
Descoberto tumulo de filha de d. Pedro I 
Capla  do relacionamento do imperador com a Marquesa de Santos, a Condessa de I g u a ~ u  foi sepultada no Cemiterio da Consola$io 
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As armadilhas da burocracia 
sBo tantas que nem a morte 
escapa. Quase 120 anos apos 
o enterro, a noticia 6 recupe- 
rada de empoeirados escani- 
nhos: uma filha de d. Pedro I 
foi sepultada no CemitCrio 
da ConsolaqPo, no centro de 
SBo Paulo. Trata-se de Maria 
Isabel de Aldntara Bourbon, 
a Condessa de Iguaqu, ultima 
dos cinco filhos que o impera- 
dor teve com sua mais famo- 
sa amante, Domitila de Cas- 
tro Canto e Melo, a Marquesa 
de Santos. 

Nem o endereqo da sepultu- 
ra nem o local da morte de Ma- 
ria Isabel eram consenso entre 
os pesquisadores. Ela passou a 
vida entre S3o Paulo e o Rio, en- 
t50, eram fortes as suspeitas de 
que a Condessa de Iguaqu teria 
sido enterrada em um cemitk- 
rio carioca. Houve at6 quem 
afirmasse que ela teria morrido 
na mineira Ouro Preto. 

Quem decidiu passar a lim- 
po o que era um rascunho des- 
te fragmcnto da Historia do 
Brasil foi o arquiteto e historia- 
dor Paulo Rezzutti, membro 
do Instituto Historic0 e Geo- 

grhfico de S3o Paulo. "Estava 
finalizando meu novo livro, a 
biografia de d. Pedro (D. Pedro: 
A Histdria niEo Contada - 0. Ho- 
mem Revelado por Cartas inti- 
mas e Outros Documentos Inidi- 
tos), e me deparei com Q desa- 
fio de pesquisar a respeito dos . 
filhos dele." 

Misterio. Maria Isabel era um 
ponto confuso nesSa hist6ria. 
Ao contrario da irm5 ~sabel Ma- 
ria, Duquesa de Goias (sepulta- 
da na Alemanha), as informa- 
qdes publicadas apresentavam 
discreplncias. Ent50, Rezzutti 
decidiu ir a campo. Vasculhou. 
os arquivos do CemitCrio de 
S3o Jo3o Batista, no Rio. "E h i  
procurar nos 6bitos das Igrejas 
de S3o Francisco Xavier do En- 
genho Velho, na Tijuca, e de 
S5o Francisco da Penitencia, 
no centro do Rio." Mas nada de 
encontrar uma linha sobre a fi- 
lha do imperador. 

Foi quando um artigo publi- 
cad0 pel0 jornal Estado de Mi- 
nus, em 1962, ajudou o historia- 
dor. .''Era uma cranica escrita 
por um sujeito que, naquela al- 
turabem maisvelho, se recorda- 
va do tempo em que morou em 
S5o Paulo, proximo da Estaq3o 
da Luz", afirma Rezzutti. "E ele 
contava que eravizinho daCon- 
dessa de Iguap, com quem to- 
da a molecada da rua aprendeu 
a falar palavr30." 

A pesquisa retornava, ent30, 
para S3o Paulo. 0 historiador 
achou aprimeirapista: o obituh- 
rio de Maria Isabel, publicado 

em 6 de setembro de 1896, pel0 
Estado. "Faleceu ontem, nes- 
ta cidade, a sra. Condessa de 
Iguaqu, filha da finada Marque- 
sa de Santos. 0 enterro d6-se 
hoje, subindo o fCretro da Rua 
dos Protestantes. Osnossosp2- 
sames a exma. familia enluta- 
da", dizia a publicaq30. 

Confirmado o local da mor- 
te, restava concluir o endereqo 
do sepultamento - o que veio 
com o registro de 6bit0, lavra- 
dopelo 5.O Cart6rio de Registro 
Civil de Santa Ifigenia. "Fale- 
ceu nesta capital (...) em sua re- 
sidhcia, na Rua dos Protestan- 
tes, n.O 31. Causa mortis: arte- . 
riosclerose.' N3o deixou.testa- 
mento, apenas a relag30 de al- 
guns donativos a serem feitos. 
Foi enterradano CemitCrio Mu- 
nicipal", relata o documento. 
CemitCrio Municipal C o nome 
original do CemitCrio da Conso- 
laq30, na reg50 central da capi- 
tal paulista, inaugurado em 
1858 como o primeiro cemitC- 
rio public0 da cidade. 

Detalhe. Mas o biografo da 
Marquesa de Santos - que pu- 
blicou em 2013 Domitila: A Ver- 
dadeira Histdria da Marquesa de 
Santos, pela Geraq3o Editorial 
- e agora de d. Pedro que- 
ria descobrir qua1 era o 
tumulo exato. Foi ao 
Arquivo Historic0 
Municipal, que guar- 
da os registros anterio- 
res a 1930 do cemitC- 
rio. Encontrou 16 a 
informaqilo, ma- 

nuscrita no verso da folha 68 
do Livro de Inumaq3o numero 
21: "Sepultou-se no terreno 
perpCtuo a Rua 1, sepultura n.O 
5, o cadaver de d. Maria Isabel 
de Alchtara Bourbon, Condes- 
sa de Iguaqu". 

"Ela estava o tempo todo 
aqui, t5o perto", diz Rezzutti. 
Perto, no caso, porque pratica-. 
mente ao lado do tantas vezes 
porelevisitado tumulo daMar- 
quesa de Santos (confia mab 
nesta pagina) . 

Simples e sem adornos, o tu- 
mulo n3o traz qualquer regis- 
tro do nome de Maria Isabel de 
Alclntara Bourbon "N5o da pa- 
ra saber se nunca houve ou se 
acabou se perdendo com o tem- 
po. Mas agora, acho relevante, 
afinal, uma filha do primeiro 
imperador do Brasil esthenter- 
rada aqui", diz o historiador. 

Hamenqdes a outros dois no- 
mes no jazigo. "Aparecem a 
av6, a viscondessa de Castro, 
m3e da Domitila, que depois 
foi retirada de 16 e enterrada 
com a filha; e o comendador 
Felicio Pinto Coelho de Men- 
donqa e Castro, filho miis ve- 
lho da Domitila, fruto do seu 
primeiro casamento, com o al- 
feres Felicio Pinto Coelho de 

Mendonqa", explicaopes- 
quisador. 

0 lanqamento do 
; limo de Rezzutti so- 

bre d. Pedro - que se- 
ra publicado pela Ca- 

sa da Palavra - esta 
previsto para o pro- 
ximo semestre. 



Marquesa bancou 1Qapela e 
comprou, em vida, tres jazigos 
No imaginirio paulistano nBo 
faltam histhias (muitas verda- 
deiras, muitas outras falsas) da 
Marquesa de Santos. Entre as 
mais famosas ha aquela que diz 
que Domitila de Castro Canto e 
Melo (1797-1867) foi a doadora 
do terreno que deu origem ao 
CemitCrio da ConsolaqBo - e 
que seria, portanto, a "ocupan- 
te" da sepultura de numero 1. 

Trata-se de lenda,'desmenti- 
da pel0 historiador e arquiteto 
Paulo Rezzutti em seu limo Do- 
mitila: a Verdadeira Histbria da 
Marquesa de Santos. "Ao se estu- 
dar as Atas da Cgmara, C possi; 
vel concluir que uma parte das 
terras onde o cemitCrio foi cons- 
truido era publica e o restante 
pertencia a Marciano Pires de 
Oliveira, que tinhauma chacara 

Datas 

Ano de abertura do Cerniterio da 
Consolaqlo, prirneiro da cidade. 

Morre a Marquesa de Santos. 

no local", explicaele, a despeito 
da plaquetinha no pr6prio tu- 
mulo da marquesa que aaponta 
como a doadora da area. 

"0 que acontece C que ela 
doou dinheiro para a constru- 
$50 da antiga capela do cemitk- 
rio", afirma o historiador. "E, 
aindaemvida, comprou trCs se- 
pulturas perpktuas, uma ao la- 

do da outra, todas na Rua 1 (sdo 
as de nzimero3,4 es)."Das tr&s, a 
unica ornamentada C a da Mar- 
quesa de Santos. 

Tumcllo carioca. E ali, uma ou2 
trapequena descoberta de Pau- 
lo Rezzutti: todo o acabamento 
do tumulo foi trazido a Cpoca da 
morte de Domitila, do Rio, en- 
t8o capitaldo Pais. "Ha umape- 
quena inscrigiio, atras, que en- 
trega essa hist6ria. Diz 'JM Po- 
mar - Rua da Ajuda, 37'", revela 
ele. JoBo Manoel Pomar era um 
marmorista do Rio que, confor- 
me o pesquisador apurou, 
atuou nesse endereqo entre 
1864e 1877.0s adornosda"u1ti- 
ma morada" da marquesa silo 
um registro, portanto, do pode- 
rio dela. I E.V. 
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