uma casa centenária no centro de Porto
Alegre, à rua Duque de Caxias, 968,
antiga Rua da Igreja. A casa é vizinha
do moderno prédio da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande
do Sul. À menos de cem metros erguese a pedra imóvel do Palácio Piratini.
Num raio de trezentos metros estão o
Palácio da Justiça, a Catedral
Metropolitana, o Theatro São Pedro. A
casa está cercada pelo poder: o poder
político, o poder judiciário, o poder da
igreja, o fluido poder da arte. Nada é
por acaso. A casa nasceu desses
poderes. E por eles viveu, participando
de todos os desvãos desse labirinto,
claros ou sombrios. A casa é memória:
risos, sussurros, o pranto pelos gêmeos
mortos, partidas para a guerra, retornos
triunfantes, noites de terror. A casa
ressoa: saraus, recitais, tardes de febre.
A casa ecoa: voz de poetas,
concentração do espírito, novena,
veemência de discurso. A casa é viva.
A casa é História. A casa é o Solar dos
Câmara.

Assembleia Legislativa do Estado do
Rio Grande do Sul celebrando a
restauração do Solar dos Câmara e
sua transformação em Centro
Cultural aberto à população
oferece

Um álbum de

Tabajara Ruas
Hélio Nardi Filho
Luiz Eduardo Achutti

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Presidente - Cezar Augusto Schirmer
1º Vice-Presidente - João Augusto Ribeiro Nardes
2º Vice-Presidente - Marcos Flávio Rolim
1º Secretário - Carlos Renan Kurtz
2º Secretário - Tapir Tabajara Canto da Rocha
3º Secretário - Manoel Maria dos Santos
4º Secretário - Odilon Almeida Mesko

Adquirindo o histórico prédio do Solar dos Câmara, a Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul demonstrou
exemplarmente o valor e a importância que atribui a nossa memória e
patrimônio históricos. Mas não apenas isso. Com esse gesto, buscou,
também, homenagear o povo gaúcho, ciente de que ele é fruto
orgulhoso dos valores do nosso passado, e que hoje persevera
cotidianamente para permanecer digno desses valores.
A restauração do Solar dos Câmara não corresponde, portanto, a um
capricho, mas a um ato da vontade consciente, e como tal suas
conseqüências são concretas. O Solar dos Câmara passará a ocupar na
comunidade gaúcha um espaço dinâmico e marcante, como foi no passado.
Será um espaço cultural da Assembléia Legislativa que abrigará o seu
Centro de Documentação Política do Rio Grande do Sul e diversos locais
para exposições, concertos e conferências. Será visitado por estudantes,
intelectuais e pela população em geral, em busca de respostas e conselhos
em nosso rico e poderoso passado.
Com esse gesto da Assembléia de todos os gaúchos, o Solar dos Câmara
permanece vivo no seio da comunidade.

Deputado Cezar Schirmer
Presidente

Solar do
Poder

Mede 44,20 m

de frente e

morador e construtor da casa. O

44,80 m de fundo. Um pátio

imperador do Brasil, D. Pedro I,

interno quebra a continuidade da

concedeu

ao

parede leste. O jardim da casa

seguintes

armas,

está à oeste: 557,07 m2. O pátio

registro em cartório:

Visconde

as

conforme

da casa tem a área de 805,106
m2. É uma casa de porte, mas
não

é

gigantesca

nem

demasiadamente

madura, temperada pelos climas
meridionais. O estilo é barroco
brasileiro.

Foi

adulterado depois, pelo segundo
morador, como era moda na
época, para o estilo neoclássico.
Sofreu reformas severas também
do terceiro morador. É um
exemplo sólido da arquitetura do
seu tempo. O portão principal
ostenta nos gradis um brasão. É
o Brasão de Armas do Visconde
de

São

Leopoldo,

na primeira pala as armas
dos Pinheiros, em campo

impressionante. Antes, é serena,

colonial

"Escudo dividido em pala:

primeiro

vermelho, um leão de ouro
rompante, combatendo um
pinheiro de sua cor, com
pinhas douradas de raízes
de prata; na segunda pala,
as armas dos Ribeiros: em
campo azul, um leopardo de
prata passante, e um chefe
de ouro carregado de três
estrelas de vermelho. Ramos
em torno, sobrepondo fita,
coroa com três enfeites e
leão de pé."

São foi nomeado juiz das Alfândegas
de Rio Grande e Santa Catarina.
Leopoldo era o cidadão José
No então inóspito Continente de
Feliciano Fernandes Pinheiro,
São Pedro do Rio Grande o jovem
nascido a 9 de maio de 1774, em
magistrado viria a conhecer a
Santos, então Capitania de São
guerra, a glória e o poder.
Paulo. Existe um retrato à óleo de
Durante a Campanha da
José Feliciano no fóyer doTheatro

Esse

Visconde

de

São Pedro. É o retrato de um Cisplatina

(1811-1812)

José

homem maduro, sem solenidade, Feliciano acompanhou o exército
um tanto cético, olhando para imperial como auditor geral das
algo que lhe causa suave ironia. tropas. O exército recebeu a dúbia
Mais que o retrato de um estadista designação

de

Exército

é o retrato de um intelectual. José Pacificador e José Feliciano teve
Feliciano, o Visconde de São seu primeiro contato com o
Leopoldo,

foi

um

homem horror, o desespero e a morte.

permanentemente dividido entre Começou a anotar em seu diário o
essas duas lealdades. Teve uma que testemunhava, despertando a
vida notável. Destinado à carreira vocação de historiador. Já tinha
eclesiástica, partiu aos dezoito justa fama de homem culto. Entre
anos de idade para Portugal, com sua

produção

intelectual,

até

o fim de completar estudos na então, constavam traduções de
prestigiosa

Universidade

de textos ingleses de cunho científico

Coimbra. Recebeu o diploma de e político.
bacharel em Cânones. Em 1801

Nomeado

conselheiro pelo

imperador, abandonou o solar
mais uma vez. Foi ministro do
Império no quarto, quinto e
sexto

gabinetes.

Em

1827

ocupou a Pasta da Justiça. José
Feliciano tornou a ser pioneiro:
referendou o Real Decreto que
criava

os

cursos

jurídicos

brasileiros. Em 1826 é escolhido
senador do Império por São
Paulo. O decreto imperial que
concede o titulo de visconde é
datado de 12 de outubro de

e

a

escada

semicircular, a obra parou. Os
balaústres de ferro do muro, em
forma de pontas de lança, só
chegaram do Rio de Janeiro em
1840.

A

encomenda

serviu

também para os gradis das
janelas. José Feliciano já estava
quase no fim da vida. Morou
vinte e nove anos no solar, onde
gerou dez filhos - sete mulheres
e três homens. No solar recebeu
príncipes,

estadistas,

magistrados, viajantes ilustres.
Mas (talvez) suas horas mais

1826.

O

principais

solar não foi construído

felizes

tenham

amarela

do

sido

à

luz

lampião

do

de uma só vez, mas aos poucos,

escritório, ouvindo as vozes dos

ao longo da vida de José

filhos, o ranger das tábuas, a

Feliciano, entre suas constantes

brisa entre as árvores do pátio,

idas

Documentos

as longas horas em que escreveu

informam, sem muita precisão,

cartas, memórias, relatórios, as

que, após ter erguido as paredes

horas

e

vindas.

em

que

poliu

e

transcreveu os manuscritos das

várias edições do "Anais

Nas noites solitárias, à luz do

conselheiros, entre chácaras e

candeeiro de óleo de baleia, José

pomares e corsos e corridas no

Feliciano começou a escrever

Prado, servidos por silenciosos e

aquelas que seriam as primeiras

enigmáticos

páginas de um clássico: o

aristocracia da cidade ansiava

"Anais da Província de São

plasmar uma imagem e uma

Pedro".

tradição. José Feliciano casou

A solidão, talvez, pesa mais
na

maturidade.

Não

há

testemunho da luz ou da hora,
ou se foi num sarau ou se foi
numa

missa:

um

dia

o

escravos,

a

com Maria Elisa: pompa e
circunstância.

Prosaicamente,

como

casal

todo

novo,

precisavam de uma casa para
morar.

magistrado e escritor pousou os

Não há registro do arquiteto

olhos em Maria Elisa Julia de

ou construtor que desenhou o

Lima. Por acaso ou não, os

solar. Sabe-se que o partido

olhares se encontraram. Como

original era retangular e os

era conveniente, a jovem filha

cômodos

da aristocracia nascente rubo-

torno

rizou de leve... Então, tudo era

central.

novo e por fazer no Continente

submetia-se

de São Pedro. Entre recepções e

consagradas. Ele desdenhou o

desfiles, entre oficiais damas de

corredor

leque,

maioria das residências da época

entre

deputados

e

organizavam-se

de

um
O

em

grande

salão

projetista

não

à

interno,

receitas

comum

à

Alicerces de pedra, paredes de

obrigou-o a voltar a Porto

tijolo maciço, telhas de barro e

Alegre.

forro de tábuas. As paredes do

Assembléia

porão,

Brasileira,

onde

ficavam

as

Eleito

deputado

à

Constituinte
brilhou

com

seu

cavalariças e os serviços, onde

saber de magistrado. O prestígio

habitavam os empregados e os

junto ao imperador atinge o

escravos,

auge:

alcançavam

a

nomeado

primeiro

espessura de um metro. A

presidente da Província de São

construção foi feita no ano de

Pedro do Rio Grande, voltou

1818 e custou dezenove contos

para o solar. Nos dois anos em

de réis.

que

Não habitaram a casa nova
durante muito tempo. Se era isso
o que José Feliciano desejava,
não sabemos. Ele seguiu seu
destino.

Os

anos

seguintes

foram uma sucessão de triunfos.
Em 1821 partiu para Lisboa
como

deputado

às

Cortes

Constituintes da Metrópole, com
mandato outorgado pelo Rio
Grande e por São Paulo. A
independência

do

Brasil

governou

a

atribulada

província, o solar foi o centro do
poder. José Feliciano marcou
seu

governo

ao

iniciar

a

colonização alemã no Brasil
com a colônia de São Leopoldo,
assim nomeada em homenagem
à imperatriz D. Leopoldina. O
poder, entretanto, é um senhor
instável.

José

Feliciano

escreveria:
"Em todo o período do meu
governo sofri contradições, gemi
debaixo da maior intriga."

Uma

angústia

sutil

rondou

seus

últimos anos. No “Memorial“, impresso à
época, escreveria:

“Tendo chegado à idade decrépita, sem
que fosse possível formar patrimônio que
preserve das angústias da pobreza sua
numerosa

família

depois

de

seu

a

justa

falecimento

O

visconde

pedia

que

remuneração de seus cinqüenta anos de
serviço público revertessem em benefício
da família. O visconde pertencia a uma
linhagem que

reverenciava a diferença entre o

posições do magistrado, além

bem público e o privado. Se a

mesmo do solar e de seus

pobreza dos descendentes era

fantasmas,

motivo

preocupação,

páginas escritas com a fina pena

aparentemente a Morte não o

de ganso, as páginas em que

era. Nas últimas páginas do

teceu, linha a linha, o primeiro

"Memorial" está escrito:

perfil de nossa identidade.

de

ficarão

aquelas

horror,

Um menino freqüentou o solar

resignado, como pode estar um

desde seus primeiros dias. Um

cristão e um filósofo."

menino cresceu com o solar:

"Espero-a

sem

escutava

Morreu

as

conversas

dos

no solar, a 6 de julho

maiores, bebia os discursos

de 1847, dia de inverno frio. O

políticos, maravilhava-se com as

cortejo fúnebre foi solene e

narrativas de viagens, sonhava

digno. Todos reconheciam que

os

José Feliciano esteve na linha de

gerava uma mitologia própria.

frente da modernidade de seu

Um menino, em Porto Alegre,

tempo. De todos seus feitos,

na rua da Igreja, 968, tinha

entretanto, ficarão, além das

deuses ao alcance da mão.

realizações políticas, além das

cicios

das

conspirações,

José

Antônio

Corrêa

Câmara, marechal do Exército
Brasileiro, segundo Visconde de
Pelotas, irmão por parte de pai
de Maria Elisa, a senhora do
solar, foi esse menino. Ele seria
o segundo morador daquela

anos

de

idade

explodiu

a

Revolução Farroupilha. Porto
Alegre sofreu um longo cerco
dos revolucionários. Faltavam
alimentos,

remédios,

roupas.

Porto Alegre provou a dura
condição de cidade sitiada. O
menino convivia com a História.

casa.

Quando

Em pouco começaria a fazer
José

Antônio

parte dela. (Anos depois, seria

Corrêa Câmara nasceu, a 17 de

seu condutor.) José Antônio

fevereiro de 1824, em Porto

completou quinze anos e alistou-

Alegre, a província começava a

se no exército imperial.

tomar

consciência

de

possibilidades.
renovadoras

suas

façanhas da juventude

Idéias
sacudiam

os

do alferes José Antônio apenas
anunciaram os caminhos de sua

espíritos.
Questionava-se

As

a

escravidão.

Discursava-se pela república.
Exilados de países europeus
aportavam na cidade trazendo
noticias de movimentos pela
justiça e pela igualdade. Quando
José Antônio completou onze

vida. No batismo de fogo, com a
lança lavrada em marfim, sentiu
o sopro da vocação: seria um
soldado. O retrato à óleo de José
Antônio que existia no solar é o
retrato de um soldado: o olhar
direto, a testa.ampla, o peito
coberto de medalhas. A espessa

barba negra dá ao rosto certa

Grande. Aquele elegante oficial

dureza militar: o menino José

recém chegado da guerra flanava

Antônio nasceu para ser o

nos salões como um jovem deus

marechal Câmara. O marechal

sombrio. O romance com Maria

Câmara

Rita, a sétima filha de José

nasceu

para

ser

Feliciano e Maria Elisa, causou

comandante de homens.

Quando

sussurros na época, e mesmo ao

o romance com

longo da história. Maria Elisa,

Maria Rita floresceu, o jovem

mãe de Maria Rita, era irmã de

oficial da família Corrêa Câmara

José Antônio, por parte de pai.

já carregava a pesada aura do

Indiferente às indagações, a corte

heroísmo. Esteve ao lado do

foi feita no próprio solar, ante o

Brigadeiro Bento Manoel no

olhar severo da mãe e irmã. A

famoso combate de Ponche

união que deu início à saga do

Verde. Durante uma manhã

solar continuava. Os Fernandes

inteira estiveram cercados pelas
tropas farroupilhas, comandadas
em pessoa por Bento Gonçalves.
Como romperam o cerco e como
retiraram-se ordenadamente é
um feito de armas brilhante, dos
mais

notáveis

da

larga

e

sangrenta história militar do Rio

Pinheiros e os Corrêa Camara
tornavam a unir-se através do
matrimônio de José Antônio com
sua formosa sobrinha Maria Rita.
Foram habitar o solar em 1851.
Como por ordenação do destino, o
solar continuaria vivo diante do
poder.

O ano em que José Antônio e

José Antônio tornou-se o capitão
Câmara

Maria Rita casaram foi o ano em
que recomeçaram as guerras de
fronteira. Depois da perda da
Província

Cisplatina

independência
Império

do

Brasileiro

com

a

Uruguai,

o

passou

a

preocupar-se com a autonomia da
nova nação diante da poderosa
Argentina. Montevidéu, em poder
dos colorados, sob o comando do
caudilho Frutuoso Rivera, estava
cercada pelas tropas do blanco
Manoel

Oribe.

Os

brasileiros

apoiavam o colorado Rivera, os
argentinos apoiavam Oribe. Entre
marchas

e

contramarchas,

as

Guerras do Prata duraram mais de
quinze
campanha

anos.
contra

Primeiro,

a

Rosas,

da

Argentina; depois, a campanha do
Uruguai,

quando

os

blancos

voltaram ao poder. O tenente

na

campanha

contra

Rosas; tornou-se o major Câmara
na campanha do Uruguai; tornouse o tenente coronel Camara no
ataque a Paissandu, por bravura
pessoal. Foram anos de ferro e
fogo. Depois do longo decênio da
Guerra dos Farrapos, e antes
ainda, sustentando luta contra
quatro invasões de castelhanos, o
gaúcho temperava-se na aspereza
dos combates e solidificava o
caráter do seu povo. Com o peito
cheio de medalhas, aspirando o
cheiro da pólvora, em meio à
canícula dos verões e ao frio dos
invernos, ao barro e à chuva, nas
madrugadas geladas, entre homens
e cavalos, José Antônio Corrêa
Camara

deve

ter

lembrado,

alguma vez, a casa da rua da
Igreja, o solar tranqüilo, tão longe
do seu destino de guerreiro.

O

tenente coronel Câmara

forma de cornucópias, como se

veio de licença a Porto Alegre,

o

para

marcando presença na casa,

aliviar

a

saudade

da

símbolo

da

opulência,

família, algumas ocasiões, ao

despejaria

longo desses anos. Terá prestado

bênçãos.

atenção

assim, mas na longa e poderosa

nas

árvores

que

sobre
Talvez

suas

tenha

sido

cresciam no pátio? Terá sentido

vida

o calor e o aconchego do solar,

poucas

tão diferentes da dureza dos

dessas bênçãos. A guerra era seu

bivaques, do toque de alvorada?

destino, e para seus braços ele

Seguramente

voltou.

apreciou,

com

do

ela

segundo

vezes

ele

morador
desfrutou

do

As campanhas do Prata não

artesão italiano pintando o friso

tiveram um fim em si mesmas.

da sala de jantar, rosto salpicado

Desaguaram em outro conflito,

de tinta, imerso no devaneio de

maior e mais letal — a Guerra

criar figuras imaginárias. Os

do Paraguai — que custaria ao

motivos usados eram flores e

povo gaúcho mais seis sofridos

rostos em tons de azul, cinza e

anos, até o final em 1870. Na

vinho, já olhando para o início

batalha

da

crepúsculo

melancolia,

o

Art-Deco.

trabalho

Predominavam

do

Avaí,
de

num

sangue,

é

cornu-cópias repletas de flores,

promovido a general: o mais

frutas, peixes, espalhando pela

jovem

casa

brasileiro. Com João Manoel

signos

cornucópia

de

riqueza.

é

um

A

tema

permanente. Os cordões das
cortinas de veludo verde são em

Menna
comando

general
Barreto
das

do

exército

recebeu
três

o

divisões

de cavalaria, e a frente dela

Franco, Montiel e Bogado. O

esculpiude sua história. Dia após

ano de 1869 foi o ano desses

dia, o jovem general conviveu

terríveis triunfos. O ano de 1870

com a morte. Foi seu pastor, foi

foi o ano da derrocada final do

seu

sonho

perseguido.

visionário

de

Solano

foi

seu

combate

de

Lopez. O cerco se fechava.O

Tupupuitán derrotou o major

general Câmara cai de surpresa

Galeano,

três

sobre a guarnição do Passo das

canhões,

Taquaras. As três bocas de fogo

armamentos, carretas, fazendo

da guarnição não disparam um

centenas de prisioneiros. Deixou

só tiro. Na picada do Aquidabã

quinhentos mortos espalhados

aprisiona um ajudante de ordens

no chão. Por onde passava os

de Solano Lopes. É o mês de

inimigos recuavam. Em Nhu-

março. Chove. Faz calor. Não se

guassú

general

fazem

mais

Caballero a bater em retirada.

guerra

transformou-se

No

surpreendeu

carnificina. Sentado na cadeira

duzentos soldados paraguaios,

favorita, fumando o cachimbo,

obrigando-os a explodir seus

olhando pela vidraça a chuva

últimos

mansa caindo lá fora, terá

semeador.

No

E

tomando

estandartes,

lhe

quinze

obrigou

Manduvirá

seis

o

vapores

de

prisioneiros.

numa

combate. E rumou para o norte,

pensado

em direção a Assunção, batendo

Recordará os gritos dos feridos,

um a um os cabos de guerra

as implorações dos prisioneiros,

mais proeminentes do exército

o rugido dos canhões? Olha a

de

Lopez.

chuva mansa caindo sobre Porto

Sucessivamente, bateu Canete,

Alegre, acaricia o punhal de

Solano

naqueles

A

Solano Lopez.

dias?

Os

rastreadores trazem a

noticia: Solano Lopez escapou
ao cerco e está seriamente
ferido.

A

caçada

começa.

Durante três dias, debaixo de um

cavalo, perdeu a pistola, perdeu
a espada. Olhos enegrecidos de
agonia e terror diante do sonho
em

pedaços,

Solano

Lopez

empunha o punhal.

céu turvo, através de vegetação

A

densa, de arroios ocultos pela

volta dos guerreiros foi

macega, de areia movediça, de

um dos mais gloriosos dias da

lianas e cipós, de susto de aves

mui leal e valorosa cidade de

coloridas e tropel de cavalos e

Porto Alegre. As sacadas dos

latidos de cães, através de

sobrados foram ornadas com

nuvens

tapeçaria e lenços de franjas

de

mosquitos

a

perseguição implacável é feita.

esvoaçantes.

Há várias versões: há algumas

missa solene. Os Voluntários da

páginas clássicas descrevendo o

Pátria desfilaram em uniformes

ato

de gala. Todas as autoridades da

final;

há

os

relatórios

Oficiou-se

uma

oficiais, o testemunho verbal, há

Província

a Lenda. Todos concordam em

homenagear os vitoriosos. Da

que Solano Lopez em fuga foi

sacada principal do solar o

cercado no arroio Aquidabã-

conselheiro

nhigui. Todos concordam que

falou ao povo num discurso

houve uma escaramuça feroz,

memorável, saudando o general

rápida. O sangue manchou a

vitorioso, louvando seus feitos

água. Solano Lopez perdeu o

de

acorreram

Gaspar

guerreiro

a

Martins

imbatível.

O

fim da guerra trouxe
preocupações mais amenas
para os moradores do solar.
Em 1870 a viscondessa de São
Leopoldo autorizou o general
Câmara a executar reformas
que a casa necessitava. Nos
anos seguintes, apesar das
viagens do general, as reformas
foram realizadas, modificando
inclusive
a
característica
principal do solar, passando do
colonial brasileiro para o
neoclássico, como pedia o bom
gosto da época. O telhado foi
oculto
pela
platibanda
decorada e encimada por
estátuas. Foram introduzidas
calhas e condutores pluviais.
As fachadas para a rua
receberam
tratamento
requintado
com
pilastras,
capitéis, cimalhas. A porta
principal foi coroada com um
baldaquim de ferro e vidro. A
área edificada foi acrescida na
face norte com duas alas que
definiram um pátio interno e
terraço, de

“Olhos

enegrecidos de
agonia e terror, Solano
Lopez
empunha
o
punhal”

onde se via o telhado das casas e

Laemmert

o suave declínio até o rio

procedência desses países, além

Guaíba. Os espaços internos se

de telhas, figuras e vasos do

sofisticaram. O salão principal

Porto.

recebeu a novidade da época:

brasileiras são decoradas com

papel de parede. E sanefas

pinhas, leões, globos, cachorros,

douradas, cortinas de veludo e

grifos e águias provenientes de

renda,

demolições ou encomendas ao

lustres

de

cristal

azulejos

As

casas

de

senhoriais

substituindo os candelabros. As

Almanaque.

janelas de guilhotina, na frente

cerâmica que abastece casas,

da casa, foram substituídas por

compondo

jardins

sacadas com gradis de ferro, as

acessórios,

como

mesmas dos dias de hoje. O

tanques e chafarizes, além de

torreão octogonal ao lado do

pilastras e glorietas, é conhecida

pórtico de entrada igualmente

genericamente como louça do

sofreu

ganhando

Porto. Esse termo não abrange

platibanda igual à da casa, com

apenas os produtos do Porto ou

estatuetas.

da Vila Nova de Gaia, em

reformas,

continuavam
escasseavam

As

preocupações
amenas:
azulejos

de

Portugal, mas havia produtos

Portugal,

A

mas

produção
e

seus
bancos,

também

a

produção cerâmica brasileira do
Rio e de São Paulo.

Naturalmente o solar sofreu

holandeses, belgas e franceses
que preenchiam com satisfação

a

o gosto do momento. Em 1871,

produção. No jardim, perto do

a firma de Ricardo Graça e Cia.

portão principal, ergue-se

Anuncia no Almanaque de Von

influência

desse

tipo

de

uma fonte em forma de flor de

Entre as personalidades que

lótus, adornada com guirlandas
e pequenas cabeças de leões. Ao

plantaram sementes de
árvores nativas, ou trazidas de

redor da fonte foram colocadas
duas das cinco estatuetas
representando
os
cinco

muito longe, estiveram os dois
imperadores, Pedro I e Pedro II,
além do Duque de Caxias, do

continentes. As outras três
foram colocadas junto à parede
do jardim interno. Gravada na

Conde d'Eu, de Auguste Saint
Hilaire, Arsène Isabelle e Dreys.
Flamboyants,
cânforas,

base das peças, em azul, está a
origem: Fábrica de Louças
Santo Antônio, Porto. O jardim
foi adornado também com
floreiras em forma de taça, em
cerâmica alouçada, nas cores
azul e amarelo, com elementos
florais em tom vinho. O jardim
do solar reflete, de algum modo,

camélias, paus-brasis deram
sombra e perfume às meditações
e devaneios dos seus moradores.
O general Câmara passou ali
silenciosos crepúsculos. É lícito
imaginar que numa dessas horas
de devaneio ele tenha pensado
naqueles dias da batalha final às
margens do Aquidabã. Com o

as inquietações intelectuais do
primeiro morador. Em 1825 o

punhal do vencido entre as
mãos, o general deve ter

jardim já tinha vida própria. Não

pensado na agonia, no medo, no

apenas porque abrigava espécies
de árvores, plantas e flores
nativas de todo o Rio Grande,

desespero do outro. Os informes
oficiais coincidem em que o
general ordenou ao ferido que se

mas também porque seu espaço
tornou-se parte do cerimonial
dos visitantes ilustres do solar.

rendesse, a vida lhe seria
poupada. Solano Lopez reagiu
brandindo
a
espada.

Um soldado desarmou Solano

evidenciarem-se

Lopez, que empunhou o punhal

prática

e logo desfaleceu na água. Sua

os

pela
notáveis

talentos do brigadeiro

agonia foi nos braços do general

José

vitorioso. Outra versão afirma

Antônio

Câmara,

que o general Câmara chegou ao

em

Corrêa
que

o

Brasil tem, hoje em dia,

local somente um dia após a

um general ainda no

morte de Solano Lopez. E para
que a Lenda não renascesse ou

vigor dos anos, capaz de

simplesmente para exorcizar um

levar ao cabo os mais

pavor, enterrou a espada no

árduos cometimentos..."

morto até o cabo. Depois,

Assim,

abaixou-se e apanhou o punhal.

O comandante supremo das
forças aliadas na campanha do
Paraguai,

o

Conde

d

Eu,

escreveu a seguinte parte ao

José

Antônio

recebeu o titulo de Visconde. A
aristocracia

gaúcha

tinha

seguimento e seu berço mais
esplêndido continuava sendo o
solar da rua da Igreja. Ainda no

imperador:

ano de 1870 José Antônio
"... não tivesse colhido

recebeu a Grã-Cruz da Ordem

outros

de

de São Bento de Aviz. Recebeu

dar-

encargos: Conselheiro da Guerra

meus

resultados
trabalhos,

meia por satisfeito em
ter

feito

brilhar

e

em

1877,

senador

e

Ministro da Guerra em 1880. De

com o marechal Deodoro da

sua vontade partiram idéias e

Fonseca, do manifesto do Clube

projetos que mudaram o Rio

Militar, passo fundamental para

Grande, como a via férrea Porto

a proclamação da república, em

Alegre-Uruguaiana

Rio

1889. 0 general Câmara é

Preocupou-se

indicado para presidente do Rio

com a navegação da lagoa

Grande, o primeiro presidente

Mirim e do rio São Gonçalo.

da era republicana, como José

Criou

Escola

Feliciano tinha sido o primeiro

Militar no antigo quartel da

presidente da era imperial. Os

Várzea, o Parque Farroupilha de

ventos da História rugiam, mas

hoje, inaugurada em 1887.

o solar permanecia inabalável à

Grande-Bagé.

a

e

tradicional

sombra do poder.

O

fim

aproximava-se
incendiárias.

do

século

com

idéias

Discutia-se

O

solar foi outra vez a

residência

do

presidente

da

abertamente a república, nas

província, mas somente durante

ruas, nos quartéis, nas redações

três meses. A nascente república

dos jornais, nas assembléias

não podia dispensar um homem

representativas e, naturalmente,

da fortaleza do general Câmara

nos salões da casa da rua da

longe do olho do furacão. É

Igreja. O segundo Visconde de

novamente

Pelotas formou ao lado dos

Deodoro e nomeado marechal.

republicanos. É signatário, junto

Fechava-se

chamado

por
um

ciclo. Três anos antes da morte,
José

Antônio

cinzelou

em

definitivo a personalidade com
que entraria na História. Aos
cinqüenta

e

finalmente,

oito

anos,

tornou-se

o

marechal Câmara.
Faleceu no Rio de janeiro a 18
de agosto de 1893. Seus restos
mortais

foram

transportados

para Porto Alegre e sepultados
no

jazigo

da

família

no

cemitério da Santa Casa, com
honras

militares.

Feliz

menino criado no solar juntavase ao panteão dos seus antigos
deuses, enquanto a guarda de
rigidamente

formada,

ouvia o Toque de Silêncio.

O

artigos

concisos e inflamados,

ou

indiferente, ou apenas pó, o

honra,

“Escrevia

silêncio foi o novo

senhor da casa. Durante vários
anos não houve nenhum familiar
que efetivamente nela habitasse,

carregados de citações
latinas”

embora fosse administrada e

caladas, majestosas mulheres de

conservada
presença

e
de

mantivesse

a

sua estirpe. A fascinação mais

empregados

e

verdadeira, porém, vinha de um

servos para a limpeza. Na virada

lugar

do século o solar já tinha

sobrenatural. O menino passou

recebido as reformas que mais o

arrastadas horas da infância de

marcaram,

joelhos

com

exceção

da

silencioso

na

dura

e

frio,

tábua

do

demolição do torreão junto ao

oratório, vigiado pelas tias e

pórtico de entrada, em 1927.

pelo olhar do Cristo crucificado.

Nenhuma

personalidade

O menino acompanhou novenas,

imponente como a do marechal

missas e sermões, recebendo

habitava a casa.

uma

Ela ficou

educação

rigorosamente

cercada por uma aura de sonho e

católica. Ao contrário do século

tempo, enquanto outro menino

que terminara, o solar agora era

nela crescia. Não há registro

uma fortaleza contra um mundo

específico, mas é bem provável

em

que o menino Armando tenha

século surgia arrastado por uma

nascido na casa. O que é certo é

farândola de visionários alegres

que cresceu nela, introspectivo e

que

solitário,

distâncias,

adorando

deuses

transformação.

O

mudavam

novo

costumes,

estética,

moral.

diversos aos do marechal. Desde

Picasso, os irmãos Lumière, a

os primeiros dias conviveu com

Bauhaus, o telefone, a luz

os solenes quadros nas paredes,

elétrica, a capacidade do homem

retratos de estadistas, guerreiros

em elevar-se nos ares e voar. O

e magistrados, e das distantes,

menino

estudava

latim.

O

menino estudava a vida dos

santos.O menino ouvia piano na

em surdina. Havia um piano na

Outra

casa, enorme e solitário. Desde

cumprida desde cedo. Tornou-se

sempre o piano marcou o tempo

professor do colégio Júlio de

da casa: júbilo dos recitais,

Castilhos.

pompa de aniversário, tédio das

intelectual que o distinguia foi

sessões com poetas de cabeleiras

reconhecida.

enormes. Ao longo da vida na

Armando

casa o piano foi acariciado, em

juventude recluso com seus

surdina, por mãos femininas;

livros, vagando no solar, tomado

sempre que alguém chegava de

pelo passado imponente, pelas

longe, sempre que alguém vinha

certezas esmagadoras de sua fé.

do mar ou regressava daquela

Escrevia

mitológica

inflamados,

região

a

que

vocação

A

também

fina

qualidade

O

professor

Câmara

artigos

foi

passou

concisos

carregados

a

e
de

chamavam de pampa. Era um

citações

latinas

rito pertinente. Por orgulho ou

gregos.

Apoiado

por

dos

religiosidade profunda emitia

habitantes do sul sempre foi

opiniões definitivas. Pouco a

contada em surdina

pouco,

pudor,

a

história

Pereira

Câmara

filósofos
na

tornou-se

celebridade
Armando

e

sua

uma

intelectual,

observada com admiração e

nasceu a 10 de novembro de

respeito.

1898, ao que tudo indica, no

conhecimentos de filosofia e

solar da Rua Duque. Cumpriu

psicologia, e começou a lecionar

com

em

determinação

uma

das

Aprofundou

outros

seus

estabelecimentos

inclinações mais festejadas da

importantes. Foi professor do

família: formou-se em direito.

Colégio

Sèvigné

As

gestões

esvaziando-se

acabaram
e

o

solar

e do Instituto de Educação

permaneceu

Flores da Cunha. Era normal

moradia da família Câmara. O

que acabasse integrando o corpo

professor

de professores da universidade,

cruzada: em 1937 é fundador da

onde fez carreira exemplar. Na

Associação

Faculdade

da

Católicos do Rio Grande do Sul.

universidade lecionou ao longo

O professor tinha razões para se

da

preocupar.

vida

de
as

Direito
cadeiras

de

apenas
persiste
dos

como
em

sua

Professores

A

revolução

Introdução à Ciência do Direito

socialista mudara o mapa da

e de Filosofia do Direito.

Europa. Nos ruidosos anos 30 o
nazismo saqueava e incendiava.

A

vida no

solar

sofria

Os cavaleiros do Apocalipse

pequenos frêmitos. O Ministério

estavam soltos. A consciência

do Exército, reconhecendo a

do professor Armando Câmara

grandeza do segundo morador,

era torturada por contradições.

pensava em transformar o solar

A amada Europa dos costumes e

num museu militar. O professor

culturas

Armando Câmara simpatizava

destroçada.

edificantes

estava

com a idéia, mas no fundo sabia
que o primeiro morador também

Na

província,

a

vida

era um pilar da história do

continuava. Nada mais natural

estado, e estava bem longe de

que

ser um profissional das armas.

um

professor

da

qualidade intelectual e moral do

quando recém o país libertava-se

professor

do Estado Novo, fez longo

fosse

Armando

nomeado

Câmara

reitor

da

discurso para uma multidão

universidade. Exerceu o cargo

fervorosa nos degraus de

de 1949 a 1951. Seu retrato à

pedra da Catedral. A fala do

óleo figura na galeria de reitores

professor

no Salão do Conselho. É um

multidão. Sua fama de íntegro e

rosto de asceta. As sombras que

casto

o emolduram revelam o conflito

professor

entre o espírito e a matéria. Nas

madura mas continuava solteiro,

salas de aula exercia o papel de

vivendo com as tias. Crônicas

erudito de formação clássica,

verbais recordam longuíssimo

discorrendo

filosofia,

noivado de mais de trinta anos.

com

Sua

gerando

sobre

polêmicas

as

já

vida

calou
se

fundo

na

espalhava.

entrava

pessoal

na

O

idade

parecia

várias correntes de pensamento

obscurecida pela obsessão do

que

combate.

se

enfrentavam

num

momento crucial do século. A
guerra

contra

o

nazismo

Foi eleito presidente da Ação

terminara e já começava outra: a

Católica e da Liga Eleitoral

Guerra Fria. Fiel às tradições do

Católica. Deixou a reitoria da

clã, o professor entrou decidido

Universidade Estadual para ser o

nessa guerra. Para o professor

primeiro reitor da Pontifícia

Armando Câmara degladiavam-

Universidade Católica do Rio

se Deus e o Demônio. Como um

Grande do Sul, em 1951. Era

cruzado, foi à luta. Em ato

quase inevitável que sua popula-

público contra o comunismo,

ridade e militância o levassem

Histórico e Artístico Nacional

diretamente à política partidária.

decidiu pelo tombamento do

Elegeu-se senador da república.

solar a nível federal. Assim

Aparentemente não foi feliz

como os militares, agora a

nessa experiência, embora seus

inteligência da nação honrava o

discursos constem nos anais.

solar com o entendimento de

Longe do solar onde sempre

suas virtudes. No regresso a

vivera, o professor Armando

Porto

Câmara

muito

aperfeiçoamento de sua vocação

tempo e renunciou. Foi senador

intelectual. Seguindo o destino

apenas de 1954 a 1956. O poder

da família, foi um desbravador:

que ambicionava era outro. Não

fundou

era o poder de José Feliciano,

associado

elegante, racional, voltado para

Leebmann, em cujas páginas

a ordem do mundo temporal.

publicou artigos sobre filosofia,

Também não era o poder do

psicologia e direito, sempre

marechal Câmara, seu avô, o

polêmicos e conceituais. Fundou

poder brutal e olímpico dos

também o "Jornal do Dia",

militares.

do

diário católico que circulou no

professor Armando Câmara era

estado durante mais de vinte

a igreja de Cristo. Ele era

anos. Foi o primeiro diretor do

soldado do poder da Igreja.

jornal, cumprindo, de alguma

não

resistiu

O

exército

Alegre

a

dedicou-se

revista
ao

Pe.

ao

"Estudos"
Antônio

maneira, a vocação do primeiro

Em 1963, uma alegria e um
reconhecimento.
Consultivo

do

O

Conselho
Patrimônio

morador: testemunhar a História
e

ser

seu

agente.

A proximidade com o poder

tornava-se grande demais para

continuou sendo privilégio da

um homem solitário e ele fecha

casa,

suas portas em 1972. Três anos

embora

ao

custo

de

momentos de pânico. Em 1961,
durante

o

Movimento

depois, morreu.

da

Legalidade, ordens do Rio de

A

Janeiro mandaram bombardear o

Caxias

passou

Palácio Piratini. Durante toda a

inteira

encerrada

noite a casa esperou as bombas

passado. As vetustas portas não

caírem do céu, trazendo a

se abriram para vistoria, limpeza

destruição

A

ou visita sentimental. As vozes

silenciosa e eficaz ação dos sub-

da casa, as mais longínquas, as

oficiais

e

a

morte.

casa da rua Duque de
uma

década

em

seu

e

sargentos

da

do tempo do primeiro morador

Aeronáutica,

sabotando

os

misturavam-se

aviões,

impediram

o

O

professor

movimento

que

vozes

da

república nascente, e o tumulto
do

bombardeio.

as

sangue

derramado

nas

apoiou

o

intermináveis guerras do sul

derrubou

o

atravessavam

o

anseio

do

busca

da

governo de João Goulart, mas o

conhecimento,

a

desencanto veio logo. A vida

perfeição e da caridade cristã

brasileira, sob o tacão da nova

nas rezas febris das tardes

ditadura, era medíocre e lerda. A

caladas .Na penumbra, ouvindo

velhice avançava. O professor

a tempo roer a casa, ficou o

aposentou-se. Pequenas alegrias

canapé de palhinha envernizada,

eram os livros e a oração. A casa

a

cadeirinha

de

arruar da viscondessa, as dez

O que ressoa na casa? Cargas

cadeiras francesas, a prataria

de cavalaria. Discursos em

nas gavetas, os tachos de

plenários repletos. Suspiros

cobre da cozinha, as três

no quarto das virgens. A

marquesas de jacarandá, o

angústia

missal e as cinco imagens do

crônica do solar já estava

Cristo na capela. Foi nesta

resguardada para a memória

janela (é provável) que José

dos

Feliciano ficou a olhar a tarde

documentos,

ventosa

setembro

papelada, mas uma parte

enquanto ouvia o pranto das

dela permanece obscura: a

mulheres pelos gêmeos que

história do porão, a história

morreram um dia após o

das cavalariças, a história do

nascimento. Foi nesta cadeira

surdo sofrimento, a história

(é provável) que José Antônio

da doença, da humilhação, a

olhou

demoradamente

as

história

mãos,

despertando

do

porão.) Como toda matéria, a

pesadelo de Aquidabã. E com

casa curva-se à passagem do

certeza foi no oratório do

tempo. A umidade começou

pátio, revestido com cacos de

a penetrar, o madeirame a

porcelana

esfarelar,

de

de

uma

do

porão...

homens

através

(A

de

ofícios,

do

silêncio

as

do

paredes

encomenda que atravessou o

racharam. Lentamente, o

mar e chegou em pedaços

solo

que

tarde de verão, parte do

pediu

professor
à

virgem

Armando
para

o

iluminar nos combates da fé.

foi

telhado

cedendo...Numa
desabou.

Epílogo

O Peso

de história que o

Assembléia, porém são grandes

solar suporta sempre fascinou as

os

pessoas intensamente. Desde o

presidência

interesse dos militares na década

elabora projeto em que sugere

de 30, de transformá-lo em

um

museu, até o tombamento como

declarando o solar de utilidade

patrimônio nacional na década

pública

de 60. Na década de 70 não foi

desapropriação. Em outubro de

diferente. O governo do estado

1981 o processo toma forma de

manifesta intenção de conservar

decreto liberando recursos para

o solar. Durante muito tempo

a

realizou

desapropriar o solar.

contato

Ministério

da

com

o

Educação

no

impecilhos

jurídicos.

da

decreto
para

Assembléia

A

Assembléia
legislativo
fins

de

Legislativa

sentido de angariar verbas para a
aquisição da casa. Em 1977, lei
municipal relaciona o solar entre

"É declarado de utilidade

os prédios de valor histórico e

pública

cultural da cidade. No fim da

desapropriação,

década, em 1979, a Assembléia

preservação e conservação

Legislativa se dispõe a comprar

como monumento histórico

o solar. As conversações com a

e de uso público como

família

dependência da Assembléia

Câmara

estendem-se

durante o ano, sem solução.
Projeto de lei autorizando a
abertura de recursos para a
aquisição do imóvel é enviado à

para

Legislativa".

fins

de

Desse

modo, agora com

afigura-se viva, como a meditar

intervenção

direta

da

na

Assembléia

Legislativa

do

inventadas pelo sonho humano,

Estado do Rio Grande do Sul,

exercício que invariavelmente

outra página da história do solar

nos conduz à perplexidade e ao

estava virada.

assombro.

Em1982
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a

Comissão de Restauração do
Solar. Nesse mesmo ano, a
Assembléia Legislativa instala
no solar o Serviço de Pesquisa,
Documentação
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e

Museu. Dez anos após ter
fechado, o solar reabria as
portas, agora como monumento
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Como
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sofreu minucioso trabalho de
restauração, ao longo dos anos
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que
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Parece imóvel no tempo. Mas
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crônica do Solar dos Câmara continuou na década de 80 e

chegou a de 90 com novos personagens. É uma história recente e
merece ser contada, porém mais tarde, com a dignidade da distância.
Vale, entretanto, relacionar os nomes daqueles que amaram o solar,
compreenderam sua importância e trabalharam para seu ressurgimento
como instituição pública.
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