão” que, em fins do século XIX, teve sua morte 
transformada em um acontecimento capaz de reunir 
personalidades as mais variadas e chamar atenção de tanta 
gente. Se pudesse viajar no tempo e perambular pela capital da 
província neste dia, com certeza teria sua resposta: ouviria o 
nome de Luiz Gama que, “coberto de bênçãos, corria de boca 
em boca”.  



Lê-se: 
Luiz Gama 

 
Por iniciativa 

do Progresso 

Homenagem  
dos Pretos  
do Brasil 



Contudo, entre as descrições de tanta pompa e tão 
importantes homenagens que se rendiam a este estimado 
personagem, o leitor podia ainda deparar, a todo momento, 
com estranhas e curiosas situações. Como aquela que, alguns 
dias mais tarde, seria descrita por Raul Pompeia nas páginas 
de um jornal da Corte, ao narrar o cortejo fúnebre daquele a 
quem dedicava verdadeira “admiração humana”.  
 
No posto de honra das alças do esquife sucedia-se toda a 
população de São Paulo. Todas as classes representavam-se 
ali. Reparou-se particularmente num contraste estranho. Em 
caminho da Consolação, viu-se Martinho Prado Junior, o 
homem que quer introdução de escravos na província, a 
fazer um pendant com um homem negro esfarrapado e 
descalço. Um e outro carregavam orgulhosamente, 
triunfalmente, o glorioso caixão. Eu perguntei a mim mesmo 
se Martinho Prado era um escravocrata sincero.  
[…] 





As dúvidas aumentaram quando um outro jornal noticiou um episódio 
que, ao contrário da harmônica igualdade ressaltada pelo literato, 
explicita uma certa tensão: 
 

Ao meio do caminho, um grupo, d’entre o grande número de pretos 

que tomavam parte no acompanhamento, não consentiu que 

ninguém mais conduzisse o corpo, e eles, revezando-se entre si, 

conduziram-no o resto do caminho.   

 
A prerrogativa afirmada por estes negros de não deixar ninguém mais 
conduzir o corpo - daquele que era descrito por Raul Pompeia como 
“o amigo de todos” - indica-nos a complexidade deste personagem e 
uma tensão que, se não foge à percepção de um leitor curioso, 
escapa com certeza a seu entendimento. Quem foi, afinal de contas, 
o “ilustre cidadão Luiz Gama” reivindicado ali por negros pobres, 
escritores, fazendeiros e políticos? 





 

De miserável moleque, enjeitado e escravizado pelo próprio pai, 
ascendera, num esforço sobre humano, (…) e subia até essa 
consagração pública. Quarenta e dois anos de vida laboriosa, 
obstinada, tenaz e da qual os primeiros tempos foram, sem a 
mínima hipérbole, infernais, tinham feito do humilde negrinho 
que galgara, a pé, a Serra de Cubatão, na escalada de Santos 
para São Paulo, a hercúlea envergadura do homem, ao mesmo 
tempo, mais amado e mais temido da Capital da Província 
Bandeirante. Tinha-o elevado a estas alturas a sua insaciável, 
sua inestinguível, sua indesalterável sede de justiça.  
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