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Aureliano Cândido Tavares Bastos nasceu em 20 de abril
de 1839 na cidade de Marechal Deodoro, que na época
se chamava Alagoas e faleceu em Nice, na França, em 3
de dezembro de 1875 com apenas 46 anos de idade. É o
patrono da cadeira número 35 da Academia Brasileira de
Letras, por escolha do fundador Rodrigo Otávio. Era o
primeiro de seis filhos do bacharel José Tavares Bastos,
latinista e professor de filosofia, e de Rosa Cândida de
Araújo.
Em 1854 matriculou-se na Academia de Direito de
Olinda. No ano seguinte, acompanhando o pai, que havia
sido nomeado presidente da província de São Paulo,
transferiu-se para a Faculdade de Direito de São Paulo,
onde recebeu o grau de Doutor em Direito em 1859. No
ano seguinte, havendo mudado para o Rio de Janeiro, foi
nomeado oficial de secretaria da Marinha, cargo do qual
foi exonerado em 1861 em represália contra um discurso
proferido a respeito dos negócios da Marinha. Aos 22 anos
de idade, sendo o mais jovem deputado do Parlamento,
foi eleito pela primeira vez deputado geral por Alagoas
para a legislatura de 1861 a 1863, juntamente com José de
Alencar, José Bonifácio, o moço, João Alfredo e outros.
Foi reeleito duas vezes (1864-1866 e 1867-1870).
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Tendo o filósofo Hegel como seu pensador predileto,
concentrava a sua atenção nas questões econômicas e
sociais que afligiam a sociedade de seu tempo, assim como
a escravidão, a imigração, a educação e a livre navegação
do rio Amazonas. Dedicava-se a estes problemas em
suas “Cartas”, publicadas no Correio Mercantil sob o
pseudônimo de “O Solitário”.
A rua Tavares Bastos, situada no bairro do Catete, Rio
de Janeiro, é uma tortuosa ladeira que tem início na
rua Bento Lisboa e sobe pelo Morro da Nova Cintra,
terminando em uma favela. Faz parte de um conjunto
de ruas com nomes de vultos do Império no século
XIX, como a rua Silveira Martins (1835-1901, senador,
magistrado, ministro), a rua Bento Lisboa (1836-1905,
juiz, promotor público, deputado federal), a rua Pedro
Américo (1843-1905, poeta, cientista, pintor) e a rua
Correia Dutra (1848-1906, médico e deputado federal).
Após cada temporal de verão esta despretensiosa
ladeira de paralelepípedos se transforma em caudalosa
correnteza, o que a alegre meninada aproveita para
organizar, morro abaixo, renhidas regatas de barquinhos
de papel ou gravetos. Quem não habita ou habitou a rua
Tavares Bastos provavelmente nunca ouviu falar nela.
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Pois bem: a rua Tavares Bastos abrigou ou recebeu
múltiplas personalidades de importância local ou de
renome internacional.
Logo após a primeira curva da ladeira, a partir da rua
Bento Lisboa, morava por volta de 1950/1960 o popular
Johnson, um volumoso e sempre bem-humorado
mulato escuro, que era massagista do Clube de Regatas
do Flamengo. A meninada, ao voltar da escola, dava
sempre “uma paradinha” diante da casa do Johnson, que,
vestindo um calção e camiseta do Flamengo, costumava
passar o tempo à frente da porta de sua casa quando não
havia treino ou jogo. Johnson respondia com paciência
e seriedade às perguntas dos pequenos “peritos” em
matéria de futebol.
Outra personalidade marcante do esporte, Manoel Jorge
Lopes, membro benemérito do Fluminense Futebol
Clube, morava à rua Tavares Bastos n°. 138. Sua casa
ostentava o título “Vila Tricolor” em uma parede de
ladrilhos com as cores e o escudo do Fluminense. A
cobertura da Vila Tricolor era um terraço aparelhado
como se fosse um ginásio esportivo a céu aberto,
dispondo de barra, paralela e aparelhos de pesos. Aos
70 anos de idade, Jorge Lopes, como era conhecido
popularmente, fazia, diariamente, 2 a 3 horas de ginástica
sueca e nos aparelhos. Não tinha família e à tarde
frequentava com regularidade a Confeitaria Colombo,
situada à rua Goncalves Dias. Pela manhã Jorge Lopes
reunia os meninos da vizinhança para uma seção de
ginástica matinal antes que chegasse a hora da turma ir
para a escola no então “turno da tarde”. Eu tive a ventura

Brock M. Aureliano Tavares Bastos e a Neurocirurgia Brasileira

de pertencer a este grupo de pequenos ginastas.
O círculo de amigos de Jorge Lopes abrangia, também,
um grupo de temidos playboys da alta sociedade carioca,
filhos de famílias ricas, que faziam “alauza e zum-zum”
nas boates da Praia do Leme. Para se “curar” das ressacas,
vinham, também, fazer ginástica na Vila Tricolor de
Jorge Lopes. A este grupo de ricos desordeiros, a temível
“Turma dos Cafajestes”, pertencia, por exemplo, o piloto
civil Carlos Eduardo de Oliveira, o famoso “Edu”, piloto
da Panair do Brasil, que morreu quando o avião que
pilotava caiu próximo a Porto Alegre em 28 de julho de
1950.
Edu era o porta-estandarte do bloco dos Cafajestes, que
desfilava sempre no Carnaval do Rio. Como em 1951
o bloco desfilaria sem o seu falecido porta-estandarte
Edu, Paulo Soledade (música) e Fernando Lobo (letra)
compuseram, para o desfile de Carnaval de 1951, o samba
“Zum-Zum”, cantado por Dalva de Oliveira, que acabou
sendo um dos grandes sucessos do ano. A ausência de
Edu explica a letra do samba: “Zum, zum, zum, está
faltando um. Bateu asas, foi embora, não apareceu. Nós
vamos sair sem ele, foi a ordem que ele deu.”.
O último membro da Turma dos Cafajestes, e seu líder,
Mariozinho de Oliveira Filho, faleceu aos 90 anos de
idade em 2016 (ver O Globo de 22.03.2016 e https://
glamurama.uol.com.br/as-memorias-do-leme-boemiobairro-carioca-cheio-de-historia/.) Como membro
do grupo de meninos da rua Tavares Bastos que
participava da ginástica matinal, tive a oportunidade de
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conhecer alguns dos membros da Turma dos Cafajestes.
Mariozinho de Oliveira ficou especialmente gravado em
minha memória.
Duas curvas acima da Vila Tricolor ficava a casa (de
cujo número não me recordo) em que viveu Maria Lenk
(1915-2007), a primeira mulher sulamericana a competir
em Olimpíadas (nos jogos Olímpicos de Los Angeles em
1932). Foi a única nadadora brasileira a ser introduzida
no Swimming Hall of Fame, em Fort Lauderdale, Flórida.
Em 1939 foi a primeira e única brasileira a quebrar os
recordes mundiais de nado de peito nos 200 e 400
metros. Em 1942 participou da fundação da Escola
Nacional de Educação Física da Universidade do Brasil.
No campeonato mundial da categoria 85 a 90 anos, em
agosto de 2000, conquistou cinco medalhas de ouro
(100m peito, 200m livre, 200m costas, 200m medley e
400m livre) (ver também: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Maria_Lenk).

E a Neurocirurgia?
Na tarde do segundo dia do Congresso da Sociedade
Brasileira de Neurocirurgia em Campinas, presidido
pelo saudoso professor Francisco Cotta Pacheco, no ano
de 1974, o Professor José Portugal Pinto (1923-1986),
o “Portugalzinho”, sobrinho do Professor José Ribeiro
Portugal, aproveitando uma folga na programação do
evento, convidou os professores José Ribeiro Portugal
(1901-1992) e Aloysio de Mattos Pimenta (1913-1987)
a visitarem uma fazenda nas proximidades de Campinas,
fazenda em que ele (o Portugalzinho) havia passado
parte de sua infância e juventude.
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Eu estava, como de hábito, acompanhando o professor
Portugal. Aliás, eu não perdia oportunidade de acompanhálo, não apenas a eventos desta natureza, mas também ao
seu consultório e, nos fins de semana, à sua fazenda. Além
disso, era seu assistente de rotina, tanto nas operações
que tinham lugar no então Instituto de Neurologia
da Universidade do Brasil, quanto nas intervenções
realizadas no Hospital da Beneficência Portuguesa.
Assim sendo, fui convidado a participar desta visita à tal
fazenda de café. A caminho, conversa vai, conversa vem,
num dado momento Mattos Pimenta diz: “Todos pensam
que eu sou paulista. Mas na realidade eu sou carioca.
Nasci numa rua que ninguém conhece. Chama-se Rua
Tavares Bastos.”. Pedi para repetir o nome. Repetiu: “Rua
Tavares Bastos.”. O coração do jovem residente Mario
Brock quase deu uma cambalhota!
“Eu também nasci nesta rua! No número 157!”, foi a
minha exclamação. “Pois então”, respondeu Mattos
Pimenta calmamente: “Esta deve ser a rua que mais
produziu neurocirurgiões no mundo”.
Está, pois, esclarecida, benevolente leitor, a relação entre
Aureliano Tavares Bastos e a Neurocirurgia brasileira, e
registrada para gerações futuras uma pérola avulsa da
história da Neurocirurgia brasileira.
O leitor tem razão se opina que este relato poderia ter
sido mais curto. Convenhamos, porém, que neste caso
ele teria deixado de tomar conhecimento de alguns
outros fatos curiosos e interessantes da história do Rio
Antigo.
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