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No Brasil, o ano de 1891 foi marcado pela promulgação da primeira consti-

tuição republicana. Inspirada na constituição dos Estados Unidos da Amé-

rica, os poderes passaram a ser descentralizados, e os municípios ganha-

ram autonomia. O regime de governo escolhido foi o presidencialismo, e o 

mandato do Presidente da República seria de quatro anos. Foi consagrada 

a existência de apenas três poderes independentes entre si: Executivo, Le-

gislativo e Judiciário. O antigo Poder Moderador, símbolo da monarquia, foi 

abolido. Os membros dos poderes Legislativo e Executivo seriam eleitos 

pelo voto popular direto, caracterizando-os como representantes dos cida-

dãos na vida política nacional. As mudanças eram muitas e o país iniciava 

uma nova forma de governo, a República, que rompeu com os elos da domi-

nação portuguesa em território brasileiro.

Foi naquele ano, em meio a tantas conturbações no cenário nacional, que 

Antonio Carlos Bello Lisboa, um agente da estação da Estrada de Ferro Cen-

tral do Brasil, uniu-se em laços matrimoniais à jovem Ana do Amaral Abreu e 

Silva. O casamento ocorreu no dia 28 de julho, em um pequeno 

povoado chamado Serraria, no estado do Rio de Janeiro, 

a poucos quilômetros da cidade mineira de Juiz de Fora. 

O casal iniciava a vida conjugal com dificuldades financei-

ras, mas Antonio e Ana estavam felizes. Meses após o ca-

samento, Ana do Amaral engravidou e, no ano seguinte, 

no dia 18 de agosto de 1892, nascia o primeiro 

filho do casal, João Carlos Bello Lisboa. Ainda 

que corresse sangue nobre em suas veias, o 

menino João nasceu pobre.

A tenra idadeJoão Carlos Bello Lisboa e seu irmão Antonio 
Carlos Bello Lisboa, filhos do 1º casamento de 
D. Anna do Amaral Abreu e Silva com Antonio 
Carlos Bello Lisboa, e duas irmãs do 2º ca-
samento com o Sr. Manoel Botelho de Souza 
Raposo. (Acervo da Família)
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também viúvo Manoel Botelho de Souza, português, 

natural da Ilha dos Açores, e, em 1897, decidiram se 

casar. Manoel era um homem bom e gostava de João 

Carlos e Antonio Carlos. Ana e Manoel tiveram dez 

filhos, dos quais sete sobreviveram: Ondina, Rubens, 

José, Hélio, Sebastião, Maria José e Luiz Gonzaga. 

Oswaldo morreu com um mês de idade em 1900; Se-

bastiana, com dois anos e oito meses; e Irma, com 

três anos e seis meses, no ano de 1911. 

“O pequeno João Carlos foi uma criança que não 

teve infância, não tinha tempo para brincar, mas 

desde a mais tenra idade sabia o que queria e seria 

na vida”1. Estudava e ajudava a mãe a cuidar dos 

irmãos mais novos, que iam chegando, ano após 

ano. No entanto, não abria mão do sonho de não 

estagnar e seguir sempre em frente com relação 

aos estudos e à sua própria vida. Foi assim que, 

concluído o curso primário e já chegando à ado-

lescência, João Carlos decidiu estudar em Juiz de 

Fora, cidade mais próxima do povoado onde mo-

rava. Procurou o internato da Academia de Comér-

cio2, para pedir aos padres, diretores da institui-

ção, que lhe concedessem uma bolsa de estudos.  

1  CARVALHO, Maria do Carmo Bello Lisboa. Entrevista con-

cedida ao Escritório de Histórias, no dia 21  de maio de 2010, 

em Belo Horizonte (MG). Texto editado. 

2 A Academia de Comércio foi inaugurada em 1894 e, ini-

cialmente, tinha como objetivo formar especialistas para o 

ensino comercial. Em 1901, a Congregação do Verbo Divino 

assumiu a academia e passou a imprimir uma proposta de 

educação verbita nos novos cursos, que, gradativamente, fo-

ram sendo implantados. Em 1951, a Academia de Comércio 

passou a se chamar Colégio Cristo Redentor.  Os irmãos João Carlos e Antonio Carlos Bello Lisboa. (Acervo da Família)

Era agosto de 1893, e, em aproximadamente três 

meses, nasceria o segundo filho do jovem casal, 

quando aconteceu um acidente na Estação Ipi-

ranga. Antonio Carlos Bello Lisboa, então com 29 

anos, faleceu de forma inesperada e deixou viúva a 

jovem Ana, com apenas 17 anos de idade. A missa 

de sétimo dia, coincidentemente, foi celebrada na 

mesma data em que seu primogênito completava 

um ano de idade, no dia 18 de agosto.  

Após a perda do marido e o nascimento do se-

gundo filho, chamado Antonio Carlos, em home-

nagem ao pai, Ana voltou à Fazenda da Tabatin-

ga, local onde vivera desde os três anos de idade 

com os seus tios Hortência e Porfírio, nas proxi-

midades de Serraria. Sua mãe, Francisca do Ama-

ral, morrera em 1877, e a pequena Ana foi criada 

por Hortência, irmã de seu pai, Carlos Augusto, 

com a qual viveu até se casar. Foi na casa em que 

cresceu que Ana encontrou forças e apoio para 

criar seus dois filhos. Muito habilidosa, decidiu 

costurar, sob encomenda, para ajudar nas despe-

sas. Afinal, naquele tempo, não eram comuns lo-

jas que vendessem roupas de diversos tamanhos 

e modelos. Apesar das dificuldades financeiras, 

pois o dinheiro recebido pelas costuras era in-

certo, Ana não desanimava e tentava levar a vida 

adiante como podia, sem esmorecer. 

Após a perda do marido e o nascimento do segundo filho, (...) Ana voltou à Fazenda da Tabatinga, local onde vivera desde os três anos de idade. (...) Foi na casa em que cresceu que Ana encontrou forças e apoio para criar seus dois filhos. Muito habilidosa, decidiu costurar sob encomenda para ajudar nas despesas.

Antonio Carlos Bello Lisboa, pai de João Carlos e Antonio 
Carlos Bello Lisboa. (Acervo da Família)
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Atlântico é um 

lago. Nessa calma in-

comparável quantas variedades 

fico eu a observar nessa minha pri-

meira viagem por mar. Ora um mar azou-

gue, tão sereno que não se via a menor ondulação a 

não ser as produzidas pela inclemência do ‘Vestsis’ que com 

a mesma impetuosidade rompe as águas. Mesmo os mari-

nheiros de primeira viagem como eu sustentam-se tão bem 

como se estivessem em terra firme. O pôr de sol, sucedido por 

linda noite de luar, foi para mim o espetáculo mais ma-

ravilhoso que observei. Que real influência têm sobre mim 

essas insondáveis belezas da natureza. E esse, a bordo deste 

navio como me fizeram tão outro... Arrebataram-me à regiões  

desconhecidas, cuja existência eu ignorava. Senti nojo desse 

mundo humano, considerando a pequenez dos homens, 

ante o poder infinitamente majestoso do Deus 

infinito que soube criar o universo. Que 

sabe regê-lo tão bem e que sabe-

rá conservá-lo até que sua 

vontade aprouve.
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rDurante a viagem do Rio de Janeiro aos Estados Uni-

dos, Bello Lisboa atravessou a linha do Equador e 

fez referência aos ataques ocorridos no mar devido 

à guerra: “Felizmente parece-me que ficamos livres 

da zona que há poucos dias foi minada misteriosa-

mente pelos alemães, tendo sido perdidos vários 

vapores ingleses. Não tive absolutamente medo, 

mas não deixei de ter receio.”8

Durante o percurso, Dr. Bello Lisboa permaneceu 

um dia em Barbados, na América Central, e pro-

curou registrar dados sobre os principais aspec-

tos da região, como tamanho da população, sua 

extensão territorial e números sobre a produção. 

De lá seguiu para Nova York e deslumbrou-se com 

a vista colossal da cidade e com a sua intensa ativi-

dade que parecia nunca parar: “é a cidade do movi-

mento, em cada rua tudo se move vertiginosamente.”9 

Ele observou também que, naquele país, as mulheres 

trabalhavam e que eram incomparavelmente indepen-

dentes, diferindo das brasileiras.

8 e 9  Caderno de João Carlos Bello Lisboa 

contendo anotações de viagem realizada em 1918.

Nova York (...) é a cidade do movimento, em cada rua tudo se move vertiginosamente.

João Carlos Bello Lisboa. 
(Acervo da Família)

Já embarcado e rumando para os Estados Unidos, o jovem descreve a sua viagem do Rio de Janeiro a Nova 

York como um cronista modernista dos anos vinte, atento a cada detalhe. “Magnífica viagem! Todos se ad-

miram da serenidade extraordinária do mar. O capitão e todos os tripulantes habituados aos mistérios do 

oceano são unânimes ao apregoar a raridade de semelhante viagem. O Atlântico é um lago. Nessa calma 

incomparável quantas variedades fico eu a observar nessa minha primeira viagem por mar. Ora um mar azou-

gue, tão sereno que não se via a menor ondulação a não ser as produzidas pela inclemência do ‘Vestsis’ que 

com a mesma impetuosidade rompe as águas. Ora já mais ondulado, levantando fracas ondas numa multidão 

imensa, mas, o navio sempre sereno, oferecendo a seus hóspedes a maior comodidade e, talvez por isso, 

não tem havido quase enjoos. Mesmo os marinheiros de primeira viagem como eu sustentam-se tão bem 

como se estivessem em terra firme. O pôr de sol, sucedido por linda noite de luar, foi para mim o espetáculo 

mais maravilhoso que observei. Que real influência têm sobre mim essas insondáveis belezas da natureza. E 

esse, a bordo deste navio como me fizeram tão outro... Arrebataram-me à regiões  desconhecidas, cuja exis-

tência eu ignorava. Senti nojo desse mundo humano, considerando a pequenez dos homens, ante o poder 

infinitamente majestoso do Deus infinito que soube criar o universo. Que sabe regê-lo tão bem e que saberá 

conservá-lo até que sua vontade aprouver. Vai caindo o dia aos poucos. (...) Que beleza é a noite estrelada,  

sobre as águas do mar! São dois céus em que vejo estrelas, o céu real, côncavo e o mar que vem como um 

céu plano, refletindo como espelho as belezas do primeiro. A lua nasce, vem majestosa, abrindo passagem no 

horizonte. Sua luz tão amena já se faz sentir; ei-la já sobre as ondas, ei-la mais acima e já são cor de prata as 

ondas; mais luz no firmamento, mais poesia neste céu, céu e mar adormecidos e mais saudades no coração 

do brasileiro que vai escrevendo estas linhas, por lembrar-se da beleza de sua pátria, onde a lua, o mesmo 

astro, ilumina aquele solo privilegiado. Aqui, ela mesma dando luz à plenitude imensa das águas, ao reino 

imerso dos peixes do mar.”7    

7 Caderno de João Carlos Bello Lisboa contendo anotações de viagem realizada em 1918.




