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Dados biográficos de Ivan da Matta Machado
autor: Fernando da Matta Machado

Ivan Luiz da Matta Machado nasceu a 26 de fevereiro de 1936, no Rio de
Janeiro (RJ). Filho de João da Matta Machado e de Alzira Versiani da Matta Machado.
Casou-se com Thereza Marcia Mendes da Matta Machado.
Pelo lado materno, neto de Pedro José Versiani, engenheiro, nascido em 1853 e
falecido em 1937. Bisneto de Pedro José Versiani Filho, médico, nascido a 16-11-1815,
autor da tese A higiene da velhice.
Formou-se em Ciências Econômicas pela Faculdade Nacional de Ciências
Econômicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1966.
Fez como pós-graduação o Curso de Programação Econômica do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, órgão vinculado, na época, ao Ministério do
Planejamento.
Trabalhou no Banco do Brasil. Exerceu os cargos de Economista do Instituto
Brasileiro do Café – IBC e de Assessor Econômico da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira – CEPLAC.
Publicou os seguintes trabalhos:
O Mercado Internacional do Café
O Acordo Internacional do Café
Mercado Interno de Café no Brasil
O Café no Mercado Comum Europeu
Comercialização Brasileira de Cacau
Os Custos dos Transportes Rodoviários.
Realizou os trabalhos a seguir mencionados:
Organização do Sistema Estatístico do Café
Organização do Sistema Estatístico do Cacau
Estudos de Comercialização Interna de Café e de Cacau
Estudos de Comercialização Externa do Café e do Cacau
Custos de Transportes Ferroviários
Custos de Transportes Rodoviários
Edição do Anuário Estatístico do Cacau.
Participa de atividades literárias em prosa e em verso: escrevendo, pronunciando
palestras ou dizendo poesias de poetas latinos, franceses, ingleses, portugueses e
brasileiros. É poeta e também tradutor de poesias para o português das línguas latina,
francesa e inglesa.
Autor do texto “O latim do meu bisavô”, de 49 páginas, que pode ser lido no site
http://www.fernandodamattamachado.com.br
Trata-se da análise das citações latinas e francesas incluídas na tese do médico
Pedro José Versiani Filho intitulada A higiene da velhice, apresentada à Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro e sustentada a 19 de dezembro de 1845. Publicada na cidade
do Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, no ano de 1845.
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Depois de divulgada em 1845, essa tese permaneceu inédita até abril de 2009,
quando foi republicada em http://www.fernandodamattamachado.com.br, com a
utilização de um dos exemplares originais da primeira publicação.
Agora, a partir de março de 2015, o conteúdo toma maior vigor pela tradução e
pela análise pormenorizadas feitas por Ivan da Matta Machado das várias citações em
latim e em francês de escritores e de poetas, inseridas na tese.
Destacamos que O latim do meu bisavô contém a exegese de frases latinas de
Sêneca, de Virgílio, de Horácio, de frases francesas de Voltaire, de Georges de
Scudéry, de Nicolas Boileau, e também de outros autores latinos e franceses. As seis
últimas citações analisadas são aforismos de Hipócrates, mestre da Medicina na
Antiguidade, que nasceu na Ilha de Cós, na Grécia.
Rio de Janeiro (RJ), 20 de março de 2015

